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ALLSÅNG PÅ SKANSEN 

UTÖYA TIO ÅR -  
CARINA BERGFELDT 

UEFA 2020

SOMMARLOV 

VI ELLER ALDRIG 

Tisdagen efter midsommar - i år 29 juni - är det 
traditionsenlig premiär för Allsång på Skansen. 
Programledare är Sanna Nielsen. 

Carina Bergfeldt återvänder till Norge för att 
möta människor som upplevde dådet 2011. 

Följ det svenska herrlandslaget när fotbolls-EM 
drar igång och skapar folkfest i hela landet. SVT 
delar turneringen med TV4. 

Sommarhäng med Alexander Hermansson, 
Ida On, Markus Granseth, Angelika Prick - och 
Sommarskuggan. 

I Vi eller aldrig samlas kärlekspar som har utmaningar i sin relation. Under samma tak möts paren 
och söker svar om de ska satsa på sin partner - eller göra slut.   
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SINATRA 100 ÅR

VI ELLER ALDRIG 
Det blir stora känslor och laddade beslut om tvåsamhet när fem 
kärlekspar med utmaningar i sina relationer samlas i SVT:s nya reality-
serie Vi eller aldrig. Paren bor under samma tak i ett semesterhus, 
och med hjälp av gruppövningar och terapi söker de svar på den stora 
frågan: ska de reparera eller separera? Programledare är Farao Groth.  
 
Paren har alla olika utmaningar i sina relationer och behöver hjälp 
att komma vidare. Under programseriens gång genomgår de olika 
gruppövningar och får hjälp i terapisamtal. I slutet av varje avsnitt 
genomförs en ceremoni där paren öppet berättar för sina partners hur 
de ser på sina förhållanden. Har de en framtid tillsammans? Är det dags 
att ta steget in i en ny fas eller ska de välja att gå skilda vägar?  
Tisdag 13 juli (1:12)

REALITY 

Foto: Namn Namnsson

Foto: SVT
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NATIONALDAGSFIRANDET SOMMARJAZZ
SVT sänder traditionsenligt nationaldagsfirandet från Skansen, men 
på grund av pågående pandemi är det inte heller i år något publikt 
evenemang. Anne Lundberg och Tara Moshizi är programledare 
och bjuder på fanutdelning, tal av inbjudna högtidsgäster och 
artistframträdanden. Under kvällen kommer tittarna också att bjudas 
på samtal om nationaldagen och som under tidigare år avslutas 
sändningen med tapto från Kungliga slottet.  
Söndag 6 juni 

Under sex lördagskvällar bjuder Kulturstudion på Jazzsommar i SVT2. 
Det blir svenska dokumentärer och musikfilmer med Bohuslän Big 
Band, Esbjörn Svenssons Trio, Jan Lundgren och många fler, men också 
utländska dokumentärer om legender som Miles Davies, Count Basie, 
Charlie Parker och Ella Fitzgerald. I Jazzsommar medverkar också Scott 
Hamilton och Amanda Sedgwick. Och så återser vi Janne Schaffer 
och hyllar den nyligen bortgångne giganten Chick Corea i en konsert i 
sommarskymningen.  
Lördag 19 juni: It Must Schwing - historien om skivbolaget Blue Note, 
samt konsert med Bohuslän Big Band som spelar Blue Note 
Lördag 26 juni: Count Basie och Filmen om Esbjörn Svensson 
Lördag 3 juli: Chick Corea Live och Jag mötte Janne Schaffer 
Lördag 10 juli: Sun Rise Blues - i popradions gryning, samt Ella 
Fitzgerald, ett liv i tre oktaver 
Lördag 17 juli Miles Davies - Birth of Cool och Karl Olandersson 
Kvartett 
Lördag 24 juli: Charlie Parker, samt Amanda Sedgwick Group och Scott 
Hamilton med Jan Lundgren 

