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Bibi Rödöö
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Sommars programchef
0708-999 821
bibi.rodoo@sverigesradio.se

Mänskliga möten och moraliskt mod
Striden om verkligheten är igång. Idag blandas kunskap ofta
ihop med tyckande och ju mindre man faktiskt vet, desto lättare
är det att ha en stark åsikt. Sommarprogrammen har blivit än
mer angelägna med alla modiga, färgstarka värdar som generöst
delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.
Det har varit ett dramatiskt år på många sätt. Ett par av årets
värdar har befunnit sig mitt i händelsernas centrum och nu får
vi höra berättelserna inifrån.
Kaj Linna fick det högsta skadeståndet genom tiderna då
han friades efter 13 år i fängelse. Hans Sommar handlar om
erfarenheterna av att sitta på livstid. Oskyldig.
Ebbas pappa Stefan berättar om det fasansfulla dygnet då
han insåg att hans dotter omkommit under terrordådet på
Drottninggatan. Ingrid Wall pratar på årsdagen av dottern
Kims död om viljan att föra hennes journalistiska gärning och
positiva livssyn vidare.

guld var slalomveteranen Frida Hansdotter. Ryttaren Peder
Fredricson blev Jerringprisvinnare för andra gången. Hans
Sommar utspelar sig mellan pressen och lusten till förändring.
Professorn i teoretisk filosofi, Åsa Wikforss, intresserar sig för
kunskapsresistens och falska nyheter. Forskaren Max Tegmark
fascineras av parallella världar och artificiell intelligens.
Sångaren Magnus Carlson och kocken Paul Svensson delar
intresset för miljön. Journalisten Anna Hedenmo vill komma
närmare sanningen utan filter och författaren Katarina Wennstam gör ett försök att förstå #metoo.
Victoria Silvstedt, som medverkat i Hollywoodfilmer och är
välkänd i fransk och italiensk underhållnings-tv, gör ett sällsynt
gästspel i Sverige.
Sångerskan Sabina Ddumba pratar om vikten av att följa sin mag
känsla och Melodifestivalfavoriten Leopoldo Méndez berättar
om sin resa från Valparaisos bakgator till Farstas stränder.

Krisen i Svenska Akademien har varit en följetong och nyheten
om den ständiga sekreteraren Sara Danius avgång spreds
även i internationell media. Det har onekligen hänt en del
sedan hon blev önskad av lyssnarna som Vintervärd 2014.

Äntligen Sommardebuterar Eva Rydberg och Anders Berglund.
Bara fyra av årets 61 värdar har gjort Sommar tidigare. Välkomna
åter säger vi till Mark Levengood och Petra Mede.

Bland Sommarvärdarna i år hör vi Sveriges nya Rikspolischef,
Anders Thornberg som ska tala om polisens utmaningar och
om sin tid som SÄPO-chef. ICAN:s Beatrice Fihn berättar om
när ett gäng vanliga människor stod upp mot de mäktigaste
länderna i världen och vann Nobels fredspris.

Serien inleds på midsommardagen med Claes Månsson som
inte vill vara i centrum, följt av Bianca Ingrosso som tvärtom
inte räds offentligheten. Säsongen avslutas 19 augusti med
Sommarprat, sång och musik inför publik då Rennie Mirro står
på scen!

Inge Thulin, som kallats USA:s mäktigaste svensk som vd för
företaget 3M, skapade rubriker då han hoppade av Donald
Trumps näringslivsråd. Anna Throne-Holst kampanjade
för Hillary Clinton och var nära en plats i den amerikanska
kongressen.

Alla årets Sommarvärdar kommer att inspirera lyssnarna i
sommar. Människor som aldrig skulle träffas möts. Det är då
förståelse och medmänsklighet kan växa.

Vinter-OS 2018 blev Sveriges mest framgångsrika någonsin med
sju svenska guldmedaljer, en av dem som lyckades knipa ett
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Sommarvärdar alfabetisk ordning
1/7

Fiona FitzPatrick8/8
artist, producent, låtskrivare

Rennie Mirro19/8
artist, skådespelare

Anders Thornberg16/7
rikspolischef

Suad Ali15/8
statsvetare

Frida Hansdotter25/7
alpin utförsåkare

Emma Molin12/8
skådespelare, manusförfattare

Anders Berglund21/7
kompositör, dirigent

Paul Hansen28/7
fotograf

Claes Månsson23/6
skådespelare

Anna Throne-Holst4/7
vd svensk-amerikanska
Handelskammaren i New York

Victoria Borisova-Ollas
kompositör

Anna Hedenmo7/8
journalist, tv-profil

Elin Olofsson11/7
författare

Uje Brandelius15/7
musiker, journalist

Bianca Ingrosso24/6
influencer, entreprenör

Fatima Bremmer17/7
författare, journalist

Björn Jakobson6/8
entreprenör

Samantha Ohlanders
16/8
kompositör, teatermusiker,
musiker

David Cairns27/7
ambassadör

Tauba Katzenstein30/7
överlevande från förintelsen

Magnus Carlson3/8
sångare, låtskrivare

Marko ”Markoolio”
Lehtosalo	
12/7
artist, skådespelare

Ahmed Abdirahman
näringspolitisk expert

31/7

Sara Danius18/8
professor i litteraturvetenskap
Sabina Ddumba29/7
artist
Mikkey Dee26/7
trummis
David Eberhard2/7
psykiatriker, författare

Mark Levengood28/6
författare, programledare
Thure Lindhardt14/8
skådespelare
Kaj Linna	
f.d. livstidsfånge

25/6

26/6

Arne Ljungqvist9/7
professor emeritus i medicin,
dopningsjägare

Katinka Faragó14/7
filmproducent

Marie och Gustav
Mandelmann27/6
lantbrukare, tv-personligheter

Mouna Esmaeilzadeh
läkare, hjärnforskare

Beatrice Fihn23/7
chef för ICAN, jurist
Peder Fredricson19/7
ryttare, grafisk designer

Sara Parkman16/8
musiker, kompositör,
dramatiker
Olof Röhlander17/8
mental tränare, författare,
föredragshållare
Eva Rydberg30/6
skådespelare, teaterdirektör
Rebecca Scheja8/8
artist, producent, låtskrivare
Anna Serner29/6
vd Svenska Filminstitutet, jurist
Victoria Silvstedt8/7
fotomodell, programledare,
entreprenör
Stefan10/7
Ebbas pappa
Paul Svensson13/8
kock

Petra Mede4/8
skådespelare, komiker,
programledare

Adam Taal2/8
artist

Leopoldo Méndez5/7
artist

Max Tegmark1/8
professor i fysik

Inge Thulin22/7
företagsledare, vd 3M
Jonatan Unge9/8
komiker
Cajsa von Zeipel5/8
konstnär, skulptör
Jack Vreeswijk11/8
vissångare, kompositör
Jesper Waldersten7/7
konstnär
Ingrid Wall10/8
kommunikationschef, journalist
Jonas Waltelius18/7
lärare, Lyssnarnas Sommarvärd
Katarina Wennstam6/7
författare, journalist
Maria ”Vildhjärta”
Westerberg20/7
konstnär
Åsa Wikforss13/7
professor i teoretisk filosofi
Kent Wisti3/7
präst, konstnär
Tom Xiong
entreprenör, föreläsare

sverigesradio.se/sommar
SOMMAR sänds i P1 från midsommardagen 23 juni till söndag 19 augusti
kl 13.00–14.30. Repris vardagar kl 22.30,
helger kl 22.05.

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

PODDVERSIONEN publiceras redan
kl 07:00 i vår app Sveriges Radio Play,
sverigesradio.se och där poddar finns.

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

PODDRADIO ger möjlighet att ladda
ner programmen med förkortad musik.
Lyssna när du vill i vår app Sveriges
Radio Play.

I vårt ARKIV finns nu över 1 100
Sommar- och Vinterprogram.
SOCIALA MEDIER. På Instagram heter
vi sommarip1 och på Facebook
Sommar & Vinter i P1.

#sommarip1
Högupplösta bilder finns på
Sveriges Radios presswebb:
sverigesradio.se/press
Presskontakter:
Eva Sahlin, 0706-84 18 52,
eva.sahlin@sverigesradio.se
Maria Edlund, 0702-93 72 70,
maria.edlund@sverigesradio.se
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2018
Sommarvärdar i datumordning
JUNI

22 Inge Thulin, företagsledare, vd 3M

23 Claes Månsson, skådespelare

23 Beatrice Fihn, chef för ICAN, jurist

24 Bianca Ingrosso, influencer, entreprenör

24 Tom Xiong, entreprenör, föreläsare

25 Kaj Linna, f.d livstidsfånge

25 Frida Hansdotter, alpin utförsåkare

26 Mouna Esmaeilzadeh, läkare, hjärnforskare

26 Mikkey Dee, trummis

27 G
 ustav & Marie Mandelmann, lantbrukare,
tv-personligheter

27 David Cairns, ambassadör

28 Mark Levengood, författare, programledare
29 Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, jurist
30 E
 va Rydberg, skådespelare, teaterdirektör

28 Paul Hansen, fotograf
29 Sabina Ddumba, artist
30 Tauba Katzenstein, överlevande från
förintelsen
31 Victoria Borisova-Ollas, kompositör

