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Sommar – i förändringens tid
Det är oförutsägbara tider vi lever i. I Sommar hörs personer
från olika sfärer och programmet startar samtal och diskussioner
bland en stor och brokig skara lyssnare, vilket är viktigt och
stärkande för en demokrati. Sommar är en av få kvarvarande
lägereldar.

Johan Kuylenstierna, som arbetat med klimatforskning i
både Arktis och Antarktis, ska berätta om varför vi behöver
sätta människan mer i centrum i miljöarbetet. Andra experter
som delar med sig av sin kunskap i år är kriminologen Jerzy
Sarnecki och måltidsforskaren Richard Tellström.

Det gäller att förvalta och förnya denna nationalklenod med
varsam hand. Sommar har fungerat som ett poddlokomotiv för
många nya aktörer sedan det blev möjligt att lyssna vid egen
vald tidpunkt i efterhand. Nu tar vi ett steg till. I år kan man
välja att lyssna på förhand, från klockan 07. Alla de som tycker
om traditioner kan förstås lyssna som vanligt när signaturen
ljuder i radion klockan 13.

Från näringslivssfären har vi i år en färgstark kvartett. Barbro
Ehnbom berättar om livet på Wall Street och Swedbanks vd
Birgitte Bonnesen pratar om att ta vara på chanser och om
att hantera motstånd. De skånska tungviktarna Percy Nilsson
och Rune Andersson talar om vikten av vänskap respektive
slumpens inverkan.

Först ut i år är operasångaren Rickard Söderberg som länge
närt en dröm om att göra Sommar och som tillägnar sitt program
alla de kvinnor som inspirerat honom till att bli den han är idag.
Avslutar gör skådespelaren Stina Ekblad, som är en av årets
fyra tidigare Sommarvärdar.
Vårt grannland Finland firar 100-årsjubileum i år och vi är väldigt
stolta över att för första gången ha med en president i Sommar.
Tarja Halonen ska prata om oss nordbor i vår gemensamma värld.
105-åriga bloggaren Dagny Carlsson är Sommars genom tiderna
äldsta Sommarvärd. Mellan henne och årets yngste värd,
skådespelaren William Spetz, skiljer det 84 år.
Anders Arborelius blir den förste svenske kardinalen någonsin
då han upphöjs till katolska kyrkans högsta ämbete näst påvens.
Biskopen utlovar en ’salig blandning’ av musik. Författaren
Johannes Anyuru konverterade som vuxen till islam. Hans
Sommarprat handlar om att finna och försvara sanningen
i terrorns virvlar.
Tidigare förbundskaptenen för det engelska fotbollslandslaget,
Roy Hodgson, Sommarpratar på svenska, som han lärde sig
under tiden som tränare i Sverige. Från sportens värld möter
ni även Sveriges främsta simmare, Sarah Sjöström.

Författaren Fredrik Backman, som skrev prisade boken En man
som heter Ove, Guldpalmsvinnaren Ruben Östlund och filmikonen Harriet Andersson är tre av årets tunga kulturpersoner.
Äntligen gör de Sommar, Gullan Bornemark och Per Gessle,
som båda har komponerat så många låtar vi alla kan sjunga
med i. Europaturnerande Tove Lo är en ny stor hitmakare,
som hörs i sommar.
Handbollsspelaren Linnéa Claeson fick nog av sexuella trakasserier på nätet och valde att göra motstånd. Angela Gui blev
ofrivillig aktivist. När hennes far bokförläggaren Gui Minhai
fängslades av de kinesiska myndigheterna fick hennes vardag
som student en helt ny inramning.
Det pågår en gigantisk förändring för alla invånare i Kiruna, där
hela stan håller på att flyttas. Författaren Ann-Helén Laestadius
reflekterar över platsens betydelse och sitt samiska ursprung.
Samhället förändras och det som var sant igår ifrågasätts idag.
Låt er inspireras av årets 58 Sommarvärdar som generöst och
modigt delar med sig av sina tankar och livserfarenheter.
I förändringens tid.
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Sommarvärdar alfabetisk ordning
“Cherrie”
Sherihan Abdulle
sångerska
Evin Ahmad 
skådespelare
Aron Anderson 
föreläsare, äventyrare

6/7

Dagny Carlsson 
10/7
bloggare, f.d. sömmerska

Moa Herngren 20/7
författare, journalist

27/7

Malin Cederbladh 24/7
skådespelare

Roy Hodgson 9/8
fotbollstränare

Linnéa Claeson 
opinionsbildare

17/7

Tommy Ivarsson 19/7
Lyssnarnas Sommarvärd

Negra Efendić 26/6
journalist, författare

Janne Josefsson 9/7
journalist

Barbro Ehnbom 7/8
företagsledare, styrelseproffs

Johan Kuylenstierna 21/7
naturgeograf, miljödebattör

Stina Ekblad 20/8
skådespelare

Lennart Käll 7/7
vd Svenska spel

Lisa Ekdahl 29/7
musiker, sångerska

Ann-Helén Laestadius 
författare, journalist

Ulf Ekman 3/7
f.d. pastor, författare

Lisa Langseth 13/8
dramatiker, regissör

Tobias Forge 17/8
musiker, Ghost

Karin Laserow 22/7
inredare, kulturarbetare

Magda Gad 10/8
journalist

”Dogge Doggelito”
Douglas León 27/6
artist

1/8

Harriet Andersson 2/7
skådespelare
Rune Andersson 28/7
företagsledare
Johannes Anyuru 14/7
författare, poet
Anders Arborelius 16/7
biskop, blivande kardinal
Fredrik Backman 
författare

30/7

Ann-Marie Begler 15/8
gd Försäkringskassan
Stig Björkman 23/7
filmregissör, författare
Birgitte Bonnesen 13/7
koncernchef, vd Swedbank
Gullan Bornemark 12/8
musiker, musikpedagog
Jonna Bornemark 
filosof

3/8

Linda Boström Knausgård 8/7
författare, poet
Miriam Bryant 2/8
artist, låtskrivare

Per Gessle 1/7
musiker, sångare, låtskrivare
Angela Gui 12/7
doktorand
Anders Göranzon 
kommissarie

8/8

Johan Hakelius 28/6
chefredaktör, författare
Tarja Halonen 
president

6/8

30/6

“Tove Lo”
Tove Nilsson 
sångerska, låtskrivare

15/7

Annakarin Nyberg 18/8
internetforskare, föreläsare
Madeleine Onne 29/6
dansare, balettchef
Bahar Pars 31/7
skådespelare, regissör
Malin Persson Giolito 5/7
författare, jurist
Mats Persson 16/8
statsvetare
Robert Pettersson 11/8
artist, Takida, Stiftelsen
Jerzy Sarnecki 25/7
professor kriminologi
Johan von Schreeb 18/7
läkare
Sarah Sjöström 25/6
simmare

Kalle Lind 26/7
författare, radiopratare

William Spetz 11/7
skådespelare

Sven Melander 5/8
skådespelare, journalist

Rickard Söderberg 24/6
operasångare

Jacob Mühlrad 4/8
kompositör

Richard Tellström 
måltidsforskare, etnolog

Percy Nilsson 14/8
affärsman

Ruben Östlund 19/8
regissör

4/7

Sommarvärdar i datumordning
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JUNI

17 Linnéa Claeson, opinionsbildare

10 Magda Gad, journalist

24 Rickard Söderberg, operasångare

18 Johan von Schreeb, läkare

11 Robert Pettersson, artist, Takida

25 Sarah Sjöström, simmare

19 Tommy Ivarsson, Lyssnarnas Sommarvärd

12 Gullan Bornemark, musiker

26 Negra Efendić, journalist, författare

20 Moa Herngren, författare, journalist

13 Lisa Langseth, dramatiker, regissör

27 Douglas ”Dogge Doggelito" León, artist

21 Johan Kuylenstierna, naturgeograf

14 Percy Nilsson, affärsman

28 Johan Hakelius, chefredaktör, författare

22 Karin Laserow, inredare, kulturarbetare

15 Ann-Marie Begler, gd Försäkringskassan

29 Madeleine Onne, dansare, balettchef

23 Stig Björkman, filmregissör, författare

16 Mats Persson, statsvetare

30 Ann-Helén Laestadius, författare

24 Malin Cederbladh, skådespelare

17 Tobias Forge, musiker, Ghost

25 Jerzy Sarnecki, professor kriminologi

18 Annakarin Nyberg, internetforskare

JULI

26 Kalle Lind, författare, radiopratare

19 Ruben Östlund, regissör

1 Per Gessle, musiker, sångare, låtskrivare

27 Evin Ahmad, skådespelare

20 Stina Ekblad, skådespelare

2 Harriet Andersson, skådespelare

28 Rune Andersson, företagsledare

3 Ulf Ekman, f.d. pastor, författare

29 Lisa Ekdahl, musiker, sångerska

4 Richard Tellström, måltidsforskare

30 Fredrik Backman, författare

5 Malin Persson Giolito, författare, jurist

31 Bahar Pars, skådespelare, regissör

6 Sherihan "Cherrie" Abdulle, sångerska
7 Lennart Käll, vd Svenska spel

AUGUSTI

8 Linda Boström Knausgård, författare

1 Aron Anderson, föreläsare, äventyrare

9 Janne Josefsson, journalist

2 Miriam Bryant, artist, låtskrivare

10 Dagny Carlsson, bloggare

3 Jonna Bornemark, filosof

11 William Spetz, skådespelare

4 Jacob Mühlrad, kompositör

12 Angela Gui, doktorand

5 Sven Melander, skådespelare, journalist

13 Birgitte Bonnesen, vd Swedbank

6 Tarja Halonen, president

14 Johannes Anyuru, författare, poet

7 Barbro Ehnbom, företagsledare

15 Tove "Tove Lo" Nilsson, sångerska

8 Anders Göranzon, kommissarie

16 Anders Arborelius, biskop/kardinal

9 Roy Hodgson, fotbollstränare

sverigesradio.se/sommar
SOMMAR sänds i P1 från midsommardagen 24 juni till söndag 20 augusti
kl 13.00–14.30. Repris vardagar kl 22.30,
helger kl 22.05.
NYHET för i år! Poddversionen
publiceras redan kl 07.00 i vår app
Sveriges Radio Play, sverigesradio.se
och där poddar finns.
PODDRADIO ger möjlighet att ladda
ner programmen med förkortad musik.
Lyssna när du vill i vår app Sveriges
Radio Play.
Via MOBILEN och NÄTET kan man
lyssna på alla program med musik
fram till en månad efter att sista
programmet har sänts.