KULTUR, MUSIK & NÖJE

Foto: Namn Namnsson

Foto: SVT

Under tre halvtimmar om nutida samisk konst får tittarna möta sju 
samiska konstnärer: Anders Sunna, Lena Stenberg, Outi Pieski, Britta 
Marakatt, Tomas Colbengtson, Joar Nango och Carola Grahn. Titeln 
på serien symboliserar att den samiska konsten är inne i en fantastisk 
utveckling, att konsten riktar sig mot framtiden med stark förankring i 
det som hänt tidigare med kolonialism och rasism. Den står inte kvar i 
det förgångna, rörelsen framåt är stark och hoppfull. Det är nära porträtt 
av de sju konstnärerna, med deras egna berättelser om sin konst från 
deras egna ateljéer, i konsthallar och gallerier.  
Torsdag 10 juni (1:3) 

DET ÄR HÄR DET BRINNER 
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SINATRA 100 ÅR

KULTUR, MUSIK & NÖJE

Foto: Namn Namnsson

Foto: Josua Enblom

Hur ser livet ut om 100 år? Hur mår jorden, mänskligheten, och vilka nya 
utmaningar, främmande för oss i dag, upptar våra tankar och känslor? 
Det är utgångspunkten för 2121, det största kortfilmsprojektet  i svensk 
filmhistoria.  
 
Patrik Eklund, Pelle Kågerman, Beata Gårdeler, Jerry Carlsson, 
Baker Karim och Hugo Lilja är de sex filmskapare ger oss vitt skilda 
framtidsvisioner, både om mänskligheten och om den enskilda 
människan.  
 
De sex filmerna är:  
Finito av Patrik Eklund  
Reckless 20’s av Pelle Kågerman  
Skönheten av Beata Gårdeler  
Lyckad upptining av herr Moro av Jerry Carlsson  
Jordbundna av Baker Karim  
Folly av Hugo Lilja  
 
Onsdag 30 juni kl 19.05: 2121 - En film från framtiden (Finito)    
Onsdag 30 juni kl 21.00: 2121 - Fem filmer från framtiden (övriga 
fem filmer) 

2121 - KORTFILMER 

Tisdagen efter midsommar - i år 29 juni - är det traditionsenlig premiär 
för en av SVT-tittarnas absoluta sommarfavoriter: Allsång på Skansen. 
Sanna Nielsen är programledare och vilka artister som gästar henne på 
Sollidenscenen under juni, juli och augusti kommer vi att berätta om vid 
ett senare tillfälle.  
Tisdag 29 juni (1:8) 

ALLSÅNG PÅ SKANSEN 

SVT bjuder på midsommarkonsert från vackra Nääs vid Sävelångens 
strand. Det blir musik av både traditionellt och modernt snitt - älskade 
sommarvisor varvat med nya klassiker från kulturområdet och parken 
vid Nääs slått med dess starka midsommartradition.   
Fredag 25 juni 

MIDSOMMARKONSERT FRÅN 
SÄVELÅNGENS STRAND 

Musikens språk vet inga gränser. Romsk musik möter svensk pop när 
två artister med olika bakgrund träffas för att under en vecka skapa en 
musikalisk mix, som därefter framförs av dem tillsammans. Några av 
artisterna är Jany Schella som möter Tina Ahlin, Hans Caldaras som 
möter Sonja Aldén och Witt Michaj som framför sin sång tillsammans 
med Tess Merkel.  
Tisdag 29 juni (1:6) 

KETANES - TILLSAMMANS 
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KULTUR, MUSIK & NÖJE

Foto: Namn Namnsson

Foto: André Prtic

Victoriakonserten är en årlig hyllning till H.K.H Kronprinsessan Victoria 
på hennes födelsedag 14 juli. Firandet sker i år på Borgholm slott och 
bjuder på framträdande av framstående artister, och det blir utdelning 
av årets Victoriapris samt insamling till Kronprinsessan Victorias fond.  
Onsdag 14 juli 

VICTORIAKONSERTEN 

Komediserie om unga storstadsvuxna som försöker släta ut bubblorna 
i tapeten. Vardagsproblem, sociala koder och samtiden i en modern 
Seinfeld-tappning med Daniel Hallberg. 
Lördag 10 juli (1:8) 