JULI
1 Ahmed Abdirahman, näringspolitisk expert

AUGUSTI

2 David Eberhard, psykiatriker, författare

1 Max Tegmark, professor i fysik

3 Kent Wisti, präst, konstnär

2 Adam Taal, artist
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 nna Throne-Holst, vd svensk-amerikanska
Handelskammaren i New York

3 Magnus Carlson, sångare, låtskrivare

5 Leopoldo Méndez, artist

4 Petra Mede, skådespelare, komiker,
programledare

6 Katarina Wennstam, författare, journalist

5 Cajsa von Zeipel, konstnär, skulptör

7 Jesper Waldersten, konstnär

6 Björn Jakobson, entreprenör

8 Victoria Silvstedt, fotomodell, programledare,
entreprenör

7 Anna Hedenmo, journalist, tv-profil

9 Arne Ljungqvist, professor emeritus i medicin,
dopningsjägare
10 Stefan, Ebbas pappa
11 Elin Olofsson, författare
12 Marko "Markoolio" Lehtosalo, artist, skådespelare
13 Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi
14 Katinka Faragó, filmproducent
15 Uje Brandelius, musiker, journalist
16 Anders Thornberg, rikspolischef
17 Fatima Bremmer, författare, journalist
18 Jonas Waltelius, Lyssnarnas Sommarvärd
19 Peder Fredricson, ryttare, grafisk designer
20 Maria ”Vildhjärta” Westerberg, konstnär
21 Anders Berglund, kompositör, dirigent

8 Rebecca Scheja & Fiona FitzPatrick, DJ-duo,
producenter, låtskrivare
9 Jonatan Unge, komiker
10 Ingrid Wall, mamma till Kim Wall
11 Jack Vreeswijk, vissångare, kompositör
12 Emma Molin, skådespelare, manusförfattare
13 Paul Svensson, kock
14 Thure Lindhardt, skådespelare
15 Suad Ali, statsvetare
16 S
 ara Parkman & Samantha Ohlanders, musiker
17 O
 lof Röhlander, mental tränare, författare,
föredragshållare
18 Sara Danius, professor i litteraturvetenskap
19 Rennie Mirro, artist,
skådespelare

Lördag 23 juni
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Claes Månsson

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Skådespelare, 68 år
Född i Göteborg, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

En av Sveriges mest folkkära skådespelare. Senare i år aktuell i filmerna Halvdan Viking och Lyrro – ut & invandrarna.
Tv-serien Lorry blev genombrottet för en stor publik.
Medverkat i en rad filmer, teaterföreställningar och tv-serier, senast förra året i Saltön. Var 2013 en av Stjärnorna på slottet.
Anställd på Dramaten i nära 30 år där några av de framträdande rollerna varit I väntan på Godot, Ett drömspel och
Misantropen. Därefter spelat buskis och komedier samt gjort röster i flera animerade produktioner, exempelvis Wallace &
Gromit-filmerna.
Var under många år känd i Frankrike som “Ingmar” för sin roll som excentrisk greve i en rad reklamfilmer för skorpor.
– Jag kommer att prata om hur det är att vara blyg och ännu inte, vid 68 års ålder, ha hållit ett tal.

Söndag 24 juni

Bianca Ingrosso
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Influencer, entreprenör, 23 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Populär mediepersonlighet med hundratusentals följare i sociala medier. Har en blogg, Youtube-kanal och podcast.
Medverkar i realityserien Wahlgrens värld i kanal 5 tillsammans med mamma Pernilla Wahlgren och resten av familjen.
Var under våren en av jurymedlemmarna i tv-programmet Talang. Kom tvåa i Let’s dance 2016.
Har i intervjuer och på bloggen berättat om de svåra ätstörningarna i tonåren.
Deltog som 12-åring i uttagningen till Junior Eurovision Song Contest.
– Jag ska prata om den rätt svåra vägen fram till den jag är idag.

Måndag 25 juni
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Kaj Linna
Foto: Björn Andersson/Sveriges Radio

F.d. livstidsfånge, 56 år
Född i Danmark, uppväxt i Gislaved,
bosatt på Kanarieöarna
Debuterar som Sommarvärd

Friades i fjol efter nästan 13 år i fängelse för det omtvistade Kalamarksmordet. Fick det högsta skadeståndet genom
tiderna på 18 miljoner kronor.
Dömdes mot sitt nekande till livstids fängelse för mord och grovt rån. Dagens Nyheter ifrågasatte domen och i podcasten
Spår intervjuades huvudvittnet som tog tillbaka vad han sagt i förhören tio år tidigare. Efter att först ha vägrats resning två
gånger beviljade Högsta Domstolen till sist prövning av hans fall 2016.
Arbetade bland annat som kock och försäljare av kassaskåp innan han frihetsberövades.
Älskar att springa på ön El Hierro där han bor och drömmer om att öppna pensionat.
– Jag ska berätta lite om mina erfarenheter av att sitta på livstid. Oskyldig!

Tisdag 26 juni

Läkare, hjärnforskare, entreprenör, 38 år
Född i Iran, bosatt i Stockholm och
Marbella
Debuterar som Sommarvärd

Eftertraktad föreläsare och tv-profil känd som ”Doktor Mouna” i TV4. En av de ledande experterna på framtidens hälsa
som spår att vi med rätt livsstil och medicinsk behandling snart kan bli 150 år gamla. Förespråkar användning av robotar,
artificiell intelligens och genteknik inom vården. Kom som treåring från Iran till en flyktingförläggning i Flen. Hamnade
efter några månader i Stockholm. Gick ut musikgymnasium med högsta betyg. Läkarutbildad vid Karolinska Institutet, har
doktorsexamen inom neurovetenskap och magisterexamen i filosofi.
Har tagit flygcertifikat och sjungit i kör med Pavarotti. Drömde om att bli revolutionär.
– Mitt program kommer handla om hur du kan leva längre och lyckligare, upptäcka fler mirakler och varför
framtiden är ljusare än du kan föreställa dig.

Foto: Åsa Stöckel/Sveriges Radio

Mouna
 smaeilzadeh
E

Onsdag 27 juni
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Marie och Gustav
Mandelmann

Foto: TV 4

Lantbrukare, 54 respektive 53 år
Födda i Stockholm, bosatta på
Österlen
Debuterar som Sommarvärdar

Passionerade odlare som driver den ekologiska gården Djupadal på Österlen, öppen för besök under sommarhalvåret.
Publikfavoriten Mandelmanns gård i TV4 vann tre priser på senaste Kristallengalan; Årets program, Årets tv personlighet
och Årets livsstilsprogram. Tredje säsongen är nu under inspelning. Var julvärdar i TV4 förra året. Har tillsammans skrivit
böckerna Självhushållning på Djupadal och Mandelmanns köksbok. Syntes tidigare i programmet Trädgårdsfredag i SVT.
Båda konstnärligt utbildade på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Gustav är även utbildad journalist med avbruten läkar
utbildning i bagaget.
Träffades när de spelade i samma balalajkaorkester.
– I vårt Sommarprogram kommer vi att berätta om hur vi hittade varandra, hur vi råkade snubbla över vårt älskade Djupadal
och hur vi fortfarande varje morgon längtar ut. Ut och gräva, så och skörda – och att framförallt – göra det tillsammans!

Torsdag 28 juni

Programledare, författare,
Unicef-ambassadör, 53 år
Född i USA, uppväxt i Helsingfors,
bosatt i Stockholm
Tidigare Sommarvärd 1993, 1996,
1999, 2007, 2011

Folkkär programledare och flitig föreläsare. Sänder sedan i våras Mark & Jonas podd tillsammans med maken Jonas
Gardell. Kåserar i P1:s God morgon, världen! och gör personliga betraktelser över livet i Tankar för dagen. Fick sitt stora
genombrott med tv-programmet Mark och hans vänner. Varit programledare för bland annat Melodifestivalen, Kronprinsessans födelsedag och Tro, hopp och kärlek i SVT. Ledde i vintras den tv-sända galan Svenska hjältar för tionde gången.
Har skrivit flera böcker och läst in Tove Janssons Muminböcker som ljudbok. Sveriges snällaste röst enligt Synskadades
Riksförbund.
Samlar på signerade porträtt av kungligheter.
– Jag ska i mitt Sommarprogram kretsa kring hur rysligt trevligt det är att gå runt i livet och vara homosexuell.

Foto: Johannes Söderberg/SVT

Mark Levengood

Fredag 29 juni
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Anna Serner

Foto: Marie-Therese Karlberg

Vd Svenska Filminstitutet, jurist, 53 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

En av de mäktigaste inom svensk film. Internationellt uppmärksammad för sitt stora engagemang i jämställdhetsfrågor i
filmbranschen. Tidigare vd på Reklamförbundet och branschorganisationen Tidningsutgivarna. Styrelseuppdrag bland
annat på Stockholms Konstnärliga Högskola, Polarbröd och mediehuset Fanzingo. Läste filmvetenskap och gick sedan på
Stockholms Filmskola, men utbildade sig så småningom till jurist.
Utsedd till Sveriges bråkigaste kvinna av affärstidningen Passion for Business och Årets Förebild av jämställdhetsbyrån
Klara K.
– I mitt Sommarprogram kommer jag förklara varför jag har blivit en krigare. Jag kommer utmana kvalitets
begreppet och berätta om hur jag arbetat med jämställdhet. Och vilket motstånd det möter.