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

#sommarip1

I vårt ARKIV finns nu över 1 000
Sommar- och Vinterprogram.

Högupplösta bilder finns på
Sveriges Radios presswebb:
sverigesradio.se/press

SYSTERPROGRAM. I de nordiska
länderna finns norska Summer i NRK,
danska Sommergæsten i Danmarks
Radio och svenskspråkiga
Sommarpratare i Yle, Finland.

Presskontakter:
Eva Sahlin, 070-684 18 52,
eva.sahlin@sverigesradio.se
Maria Edlund, 070-293 72 70,
maria.edlund@sverigesradio.se

Lördag 24 juni
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Rickard Söderberg

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Operasångare, 42 år
Född i Halmstad, bosatt i Malmö
Debuterar som Sommarvärd

Tenor som haft flera stora roller på operascener i Sverige och utomlands. Gjort en soloturné som sitt alias Gaytenor.
Är även utbildad pianist. Under våren programledare för hyllade Gatans kör i SVT.
Krönikör, debattör och opinionsbildare i bland annat hbtq- och miljöfrågor. Programledare för radioprogrammet
Operahuset i P2. Tävlat i Körslaget och Let’s dance. Står bakom manus och libretto till operetten Teaterhotellet på Ystads
teater i sommar.
Har på Skansens initiativ uppdaterat nationaldagsbakelsen.
– Mitt Sommar tillägnar jag alla de kvinnor som inspirerat mej till att bli den jag är idag; bland andra Judy Garland,
Florence Foster Jenkins, Lill-Babs och mamma.
Producent: Anneli Zvejnieks

Söndag 25 juni

Sarah Sjöström
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Simmare, 23 år
Född i Rönninge, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

En av Sveriges mest framgångsrika simmare genom tiderna. Blev förra året historisk som den första svenska kvinnliga
simmaren att ta guld i ett OS. Slog också världsrekordet samt tog silver och brons. Har totalt 44 medaljer i VM och EM
varav hälften är guld.
Vann första EM-guldet som 14-åring. Tog året efter vid VM i Rom världsrekord i både semifinalen och finalen.
Fått Jerringpriset två gånger, Bragdguldet samt Victoriastipendiet.
Tycker inte om att bada om det inte är träning.
– När jag kom tillbaka till skolan efter påsklovet i åttonde klass med ett EM-guld för seniorer var klassen och
lärarna överraskade. Jag också. Det hade ingen av oss trott. Jag tror sällan att det ska gå bra. Mitt Sommar ska
bland annat handla om det trygga i negativa tankar, om du fokuserar på det dåliga blir du aldrig besviken.
Producent: Henrik Johnsson

Måndag 26 juni
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Negra Efendić

Foto: Sofia Runarsdotter

Journalist, 36 år
Född i Bosnien, bosatt i Solna
Debuterar som Sommarvärd

Vann Stora Journalistpriset förra året i kategorin Årets berättare för den självbiografiska reportageboken Jag var precis
som du om flykten från Bosnien som elvaåring och uppväxten i Sverige.
Tilldelades 2014 Wendelapriset för reportaget Eko av hat om den rasism och nazism hon mötte som ung flicka i skolan i
Huskvarna. Arbetar idag på Svenska Dagbladet med migrations- och integrationsfrågor som specialområden.
Fick första sommarjobbet på Borås tidning när hon sa att hon hade körkort. Det hade hon inte.
– I mitt Sommarprat kommer jag att berätta om min inre Zlatan, som väcks till liv av gubbiga gubbar och vardagsrassar utan självinsikt.
Producent: Anneli Dufva

Tisdag 27 juni

Douglas ”Dogge
Doggelito” León
Foto: Carl-Johan Söder/SVT

Artist, 41 år
Född och bosatt i Botkyrka
Debuterar som Sommarvärd

Veteran inom svensk hiphop som slog igenom 1994 med gruppen The Latin Kings kultförklarade album Välkommen till
förorten. Invald i Swedish Music Hall of Fame.
Har skrivit barnböcker, kokböcker, medverkat i flera reklamfilmer och i filmen Förortsungar. Håller föreläsningar, skriver
debattartiklar och arbetar extra som skytteinstruktör.
Talar ofta om sin djupa gudstro och har studerat flera terminer på Teologiska högskolan i Stockholm.
Äger fyra hundar och 15 dvärgpapegojor.
– Det är alltid alla andras fel.
Producent: Emelie Rosenqvist

Onsdag 28 juni

8

Johan Hakelius

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Chefredaktör, författare, 49 år
Född i Enköping, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Chefredaktör på tidningen Fokus. Kolumnist som regelbundet medverkar i bland annat Expressen, TV 4:s Nyhetsmorgon
och Spanarna i P1.
Har skrivit ett flertal böcker, bland annat tre verk om brittisk historia och brittiska excentriker: Döda vita män, Ladies och
Rule, Britannia!
Hans Jack russell terrier Morris har ett eget Instagramkonto.
– Mitt program handlar inte ett dyft om mig. Men det kommer att handla ganska mycket om porträtt och om vad
som döljer sig bakom dem.
Producent: Ingvar Storm

Torsdag 29 juni

Madeleine Onne

Foto: HK Ballet

Dansare, balettchef, 56 år
Född i Stockholm, bosatt i Hongkong
Debuterar som Sommarvärd

Balettchef för Hongkongbaletten, på väg att bli ny chef för Houston Ballet Academy i Texas. Tidigare balettchef på
Kungliga Operan i Stockholm efter en lång framgångsrik karriär som premiärdansös.
Utnämnd till hovdansare 1995. Startade danskompaniet Stockholm 59° North 1996.
Har tilldelats Operans hedersmedalj och den kungliga medaljen Litteris et Artibus.
– Mitt program kommer handla om det underbara men hårda livet bakom kulisserna, om konsten att övervinna
smärta och hur jag lärde kinesiska dansare flörta.
Producent: Helena Groll

Fredag 30 juni

9

Ann-Helén
Laestadius

Foto: Helen Alm

Författare, journalist, 45 år
Född i Kiruna, bosatt i Solna
Debuterar som Sommarvärd

Vann Augustpriset i kategorin Årets svenska barn- och ungdomsbok för Tio över ett som handlar om flytten av Kiruna. Är
same och beskriver ofta i sina böcker hur livet ser ut för samiska ungdomar.
Debuterade med Sms från Soppero efter att ha vunnit en ungdomsbokstävling. Sedan dess har det kommit tre uppföljare
om renskötarkillen Henrik och storstadstjejen Agnes.
Jobbat som journalist. Ledamot i regeringens läsdelegation. Läst rättspsykologi och kriminologi på Stockholms universitet.
– Mitt Sommarprat kommer att handla om att hitta hem. I sig själv men också med tanke på platsens betydelse.
Mitt Kiruna rivs just nu och kanske följer rötterna med när grävskoporna krossar mitt hus. Och hur hanterar man
maktlösheten? När ett språk förbjuds. Eller när en gruva dikterar livsvillkoren i en stad.
Producent: Erika Strand-Berglund

Lördag 1 juli

Per Gessle

Foto: Jesper Molin

Musiker, sångare, låtskrivare, 58 år
Född i Halmstad, bosatt i Halmstad
Debuterar som Sommarvärd

En av Sveriges största artister och låtskrivare genom tiderna. 40 år med Gyllene Tider, 30 år med internationellt hyllade
Roxette och en framgångsrik solokarriär. 80 miljoner sålda skivor och fem Grammis. Sommartider och Gå och fiska är några
av hans stora svenska hits. Av alla internationella är It Must Have Been Love och The Look två av hans fyra USA-ettor.
Turnerar i Sverige under sommaren. Aktuell med två nya album, ett i våras och ett till hösten. Gör podden Gessles nio
i topp. Äger Hotell Tylösand. Intresserad av konst och Formel 1. Ägde redan innan tio års ålder över 100 skivor.
– Mitt Sommarprat kommer att handla om musik, om hur den kan ta sig över alla gränser och ta en enstöring från
ett pojkrum i Halmstad till platser han bara kunde drömma om. Det blir lite prat om magiska gitarrljud, popmelodier, en del Roxetteäventyr, lite Gyllene Tider och annat som jag faktiskt inte pratar om så ofta annars.
Producent: Per Scholander

Söndag 2 juli
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Harriet Andersson
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Skådespelare, 85 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Prisad och hyllad svensk filmikon. Har gjort över 100 filmroller och ett 50-tal på scen. Började som revyartist men slog
igenom i filmen Sommaren med Monika av Ingmar Bergman. Mottagit pris som Bästa kvinnliga skådespelare på Venedigs
filmfestival, tilldelats en Guldbagge för rollen som Agnes i Viskningar och rop samt fick Hedersguldbaggen 2008. Var en av
Stjärnorna på slottet 2015.
Tog 1962 emot Oscarsstatyetten för Bästa utländska film för Bergmans Så som en spegel, i vilken hon spelade huvudrollen.
Älskar Zlatan.
– Jag ska försöka att inte gnälla och inte svära för mycket. Det kan bli svårt.
Producent: Lisa Bergström