HALLBERG 

Kan två ungdomar slå ett proffs i traditionell, tornedalsk matlagning? 
De tävlar i att laga rätter av sik, kaffeost och andra tornedalska 
läckerheter och det är en jury, bestående av matproffs, som korar 
vinnaren i varje program. Det blir både skratt och tårar, glädje och 
frustration. För hur lätt är det att söka ett recept i sin mobil eller laga en 
rätt man knappt ätit?  
Söndag 15 augusti (1:3) 

PROFFS PÅ EN DAG 

Inger Ljung Olsson leder Sommaröppet från Umeå under sju torsdagar 
denna sommar tillsammans med Pia Herrera. Det blir reportage, 
intervjuer, matlagning, tips och pyssel, men också längre intervjuer 
gjorda av Anne Lundberg, som träffar aktuella och spännande 
människor.  
Torsdag 8 juli

SOMMARÖPPET 

Vill du också bli mer kreativ - lär av mästarna. I SVT:s serie Mästaren 
delar några av Sveriges främsta kulturskapare med sig av sina bästa 
tips. De berättar om vad de drömde om som barn, om framgångar och 
motgångar, men också om inspiration vs. disciplin. I sommarens serie 
medverkar Eva Dahlgren, Josef Fares, Jacob Mühlrad, Shima Niavarani, 
Mats Ek och Jonas Hassen Khemiri.  
Måndag 5 juli (1:6) 

MÄSTAREN, SÄSONG 3 

FINSKA RYCKET MED  
TIFFANY KRONLÖF  
Tiffany Kronlöf tar sig an det finska språket på ett humoristiskt sätt i 
fyra 30-minuters långa avsnitt.  
Augusti, premiärdatum ej satt (1:4) 

Möt åtta nordiska konstsamlare - Stein Erik Hagen, Jo Morten Weider, 
Marika och Carl-Gustav Wachtmeister, Erling Kagge, Hans Rasmus 
Astrup och Rolf och Venke Hoff - som berättar om varför de valt att 
samla på konst och vad det inneburit i deras liv. Vad är drivkraften, 
passionen och kunskapen bakom deras konstsamlingar?  
Måndag 5 juli (1:6) 

KONSTSAMLARNA 
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PARTILEDAREN SOM KLEV UT UR 
KYLAN - HÅKAN JUHOLT, UTSÄND 
AV KONUNGEN 

EQUUS - VÄRLDENS HÄSTAR 

PAPPA OCH KALLA KRIGET -  
STRIDSFLYGARNA SOM 
FÖRSVARADE SVERIGE 

NÄR STORKEN FLYGER FÖRBI 

Han kom från nästan ingenstans, många kände inte ens till hans namn. 
I 303 dagar var Håkan Juholt partiledare för Socialdemokraterna, en 
kort parentes i partiets långa historia. Tom Alandh porträtterar Håkan 
Juholt.  
Söndag 30 maj 

Hästen förändrade allt för oss människor när den kom in i våra liv. 
Men hur började det egentligen och vilka var de första ryttarna? 
Antropologen Niobe Thompson tar reda på hur hästarna har utvecklats 
på jorden under många miljoner år, vad hästen har betytt för människan 
och presenterar några av världens omkring 400 olika hästraser. 
Kunskapskanalen söndag 6 juni (1: 3) 

550 svenska stridsflygare dog, inte i krig utan i fred. Sverige hade 
det fjärde största flygvapnet i världen och stridsflygarna beordrades 
att flyga hårt för att försvara vår frihet. Men var det värt det? I denna 
dokumentär får vi genom två personliga berättelser höra hur det var 
att växa upp i en flygarfamilj under Kalla kriget. Och om familjerna som 
fick betala det högsta priset i en tid då Sverige spelade en stor roll i 
världspolitiken.  
Söndag 6 juni 