Lördag 30 juni

Eva Rydberg
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Skådespelare, teaterdirektör, 75 år
Född i Malmö, bosatt i Helsingborg
Debuterar som Sommarvärd

En av Sveriges mest folkkära och prisade skådespelare. Sågs senast i SVT:s julkalender Jakten på tidskristallen.
Humorveteran som stått på svenska scener i 60 år. Övertog ansvaret för Fredriksdalsteatern i Helsingborg efter Nils Poppe
och sätter i år upp sin 25:e föreställning där. Slog igenom i musikalen West Side Story i Danmark och på Oscarsteatern.
Har dansat balett på Malmö Stadsteater och Stora Teatern i Göteborg. Arbetat som clown på flera cirkusar. Gjort mängder
med tv-program, krogshower och musikaler. Deltagit i Melodifestivalen och legat på Svensktoppen flera gånger.
Rycker ibland in som servitris på Hillesgården utanför Klippan.
– Sommar är för mig väldigt mycket Fredriksdalsteatern. Det är mitt sommarnöje sedan många år. Det är nu 25 år
sedan jag tog över teatern efter Nils Poppe. Och det är svindlande 60 år sedan jag debuterade på scen. Jag tänker
berätta om min uppväxt och den krokiga, tokiga och onekligen brokiga vägen fram till mitt genombrott.

Söndag 1 juli
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Ahmed Abdirahman

Foto: Stephanie Wiegner

Näringspolitisk expert, 32 år
Född i Somalia, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Grundare av Järvaveckan, som syftar till att minska avståndet mellan politiker och förortens medborgare. Expert på
integrationsfrågor vid Stockholms Handelskammare. Tidigare arbetat i fredsbyggande organisationen Interpeace,
Centrum för forskning och dialog i Somalia och på amerikanska ambassaden i Stockholm. Flydde vid elva års ålder till
Sverige med sin mor och lillebror. Blev som gymnasist erbjuden ett stipendium på Ross School i USA efter att ha
imponerat på skolans grundare med ett föredrag. Blev kvar i USA i sex år och fick kontakter i samhällets toppskikt.
Frågade Paul McCartney vilka The Beatles var när de träffades på en middag.
– Jag ska prata om hur lätt det ibland kan vara att bryta segregation och utanförskap. Det kan räcka med att se
någon i ögonen och sträcka ut en hand.

Måndag 2 juli

David Eberhard

Foto: Frankie Fouganthin

Psykiatriker, författare, 51 år
Född i Åkarp, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Skrivande och föreläsande överläkare i psykiatri vars åsikter ofta skapar debatt. Aktuell i höst med boken Det stora
könsexperimentet. Krönikör i tidskriften Fokus och har skrivit en rad böcker. Senast Hur barnen tog makten som går ut på
att curlande föräldrar gör barnen en björntjänst genom skydda dem från minsta fara. Har själv åtta barn. 2006 kom boken
I trygghetsnarkomanernas land om att livet blir fattigt om man är rädd hela tiden. Använder därför inte cykelhjälm och
tågluffade ensam redan som 14-åring. Har också skrivit böckerna Ingen tar skit i de lättkränktas land och Normalt? Från
vansinnesdåd till vardagspsykoser.
Spelar fotboll i författarlandslaget.
– Jag ska prata om meningen med att ställa krav och att mognad kräver att vi tar eget ansvar. Du styr ditt eget liv
och överdrivet omhändertagande hjälper inte. Hur påverkas människor av ett samhälle där inget får vara farligt,
inga motgångar accepteras och inget får göra ont?

Tisdag 3 juli
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Kent Wisti
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Präst, konstnär, 46 år
Född i Älmhult, bosatt i Lund
Debuterar som Sommarvärd

Stor i sociala medier med sina satiriska och humoristiska bilder, som även publiceras i Dagens Nyheter.
Aktuell med konstutställning i Göteborgs domkyrka och boken Alla fick hångla lite mer på Tage Erlanders tid. I augusti
kommer även boken De tillhöriga om tro, konst och att vara människa. Har tidigare gett ut I det här jävla landet. Kritiserar i
sina alster den patriarkala maktstrukturen i kyrka och samhälle.
Återkommande i morgonandakter och gudstjänster i P1. Fått utmärkelsen Årets förnyare inom Svenska kyrkan.
Har medverkat i en uppmärksammad ”roastning” av Gud och menar att Jesus var en stor satiriker.
– Jag kommer att prata om döden, brännvin och Jesus.

Onsdag 4 juli

Vd för svensk-amerikanska
Handelskammaren i New York, 58 år
Född i Norge, uppväxt i Stockholm,
bosatt i New York
Debuterar som Sommarvärd

Var borgmästare i Southampton på Long Island då hon blev tillfrågad om att kandidera till kongressen för Demokraterna i
det amerikanska valet 2016. Efter valförlusten utsedd till vd för svensk-amerikanska Handelskammaren i New York. Brinner
för socialt entreprenörskap och vill även positionera Sverige som innovationsland i USA. Aktuell med projektet Gateway,
en mötesplats för svenska företag verksamma, eller på väg in på den amerikanska marknaden.
Uppväxt i en familj med en amerikansk mamma och svensk pappa. Familjen var grundare och delägare av Marabou vilket
tidigt väckte intresset för ekonomi och näringsliv.
– Jag ska berätta om min resa från Sverige in i USA i slutet på 70-talet och hur det varit att, som svensk, vara
verksam i den amerikanska politikens korridorer under vad som kom att bli ett av historiens mest skandalösa val.

Foto: Agneta Furvik/Sveriges Radio

Anna Throne-Holst

Torsdag 5 juli
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Leopoldo Méndez
Foto: Björn Andersson/Sveriges Radio

Artist, 42 år
Född och bosatt i Chile
Debuterar som Sommarvärd

Deltog i Melodifestivalen i år med bidraget Everyday. Slog igenom under namnet DJ Méndez med låtarna Razor Tongue
och Adrenaline. Flydde som barn med sin familj från Chile och växte upp med småkriminalitet och droger i Stockholms
förorten Farsta. Flyttade för tio år sedan tillbaka till födelselandet där han är en stjärna. Har uppträtt där på stora festivaler
samt medverkat med sin familj i den egna reality-såpan Los Méndez. Vann 2002 MTV Video Music Award Latinoamerica.
Har kandiderat till posten som borgmästare i födelsestaden Valparaiso.
65 tatueringar pryder hans kropp.
– Från Valparaisos bakgator till Farstas stränder. Mitt Sommar kommer handla om ett latinamerikansk streetkids
uppväxt i Sverige. Det är en berättelse om utanförskap, kriminalitet men också en massa kärlek.

Fredag 6 juli

Katarina Wennstam

Foto: Martin Stenmark

Författare, journalist, 44 år
Född i Göteborg, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Skriver och debatterar om mäns våld mot kvinnor och kvinnors rätt till sin sexualitet. Debuten, debattboken Flickan och
skulden: en bok om samhällets syn på våldtäkt, nominerades till Augustpriset och belönades med Advokatsamfundets
Stora Journalistpris samt Vilhelm Moberg-stipendiet.
Arbetade under tio år som kriminalreporter på SVT. Romandebuterade med boken Smuts och har därefter gett ut flera
spänningsromaner med utsatta kvinnor i fokus, bland annat Alfahannen, Skymningsflickan och Gänget.
Har varit intresserad av brott och straff ända sedan farmor Majken brukade natta henne med hjälp av polisradion.
– I mitt Sommar kommer jag att prata om kvinnor och män, om framsteg och bakslag och göra ett försök att förstå
vad metoo var för något. Jag vill också berätta för er varför jag tycker att jag måste fortsätta bråka om kvinnors
rättigheter. Och varför du också borde göra det.

Lördag 7 juli

13

Jesper Waldersten
Foto: Alba Mogensen/Sveriges Radio

Konstnär, 48 år
Född i Stockholm, bosatt i Mariefred
Debuterar som Sommarvärd

Konstnär känd för sin svärta och drastiska humor. Rör sig fritt mellan måleri, text, collage, foto och film i sitt konstnärskap.
Aktuell med ny illustrerad version av Bröderna Lejonhjärta och popvideon Bergmans Reliquarium, som premiärvisades på
Göteborgs filmfestival tidigare i år. Publicerade under många år illustrationer och satiriska teckningar i Dagens Nyheter
och har gett ut flera böcker, bland annat Tack för senast din djävel!, Allt brinner! och Walderstenen.
Har även designat kläder och medverkade förra året i scenkonstprojektet Det var inte jag. Igen. på Stockholms Stadsteater.
Beskriver sitt uttryck som livsfarligt livsbejakande.
– Mitt Sommar kommer handla om hur jag finner mina andetag, om små ögonblick av evigheten, om kärleksbrev
som någon redan tömt och om varför ett kolsvart streck kan ta sig över Karmafallet, rakt in i hjärtat.

Söndag 8 juli

Fotomodell, programledare,
entreprenör, 43 år
Född i Skellefteå, uppväxt i Innertavle
och Bollnäs, bosatt i Monaco och
New York
Debuterar som Sommarvärd

Supermodell och entreprenör som designat underklädeskollektioner och baddräkter. Första svenska ”Playmate of the year”
i herrtidningen Playboy. Medverkat i en rad Hollywoodfilmer och tv-serier. Välkänd i fransk och italiensk underhållnings-tv.
Intresserad av affärer och handlar med aktier och valutor.
Lovande talang i utförsåkning under uppväxten. Kom som bäst på fjärde plats i ungdoms-SM i störtlopp, där tävlingen
vanns av Pernilla Wiberg.
Delade som ung modell lägenhet med Melania Trump i Paris.
– En gång klev jag på tåget hemma i Bollnäs och ingenting blev sen som förut. Jag är fortfarande på väg bort och
mot något. Saknar inte det förgångna så det blir ingen nostalgi eller längtan till den oskyldiga barndomens eviga
somrar. I mitt Sommar ska jag försöka förklara hur det kan bli bättre än man tänkt sig.