Måndag 3 juli

Ulf Ekman

Foto: Rickard L.Eriksson

F.d. pastor, författare, 66 år
Född i Göteborg, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Grundade och ledde frikyrkoförsamlingen Livets ord under 30 år. Lämnade till mångas förvåning församlingen 2014 och
konverterade till katolicismen, något han berättat om i boken Den stora upptäckten.
Skrivit över 30 böcker. Bodde i början på 2000-talet i Jerusalem för att grunda en bibelskola. Reste runt i Östeuropa efter
murens fall och predikade.
Spelade och sjöng Dylan-låtar på Avenyn i Göteborg 1966.
– Om det i Sverige inte så kända internationella arbete som växte fram i spåren av Sovjetunionens kollaps, om
möten med människor i dessa miljöer och vad som ledde mig som pastor i Livets ord till att så småningom bli
katolik och mycket annat kommer jag att berätta om i mitt Sommarprat.
Producent: Martin Svenningsen

Tisdag 4 juli
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Richard Tellström
Foto: Urban Björstadius/Sveriges Radio

Etnolog, måltidsforskare, 56 år
Född i Sollefteå, bosatt i Uppsala
Debuterar som Sommarvärd

Ser på mat och måltider som en kulturhandling snarare än som näringsintag. Expert i SVT:s Historieätarna och Landet
brunsås och historieredaktör för julkalendern Tusen år till julafton.
Föreläser om matkultur och mattrender. Undervisar på Stockholms universitet. Forskar om relationen mellan matens och
landskapets kulturarv och om svenskamerikanernas matkulturarv från 1800-talets Sverige. Tilldelats Gastronomiska
akademiens silvermedalj för utomordentliga insatser för svensk matkultur.
Doktorsavhandlingen handlade om maten som serverades vid olika möten under Sveriges ordförandeskap i EU 2001.
– Mitt Sommarprat kommer att handla om det som vi alla gör varje dag och det som kanske skänker oss mest
glädje genom livet: Vårt ätande, maten och måltiderna. Och så blir det lite om vad en mathistoriker gör på jobbet.
Producent: Karin af Klintberg

Onsdag 5 juli

Malin Persson
Giolito
Foto: Anna-Lena Ahlström

Författare, jurist, 47 år
Född i Stockholm, bosatt i Bryssel
Debuterar som Sommarvärd

Jurist som sadlat om till framgångsrik deckarförfattare. Senaste boken, kritikerhyllade Störst av allt, har sålts till 26 länder
och blev utsedd av Svenska deckarakademin till bästa svenska kriminalroman i fjol.
Är före detta advokat, har arbetat tio år på advokatbyrå i Stockholm och nästan lika länge som handläggare på Europeiska
Kommissionen.
Barndomens starkaste läsupplevelse var Lilla huset på prärien.
– Jag ska prata om kvicksilver i sängen och mellanrum i litteraturen, oro och David Bowie.
Producent: Elin Claeson Hirschfeldt

Torsdag 6 juli
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Sherihan ”Cherrie”
Abdulle
Foto: Ronnie Ritterland/Sveriges Radio

Sångerska, 26 år
Född i Norge, uppväxt i Finland,
bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

R’n’b-sångerska som vann både en Grammis och P3 Guld i kategorin Årets hip hop/soul för debutalbumet Sherihan.
Slog igenom med låtarna Tabanja och Aldrig Igen 2016.
Samarbetat med bland andra Stormzy, Leslie Tay och Linda Pira. Spelat på festivalen Way Out West, varit öppningsakt
för världsartisten Jhene Aiko i Los Angeles samt för Stormzys Europaturné i 16 städer.
Växte upp i Lojo i Finland dit hennes föräldrar kom efter att de flytt kriget i Somalia. Idag kallar hon Rinkeby för sitt hem
och sin inspiration.
– Mitt program är en konversation med en syster. En konversation som representerar den styrka, gemenskap
och misär som många unga tjejer runt om i Sverige har växt upp i och präglas av idag.
Producent: Paloma Vangpreecha

Fredag 7 juli

Lennart Käll

Foto: Svenska Spel

Vd Svenska spel, 58 år
Född i Stockholm, uppväxt i Örebro
och Karlstad, bosatt på Ekerö
Debuterar som Sommarvärd

Vd för statliga spelbolaget Svenska spel som med varumärken som Lotto, Triss, Stryktipset, Casino Cosmopol med flera,
och med ett tydligt spelansvar, drar in ca 4,9 miljarder till statskassan. Tidigare vd för bland annat ICA-banken, SEB-finans
och Ticket.
Blev förra året överfallen och rånad i sin bil på väg till jobbet av två män som krävde honom på miljonbelopp för spelförluster.
Har fotbollen från bronsmatchen i fotbolls-VM 1994 på sitt konferensrum.
– Mitt Sommar ska handla om dagen när någon annan tog sig rätten att förändra mitt liv för en spelförlust.
Gärningsmännen dömdes men kunde promenera från rättegången i väntan på fängelseplats medan jag fick
poliseskort och ett liv med personskydd.
Producent: Henrik Johnsson

Lördag 8 juli

13

Linda Boström
Knausgård

Foto: Christina Ottosson

Författare, poet
Född i Nacka, bosatt i Ystad
Debuterar som Sommarvärd

Kritikerhyllade romanen Välkommen till Amerika nominerades till Augustpriset förra året och översätts nu till en rad språk.
Tilldelades Mare Kandre-priset 2013 för romandebuten Helioskatastrofen, som också blev hennes internationella genombrott. Debuterade 15 år tidigare som poet med diktsamlingen Gör mig behaglig för såret. Släppte 2011 novellsamlingen
Grand Mal.
Har gjort radiodokumentären Jag skulle kunna vara USA:s president om sin egen bipolära sjukdom.
– Mitt Sommarprogram kommer att handla om fantasier, om längtan, om ljus och mörker, förälskelse och död, om
dagar, nätter, år, inlåst på en avdelning och kampen för att återvända till livet. Om timmarna när man skriver och
är helt fri.
Producent: Richard Dinter

Söndag 9 juli

Janne Josefsson

Foto: Carl-Johan Söder/SVT

Journalist, 64 år
Född och bosatt i Göteborg
Tidigare Sommarvärd 1996

Profilerad programledare och reporter på SVT:s Uppdrag granskning som fått Stora Journalistpriset två gånger och
Föreningen Grävande Journalisters pris Guldspaden fyra gånger. Fick i våras stor uppmärksamhet för reportaget om
”Pojkarna från Fittja” som var en uppföljning på tv-programmet Fittja Paradiso från 1999. Programlett Striptease och
Debatt i SVT. Startade sin journalistkarriär på Sveriges Radio.
Försökte 1983 ringa upp Chiles diktator Pinochet för att spela upp kampsånger i direktsänd radio. Till slut svarar någon
i Monedapalatset ”Si Pinochet” och lägger på luren när de spelar upp Victor Jara.
– Som journalist måste du inse att ingenting är omöjligt, tro på vad du gör och våga sticka ut och sätta dig själv på
spel men inse att du kan ha helt åt helsike fel.
Producent: Kjell-Åke Hansson

Måndag 10 juli

14

Dagny Carlsson

Foto: Matilda Sandberg/SVT

Bloggare, f.d. sömmerska, 105 år
Född i Kristianstad, bosatt i Solna
Debuterar som Sommarvärd

Startade som 100-åring sin populära blogg Blogga med mig! efter att ha gått en datakurs som 99-åring. Har nyligen gett
ut den självbiografiska boken Livet enligt Dagny.
Arbetat som sömmerska och handläggare på Försäkringskassan. Gick i pension 1978. Medverkade i dokumentärserien
Det är inte så dumt att bli gammal. I filmen Hundraåringen som smet från notan och försvann spelar hon patient på ett
äldreboende.
Tycker inte att det var bättre förr.
– Jag ska prata om mitt liv och spela min favoritmusik.
Producenter: Helén Bjurberg och Agneta Ekberg

Tisdag 11 juli

William Spetz
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Skådespelare, 21 år
Född i Umeå, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Turnerade under våren med den hyllade soloföreställningen Mormor jag vet att du är i himlen, men har du tid en timme?
Skriver och medverkar i humorprogrammet 22 kvadrat i P3.
Började videoblogga på Youtube som 13-åring med humorvideor som visats miljontals gånger. Gjorde Williams lista och
Hoppas farfar dör för SVT Play. Var en av programledarna i Melodifestivalen 2016.
Har som mål att under 2017 satsa på sin dröm som skådespelare och manusförfattare.
– Mitt program kommer handla om min mormor Ulla som gick bort 2015, och om min föreställning som jag
tillägnade henne. Om utmaningen i att spela den man älskade mest på en scen. Hur ska jag göra henne rättvisa?
Det kommer handla om uppväxt, om saknad, om drömmar. Och om min barndomskompis Amanda som spottade
på mig i lågstadiet.
Producent: Li Skarin

Onsdag 12 juli

15

Angela Gui

Foto: Nicolai Zellmani/SVT

Doktorand, 23 år
Född i Göteborg, bosatt i England
och på Lidingö
Debuterar som Sommarvärd

Dotter till den svenske förläggaren Gui Minhai som kidnappades i Thailand i slutet av 2015 och nu hålls fängslad i Kina
anklagad för att ha sålt förbjudna böcker.
Har sedan pappans försvinnande kämpat för hans frigivning. Har vittnat om fallet i den amerikanska kongressen och inför
FN:s människorättsråd. Skrivit debattartiklar i svensk och utländsk press och framträtt på bokmässan i Göteborg och Frankfurt.
Doktorerar i historia på University of Cambridge.
– Mitt program handlar om att förlora någon till något stort och abstrakt som man inte förstår – men också om att
finna sig själv i kaoset av att plötsligt bli en ofrivillig aktivist.
Producenter: Hanna Sahlberg och Lisa Bergström