Ofrivillig barnlöshet drabbar många och att kunna bli gravid är ingen 
självklarhet. I den danska dokumentärserien När storken flyger förbi 
får vi i ett par års tid följa sju personer - tre par och en singeltjej - 
och deras respektive kamp för att bli föräldrar. En tid som för dem 
innebär att genomgå den ena fertilitetsbehandlingen efter den 
andra, förväntningar, förhoppningar och omväxlande känslor av hopp, 
förtvivlan och otillräcklighet.  
Måndag 7 juni (1:4) 

DOKUMENTÄR & SAMHÄLLE 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Heleen Rebel/SVT 

Under sommaren visar SVT ett antal dokumentärklassiker på lördagar. 
Några av dessa klassiker är Hitta hem; om Jonathan Forsman, 
adoptivbarn från Umeå som återvänder till Indien och hittar sina 
biologiska föräldrar, Hemligheten; ett bildkollage om skådespelaren 
Carl-Ivar Nilssons liv gjort av sonen Pontus Nilsson, Småskalighetens 
hjältar; om småskaliga bönder i Blekinge som tror på och kämpar för 
den kvalitet  som finns i närproducerad mat, och Minnet av Messaure; 
historien om det sista stora vattenrallarsamhället i Sverige. 
Lördag 26 juni (en av flera) 

DOKUMENTÄRKLASSIKER 
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TILL FOTS GENOM ARABIEN 
Levison Wood är en brittisk upptäcktsresande, författare och fotograf 
som i denna programserie utforskar Mellanöstern under en 8 000 km 
lång resa genom 13 länder. Han vill fördjupa sig i lokalbefolkningens 
liv och berättar den verkliga historien bakom en region som kommit 
att bli mer berömd för bomber än för kulturell mångfald, majestätiska 
landskap och sin forntida historia. Den spännande resan börjar i Syrien 
och fortsätter genom bland annat Kurdistan och Irak.  
Kunskapskanalen söndag 27 juni (1:6)  

I mitten av 1980-talet skickade det svenska gruvföretaget Boliden  
20 000 ton giftigt avfall till den chilenska staden Arica. Som en följd 
misstänks tusentals människor ha drabbats av cancer, medfödda 
missbildningar och neurologiska sjukdomar. Nu kräver de rättvisa. Den 
inledande rättegången är den mest omfattande i Skellefteå tingsrätts 
historia.  
Söndag 4 juli

DOKUMENTÄR & SAMHÄLLE 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Blackmane Media /UR

ARICA - EN SVENSK GIFTSKANDAL

JENS I VILDMARKEN - KANADA 
I den nya säsongen av Jens i vildmarken åker äventyraren och 
vildmarksprofilen Jens Kvernmo till Kanada, där han är på tur utmed 
den 400 mil långa Snowdrift River. Mötet med vildmarken blir denna 
gång långt mer utmanande än han föreställt sig, det vackra och varma 
sommarvädret till trots.  
Söndag 4 juli (1:4) 

HISTORISKA HEMLIGHETER 4
I den fjärde säsongen av Historiska hemligheter har arkeologer grävt i 
vad som påstås vara basen för den omtalade staden Babylon i nutida 
Irak. Andra arkeologer har gjort en häpnadsväckande upptäckt i Luxor 
om flera naturfenomen som kan ge svar på gåtan om en av Bibelns 
mest mytomspunna historier. 
Kunskapskanalen lördag 17 juli (1:8) 

En norsk dokumentär om fyra unga kvinnor som överlevde det 
fruktansvärda terrorattentatet på Utöya 2011. De skadades alla 
allvarligt och förlorade många vänner, men har valt att fortsätta sitt 
politiska engagemang.  
Söndag 18 juli 

GENERATION UTÖYA 

UPPDRAG GRANSKNING SOMMAR
I Uppdrag granskning sommar återvänder redaktionen till tidigare sända 
program och berättar vad som hänt efteråt i några uppmärksammade 
reportage. Årets sommarprogram kommer bland annat handla om 
missförhållanden på statliga hem för unga flickor, och om polisens 
svårigheter att få våldtäktsanmälningar att leda till åtal. 
Onsdag 30 juni (1:5) 