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Victoria Silvstedt

Måndag 9 juli
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Arne Ljungqvist

Foto: Lars-Gunnar Olsson

Läkare, professor emeritus i medicin,
87 år
Född i Stockholm, bosatt i Danderyd
Debuterar som Sommarvärd

Legendarisk dopningsjägare och idrottsledare som anses vara en av världens främsta experter på dopning inom elitidrotten. Var med och bildade den världsomspännande antidopningsorganisationen WADA och är hedersledamot av Internationella Olympiska Kommittén IOK. Tidigare ordförande för Sveriges Riksidrottsförbund och Svenska friidrottsförbundet,
samt IOK:s och WADA:s medicinska kommittéer. Berättar i boken Dopingjägaren om sitt liv i medicinens och idrottens
tjänst. Driver nu en egen anti-dopningstiftelse med information om och utbildning i dopningsfrågor för ungdomar.
Blev 1952 svensk mästare i höjdhopp och satte personligt rekord med 2,01. Deltog i OS samma år.
– Jag kommer att berätta om en ovanlig resa på idrottens bakgårdar mot ett mål som fick storpolitisk betydelse, en
världsidrott fri från fusk med prestationshöjande droger. Jag kommer särskilt att tala om vikten av det bagage jag
hade med på resan, en fast övertygelse byggd på enkla och tydliga argument som tål både motgångar och förtret.

Tisdag 10 juli

Stefan
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Ebbas pappa, 54 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Pappa till 11-åriga Ebba Stefansdotter Åkerlund som den 7 april 2017 blev ett av offren för terrorattacken på Drottning
gatan i Stockholm, på väg hem från skolan.
Ebbas pappa grundade Stiftelsen Svenska Hjärtan som delar ut stipendiet Ebbas Hjärta till personer ”som genom sin
gärning i skola, idrott, föreningsliv eller liknande visar extraordinärt prov på att sprida kärlek, gemenskap och glädje”.
De första stipendierna delades ut i april i år.
– Jag kommer att prata om en stund på jorden, om min dotter, till 50 nyanser av mörker.

Onsdag 11 juli
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Elin Olofsson

Foto: Anna Rex

Författare, 38 år
Född och bosatt i Offerdal i Jämtland
Debuterar som Sommarvärd

Kritikerrosad författare som förra året kom ut med fjärde romanen, Krokas, som utspelar sig under efterkrigstiden i
jämtländska Krokom.
Tidigare verksam som journalist och krönikör bland annat i P4 Jämtland. Debuterade 2013 med romanen Då tänker jag på
Sigrid. Därefter kom Till flickorna i sjön, för vilken hon bland annat nominerades till Studieförbundet Vuxenskolans
författarpris. Skriver om kvinnors liv och villkor på landsbygden.
Hennes hundkompis Otto är känd som ”Kulturhunden” i sociala medier.
– Jag ska prata om flickor, flockar, farligheter och förmödrar, om skräck och kärlek. Och om landsbygdens
matriarkat, förstås.

Torsdag 12 juli

Artist, skådespelare, 43 år
Född i Lahtis, Finland, bosatt på
Ingarö utanför Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Populär artist med en rad stora hits som Sommar och sol, Vi drar till fjällen och Mera mål. Spelat Karlsson på taket och gjort
flera barnprogram i tv som Dr Mugg och Familjen Rysberg. Vinnare av Let´s Dance 2013. Turnerade under våren med
musikalen Äventyret Aladdin. Hoppade av plåtslagarlinjen i gymnasiet och gjorde lumpen som kustjägare i Finland.
Är medieutbildad på lokal tv-station i Nacka. Upptäcktes av musikproducenter när han rappade på bussen.
Har regisserat och skrivit musik till delfinföreställning i Kolmårdens djurpark.
– Mitt program kommer dels att handla om min uppväxt där hemförhållandena kantades av mycket alkohol och
våld på helgerna. Saker som jag försökt ta tag i på senare år. Kommer inte bara bli ångest, utan jag kommer också
berätta om roliga, sjuka möten och saker jag har fått uppleva under mina 20 år som artist.

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Marko ”Markoolio”
Lehtosalo

Fredag 13 juli
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Åsa Wikforss

Foto: C Sturmark

Professor i teoretisk filosofi, 56 år
Född i Göteborg, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Forskare som förra året kom ut med boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender som bland annat tar upp
kunskapsresistens och falska nyheter. Flitigt anlitad som föreläsare. Disputerade vid Columbia University i New York och
blev 2008 en av Sveriges två första kvinnliga professorer i teoretisk filosofi. Har forskat om språk- och medvetandefilosofi
och mänsklig kommunikation. Publicerat mängder av artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
Medverkat i Filosofiska rummet och Kropp & själ i P1 samt Vetenskapens värld och Idévärlden i SVT.
Menar att bästa sättet att finna lycka är att engagera sig i andra människor och i omvärlden.
– Jag kommer att prata om kunskap, lögn och sanning, men också om andra filosofiska frågor som berör oss alla – om
tänkandet och känslorna, om längtan, om det moraliska modet och om lyckan och livets mening. Och så kommer jag
att berätta lite om hur filosofin förändrade mitt liv och förde mig ut i världen.

Lördag 14 juli

Katinka Faragó
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Filmproducent, 81 år
Född i Wien, bosatt i Vaxholm
Debuterar som Sommarvärd

Legendarisk filmarbetare som har arbetat med svensk films stora regissörer, varav trettio år med Ingmar Bergman och
filmer som Det sjunde inseglet, Smultronstället och Oscarsbelönade Fanny och Alexander. Började som scripta på film
inspelningar, blev sedan produktionsledare, producent och produktionschef.
Tilldelats den kungliga medaljen Litteris et Artibus för sina insatser inom svensk film och fått tre Guldbaggar genom åren,
varav en Hedersguldbagge.
Har gett ut boken Katinka och regissörerna – 125 filmer och 55 år bakom kameran.
Första filmjobbet var att som 13-åring passa skådespelaren Elof Ahrles hund.
– Jag ska prata om mitt liv som filmarbetare.

Söndag 15 juli

17

Uje Brandelius

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Musiker, journalist, 46 år
Född i Sigtuna, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Har det senaste året turnerat med den hyllade musikföreställningen Spring Uje, spring! om att mitt i livet få diagnosen
Parkinsons sjukdom.
Det sjunde albumet med popbandet Doktor Kosmos släpps i augusti. Debuterade i våras med barnboken Hemma hos
Harald Henriksson. Varit programledare i Sveriges Radio för flera program i P3 och P4.
Var tidigare pressekreterare för Vänsterpartiet.
Namnet Uje är bildat av de första bokstäverna i föräldrarnas namn: Ulla och Jerker.
– Jag ska prata om pop, politik, punsch och Parkinson. Och om hur digerdöden får dig att må bra.

Måndag 16 juli

Anders Thornberg
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Rikspolischef, 58 år
Född i Halmstad, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Sveriges nye Rikspolischef sedan februari i år. Kom då från posten som generaldirektör för Säkerhetspolisen.
Började sin polisbana som patrullerande polis. Blev kontaktad av SÄPO 1986 för ett hemligt uppdrag som spanare inom
kontraspionaget. Arbetade på olika positioner inom SÄPO, bland annat som informationsdirektör och som operativ chef.
Utbildad bland annat av FBI i USA.
Intresserad av konst, musik, design och segling. Håller på fotbollslaget IS Halmia.
– I mitt program ska jag berätta om polisen som jag nu är en stolt ledare för och hur jag ser på våra utmaningar.
Jag kommer även nämna några av händelserna som jag varit med om under mina år som SÄPO-chef och vikten av
att koppla av från jobbet med andra saker som engagerar mig.

Tisdag 17 juli

18

Fatima Bremmer

Foto: Helén Karlsson

Författare, journalist, 41 år
Född i Göteborg, uppväxt i Kyrkås
och Skara, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Kritikerhyllad författare som fick Augustpriset förra året i fackboksklassen för biografin Ett jävla solsken. Den handlar om
den norm- och banbrytande journalisten och äventyraren Ester Blenda Nordström som i början av 1900-talet wallraffade
långt innan begreppet fanns. Att vara udda och inte passa in är något författaren själv säger sig kunna relatera till.
Har tidigare bland annat arbetat som reporter och nyhetschef på Aftonbladet och Expressen samt på Svenska Dagbladets
kulturredaktion. Blev uppmärksammad för boken De sista tanterna. Från husmor till modeikon, ett kulturhistoriskt porträtt
över den svenska tanten.
Lärde sig läsa och skriva som fyraåring och bestämde sig som fjortonåring för att bli journalist.
– Jag kommer att berätta den spännande historien om direktörsdottern som blev Sveriges mest berömda piga
genom tiderna – och om mitt livs första förälskelse i en kvinna.