Torsdag 13 juli

Birgitte Bonnesen

Foto: Jenny Hallengren

Koncernchef och vd Swedbank, 61 år
Född i Danmark,
bosatt utanför Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Koncernchef och vd i Swedbank som ansvarar för fyra miljoner svenskars sparande. Har arbetat i banken i halva sitt liv och
var tidigare chef både för den svenska och baltiska verksamheten. Utsågs till Sveriges mäktigaste finanskvinna 2017 av
tidningen Veckans Affärer och valdes nyligen till ordförande i Svenska Bankföreningen.
Hade bara besökt Sverige två gånger innan flytten hit 1987. Innan dess hann hon bo i Bryssel, London och Paris.
Älskar musik av Sergej Rachmaninov.
– Hur livet ska bli vet vi inte i förväg, det går inte att planera – det är med hjälp av starka värderingar och en tydlig
inre kompass vi navigerar rätt. Mitt Sommarprat handlar om mina rötter, om värderingar, om att ta vara på chanser
och om att hantera motstånd. Följ med på min resa från Danmark till Sverige och vd-jobbet i företaget där jag
arbetat halva mitt liv.
Producent: Brita-Lena Ekström

Fredag 14 juli

16

Johannes Anyuru
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Författare, poet, 38 år
Född i Borås, bosatt i Göteborg
Tidigare Sommarvärd 2010

Aktuell med kritikerhyllade romanen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar som handlar om ett fiktivt terrordåd i
Göteborg. Som konverterad muslim handlar hans texter ofta om bilden av islam och muslimer. Förra romanen, En storm
kom från paradiset, översattes till flera språk och blev rikligt belönad, bland annat med Nordiska rådets litteraturpris.
Började skriva poesi under gymnasietiden och debuterade 2003 med diktsamlingen Det är bara gudarna som är nya.
Köper svarta polotröjor för att se proper ut utan att behöva ta steget till kostym.
– Mitt program handlar om en ängel i tunnelbanan och om döden på Drottninggatan, om att finna och försvara
sanningen i terrorns virvlar, om poesi, om en roman som en vårdag kanske blev allt för samtida.
Producent: Parisa Khakuei

Lördag 15 juli

Tove ”Tove Lo”
Nilsson

Foto: Johannes Helje

Sångerska, låtskrivare, 29 år
Född i Danderyd,
bosatt i Stockholm och New York
Debuterar som Sommarvärd

Slog igenom stort med låten Habits (Stay High) som tillsammans med remixen har spelats ungefär 500 miljoner gånger på
Spotify. Aktuell med albumet Lady Wood och turné i sommar som förband till Coldplay i Europa, USA och Kanada.
Skrivit låtar till många andra artister och till filmerna Hunger Games och Fifty Shades of Grey.
Blev Årets nykomling på P3 Guldgalan 2014 och Årets artist på Grammisgalan 2015 där Habits även blev Årets låt. Sjöng på
Billboardgalan förra året.
– Jag vet att jag inte är ensam. Jag är inte den enda som försöker bedöva hjärtesorg med kemikalier, som älskar att fly
från verkligheten, som gillar sex, som jagar rus, som aldrig känner sig tillräcklig, som gått igenom depressioner, som
sårat någon eller som är ansvarslös ibland. Och jag har valt att vara ärlig när jag ska prata om det här. Jag skäms inte.
Producent: Håkan Lahger

Söndag 16 juli

17

Anders Arborelius

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Biskop, blivande kardinal, 67 år
Född i Sorengo Schweiz,
bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Sveriges förste kardinal som formellt utses den 28 juni i Peterskyrkan i Rom. Biskop i Stockholms katolska stift. Växte upp i
Lund med sin mor som var bibliotekarie. Konverterade till katolicismen i tjugoårsåldern vid S:ta Elisabeths kapell i Malmö.
Är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet.
Kan inte närvara vid presskonferensen idag då han är i Rom och lämnar över en ikon till påven.
– Som biskop i Stockholms katolska stift har jag människor med rötter i hela världen omkring mig. Det kommer att
märkas i den ”saliga blandning” av musik som jag har valt, både av andlig och mer världslig karaktär: från Elvis
Presley till Edvard Persson. Lite glimtar från mitt eget liv som karmelitbroder, biskop och kardinal skymtar också
fram liksom det jag lever för och tror på.
Producent: Håkan Lahger

Måndag 17 juli

Linnéa Claeson

Foto: Helen Ling/Sveriges Radio

Handbollsspelare, opinionsbildare, 25 år
Född i Norrköping, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Vänsterhänt handbollsspelare som fick nog av sexuella trakasserier på nätet och började göra motstånd offentligt.
Bemöter via sitt Instagramkonto Assholesonline kränkningar med humor som vapen. Genomslaget är enormt med över
200 000 följare.
Nyligen utsedd till goodwill-ambassadör för Kvinna till Kvinna och knep förstaplatsen på TCO:s lista över framtidens
99 mäktigaste. Mottagit Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter.
Vunnit två VM-guld med U-landslaget och ska nu bli proffs i Ringkøbing i Danmark. Går sista året på juristprogrammet
vid Stockholms universitet.
– Mitt program kommer handla om rasism, porr, våldtäktskulturen och vad i helvete vi ska göra åt det. Och så
kanske lite om handboll.
Producent: Mattias Österlund

Tisdag 18 juli

18

Johan von Schreeb
Foto: Anders Diamant/Sveriges Radio

Läkare, 56 år
Född och bosatt i Stockholm
Tidigare Sommarvärd 1997

Kirurg som grundade den svenska sektionen av Läkare Utan Gränser och har skrivit boken Katastrofdoktorn: en berättelse
från fältet. Har 25 års erfarenhet som läkare i krisdrabbade områden i världen: runt Mosul, i Sierra Leone under ebolautbrottet, på Haiti efter jordbävningen och i Rwanda efter folkmordet.
Leder Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska Institutet och är regelbundet bröstkirurg på Södersjukhuset.
Utsågs till Årets svensk 2014. Medverkar regelbundet i radioprogrammet Tankar för dagen. Driver konstgalleri, seglar
ranka katamaraner och har oanad talang som dj.
– Jag berättar om ett fegt barns resa bort från rädslans begränsning, om ebolaskräck, Hans Rosling som handledare och vad Läkare Utan Gränser är. Ni får följa en katastrofdoktor som kallsinnigt måste prioritera bland kullvräkta
hus och döende. Men även om läkarens viktigaste uppgift, att skapa förtroende för att trovärdigt kunna leverera
en cancerdiagnos. Det blir också musik från världen och livspoesi.
Producent: Emelie Rosenqvist

Onsdag 19 juli

Entreprenör,
Lyssnarnas Sommarvärd, 49 år
Född i Göteborg,
bosatt i Lökeberg utanför Kungälv
Debuterar som Sommarvärd

Vald av lyssnarna till Lyssnarnas Sommarvärd 2017. Pappa till Jonathan som efter flera års väntan på en lungtransplantation
dog den 11 november 2015. Jonathan var femton år och fick redan som sexåring diagnosen lungfibros. Startade tillsammans med sina söner Jonathan och Christian Jontefonden vars mål är att skapa guldkant i vardagen för barn och ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation. Fonden vänder sig också till deras syskon.
– I mitt Sommarprogram vill jag inspirera och uppmuntra andra män och pappor att våga berätta om hur de har
det. Att prata och vara öppen har hjälpt mig när jag har haft det som jobbigast. Men jag vill också rikta mig till alla
föräldrar som har barn med någon form av utmaning eller särskilda behov. De kommer alla att känna igen sig i mitt
Sommarprat.
Producent: Ola Hemström

Foto: Helena Kyrk/Tillväxtakademin

Tommy Ivarsson

Torsdag 20 juli

19

Moa Herngren

Foto: Åsa Stöckel/Sveriges Radio

Författare, journalist, tv-producent, 48 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Aktuell med faktaboken Fältguide för bonusfamiljen och som medskapare till SVT:s succéserie Bonusfamiljen.
Debuterade med romanen Allt är bara bra, tack. Andra titlar är Jag ska bara fixa en grej i köket, Jag skulle aldrig ljuga för dig,
och Hon hette Jennie. Aktuell med ungdomsboken Ni kommer sakna mig. I augusti kommer romanen Tjockdrottningen.
Arbetat som tv-producent och utvecklingschef. Varit chefredaktör för tidningen Elle och krönikör för DN.
Gillar att springa, hästar och gulliga hundar.
– Mitt program kommer bland annat att handla om familjen. Sen jag blev med bonusfamilj har jag funderat mycket
över vad en familj är egentligen. Måste man vara fler än två för att få kalla sig en familj? Hur gör man för att bli en
och hur definierar man den? Och älskar man varandra per automatik bara för att man är en familj?
Producent: Estrid Bengtsdotter

Fredag 21 juli

Johan Kuylenstierna

Foto: Janne Danielsson/SEI

Naturgeograf, vd, miljödebattör, 52 år
Född i Eskilstuna, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Utsedd till Sveriges miljömäktigaste person. Vd för Stockholm Environment Institute med 230 anställda vid kontor i sex
länder, som 2016 rankades som världens mest inflytelserika tankesmedja inom miljöpolicyområdet. Varit ansvarig för
World Water Week som hålls i Stockholm varje år och arbetat med vattenfrågor inom flera FN-organ.
Utbildad naturgeograf. Adjungerad professor på Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet och hedersdoktor vid samma universitet. Ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.
Har arbetat med klimatforskning i både Arktis, Antarktis och på Eldslandet.
– Jag vill lyfta fram de mer positiva aspekterna av miljö- och klimatberättelsen, varför vi behöver sätta människan
mer i centrum i miljöarbetet och troligen framföra en och annan tanke om Trumps klimatpolitik också.
Producent: Per Berg