Klimat, sjukvård, jämlikhet. I årets säsong av Nya perspektiv tacklas 
svåra samhällsfrågor med en hoppfull inställning. Det blandas med 
spännande reportage från världen runt, och den nya programledaren 
Mona Riis gästas av bland annat idrottare och språkforskare. 
Söndag 4 juli (1:6) 

NYA PERSPEKTIV
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ETT PAR DAGAR I NOVEMBER -  
MED JAN TROELL 
Större än Widerberg, större än Bergman, för Jan Troells Här har du ditt 
liv är den bästa film som någonsin gjorts i Sverige. Det tycker i alla fall 
Tom Alandh, som tillsammans med sin ständige klippare Heleen Rebel 
gjort en film om Jan Troell. Det är en film fylld av Jan Troells egna bilder, 
men också ett samtal om barndomens lycka och skapandets glädje. Om 
konsten, kärleken och döden. Och om hur svårt det kan vara att sätta 
på tv:n även om man har fler Guldbaggar än någon annan inom svensk 
film.  
Fredag 23 juli 

DOKUMENTÄR & SAMHÄLLE 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Heleen Rebel/SVT

UTÖYA 10 ÅR -  
CARINA BERGFELDT 
Carina Bergfeldt vann stora journalistpriset som Årets berättare 
2012 för sin rapportering av terrordådet på Utöya. Nu, tio år senare, 
återvänder hon till Norge för att möta överlevare, föräldrar och andra 
vars liv förändrades för alltid den där julidagen 2011.  
 
- Jag är så otroligt tacksam att så många gått med på att dela sin 
historia med oss. Ingenting jag någonsin gjort som journalist har 
påverkat mig så som detta, säger Carina Bergfeldt.  
Torsdag 22 juli 

ROMARRIKETS AVGÖRANDE   
DAGAR 
Det mäktiga romerska riket är en av historiens mest betydande 
stormakter. Den brittiska historikern Bettany Hughes utforskar åtta 
kritiska dagar ur historien, som på olika sätt kan förklara romarrikets 
uppgång och fall. Med hjälp av dramatiserade inslag och intervjuer med 
olika arkeologer, forskare och historiker försöker Bettany Hughes få svar 
på frågan om vilka som var de mest kritiska händelserna, och vilka som 
var dess nyckelfigurer.   
Kunskapskanalen fredag 23 juli (1:8) 

SIERSKAN 
Rasmus Åkerblom hade sierskan Saida som stor idol på 1980-talet. 
Varje vecka satt hon i Café Luleå och guidade inringande tittare i hur de 
skulle hitta sina borttappade prylar. Men kan man vara synsk?  
Söndag 25 juli 
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BOBBY - RÄTTEN ATT ÄLSKA BIRGITTA DAHLS HELIGA VREDE 

MEDELHAVET MED SIMON REEVE

Bobby Oduncu heter mannen bakom Bobbys hårstudio. Han har 
genom åren gjort sig ett namn som en av Sveriges mest kända 
och eftertraktade frisörer. Hans kunder består bland annat av tv-
personligheter, popstjärnor, fotbollsspelare och deras fruar. Man kan 
lugnt säga att Bobby lever och har levt la vida och framgångarna har 
varit många. Men bakom framgångarna döljer sig också sorgen och en 
ovanligt tragisk historia. Vägen att komma ut som gay var svår och han 
drabbades av svåra personliga förluster. En film av Nisti Stêrk.  
Söndag 1 augusti 

Med sina skarpa åsikter, korta kjolar och som första ammande kvinna i 
Sveriges riksdag retade hon gallfeber på den gamla tidens män. Under 
sina 33 år i riksdagen var Birgitta Dahl med och drev igenom flera av 
de jämställdhetsreformer som vi idag tar för givna: daghem åt alla 
barn, förbud mot barnaga och våldtäkt inom äktenskapet. Kampen för 
jämställdhet har präglat hela hennes liv. Möt henne i ett porträtt av 
Henrik von Sydow.  
Söndag 8 augusti 