Onsdag 18 juli

Jonas Waltelius
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Lärare, Lyssnarnas Sommarvärd, 33 år
Född i Emmaboda, bosatt i Linköping
Debuterar som Sommarvärd

Vald av lyssnarna till Lyssnarnas S
 ommarvärd 2018. På sin svensexa bryter Jonas nacken under en kampsportövning. Livet
förändras på ett ögonblick.
Flyttade som 19-åring till Linköping för att plugga till lärare. Bor där tillsammans med sin fru Line och deras 1,5-åriga
dotter. Jobbar som SO-lärare på en högstadieskola.
– Mitt Sommarprat ska handla om när livet ändras och framför allt när relationen till den man älskar förändras.
När ens partner måste hjälpa dig med det mest självklara. Det finns många i min situation och därför tror jag att
både drabbade och ännu inte drabbade kan ha nytta av min berättelse. Jag vill framför allt prata till dem som tar
allt för givet.

Torsdag 19 juli
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Peder Fredricson

Foto: Alexander Donka

Ryttare, grafisk designer, 46 år
Född i Södertälje, bosatt i Vitaby, Skåne
Debuterar som Sommarvärd

En av världens bästa tävlingsryttare. Jerringprisvinnare de senaste två åren. Tog guld i banhoppning vid EM i Göteborg
förra året. Silver vid OS i Rio de Janeiro. Betonar att det är det nära samspelet med den känsliga hästen All In som lett till
framgångarna. Var som 20-åring den yngste svenske ryttare någonsin i OS i Barcelona, då i fälttävlan.
Fjärde generationen hästkarl. Grafisk formgivare vid sidan om ryttarkarriären. Målar även och har ibland konstutställningar
hemma på sin 1700-talsgård.
– Livet med hästar pågår jämt, tappar man takten uppstår nya problem. Det är lätt att fastna i rutiner för att de
funkar men då missa plats för andra tankar – att hela tiden släcka eldar istället för att tända nya. Där, mellan
pressen och lusten till förändring, ska mitt Sommar i P1 utspela sig.

Fredag 20 juli

Maria ”Vildhjärta”
Westerberg

Foto: Örjan Bengtzing

Konstnär, 50 år
Född i Sunne, bosatt i Brunskog i
Värmland
Debuterar som Sommarvärd

Kallar sig själv professionell pinnplockerska och skapar skulpturer av material som hittats i skogen. Haft flera separata
utställningar bland annat på Värmlands Museum. Kåserar i Naturmorgon i P1 och skriver krönikor i Nya Wermlands-
Tidningen med betraktelser från ett skogsbryn.
Har givit ut böckerna Hjärtklappning och Vildhjärta – en kär lek mellan människa och skog. Berättar i dem om sin konst och
sitt personliga förhållande till naturen. Engagerad i bevarandet av gammelskogen.
Har fått flera av sina texter tonsatta av bandet Hemjord.
– Skogen strör ut sina pinnar framför mig som om de vore ledtrådar till enkelheten och jag älgar på och plockar
dem. Det är så jag samlar ihop mig själv. Med krokvuxenheter i trä, ord och ögonblick. Obetydligheter av inget
speciellt värde, men som tillsammans blir väsentligheter av högt värde.

Lördag 21 juli
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Anders Berglund

Foto: Micael Engstrom

Kompositör, dirigent, musiker, 69 år
Född i Stockholm, bosatt i Stockholm
och i Spanien
Debuterar som Sommarvärd

Välkänd musikprofil som varit kapellmästare för 16 svenska Melodifestivaler och 13 internationella finaler. Har medverkat i
en mängd tv-program, krogshower, skivproduktioner och samarbetat med ett stort antal av våra mest kända artister och
musiker. Har haft otaliga dirigentuppdrag med Sveriges ledande orkestrar och skrivit och arrangerat musiken till flera
filmer, musikaler och teaterproduktioner. En av lagledarna i SVT:s Så ska det låta i 103 program. Spelade i gruppen Blue
Swede som låg etta på USA-listan med Hooked on a feeling med Björn Skifs på 70-talet.
Började spela piano vid sex års ålder och sjöng i Stockholms Gosskör. Började turnera som 11-åring och turnerar fortfarande.
– Mitt program kommer varken att handla om mitt privatliv eller politik men däremot ska jag berätta om det
fantastiska liv jag levt med, på och i musiken.

Söndag 22 juli

Inge Thulin

Foto: 3M

Företagsledare, 64 år
Född i Malmö, bosatt i Minneapolis
Debuterar som Sommarvärd

Har kallats USA:s mäktigaste svensk som vd för företaget 3M, ett konglomerat med över 91 000 anställda och ett börs
värde på över 1 000 miljarder kronor. Mest känt för Scotch tejp och Post-it-lappar, men säljer 50 000 olika produkter över
hela världen och ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar och innovationer. Har arbetat i företaget i fyrtio år och
tidigare ansvarat för verksamheten i Ryssland, Asien, Europa och Mellanöstern. Lämnar i sommar vd-posten och blir
arbetande styrelseordförande. Skapade rubriker genom att hoppa av Donald Trumps näringslivsråd, för att stå upp för
mångfald och inkludering. Var tidigare rådgivare åt president Barack Obama.
Håller på Malmö FF i fotboll, spelade själv där som pojklagspelare.
– Mitt program kommer att handla om min resa från Fagerstagatan 1 i Malmö till Ovala rummet i Vita Huset via Kreml.

Måndag 23 juli
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Beatrice Fihn

Foto: ICAN

Chef för ICAN, jurist, 35 år
Född i Göteborg, bosatt i Genève
Debuterar som Sommarvärd

Mottagare av Nobels fredspris i fjol som chef för ICAN, en global kampanj som samlar organisationer mot kärnvapen. Som
en följd av ICAN:s arbete förhandlade och antog en majoritet av FN:s medlemsländer ett förbud mot kärnvapen förra året.
Redan under uppväxten intresserad av politik, miljö och mänskliga rättigheter.
Tidigare arbetat på Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och dess avdelning Reaching Critical Will som
arbetar för nedrustning.
Har en magisterexamen i Public international law från University of London.
– Mitt program kommer handla om hur det egentligen gick till när ett gäng vanliga människor stod upp mot de
mäktigaste länderna i världen, förbjöd kärnvapen – och vann ett nobelpris.

Tisdag 24 juli

Entreprenör, föreläsare, 31 år
Född i Kina, uppväxt i Umeå, bosatt i
Shanghai
Debuterar som Sommarvärd

Framsynt entreprenör som bevakar den kinesiska it- och teknikbranschens snabba utveckling och hur den påverkar oss i
väst. Driver företaget Move Shanghai och podcasten Den Digitala Draken.
Startade som 18-åring sitt första digitala bolag, en nättidning som följdes av en prisjämförelsetjänst och en digital byrå.
Blev sedan vd på tv-guiden tv.nu som växte till en av Sveriges största webb- och mobiltjänster. Flyttade till New York och
sedan till Kina för att arbeta som digital entreprenör.
– Jag ska berätta om vikten av en glass, entreprenörskapets skuggsidor och varför grisar flyger i Kina.

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Tom Xiong

Onsdag 25 juli
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Frida Hansdotter
Foto: Daniel Gustafsson/Sveriges Radio.

Alpin utförsåkare, 32 år
Född i Norberg, bosatt i Fagersta
Debuterar som Sommarvärd

Framgångsrik utförsåkare som säger sig prestera bäst när pressen är som störst. Vann OS-guld i slalom i Sydkorea i vintras.
Har två silver och tre brons från VM. Vann den sammanlagda slalomvärldscupen säsongen 2015-16. Reser 200 dagar per år,
men älskar att vara hemma.
Efter OS-guldet finns numera Fridabacken i Norberg, och ortens nya idrottshall kommer heta Frida Hansdotter Arena.
Målar alltid naglarna rosa dagen före tävling.
– I mitt Sommarprat får ni följa med från Klackbergsbacken i Norberg till de största tävlingarna i världen. Jag
berättar hur man vinner ett OS-guld, hur jag ser på livets härliga utmaningar och om glädje och sorg i mitt liv.

Torsdag 26 juli

Mikkey Dee
Foto: Jonas Ekblom/Sveriges Radio

Trummis, 54 år
Född och bosatt i Göteborg
Debuterar som Sommarvärd

Spelar trummor i den tyska rockgruppen Scorpions men är främst känd från Motörhead. Spelade i bandet i 24 år fram tills
sångaren och basisten Lemmy Kilmister dog och bandet lades ner. Har även spelat med bland andra King Diamond och
Don Dokken.
Heter egentligen Micael Kiriakos Delaoglou. Håller på ishockeylaget Frölunda och Örgryte i fotboll.
Beskriver sig själv som en översocial och helt vanlig snubbe som spelar jävligt bra trummor.
– Jag ska berätta lite om mig själv och om hur allt startade med min musikkarriär. Och nej, jag målade inte huset
svart och satt och käkade gråsten och gjorde hårdrockstecken hela min uppväxt, men en hel del annat skoj.

Fredag 27 juli
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David Cairns

Foto: Brittiska ambassaden

Ambassadör, 49 år
Född i USA, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Storbritanniens ambassadör i Sverige sedan 2015. Har tidigare arbetat på brittiska utrikesdepartementet och varit chef för
WTO:s avdelning i Genève. Startade sin karriär i bankvärlden. Har under flera perioder bott och arbetat i Japan och där
skött kontakter mellan brittiska och japanska företag. Stor passion för idrott. Har med sig rodden från Cambridge och
Oxford. Spenderar gärna sin tid med familjen samt hunden Huxley och katten Hazel.
Hyste hertigparet av Cambridge, William och Kate, i sitt residens under deras besök i Stockholm i vintras.
Är nöjd med livet i Sverige så länge han har tillgång till Marmite och Yorkshire tea.
– Jag ska ge min personliga berättelse om diplomatin och äventyret som Storbritanniens ambassadör i Sverige och
hur vår gemensamma historia med Sverige knyter oss samman genom tiderna.