Lördag 22 juli

20

Karin Laserow

Foto: Åsa Stöckel/Sveriges Radio

Inredare och kulturarbetare, 67 år
Född i Limhamn, bosatt i Brandstad
Debuterar som Sommarvärd

Frispråkig antikexpert i TV4:s Bytt är bytt. Driver eget företag med inriktning på inredningar, där dåtid möter framtid,
i Skåne med en filial i New York.
Utbildad barnsjuksköterska men har arbetat med antikviteter i över 40 år. Skrivit boken Antikviteter i modern miljö.
Favoritstil är barocken, både inom musik och möbeldesign. Älskar föremål som lyser upp tillvaron.
Var nära att ha sönder en cello värd en halv miljon kronor i första avsnittet av Bytt är bytt.
– Mitt Sommarprat ska handla om mitt tosiga liv – tillfälligheternas resa.
Producent: Lisa Wall

Söndag 23 juli

Stig Björkman

Foto: Maja Suslin / TT

Filmregissör, författare, kritiker, 78 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Prisbelönt tungviktare i filmbranschen. Har skrivit intervjuböcker med giganter som Ingmar Bergman, Woody Allen,
Lars von Trier och Joyce Carol Oates. Blev tillfrågad av Isabella Rossellini om att göra dokumentären om hennes mamma
Ingrid Bergman. Filmen Jag är Ingrid visades på filmfestivaler runt om i världen.
Debuterade med Jag älskar, du älskar 1968. Har gjort flera kort- och långfilmer. Var redaktör för filmtidskriften Chaplin
mellan 1964 –1972.
Talar engelska, tyska, franska, italienska och danska flytande.
– Mitt program kommer med största sannolikhet inte att anmälas till Granskningsnämnden.
Producent: Ludvig Josephson

Måndag 24 juli

21

Malin Cederbladh

Foto: Västmanlands Teater

Skådespelare, 51 år
Född i Täby, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Känd för den breda allmänheten för rollen Anette Sundberg i TV-serien Solsidan som gav henne utmärkelsen Årets
kvinnliga humorprestation. Aktuell med pjäsen Egenmäktigt förfarande.
Arbetat som skådespelare i 30 år, de senaste 14 knuten till Unga Klara. Spelat på stadsteatrarna i Stockholm, Göteborg
och Uppsala. Presenterades för den stora tv-publiken som tonårstjej i Nilecity 105,6. Medverkat i tv-serier såsom Våra
vänners liv samt i filmerna Låt den rätte komma in och Patrik 1,5.
– Jag ska berätta om vatten, timing och tempo.
Producent: Fredrik Olsson

Tisdag 25 juli

Jerzy Sarnecki

Foto: Claudio Bresciani / TT

Professor kriminologi, 69 år
Född i Warszawa, bosatt på Lidingö
Debuterar som Sommarvärd

Forskare som ofta anlitas som expert i frågor som rör kriminalitet. Undervisar på flera universitet, högskolor och polisutbildningar. Har bland annat forskat om ungdomsbrottslighet, kriminella nätverk, brottskarriärer och åtgärder mot brott.
Publicerat över 100 vetenskapliga arbeten, bland annat ett 15-tal böcker. En av böckerna, Hilarys historia, handlar om
föräldrarnas liv under nazism och kommunism. Blev utkastad tillsammans med föräldrarna från Polen som 21-åring.
Är dyslektiker och har därför aldrig något skrivet manus vid föreläsningar och tal.
– I mitt Sommar kommer jag att berätta om hur mitt liv på olika sätt har kommit att handla om brott.
Producent: Håkan Widman

Onsdag 26 juli

22

Kalle Lind

Foto: Julia Lindemalm

Författare, radiopratare, komiker, 41 år
Född i Lund, bosatt i Malmö
Debuterar som Sommarvärd

Diversearbetare i kulturbranschen. En i redaktionen bakom P3:s Hej domstol! Skrev manus till 2008 års julkalendrar i radio
och teve. Krönikör i Sydsvenskan, ETC och Faktum. Skriver på Expressens kultursida. Morgonpratare i P4 Malmöhus.
På spåret-finalist i år. Driver podden Snedtänkt och bloggen En man med ett skägg. I bokproduktionen finns barnböcker,
satirböcker, humorhistoria, litteraturhistoria, essäer om Cornelis Vreeswijk samt förra årets Skånsk-svensk ordbok. Gjort
tevedokumentären Jul för nybörjare om en avhoppare från Jehovas vittnen.
Hedersmedborgare i Eslöv.
– Mitt Sommar kommer att handla om Eslöv och döden. Känns inte det kul nog kommer jag också att prata om
bortglömda farbröder i nöjesbranschen.
Producent: Marie Sandgren

Torsdag 27 juli

Skådespelare, 27 år
Född i Stockholm, bosatt i Göteborg
Debuterar som Sommarvärd

Beskrevs som ”en ny skimrande stjärna” efter sin roll som Mirja i filmen Dröm vidare i våras. Är sedan 2015 knuten till
Folkteatern i Göteborg där hon bland annat har spelat Hamlet och Marie Antoinette i pjäserna med samma namn.
Filmdebuterade som 17-åring i Ett öga rött och spelar en av huvudrollerna i Helena Bergströms kommande film Vilken jävla cirkus.
Vann Tensta konsthalls textpris med diktsamlingen Blod, svett och pipas. I september kommer första romanen En dag ska
jag bygga ett slott av pengar.
– Eftersom att mitt yrke som skådespelare ligger så mycket i min identitet pratar jag mycket om mig själv som
skådespelare. Vad innebär det egentligen att vara skådespelare för mig? Tankar kring konst och politik, etiketter
och stämplar, och om att inte ha en självklar plats i kulturrummen.
Producent: Magnus Lindman

Foto: Anna-Karin Ivarsson/Sveriges Radio

Evin Ahmad

Fredag 28 juli

23

Rune Andersson

Foto: Mellby Gård

Företagsledare, 72 år
Född i Kyrkhult, bosatt i
Sösdala, Skåne
Debuterar som Sommarvärd

En av näringslivets tungviktare som många förknippar med fotbollslaget Trelleborgs FF, som han stöttat ekonomiskt med
många miljoner. Vd och styrelseordförande för industrikoncernen Trelleborg 1983 –2002, samt styrelseordförande i bland
andra Electrolux, SSAB och Getinge. Grundare och styrelseordförande för Mellby Gård AB.
Var delaktig i uppbyggandet av nuvarande Luleå Tekniska Universitet där han nu är hedersdoktor. Är också ledamot i
Ingenjörsvetenskapsakademien.
Föder upp och tävlar med travhästar.
– Slumpen styr livet mycket mer än de flesta tror.
Producent: Henrik Johnsson

Lördag 29 juli

Lisa Ekdahl

Foto: Annika Lundvall

Musiker, sångerska, 45 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Var 2016 den mest googlade personen i Sverige. Slog igenom 1994 med debutalbumet Lisa Ekdahl. Debutalbumet såldes i
800.000 exemplar och belönades med tre Grammis och Rockbjörnen. Stor i Frankrike under många år, sjöng redan som
19-åring jazz med Peter Nordahls trio där. Har bland annat framträtt på Olympia i Paris och jazzfestivalen i Nice. Är tillbaka
i Sverige med nytt svenskt album efter tio års karriär i Europa.
Var en av förra årets deltagare i TV4:s Så mycket bättre. Har under våren turnerat i Norden med nya albumet När alla vägar
leder hem.
– Mitt program kommer bland annat handla om sena nätter i Paris, Lou Reed, mötet med döden, och om rätten att
vara sig själv.
Producent: Lisa Bergström

Söndag 30 juli

24

Fredrik Backman

Foto: Henric Lindsten

Författare, 36 år
Född i Stockholm, bosatt i Solna
Debuterar som Sommarvärd

Debuterade 2012 med En man som heter Ove som getts ut i 40 länder och sålts i 2,5 miljoner exemplar. Filmatiseringen är
den tredje mest sedda filmen i svensk biofilmshistoria och nominerades till en Oscar för bästa utländska film.
I höst kommer uppföljaren till romanen Björnstad. Även de två tidigare romanerna Britt-Marie var här och Min mormor
hälsar och säger förlåt blev stora succéer i Sverige och utomlands. Ger sällan intervjuer.
Har hela sitt liv drömt om att en dag ha en bok på New York Times bästsäljarlista. I vintras hade han tre.
– Mitt Sommarprat handlar om att jobba med påhittade människor från ställen som inte finns.
Producent: Henrik Johnsson

Måndag 31 juli

Bahar Pars
Foto: Jannie Flodman/Sveriges Radio

Skådespelare, regissör, 38 år
Född i Iran, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Guldbaggenominerades för sin roll i den Oscarsnominerade publiksuccén En man som heter Ove. Anställd på Dramaten,
sågs senast i Figaros bröllop. Spelade tidigare på Uppsala stadsteater i pjäserna Anna Karenina och Hedda Gabler. Fick
Medeapriset för enmansföreställningen På alla fyra och medverkade i Jonas Hassen Khemiris Jag ringer mina bröder på
Stadsteatern i Stockholm. Synts i flera tv-produktioner. Debuterade som regissör med den prisbelönta kortfilmen Rinkebysvenska och är nu aktuell med kortfilmen Turkkiosken på SVT.
Äntrade den röda mattan vid Oscarsgalan tidigare i år i en klänning gjord av värmländskt stål.
– Mitt Sommarprat ska handla om livet från födsel till Oscars. Jag hoppas att ni får chansen att lära känna mig eller
typ Bahars irrhjärna i alla fall.
Producent: John Swartling