Medelhavsregionen lockar en tredjedel av världsturismen och 
antalet besökare beräknas öka till en halv miljard per år i slutet av 
nästa årtionde. Simon Reeve börjar sin resa på Malta, som bakom 
en glamorös yta är ett land präglat av pengatvätt och korruption. I 
italienska Kalabrien härskar maffian och Simon följer med polisen när 1 
200 kg kokain ska förstöras. I Albanien chockas han över en medeltida 
hämndtradition och njuter av pelikaner i en nationalpark.  
Kunskapskanalen tisdag 3 augusti (1:4) 

DOKUMENTÄR & SAMHÄLLE 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Leif Engberg

Många av den norsk-samiske äventyraren Lars Monsens expeditioner 
har gått att följa i SVT. Den här gången får han med sig sällskap på 
turen. Till varje uppdrag får han med sig en, för honom, okänd reskamrat 
och tillsammans ska de ta sig tillbaka till civilisationen och dessutom 
försöka lista ut var de är.  
Söndag 1 augusti (1:5) 

MED MONSEN PÅ VILLOVÄGAR 
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LINE OF DUTY, SÄSONG 6 EAGLES, SÄSONG 3 

DE VAR FEM THE FALL, SÄSONG 1-3 

ALLT VI DÖLJER THE SINGAPORE GRIP 

Hela den sjätte säsongen av den kritikerrosade och uppskattade 
polisserien Line of Duty läggs upp på SVT Play måndag 17 maj. Martin 
Compston, Vicky McClure och Adrian Dunbar spelar huvudrollerna 
som poliser på antikorruptionsenhet AC-12, som denna gång granskar 
kriminalkommissarie Joanne Davidson (Kelly Macdonald). Serien börjar 
sändas i SVT1 fredag 9 juli.  
Måndag 17 maj (1-7:7) 

Serien om en svensk småstad där kärlek och rivalitet varvas med 
stenhård hockey och drömmar om en annan framtid. Klara försöker 
leva upp till sin pappas minne, Amie har lämnat staden för musiken 
och Ludde och Felicia har äntligen fått varandra. Men deras relation 
påverkas fortfarande av det förflutna och det visar sig att deras 
framtidsplaner inte är helt synkade.  
Fredag 4 juni (1:10) 

Fem barndomskompisar går ut i skogen, men bara fyra kommer 
hem. I vuxen ålder tynger händelsen de överlevande. Plötsligt, 20 år 
efter försvinnandet, dyker DNA från den femte kamraten upp på en 
mordplats. Kan den femte kamraten fortfarande leva?  
Thriller skriven av Harlan Coben.  
Måndag 31 maj (1-10:10) 

En numera klassisk kriminalserie får SVT-premiär. Kommissarie Stella 
Gibson (Gillian Anderson) kämpar mot sin egna demoner samtidigt 
som hon försöker förstå sig på en seriemördare i Belfast. Jamie Dornan 
spelar seriemördaren som gömmer sig bakom en välartad fasad.  
Måndag 14 juni, samtliga tre säsonger (1-17:17) 

Välkommen till ett hus med fyra lägenheter och fyra familjer i olika 
konstellationer. Bakom stängda dörrar får vi ta del av de boendes kriser, 
hemligheter och förhoppningar. Serien är skapad av den prisbelönte 
författaren Micke Bartlettt (Doctor Foster).  
Måndag 24 maj (1-6:6) 

Sonen i en brittisk familj blir del av en kärlekstriangel i samband med 
den japanska invasionen av Singapore 1941. Dramat är baserat på 
J.G. Farrells Bookerprisvinnande roman med samma namn. Med Luke 
Treadaway, Charles Dance, David Morrissey och Elizabeth Tan.  
Måndag 7 juni (1-6:6) 

DRAMA 

Foto: Namn Namnsson

Foto: _ ITV
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UNDER YTAN KRONPRINSESSAN  
KUNGAMORDET 
DROTTNINGOFFRET  

SYNDARNAS HUS (HARLOTS), 
SÄSONG 1-3 

KUSTPÄRLANS MYSTERIER

ESCAPE AT DANNEMORA 

Två gifta par med sammanlagt fyra barn har skapat en idyll på en ö i 
den danska skärgården. När ett av barnen trillar över bord under en 
utflykt börjar paradiset falla sönder och det visar sig att mycket finns 
under ytan.  
Måndag 21 juni (1-8:8) 