Lördag 28 juli

Paul Hansen

Foto: Hugo Rennéus

Fotograf, 54 år
Född i Partille, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Prisbelönt fotograf på Dagens Nyheter. Utsedd till Årets fotograf åtta gånger samt mottagit flera internationella priser,
exempelvis World Press Photo för en bild från ett begravningsfölje i Gaza. Gett ut fotoböckerna Människa, människa och
Being there som även visades som utställning på Fotografiska i Stockholm förra året.
Har fotograferat från många av världens konflikt- och katastrofområden. Fick en kula bortopererad ur ryggen efter att ha
blivit beskjuten av IS utanför Mosul i Irak.
Spelar handboll och paddlar kajak när han hinner.
– Mitt program ska bland annat handla om varför Astrid Lindgren utbrast ”Kyss mig inte!” första gången vi möttes,
otippade fotbollskunskaper hos en ung man i Turkiet – och om den första döda människan jag såg.

Söndag 29 juli
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Sabina Ddumba

Foto: DanielStigefelt

Sångerska, låtskrivare, 24 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Kritikerhyllad sångerska som debuterade med albumet Homeward Bound förra året. Låtarna Not Too Young och Effortless
har streamats över 60 miljoner gånger. Blev känd för den breda publiken som en av deltagarna i TV4-programmet Så
mycket bättre.
Utsedd till Årets nykomling på Grammisgalan och P3 Guld-galan 2016 och blev samma år vald till Årets bäst klädda kvinna
på ELLE-galan. Har en bakgrund i Tensta Gospel Choir i Stockholm. Engagerad i Röda Korsets initiativ #medsyster som
samlar in pengar till förmån för kvinnor i krig och på flykt.
– Jag kommer att prata om vikten av att tro på sig själv och följa sin magkänsla.

Måndag 30 juli

Tauba Katzenstein
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Överlevare från förintelsen, 92 år
Född i Polen, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Ett av förintelsens sista vittnen i Sverige. Modern dödades i förintelselägret Auschwitz, systern i Treblinka och mormodern
gasades ihjäl i en lastbil i Chelmno.
Levde i flera år i gettot i Lodz före deportationen till Auschwitz. Därefter slavarbete hos vapentillverkaren Kruppverken,
där lönen var en tallrik soppa och en skiva bröd. Satt även i koncentrationslägret Ravensbrück.
Kom till Sverige med de vita bussarna en vecka innan Tyskland kapitulerade på alla fronter 1945. Bor nu på Judiska
hemmet i Stockholm.
– Jag ska bland annat berätta om mina morföräldrars liv i den mycket speciella judiska vardagliga miljön i Lodz,
som jag upplevde den som ung flicka. Det var en unik kulturmiljö, självständig men omgiven av antisemitism.

Tisdag 31 juli
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Victoria Borisova-
Ollas
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Kompositör, 48 år
Född i Vladivostok, bosatt i Stockholm
och Italien
Debuterar som Sommarvärd

Internationellt efterfrågad tonsättare som skrivit musiken till operan Dracula med uruppförande på Kungliga Operan i
Stockholm förra året. Har komponerat flera orkesterverk, symfonier och konserter, bland annat Angelus på beställning till
Münchens 850-årsjubiléum. Utbildad vid Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva, Royal Collage of Music i London och Musikhögskolan i Malmö. Ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och medlem i Föreningen Svenska Tonsättare.
Mottagit flera priser, som Expressens pris Spelmannen, Rosenbergpriset och Musikförläggarnas pris.
Inspirerad av konst, litteratur och religiösa texter. Älskar tystnaden.
– I mitt program kommer jag att prata om minnen – historiska, musikaliska och mina egna. Jag skall prata om
vikten av att alltid komma ihåg att vår samtid hänger ihop med historien.

Onsdag 1 augusti

Max Tegmark

Foto: Erik Lundback

Forskare inom AI och fysik, 51 år
Född i Stockholm,
bosatt utanför Boston
Tidigare Sommarvärd 2008

Föreläsande fysiker känd för sina kontroversiella teorier om parallella världar. Professor vid MIT, Massachusetts Institute of
Technology i Boston. Aktuell med boken Liv 3.0; att vara människa i den artificiella intelligensens tid.
Har dubbel examen, som civilingenjör i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan och civilekonom vid Handelshög
skolan i Stockholm. Disputerade vid University of California i Berkeley. Leder The Future of Life Institute, en organisation
som verkar för att tekniken ska hjälpa mänskligheten.
Har gett ut Vårt matematiska universum; mitt sökande efter den yttersta verkligheten. Mottog KTH:s stora pris 2015.
– I mitt program får du höra vad som håller på att hända med artificiell intelligens och hur det kan hjälpa eller
stjälpa mänskligheten.

Torsdag 2 augusti
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Adam Taal
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Artist, 34 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Artist och producent som under namnet Adam Tensta slog igenom stort med låten My cool 2007. Fick samma år en
Grammis för Årets dans/hiphop/soul med albumet It’s a Tensta thing. Har sedan dess turnerat i 35 länder och varit förband
till superstjärnor som Rihanna och Jay-Z. Har just startat det egna skivbolaget Järn från vilket han hjälper och släpper
oupptäckta talanger. Har coachat unga rappare i projektet ”Nästa nivå” och startat utbildningen "Framåt", som vill ge
ungdomar kunskap att självständigt bedriva en långsiktig och hållbar karriär inom musikbranschen.
Gillar att spela boule på fritiden och anser sig vara obesegrad i Sverige.
– Jag vill sitta ner och prata med min pappa. Prata om det som vi aldrig har pratat om, för att försöka komma
närmare förståelse för varandra och vår relation.

Fredag 3 augusti

Magnus Carlson

Foto: Åsa Stöckel/Sveriges Radio

Sångare, låtskrivare, 49 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Hyllad sångare som fick sitt genombrott med indierockgruppen Weeping Willows och debutalbumet Broken Promise Land
1997. Låten Blue and Alone var ledmotiv i SVT-serien Pistvakt. Känd för den breda publiken som en av deltagarna i Så
mycket bättre i TV4.
Spelar också i Magnus Carlson & The Moon Ray Quintet och har gett ut flera soloalbum som Ett kungarike för en kram, Allt
är bara du, du, du och Den långa vägen hem.
Har haft en roll i filmen Gentlemen, och som SÄPO-anställd i filmen Call Girl.
– Jag fyller femtio i år och det är en bra hållplats att stanna upp och titta tillbaka på livet som varit. Men det är
även läge att fundera kring framtiden. Jag kommer givetvis att prata om musik men även om miljöfrågor och så
klart om fotboll.

Lördag 4 augusti
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Petra Mede

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Skådespelare, komiker,
programledare, 48 år
Född och bosatt i Stockholm,
uppväxt i Partille
Tidigare Sommarvärd 2009 och
Vintervärd 2013

Mångsidig komedienne som under våren varit aktuell med SVT-serien Bonusfamiljen och Stjärnornas stjärna i TV4.
Turnerade förra året med sin egen scenshow Den ofrivilliga divan. Ledde Guldbaggegalan för sjätte gången i vintras.
Varit programledare för Melodifestivalen och Eurovision Song Contest flera gånger, samt medverkat i åtskilliga tv-program
som Parlamentet och Familjen Rysberg. Varit julvärd i SVT och deltagit i På spåret.
Utbildad på Balettakademin i Göteborg, men skadade ryggen svårt som dansare och var sjukskriven i många år. Vann en
amatörtävling för ståuppkomiker 2005 och karriären tog fart. Utsedd till Årets kvinnliga komiker några år senare.
Har en kandidatexamen i franska och har jobbat som Stockholmsguide.
– Det blir ett antal betraktelser och anekdoter om barndomen, livet och alltings ofattbarhet.

Söndag 5 augusti

Cajsa von Zeipel
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Konstnär, skulptör, 34 år
Född i Göteborg, bosatt i New York
Debuterar som Sommarvärd

Slog igenom med sina överdimensionerade skulpturer av unga normbrytande kvinnor och har gjort kometkarriär som
konstnär i Sverige och internationellt. Utställningar i bland annat London, New York, Berlin och Venedig.
Har gjort flera offentliga utsmyckningar. En av de mest kända, Pretty Vacant, står utanför ingången till Mood-gallerian i
Stockholm. Boken Pro Anatomy, utgiven i USA, beskriver hennes verk från 2007–2015.
– Jag kommer att prata om vampyrtimmar, torra händer, att vara extra bra på att analysera formen av en rumpa
och försöka besvara frågan om den tuffa ytan egentligen är ett resultat av att jag är en duktig tjej.