Tisdag 1 augusti
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Aron Anderson

Foto: aronanderson.se

Föreläsare, äventyrare, idrottsman, 29 år
Född i Stockholm, bosatt i Täby
Debuterar som Sommarvärd

Besteg som förste person i rullstol Kebnekajse och Kilimanjaro. Har simmat över Ålands hav, cyklat till Paris med handcykel
och åkt skidor till Sydpolen. Har under äventyren samlat in pengar till Barncancerfonden. Blev rullstolsburen efter att som
nioåring opererat bort en cancertumör.
Deltagit i fyra Paralympics i grenarna segling, friidrott och kälkhockey. Känd för SVT-publiken som programledare för Lilla
sportspegeln och från sändningarna från Paralympics i Rio de Janeiro förra året.
– I mitt Sommar kommer jag bland annat prata hur jag tränar mentalt för att kunna hantera jobbiga situationer i
livet som när jag bajsade på mig på Sydpolen i -26 grader.
Producent: Raymond Ahlgren

Onsdag 2 augusti

Sångare, låtskrivare, 26 år
Född i Göteborg, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Dominerade topplistorna förra året, bland den över Sveriges mest streamade artister samt den med flest sålda album
i Sverige. Vann Årets låt för singeln Black Car på P3 Guld och blev också historisk efter att under en period haft de tre
översta platserna på Svensktoppen samtidigt. Slog igenom stort för den svenska publiken i TV4:s Så mycket bättre.
Debuterade 2012 med singeln Finders, Keepers och en framgångsrik turné i Tyskland. Året efter släpptes Push, play som
blev en hit i Sverige. Turnerat i USA och spelat på Jimmy Kimmel Show och MTV-Movie Awards. Aktuell med singlarna
Rocket och Words samt en sommarturné i Sverige.
Valdes till Årets Göteborgare 2015 som den yngsta någonsin.
– I källaren i mitt gamla barndomshem hittade jag en låda. I Sommar ska jag berätta om vad som låg där i.
Producent: David Mehr

Foto: Martina Holmberg/Sveriges Radio

Miriam Bryant

Torsdag 3 augusti
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Jonna Bornemark
Foto:Sofia Runarsdotter (CC BY 3.0)

Filosof, 44 år
Född i Sundbyberg,
bosatt i Huddinge
Debuterar som Sommarvärd

Docent och lektor i filosofi vid Södertörns högskola som undersöker förnuftet och existensen. Skriver just nu på en bok
som med hjälp av några renässansfilosofer kritiserar mätbarhetssamhället. Deltar bland annat i ett forskningsprojekt om
etik och samspel mellan häst och människa.
Har skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes
mycket sinnliga relation till Gud.
Medverkar regelbundet i radioprogrammet Filosofiska rummet.
– Mitt program kommer handla om relationen mellan liv och förnuft, innehålla en kritik mot mätbarhetssamhället
och diskutera vad vi kan lära av djur, graviditeter och medeltida mystiker.
Producent: Peter Sandberg

Fredag 4 augusti

Jacob Mühlrad

Foto: Beatrice Lundborg

Kompositör, 26 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Har kallats en av världens mest lovande kompositörer. Den yngste att få en beställning på en balett åt Operan.
Skrivit flera verk till musiker ur Kungliga Filharmonikerna och Sveriges Radios Symfoniorkester. Fått sitt verk Pan uruppfört
på Carnegie Hall i New York. Har ett antal beställningar från några av världens bästa körer och orkestrar, såsom Västtyska
Radiokören (WDR Rundfunkchor) och Kungliga Filharmonikerna.
Fick Micael Bindefelds stipendium till minnet av Förintelsen avsett för en komposition åt Radiokören och Eva Dahlgren.
Medkompositör på Silvana Imams skiva Naturkraft.
– Att gå från att definieras via sina misslyckanden till att lyftas upp för sina framgångar; om musik som religiositet
och hur den tillåter mig att vara extremist. Men detta är också en historia om svårigheterna att som dyslektiker
lära sig noter, vara ung kompositör av konstmusik … och mina desperata försök att hantera panisk scenskräck.
Producent: Stefan Sundberg

Lördag 5 augusti
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Sven Melander

Foto: Alexander Donka

Programledare, skådespelare,
journalist, 69 år
Född i Malmö, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Folkkär underhållare som nått ny publik med Youtube-kanalen I huvudet på Sven Melander. Programledde under 80-talet
publiksuccéer som Nöjesmaskinen och Nöjesmassakern. Ballongdansen, Werner och Werner, trollet Rulle och Berra i
filmen Sällskapsresan har blivit klassiker. Varit programledare för Melodifestivalen, nöjeschef på SVT och tidningsjournalist
på Aftonbladet.
Spelar i sommar Spanska flugan på Gunnebo Slott samt gör regidebut på Fredriksdalsteatern med översättningen av
Hotelliggaren.
Har gett ut kokboken Upp i vikt kvickt.
– Mitt Sommarprogram ska handla om minnesvärda och stundtals märkliga incidenter på livets sällskapsresa.
Producent: Mattias Österlund

Söndag 6 augusti

Tarja Halonen
Foto: Helena Huhta/Sveriges Radio

President, 73 år
Född och bosatt i Helsingfors
Debuterar som Sommarvärd

Finlands president under tolv år, tituleras fortfarande president Tarja Halonen. Historisk som den första kvinnan att inneha
ämbetet. Suttit i riksdagen för Finlands socialdemokratiska parti, varit justitieminister och utrikesminister. Ett flertal
internationella förtroendeuppdrag både under åren som president och efter det.
Utbildad jurist och har arbetat som advokat och inom den finska fackföreningsrörelsen. Arbetar fortfarande aktivt,
speciellt inom FN, för hållbar utveckling.
Stark förkämpe för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Var under tidigt 80-tal ordförande i Seta, Finlands ledande
organisation för hbtq-frågor.
– Mitt program kommer handla om oss nordbor i vår gemensamma värld. Jag funderar över vår ställning och vår
globala roll i en bred kulturell mening.
Producent: Soili Huokuna

Måndag 7 augusti
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Barbro Ehnbom

Foto: SALSS

Företagsledare, styrelseproffs,
nätverkare
Född i Stockholm, bosatt i New York
Debuterar som Sommarvärd

Lång och framgångsrik internationell karriär inom läkemedelsindustrin och som stjärnanalytiker på Wall Street. Grundare
av nätverket BBB, Barbros Best and Brightest, och utmärkelsen Female Economist of the Year. Utsedd 2015 till Årets
Förebild av nätverket Klara K och Årets Läkemedelsprofil i Sverige av Läkemedelsmarknaden. Grundare och ordförande
för investerarmötet Swedish American Life Science Summit och mentor åt prinsessan Sofia.
Utbildad på Columbia University i USA samt Handelshögskolan i Stockholm där hon inför första föreläsningen fick höra:
”Lilla gumman, sekreterarkursen är först i kväll”.
– Mitt Sommar kommer handla om nu och då – dagar på Wall Street i proper dräkt och glasögon med fönsterglas
och nätter på Studio 54 med jet-set-folket. Från en mansvärld till de duktiga tjejernas. Från Elvis Presley till
Mozart. Några anekdoter från New York-livet inklusive blind date med en Donald Trump.
Producent: Katherine Zimmerman

Tisdag 8 augusti

Anders Göranzon
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Kommissarie, 52 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Chef för polisens särskilda insats “Fenix” som arbetar mot grov kriminalitet i Järvaområdet i Stockholm. Är själv uppvuxen
i Rinkeby. Tidigare chef för rånkommissionen i Västerort, rotelchef för spaningsroteln i Södertälje samt en av insatsledarna
för polisinsatsen ”Tore II” mot grov organiserad brottslighet i Södertälje.
Var en av de två poliser som blev intervjuad av Fox News i det inslag som USA:s president Donald Trump hänvisade till i
sitt uttalande om “what’s happening last night in Sweden” (vad som hände i Sverige igår kväll).
– Jag skall bland annat prata om mina erfarenheter och reflektioner från polisyrket men även om varför jag blev polis.
Producent: Henrik Johnsson

Onsdag 9 augusti
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Roy Hodgson

Foto: Owen Humphreys/TT

Fotbollstränare, 69 år
Född och bosatt i England
Debuterar som Sommarvärd

Internationellt framgångsrik fotbollstränare som både förbundskapten för bl.a. England och klubbar i åtta länder som Inter
och Liverpool. Blev utsedd till Årets manager i England 2010 efter att ha lett Fulham till final i Uefa Europa League. Tillhör
den exklusiva skara som lett över tusen matcher i Engelsk ligafotboll. Haft stor betydelse för fotbollens utveckling i
Sverige. Första professionella uppdraget var Halmstad BK 1976 som vann Allsvenskan två gånger. Med Malmö FF togs fem
ligasegrar i rad och två SM-guld.
Talar förutom engelska också svenska och tyska samt lite italienska och franska.
– Jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt världens största sport i många länder runt om i världen.
Det började i Sverige och pågår ännu. I mitt Sommar ska jag försöka sammanfatta vad det innebär att vara
människa i över 40 år inom den professionella toppfotbollen.
Producent: Henrik Johnsson