I London 1763 arbetar en av fem kvinnor - lågt räknat - med att sälja 
sex. Margaret Wells (Samantha Morton) bordell ligger i en nedgången 
del av staden, men hon strävar uppåt fast beslutad att flytta sin familj 
och sina “flickor” till det nya, livaktiga området Soho. 
Måndag 28 juni, säsong 1 (1-8:8) 
Måndag 5 juli, säsong 2 (1-8:8) 
Måndag 12 juli, säsong 3 (1-8:8)  
 

Pearl Nolan (Kerri Godman) delar sin tid mellan att servera havets 
delikatesser på sin restaurang och lösa små och stora brott i den 
idylliska, brittiska kuststaden Whitstable. Øystein Karlsen, norrmannen 
bakom tv-serierna Lilyhammer, Dag och Exit - som alla har visats 
på SVT - har skapat Kustpärlans mysterier som är baserad på Julie 
Wassmers romaner.  
Lördag 10 juli (1:6) 

Baserat på en verklig rymning 2015 från ett fängelse beläget i staden 
Dannemora, i norra delen av delstaten New York. En kvinnlig anställd på 
fängelset, spelad av Patricia Arquette, har haft en relation med de två 
fångar som hon sedan hjälper att fly.  
Måndag 5 juli (1-8:8) 

De tre serierna Kronprinsessan, Kungamordet och Drottningoffret 
är baserade på Hanne-Vibeke Holsts romaner med samma namn. 
Serierna visades första gången 2006, 2008 och 2010. Charlotte 
Ekeblad (Alexandra Rapaport) blir plötsligt miljöminister i en fiktiv 
socialdemokratisk regering. Som ungt och kvinnligt statsråd möter hon 
motstånd från både familj, medarbetare och pressen. Drottningoffret är 
en fristående fortsättning på de två tidigare serierna.  
Torsdag 1 juli (1-11:11) 

DRAMA 

Foto: Namn Namnsson

Foto: ITV
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BARNMORSKAN I EAST END, 
SÄSONG 9 

SAKNAD, ALDRIG GLÖMD, 
SÄSONG 1-3

MORDEN I MIDSOMER, SÄSONG 22

BABYLON BERLIN, SÄSONG  2 GUILT 

I den nionde säsongen av Barnmorskan i East End kommer en tidigare 
välbekant sjukdom som varit borta tillbaka till Poplar. Nunnorna och 
barnmorskorna gläds åt de barn som föds, men måste också ta hand 
om difterifall, drogmissbruk, cancer, tuberkulos och obehagliga fistlar. 
Dessutom ser det ut som om framtiden för Nonnatus House inte är så 
självklar som alla trott.  
Söndag 11 juli (1:8)   

De tre tidigare säsongerna av Saknad, aldrig glömd läggs upp på SVT 
Play för att ge de tittare som vill återuppleva vad som hänt, eller för 
de som kanske missat serien chansen att se den innan premiären av 
den fjärde säsongen som börjar visas i SVT i september (datum ej 
fastslaget). 
Måndag 19 juli, tre säsonger (1-12:12)  

SVT visar ytterligare fyra nya avsnitt av tittarfavoriten Morden i 
Midsomer som sig brukas efter fyra avsnitt av Allsång på Skansen. 
Neil Dudgeon spelar kriminalkommissarie John Barnaby, Jamie Winter 
spelar kriminalinspektör Nick Hendrix, Fiona Dolman spelar John 
Barnabys fru Sarah och rättsläkaren Fleur Perkins spelas av Anette 
Badland.  
Tisdag 13 juli (1:4) 

September 1929. Filmstjärnan Betty Winter dör i en märklig 
olyckshändelse och utredningen leder in i filmvärldens dunklaste 
skuggor. Samtidigt gräver kriminalinspektör Gereon Rath (Volker Bruch) 
och Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) vidare i attentatet mot polischefen 
August Benda (Matthias Brandt).  
Måndag 12 juli (1-6:6) 