Måndag 6 augusti
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Björn Jakobson

Foto: Åsa Stöckel/Sveriges Radio

Entreprenör, 83 år
Född i Stockholm, bosatt i Danderyd
Debuterar som Sommarvärd

Grundade företaget BabyBjörn tillsammans med svägerskan Elsa Jakobson 1961. Idag omsätter koncernen 660 miljoner
kronor och säljer bärselar och andra barnprodukter till ett 50-tal länder.
Starkt engagerad i sin och sin fru designern Lillemor Jakobsons skapelse Artipelag, ett stort konstmuseum insprängt i
naturen i Värmdö utanför Stockholm. Paret har tilldelats kunglig medalj och fått Albert Bonniers pris till Årets företagare
och Stora Exportpriset. Har dyslexi och betraktades som dum under uppväxten.
Bärselen fick stor uppmärksamhet när Oscarsgalans värd Ellen DeGeneres bar statyetten i en sele.
– Mitt program handlar om vad jag lärt mig om barn och av barn och att jag har grundat två företag. Det blir
vidare även några okända anekdoter om Evert och Sven-Bertil Taube.

Tisdag 7 augusti

Anna Hedenmo

Foto: Janne Danielsson/SVT

Journalist, tv-profil, 57 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

En av SVT:s största profiler, aktuell med boken Uppdrag sanning som kom ut i våras. Programledare för SVT:s valvaka 9
september. Tjugofem år i rutan som nyhetsankare på Rapport och Aktuellt och programledare för Min Sanning och
Agenda. Har lett debatter, bevakat val och rapporterat från Nobelfesten. Tidigare arbetat på Sveriges Radio Värmland,
Radio Stockholm och Ekoredaktionen.
Är ordförande i Publicistklubben. Har varit tillförordnad generalsekreterare för Radiohjälpen under våren.
Utbildad på Informationslinjen i Karlstad, kom inte in på Journalisthögskolan.
– Vad döljer de idylliska bilderna på Facebook? Vad är det som inte syns på våra leende semesterfoton?
Mitt Sommar handlar om varför jag är så intresserad av att komma sanningen närmre, utan filter.

Onsdag 8 augusti
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Rebecca Scheja och
Fiona FitzPatrick

Foto: Christer Byström

Artister, producenter, låtskrivare,
29 respektive 32 år
Födda och bosatta i Stockholm
Debuterar som Sommarvärdar

Hyllad DJ-duo som turnerar i hela världen med sin musik. Nya albumet The art of being a girl släpps i augusti. Har mottagit
Grammis två gånger för Årets Dans/Electro. Fick Kristallen för Årets bästa realityprogram med webbserien Rebecca & Fiona.
Rebecca har medverkat som skådespelare i filmerna Sandor slash Ida, Bröllopsfotografen och Den bästa sommaren.
Fiona är flerfaldig svensk mästare i klättring och har varit med i landslaget.
Stöttar och samarbetar med unga kvinnliga artister och har tillsammans designat T-shirts och lösögonfransar där vinsten
på försäljningen donerats till organisationen Kvinna till Kvinna.
– Vårt Sommarprat kommer framförallt att handla om vår vänskap – en vänskap som ibland får oss att skita i allt
och fatta korkade men underbara beslut. En vänskap som får oss att överleva i en bransch som inte sällan suger.

Torsdag 9 augusti

Jonatan Unge
Foto: Linda Dybeck/ Sveriges Radio

Komiker, 39 år
Född i Stockholm, bosatt i Malmö
Debuterar som Sommarvärd

Ståuppkomiker och satiriker som under våren turnerat med showen SEMST Demokrati – en populistisk stand up. Började
sin karriär i radio med inslag i Morgonpasset i P3 och som medarbetare i programmet Tankesmedjan. Medverkat i
SVT-programmen Släng dig i brunnen och Grillad.
Driver Spelaspelpodden och deltar i de satiriska poddarna Della Sport och Lilla drevet om nyheter och politik. Berättade i
podcasten Psyket om hur han lever med sin ADHD-diagnos och hur han använder den som underlag för sina skämt.
Fick Stora Radiopriset 2010 i kategorin Årets rookie.
Revolten mot de kända föräldrarna var att följa i deras fotspår.
– Om jag verkligen lyckas få till ett program i tid, vilket vore emot min natur, så kommer det handla om något som
har med mig att göra.

Fredag 10 augusti
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Ingrid Wall

Foto: Adam Perez

Kommunikationschef, journalist, 62 år
Född och bosatt i Trelleborg
Debuterar som Sommarvärd

Mamma till journalisten Kim Wall som den 10 augusti förra året mördades i en ubåt under ett journalistiskt uppdrag. Har
tillsammans med sin familj och Kims vänner från världens alla hörn instiftat Kim Wall Memorial Fund, en stipendiefond
tänkt att stötta unga kvinnliga journalister som verkar i Kim Walls anda. Den 23 mars i år, på Kim Walls födelsedag, delades
det första resestipendiet ut.
På årsdagen arrangeras motionsloppet ”Spring för Kim” i Gislövs läge där hon växte upp. Syftet är att fokusera på hennes
liv och journalistiska gärning, precis enligt familjens önskemål.
– Tidigt på morgonen den 11 augusti förra året ringde telefonen hemma hos oss. En skärrad röst berättade att vår
dotter försvunnit på en ubåt i Öresund. Då förändrades vårt liv för alltid. Vi har genomlidit den djupaste förtvivlan
man kan tänka sig, men också mött så mycket kärlek och värme. Den resan vill jag tala om i mitt Sommarprogram.

Lördag 11 augusti

Jack Vreeswijk

Foto: Janne Danielsson/SVT

Vissångare, kompositör, 54 år
Född i Stockholm, bosatt i Uddevalla
Debuterar som Sommarvärd

Aktuell med turnén Du & jag farsan tillsammans med CajsaStina Åkerström där de hyllar sina fäder. Medverkar även i
Skärgårdsturnén 2018.
Startade sin karriär i det kortlivade punkbandet Fulihufvet. Har gett ut fyra egna album och fått både Cornelis- och Fred
Åkerström-stipendiet. Komponerade musiken till filmen Cornelis.
Arbetat som slaktare, mentalskötare, socialassistent och har sålt kristaller som telefonförsäljare.
– Mitt program blir ett frosseri i minnen, färska och blekta, sura och söta, svaga och starka, sanna och förskönade.

Söndag 12 augusti
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Emma Molin

Foto: Robert Eldrim

Skådespelare, manusförfattare, 39 år
Född på Lidingö, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Medlem i humorgruppen Grotesco. Fick stort genomslag som manusförfattare och skådespelare med avsnittet Ladies
night i SVT-serien Grotescos sju mästerverk, om kvinnors ställning bland svenska komiker.
Var med och startade Unga Turteatern i Stockholmsförorten Kärrtorp. Medverkat i humorprogrammet Pang Prego i P3,
Partaj i Kanal 5 och barnprogrammet Livet i bokstavslandet på UR.
Konferencier vid årets Grammisgala och vid invigningsceremonin på Göteborgs filmfestival.
– Jag tänker att jag vill prata om hur det är att vara kvinna i underhållningsbranschen innan, under och efter
#metoo-revolutionen.

Måndag 13 augusti

Kock, krögare, kokboksförfattare, 43 år
Född i Helsingborg, bosatt i
Stockholms skärgård
Debuterar som Sommarvärd

Engagerad i frågan om hållbar njutning. Fokuserar på det ekologiska och växtbaserade köket i sin restaurang på Fotografiska
i Stockholm, utsedd till världens bästa museirestaurang. Kombinerar smaksensationer med hållbarhet i pop-up restaurangen
ReTaste.
Tidigare kreativ ledare på stjärnrestauranger som Bon Lloc och F12 i Stockholm.
Medverkat i en rad tv-program, bland annat Landgång i SVT samt Kockarnas kamp och Sveriges yngsta mästerkock i TV4.
Belönad för sin kokbok Paul grillar. Har även gett ut böckerna Pauls kök: En grönare matfilosofi, Nya husmanskosten och
Grilla vego.
– Jag ska prata om hur världens blygaste elitgymnast hittade passionen till den gröna maten och såg en lösning på
klimatproblematiken genom att bli en planetskötande kock.

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Paul Svensson

Tisdag 14 augusti

32

Thure Lindhardt
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Skådespelare, 43 år
Född och bosatt i Köpenhamn
Debuterar som Sommarvärd

Prisbelönt och hyllad skådespelare hemma i Danmark. I Sverige mest känd som Sofia Helins motspelare i den svensk-danska
tv-serien Bron. Fick redan som 12-åring en liten roll i filmen Pelle Erövraren. Medverkat i Hollywoodfilmerna Änglar och
demoner och Into the Wild samt spelat förövaren i tyska filmen 3096 dagar om kidnappningen av Natascha Kampusch.
Hade en av huvudrollerna i Flamman och citronen, en av de dyraste filmerna i dansk filmhistoria. Spelade under våren
Gogols Revisorn på Nørrebro Teater i Köpenhamn. Har undervisat 200 präster i hur tro bäst förmedlas i en predikan.
– Mitt program kommer att handla om tro och illusioner, om konstens betydelse i ett samhälle. Konsten har alltid avspeglat
samhället på gott och ont, avslöjat despoter och förbundit människor med en andlighet och förståelse av sig själva. Hos
Shakespeare är det narren som berättar sanningen för kungen. Vi ska värna om vår konst och varje generation måste förstå
dess betydelse för utan konst och kultur, vad är vi då? Jag vill också tala om andlighet, tro och kanske lite om Bron.