Torsdag 10 augusti

Magda Gad

Foto: Magnus Bergström

Journalist, 41 år
Född i Falun, bosatt i Irak
Debuterar som Sommarvärd

Utrikesreporter som reser dit andra journalister helst inte reser och stannar under lång tid på plats. Rapporterar nu om IS
och kriget i Irak och övriga Mellanöstern för Expressen. Tidigare rapporterat från kriget i Ukraina, getton i Rumänien samt
gjort reportage om våldtäkter i Kongo, världens farligaste knarkkarteller i Honduras och ebolaepidemin i Liberia. Startade
en insamling för att hjälpa barn hon träffade i Liberia. Var tidigare chefredaktör på en träningstidskrift och personlig
tränare.
Har alltid havregryn med sig på sina resor.
– Mitt Sommar ska handla om hur människan, inklusive jag själv, förändras av krig. En mycket obehaglig och
närmast ondskefull förändring, där liv och död, rätt och fel, smälter ihop. Men att vittna om vad som händer i krig
är ett uppdrag jag är beredd att dö för.
Producent: Kerstin Brunnberg

Fredag 11 augusti
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Robert Pettersson

Foto: Åsa Stöckel/Sveriges Radio

Artist, 38 år
Född i Uppsala, bosatt i Fränsta
Debuterar som Sommarvärd

Sångare i de två banden Takida och Stiftelsen, båda aktuella med en gemensam nordisk turné där de spelar för utsålda
hus. Takida slog igenom stort med låten Curley Sue och har gett ut sju album. Några år senare bildades Stiftelsen som har
gett ut fyra album. Låten Vart jag än går låg 40 veckor på Svensktoppen och tilldelades en Grammis för Årets låt.
Berättade i SVT:s program Djävulsdansen om den depression han lidit av i många år.
Takida AB har fått pris som årets företagare i Ånge.
– ... gav sexuella fantasier för flera år men var det värt det?
Producent: Lena Tideström-Sagström

Lördag 12 augusti

Gullan Bornemark
Foto: Simon Löfving/Sveriges Radio

Musiker, musikpedagog, 89 år
Född i Härnösand, bosatt i Limhamn
Debuterar som Sommarvärd

Sudda, sudda, Är du vaken Lars? och den trafikpedagogiska visan Herr Gårman är några av visorna som flyttat in i den svenska
folksjälen. Invald i Swedish Music Hall of Fame. Fått Kungliga Musikaliska Akademiens medalj samt H.M. Konungens medalj i
8:e storleken för framstående konstnärliga insatser som kompositör och textförfattare inom barn- och ungdomsmusik.
Över 370 verk registrerade hos STIM. Gjort mängder av musikprogram för barn både i Sveriges Radio och SVT. Gett ut 13
sångböcker och ett 20-tal skivor. Har även komponerat kyrkomusik och psalmer. Drev i 55 år egen musikskola i Malmö.
Har satt musik till Pythagoras sats.
– Musik förgyller livet!
Producent: Claes-Johan Larsson

Söndag 13 augusti
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Lisa Langseth

Foto: Kjell B Persson

Dramatiker, regissör, 42 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Tilldelades en Guldbagge för bästa manus med filmen Till det som är vackert med Alicia Vikander i huvudrollen, som även
medverkade i kritikerhyllade filmen Hotell. Kommande filmen Euphoria blir hennes internationella debut.
Började som dramatiker och har skrivit och regisserat flera pjäser. På Dramaten spelades Den älskade med Noomi Rapace
i huvudrollen och Klimax som delvis inspirerades av en debattartikel av Fredrik Reinfeldt.
– Mitt program kommer handla om att ha fantasin och kreativiteten som följeslagare genom livet.
Producent: Roger Wilson

Måndag 14 augusti

Percy Nilsson
Foto: Jan Wieslander/Sveriges Radio

Affärsman, 74 år
Född i Malmö, bosatt i Höllviken
Debuterar som Sommarvärd

Mångsidig entreprenör med bakgrund som snickare, företagare, idrottsledare och arenabyggare. Hedersordförande i
ishockeylaget Malmö Redhawks, som han genom åren stöttat med åtskilliga miljoner.
Startade egen byggfirma som 20-åring. Byggt sin förmögenhet på fastighetsaffärer. Ligger bakom Malmö Arena och
köpcentret Emporia. Vald till Malmöambassadör 2003 och Årets skåning 2008.
Kompenserar sin dyslexi med ett utmärkt minne, i synnerhet för siffror.
Fick betala dryga böter efter att han borrat hål i däcket på en Hemglassbil.
– Som entreprenör försöker jag aldrig göra mig ovän med någon, för man träffas säkert en gång till i livet!
Producent: Matilda Alborn

Tisdag 15 augusti
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Ann-Marie Begler

Foto: Per Groth

Gd Försäkringskassan, 63 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

En av myndighetssveriges tyngsta. I dag generaldirektör över Försäkringskassan som betalar ut bidrag på mer än
200 miljarder kronor per år.
Tog som generaldirektör på Skolinspektionen beslutet att tillfälligt stänga internatskolan Lundsberg. Tidigare överdirektör
på Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen samt generaldirektör på Brottsförebyggande rådet. Lett flera utredningar, bland
annat Grundskoleutredningen 2014 –2015.
Var en skoltrött skolkare som gick om ett år i gymnasiet för att höja sina betyg.
– Jag kommer berätta om myndighetssverige och särskilt om Försäkringskassan och Skolinspektionen.
Men framförallt berättar jag om min egen personliga resa med livets alla kringelkrokar.
Producent: Amanda Glans

Onsdag 16 augusti

Statsvetare, 38 år
Född i Bankeryd, bosatt i London
Debuterar som Sommarvärd

Handplockades av förre premiärministern David Cameron för att lägga upp strategin inför Storbritanniens förhandlingar
om att reformera EU, som i den efterföljande folkomröstningen resulterade i Brexit. Förekom ofta i brittisk media och
kallades för den “två meter rödhårige vikingen”. Räknades som en av Europas viktigaste opinionsbildare av politiksajten
Politico.
Masterexamen i statsvetenskap från London School of Economics. Tidigare chef för den Londonbaserade tankesmedjan
Open Europe. Arbetar på konsultföretaget Ernst & Young med frågor om handel och EU.
Har spelat collegebasket i USA.
– Jag ska prata om hur det är att gå på glödande kol med Storbritanniens premiärminister och vad som verkligen
hände när britterna röstade för Brexit.
Producent: Henrik Johnsson

Foto: Richard Gardner/Rex/IBL Bildbyrå

Mats Persson

Torsdag 17 augusti
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Tobias Forge

Foto: Polydor Sweden

Musiker, 36 år
Född i Linköping, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Bandledare i den framgångsrika och internationellt hyllade hårdrocksgruppen Ghost. Bandet spelar alltid maskerade
och deras verkliga identitet har länge varit ett ämne för spekulationer.
Bandet har fått tre Grammisar för Årets hårdrock/metall. I USA har de vunnit en Grammy för Best Metal Performance
och även varit etta på Billboard Mainstream Rock-listan – unikt för ett svenskt band. Bandet har turnerat över hela världen
och bland mycket annat uppträtt i The Late Show med Stephen Colbert.
– Jag ska prata om min bakgrund och hur det aldrig riktigt blir som man tänkt sig.
Producent: Henrik Johnsson

Fredag 18 augusti

Annakarin Nyberg

Foto: Emil Nyström

Internetforskare, författare,
föreläsare, 41 år
Född och bosatt i Vännäsby
Debuterar som Sommarvärd

Filosofie doktor och universitetslektor i informatik vid Umeå universitet som skrivit böckerna Sociala medier och härskartekniker och Digitalt entreprenörskap om den kommersiella bloggvärlden.
Lanserade nyligen en klädkollektion tillsammans med bloggaren Underbara Clara och har tillsammans med henne gett ut
flera faktaböcker för barn, till exempel Odla – steg för steg och Baka – steg för steg. Är nu aktuell med boken Glad sommar.
Fantiserade som tonåring om att bli elektriker.
– I mitt Sommarprat kommer jag berätta om viktiga strider i mitt liv. Om kampen mot gubbar som använder
härskarteknik och mitt krig mot en cancerknöl.
Producent: Erica Dahlgren

Lördag 19 augusti
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Ruben Östlund
Foto: Martina Holmberg/Sveriges Radio

Regissör, 43 år
Född på Styrsö, bosatt i Göteborg
Debuterar som Sommarvärd

Prisad och hyllad regissör som i maj i år tilldelades den prestigefyllda Guldpalmen för filmen The Square på filmfestivalen i
Cannes. Bedrev studier, och är nu adjungerad professor, vid Akademi Valand Film.
Långfilmsdebuterade med kritikerhyllade Gitarrmongot. Har fått flera Guldbaggar för filmerna Play och Turist. Den sist
nämnda satte rekord när den belönades med sex Guldbaggar 2015, bland annat för bästa regi, bästa film och bästa manus.
Började sin karriär genom att göra skidfilmer i Alperna.
– Mitt program kommer att handla om "Rutan" – en symbolladdad plats som skall påminna oss om vår roll som
ansvarstagande medmänniskor. När programmet sänds finns det redan tre "rutor" i världen. En i Värnamo, en i
Grimstad, Norge och en i Vestfossen, Norge. Kanske kommer jag också berätta lite om hur "Rutan" blev långfilmen "The Square" och hur det känns att vinna Guldpalmen i Cannes.
Producent: Håkan Lahger

Söndag 20 augusti

Skådespelare, 63 år
Född i Österbotten, Finland,
bosatt i Stockholm
Tidigare Sommarvärd 1986

En av Sveriges mest hyllade skådespelare. Har haft betydande roller i en rad stora teater- och filmklassiker av bland andra
Bergman, Strindberg och Shakespeare. Tillhör Dramatens fasta ensemble och sågs senast i föreställningen Presidenterna.
Kommer i höst att spela i Kung Oidipus/Antigone.
Fick en Guldbagge i kategorin bästa kvinnliga huvudroll både för Amorosa och Ormens väg på hälleberget. En stor publik
känner henne som obducenten Karin Linder i filmerna om Kurt Wallander.
Älskar poesi och ser poeter som ”Guds sändebud på jorden”.
– Jag kommer att prata om musik och poesi.
Producent: Eric Schüldt

Foto: Martina Holmberg/Sveriges Radio

Stina Ekblad
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Så här började
det hela
Våren 1959 skissade Sveriges Radios
dåvarande underhållningschef Tage
Danielsson 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 allt
sedan dess.
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
Idégivaren Tage Danielsson och första Sommarvärden Jörgen Cederberg.
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.