Onsdag 15 augusti

Statsvetare, 27 år
Född i Somalia, uppväxt i Åtvidaberg
och Linköping, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Har arbetat med migrationsfrågor de senaste sex åren. Började sin bana i den ideella sektorn och tog sedan steget över
till myndighetsarbete. Jobbar idag som expert på Migrationsverket. Föreläser om ungt ledarskap och är krönikör i
tidningen Chef. Fick under studierna i statsvetenskap ensam representera Sverige på världens största forum för unga
ledare, One Young World. Med på affärstidningen Forbes lista ”30 under 30” för unga talanger i Europa. Vinnare i
kategorin Årets opinionsbildare när Veckans Affärer utsåg Sveriges Unga Supertalanger 2016.
Har siktet inställt på FN:s högkvarter.
– Mitt Sommarprat kommer handla om drömmar, och hur jag alltid sätter upp en bild på FN-skrapan för att
påminna mig själv om vart jag vill. Men även om det som i stunder tvingat mig att ta ner bilden, och hur skrivandet
hittills har räddat mig.

Foto: Maria Turdén/Sveriges Radio

Suad Ali

Torsdag 16 augusti
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Sara Parkman
Musiker, kompositör, dramatiker, 29 år
Född i Sundsvall, uppväxt i Härnösand,
bosatt i Stockholm

Samantha Ohlanders
Foto: Saga Berlin

Kompositör, teatermusiker, musiker, 28 år
Född och bosatt i Järvsö
Debuterar som Sommarvärdar
Fiolspelande duo som förnyar folkmusiken. Hyllade för föreställningen Fäboland om folkmusikens kvinnliga rötter. Debutplattan Matriarkerna kom förra året. Sara har komponerat musik till filmen Amatörer och skrivit manus och musik till
Riksteaterns föreställning Sång till välfärden. Utsedd till Årets artist på Folk- och världsmusikgalan förra året. Samantha har
förärats Spelstinamedaljen och fått Lill-Babs stipendium. Med i styrelsen för Unga på landsbygden och jobbar för att
motverka den urbana normen. Spelar i bandet Beata Bermuda.
Sara älskar allsång, träskor och att åka tåg.
Samantha älskar historia och drömmer om att bli lika folklig som Lill-Babs.
– Vi vill prata om radikala traditioner, landskapsdjur, att vara gifta med varandra i musikens tjänst och om den gången då
vi körde fast i ett skoterspår i norra Ångermanland, men ändå hann med bussen och att spela under en söndagsgudtjänst.

Fredag 17 augusti

Olof Röhlander

Foto: Niklas Palmklint

Mental tränare, författare,
föredragshållare, 42 år
Född i Sundsvall, uppväxt i Matfors,
bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Inspiratör aktuell med föreläsningen och boken OMSTART – Konsten att bryta ihop och komma igen. Sex gånger utnämnd
till Årets föreläsare/Årets talare. Huvudperson i SVT- dokumentären Talaren, om livet som handelsresande i drömmar.
Föreläser om mental styrketräning, motivation, livs- och arbetsglädje. Förra boken hette Konsten att njuta av livet – och
ändå få saker gjorda.
Utbildad till Licensierad Mental Tränare på Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro. Varit elitspelare i bordtennis, där året i
Falkenberg med världsmästaren Stellan Bengtsson som tränare formade attityden till livet.
Motto: Framrutan ska vara större än backspegeln.
– Jag kommer att utveckla begreppet ”njutarbeta”, och dela med mig av mina tankar om att omplantera sig själv,
förändras och starta om på nytt, något både människor och organisationer gör många gånger genom livet.

Lördag 18 augusti
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Sara Danius
Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Professor i litteraturvetenskap,
författare, 56 år
Född i Täby, bosatt i Stockholm
Tidigare Sommarvärd 2013 och
Vintervärd 2014

Lämnade uppdraget som ständig sekreterare i Svenska Akademien i april i år, efter tre år som den första kvinnan på posten.
Tog sin doktorsexamen vid Duke University i USA. Har gett ut ett flertal böcker och essäer som Den blå tvålen; romanen
och konsten att göra saker och ting synliga och Husmoderns död. Har mottagit flera priser som Lagercrantzen, Gerard
Bonniers essäpris och i år Lena Nymans pris, för att under året ha visat ”exceptionellt mod och imponerande integritet”.
Har knytblusen som signaturplagg.
– Jag ska tala om konsten att knyta en knytblus, Svenska Akademien och annat i den vägen.

Söndag 19 augusti

Rennie Mirro

Foto: Thorleif Robertsson

Artist, skådespelare, 46 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Känd från publiksuccéerna Singin´in the Rain och Jesus Christ Superstar. Turnerade i Sverige tillsammans med Karl Dyall
och föreställningen From Sammy with love, som även spelades på Apollo Theater i New York. Började som klassisk
balettdansör, i många år anställd på Operan. Har fått utmärkelsen Guldmasken två gånger som bästa manliga musikal
artist. I höst aktuell i musikalen On the Town på Smålands Musik & Teater i Jönköping. Har medverkat i flera tv-serier och
varit producent för tävlingsbidragen i Melodifestivalen.
Är sedan några år teaterdirektör för Teatern Under Bron i Stockholm, som under sommaren spelar svensk nyskriven
dramatik.
– Jag är mitt i livet, äntligen mogen för del II. Är så otroligt tacksam att jag fått växa upp i den miljön jag haft,
blivit serverad de möjligheter jag fått. Det här är min chans att få säga tack. Tack till dom som finns och funnits i
mitt liv och gjort att jag idag kan säga med stolthet att jag är, en lycklig man.

HISTORIK
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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, 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.

1986 krävde Fredrika Bremerförbundet
fler kvinnliga Sommarpratare, i ett skarpt
formulerat brev till Radioledningen. 1979
Sommarkåserier i bokform från Sveriges Radios förlag.
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. F
 redrika 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.
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.

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

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 S
 ommar och hon är nu den som haft detta uppdrag
överlägset längst av alla hennes företrädare.
Under Bibi Rödöös första år som ansvarig Sommarpratar den sittande 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.

Thomas di Leva och statsminister Göran Persson
diskuterar låtval.

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

Mustafa Can berättade om sin kurdiska
mamma 2003.

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. Sommarredaktionen skickar två stora
kartonger fyllda med handskrivna brev till Fårö med svar på frågan
”Varifrån kommer musiken?”. Ingmar Bergman blev mycket glad och
rörd över breven men berättar att han bestämt sig för att, av omsorg
om brevskrivarna, elda upp dem efter genomläsning ”då det kommer att vetenskapas på Ingmar Bergman efter min död”. Därmed
måste ett bokprojekt med breven avskrivas, men med hjälp av de cirka
200 mejl som också kommit till Ingmar 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, 2016 studenten från Umeå Emilia Lind och
2017 Tommy Ivarsson från Lökeberg utanför Kungälv.
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 Sommar- pratar 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.
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.
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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.
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.

Bibi Rödöö och Sommarvärden Kristian Gidlund.

”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.
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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 Fotoboken Sommar – Bilder av prat
ges ut 2013
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.
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.
Poeten Athena Farrokhzad

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 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.
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Anna Mannheimer och Peter Apelgren
gjorde succé som podd.

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.

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.

Olof Wretling som Vintervärd.

Opinionsbildaren Sakine Madons program om terrorism fick en kuslig aktualitet då det sändes
dagen efter det blodiga attentatet i Nice på franska nationaldagen.
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.
2016 är Sommar i P1 det mest poddlyssnade programmet i
Sverige! Nära 2,5 miljoner personer säger att de någon
gång har lyssnat på programmet som podd. (Novus 2016).
För att tillmötesgå publikens stora intresse släpps poddversionen redan klockan sju på morgonen sommaren 2017.
Gunhild Stordalen var Sommarvärd 2016.

2017 gjordes de mest lyssnade programmen av starka opinionsbildare. Journalisten Janne Josefsson
i fm och operasångaren Rickard Söderberg som podd. Handbollsspelaren Linnéa Claeson fick flest
reaktioner i sociala medier.

Journalisten Janne Josefsson störst i fm

Rickard Söderberg störst i efterhand

Linnéa Claeson störst på sociala medier

Näst högst radiolyssning fick den äldsta Sommarprataren genom tiderna; 105-åriga bloggaren Dagny
Carlsson, som även uppmärksammades mycket på sociala medier.
Lyssnarnas Sommarvärd Tommy Ivarsson som pratade om att förlora sonen Jonathan och krigsreportern Magda Gad som är beredd att dö på sin post, var två starka röster som engagerade och
väckte känslor i sociala medier.
För första gången i Sommars långa historia Sommarpratade en president och en kardinal 2017. Tarja
Halonen detta år då Finland firade 100 år av självständighet och Anders Arborelius som upphöjdes
till katolska kyrkans högsta ämbete näst påven.
I november 2016 inledde Olof Wretling en rikstäckande turné med föreställningen Diagnoserna i
mitt liv och i oktober 2017 utkom en bok med titeln: Fem Vintrar och en Sommar – diagnoserna i mitt
liv med manus från de sex programmen. Vintern 2017 blev året då Olof Wretling blev önskad som
Vintervärd för sjätte gången.

För första gången sedan starten av Lyssnarnas Sommarvärd
2007 blev en värd dubbelt önskad av lyssnarna. Tommy
Ivarsson blev Vintervärd 2017 och utkom under våren 2018
med boken Hudlös – en berättelse om livsmod.
Och 105-åriga Dagny Carlsson var också en populär
Sommarpratare som vinterpratade det året.

Tommy Ivarsson – dubbelt önskad

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 1 100 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.