Kåsören Torsten Ehrenmark leder
Sommars maratonlista.

Utrikeskorrespondenten och kåsören Torsten Ehrenmark är den
Sommarvärd som Sommarpratat 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.
Tio år efter Sommars första sändning 1959 startade Sveriges Radio en motsvarighet på vintern för att
möta konkurrensen från teve, som i december 1969 startade TV2, dit många av radions populära
profiler gick.
22 december 1969 sändes det första På Vintergatan med ... och en grammofon. Den kände kompositören Jules Sylvain hade vid den tiden en stor hit med melodin På Vintergatan, som gav namn till
programmet och blev dess signatur. Programserien samsändes i P1 och P3 under fem år och 6 januari
1974 sändes det sista På Vintergatan.

Det politiska 70-talet med lyssnarstormar
Fram till 1973 var Sommar ett oförargligt och oomstritt program. Detta
år gjorde Åsa Moberg Sommar och det blev ett väldigt 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.

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

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.

Marie-Louise Ekman – kontroversiell
pratare 1977.

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.

Sommar med Jan Guillou
1979 fälldes i Gransknings
nämnden.
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Sommar i bokform under
80-talet
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1980 kritiserade Bodil Malmsten organisationen Rätten till vår död
i sitt Sommar. Även det programmet fälldes av Granskningsnämnden.
Totalt två fällningar under Sommars 57-åriga historia. Desto fler
anmälningar har det blivit under senare år. Dock ingen fällning
sedan 1980.

Sommar med Bodil Malmsten fälldes i
nämnden 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 Bremerförbundet 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. Hundratals ilskna lyssnare hör av sig. I hans
nästa Sommar 1989 är det Carl Bildt som får sig en släng av sleven.

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

1986, 1987 och 1988 kom Sommar i bokform. Lättläst för er på badstranden, på
vägarna och i hängmattan. Producenterna
Lars Gurell, Birgitta Hylander och
Agneta Ekberg valde underhållande
kåserier och texter ur programserien.

Sommarkåserier i bokform från Sveriges Radios förlag.

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 ros 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 mer allvarlig inriktning och handlat om åldrandet och döden. Ulven brukade avsluta
programserien som Sommars ”ankare”. Efter 2005 ansåg han att det var slutpratat i Sommar.

90-talet med kris och nedläggningshot
Vinterprogrammen uppstod vid två tillfällen under 90-talet. Jonas Gardell var Vintervärd på nyårsafton
1991 och Kjell Swanberg på juldagen 1993.
Efter 1992 års upplaga av Sommar lades programserien 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.
Under Bibi Rödöös första år som ansvarig Sommarpratar den sittande statsministern Göran Persson.
Något som röner stor uppmärksamhet, främst i utländsk media som förvånas över att en statsminister
är programledare för ett radioprogram. Samma sommar medverkar Jan Stenbeck i ett program som
sedan 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.
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-års
jubileet 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.
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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 sedan 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. Sommar
redaktionen skickar två stora kartonger fyllda med handskrivna
brev till Fårö med svar på frågan ”Varifrån
kommer musiken?”. Ingmar Bergman
Mustafa Can berättade om sin kurdiska
blev mycket glad och rörd över
mamma 2003.
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 B
 ergman
via Sommarredaktionen skapar producenten Bibi Rödöö en programserie
med rubriken ”Breven till Bergman” som sänds i P1 våren 2005. Efter hans
död finner dock Bergmanstiftelsen kartongerna med alla brev.
Ingmar Bergman gör äntligen
Sommar 2004.

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. Ärendet avskrev av Justitiekanslern och programmet friades i Granskningsnämden.
Svenska Akademien 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. Lena Nyman blev därför tyvärr aldrig Sommarvärd.
2007 införs Lyssnarnas Sommar som ett sätt att vaska fram guldkorn ur alla de namnförslag 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.
Då Filip Hammar och Fredrik Wikingsson gör Sommar tillsammans 2007 orsakar det en sådan
anstormning av lyssnare att Sveriges Radios server brakar ihop.
2007 kom en ny Sommarbok, med 20 Sommar
pratares 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 sedan 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.

Boken Sommarpratare – 20 manus i urval
från 2007 års Sommar i P1.

2008 startade Bibi Rödöö och Agneta Ekberg Vinter i P1 och i samband med denna nypremiär
gjordes en nyinspelning av den ursprungliga signaturen med Sveriges Radios Symfoniorkester.
På juldagens nypremiär Vinterpratar Jonas Gardell.
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.
2009 års upplaga av Vinter inleder Hans Rosenfeldt med att prata om skräcken att bli som sina
föräldrar och om mammans alzheimer och död. Programmet röner stor uppskattning.

2010-tal – större än någonsin
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 sedan fram av lyssnarna till att vara Vintervärd år 2012.
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2010 ställer Henrik Ekman i sitt högt uppskattade Vinterprogram frågan: ”Varför är det en sådan
laddning runt just vargen?”.
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.
Från 2011 är det Sveriges Radios lyssnare som önskar sig vilka tidigare Sommar- och Vintervärdar de
vill höra i ett nytt Vinter i P1. Bland de högt önskade är Bodil Malmsten och detta tolfte program blir
hennes sista.
2012 är det dags för en stor idrottsstjärna, Anja Pärson, att i Sommar 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.
I Vinter 2012 pratar Hanna Hellquist om den värsta dagen i sitt liv: om faderns självmord. Olof Wretling
är tillbaka som Vintervärd och pratar nu om kvinnorna i sitt liv, som han utlovat efter det tidigare
Sommarprogrammet om männen i hans liv.
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. Maja Ivarssons
Sommar efterhandslyssnas 650 000 gånger under
ett år och Vinter med Martina Haag poddas
250 000 gånger under ett halvår efter sändningen.

Bibi Rödöö och Sommarvärden Kristian Gidlund.

Fotografen Cecilia Hallin har under många år varit
en trogen lyssnare och har fascinerats och berörts
av S
 ommarpratarnas 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.
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. Sommarvärden
Karin ”Kakan” Hermansson kallar evenemanget för nationalistiskt och att det är för få ”rasifierade” Sommarvärdar.
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Fotoboken Sommar – Bilder av prat
ges ut 2013

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 lyssnarreaktionerna
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.

Athena Farrokhzads program väckte stor
uppmärksamhet

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 då 55-åriga historia detta sker.
Kunskapstörst präglade Sommar 2015. På lyssnarnas begäran gjorde även Johan Rockström en engelsk version och
hans program for iväg som en raket i sociala medier när han
varnade för de akuta globala miljöriskerna. Maria Strømme
professor i nanoteknologi, pekade på hur nanotekniken kan
användas för att lösa energikrisen genom supereffektiva
solceller eller att få förlamade människor att gå.

Felix ”PewDiePie” Kjellbergs program gjordes
även på engelska.

Ett annat mycket uppskattat program var Sommar med Hédi Fried som överlevde fångenskap i
Auschwitz och Bergen-Belsen. Hon pratade om människans komplexitet, ondska och godhet.

Efterhandslyssningen ökade generellt sätt explosionsartat
detta år. Anna Mannheimer och Peter Apelgrens Sommar blev högst avlyssnat i efterhand, ca 770 000 starter/
nedladdningar, och det oväntade var att även direktlyssningen ökade jämfört med fjolåret.
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Anna Mannheimer och Peter Apelgren
gjorde succé som podd.

Många tidigare Vintervärdar önskas på nytt och kunskaps
törsten märks även i Vinter då båda professorerna Johan
Rockström och Hans Rosling Vinterpratar. Olof Wretling
gör Vinter för fjärde gången och sänder direkt inför en stor
publik på en teater nyårsaftonen 2015.

Redan på midsommarnatten 2016 var det smygpremiär
för en podd på engelska med den världsberömde danske
Metallica-trummisen Lars Ulrich. Först ut bland värdarna
på midsommardagen var författaren David Lagercrantz
som gjorde ett hyllat program om relationen till sin kände
far Olof. Och Carola sa äntligen ja till att göra Sommar.
Opinionsbildaren Sakine Madons program om terrorism
fick en kuslig aktualitet då det sändes dagen efter det
blodiga attentatet i Nice på franska nationaldagen.

Olof Wretling som Vintervärd.

Malou von Sivers Sommar, om ett djupt sår som präglat hennes liv, fick en enorm respons och
resulterade bland annat i ett bokkontrakt. Emil Jensens program fick också stor uppskattning och
han önskades sedan som Vintervärd. Liksom Edward Blom, som skapade rubriker om censur i Sommar.
Miljöaktivisten Gunhild Stordalens Sommar blev det mest
spridda i sociala medier och hon toppade lyssningen i
efterhand och författaren Maj Sjöwall toppade listan över
mest avlyssnade program i direktsändning.
Vinter 2016 blev året då Olof Wretling blev önskad som
Vintervärd för femte gången och höll en kraftigt försenad
julotta på juldagen. I oktober 2017 utkommer hans bok med
titeln: Fem vintrar och en sommar – diagnoserna i mitt liv
Gunhild Stordalen var Sommarvärd 2016.

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.

sverigesradio.se/sommar

Framtaget i samarbete med SRF och Peter Tolander.