Två bröder kör av misstag på en äldre man som senare dör. De båda 
bröderna ringer aldrig polisen, utan försöker i stället se till så att ingen 
ska få reda på vad som har hänt. Alla människor bär på hemligheter, 
men till slut når dessa hemligheter alltid dagens ljus. Och frågan är hur 
jobbigt det är att leva med denna vetskap.  
Måndag 26 juli (1-4:4) 

DRAMA

Foto: Namn Namnsson

Foto: Neal St./BBC
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SOMMARLOV 

DRAKEN OCH 
BLOMSTERMYSTERIET

12:13, SÄSONG 2 

DANSVLOGGEN 

BOLIBOMPAFAMILJEN, SÄSONG 4 

Sommarlov är tillbaka måndag 14 juni och det blir härligt 
sommarlovshäng med bland andra Alex Hermansson, Dante Zia, Ida On 
och Markus Granseth. Varje fredag gästas programmet av artister och 
självklart blir det en massa spännande serier. Och så kommer vi få reda 
på vilken känd person som är årets Sommarskugga. 
Måndag 14 juni (1:68) 

En vacker och mystisk blomma växer i Drakens trädgård. Trädanden 
berättar att blomman kan uppfylla önskningar, bara man önskar 
rätt. Draken och Filmisarna dras in i ett äventyr fyllt av magi, skratt, 
önskningar och ... Sommarskuggan!  
Lördag 5 juni (1:15) 

I sommar sänds fortsättningen av rysarserien 12:13. Handlingen tar vid 
där den första säsongen slutade. Mårten och de andra i Spökklubben 
ska snart börja i högstadiet. De har besegrat 1213-kontot och 
oskadliggjort mobilen. Men plötsligt börjar konstiga saker hända. Det 
verkar som om någon eller något är ute efter hämnd. 
Torsdag 10 juni (1:25) 

Ida On (även programledare för Sommarlov) har tillsammans med 
några barn tränat in olika danser. I vloggen får du följa med under 
förberedelserna och se hur de gör för att värma upp, plocka fram rätt 
kläder och hjälpas åt med rekvisita. Ida On hoppas att många som tittar 
ska bli inspirerade och vilja lära sig någon av danserna. Gör man det 
finns det möjlighet att skicka in sin dansvideo via DUO-appen.  
Lördag 22 maj (1:4) 

Med egen kamera filmar Bolibompafamiljen sin vardag. Theo, Selma, 
mamma Melinda och pappa Christian bjuder på både skratt och tårar. I 
den nya säsongen får vi följa med familjen upp i ett skyhögt utsiktstorn 
och nedför en såp-hal vattenrutschkana. Dessutom hinner vi med både 
Selmas tandläkarbesök och Theos spruta på BVC.  
Måndag 14 juni (1:15) 

BARN 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Marcus Ljunggren/SVT

UP4NOISE 2: KÄND  
Kändisliv, avund, drömmar, svek, lycka, sorg, svartsjuka och kärlek. 
Up4Noise blev Sveriges största pojkband över en natt, men sedan gick 
allt i kras. I den andra säsongen fortsätter vi att följa de fyra vännerna 
Iggy, Sam, Leo och Alex, och deras musikdrömmar. Livet i rampljuset är 
inte alltid lika glamoröst som det kan verka. Visst är det härligt med hits 
på topplistorna, uppmärksamhet, premiärer, spons och fans. Men vad 
händer om det sätter vänskapen på spel? Vad är mest värt? Vännerna 
eller kändisskapet?  
Måndag 2 augusti (1:6) 
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ISHOCKEY-VM UEFA 2020 

FRIIDROTT: DIAMOND LEAGUE

SVT är sändande kanal för samtliga 64 matcher som spelas i årets 
ishockey-VM. Turneringen spelas i Riga och första nedsläpp görs fredag 
21 maj kl 15.00, då Ryssland möter Tjeckien.  
 
I studion i Stockholm finns programledarna Marie Lehmann och Dusan 
Umisevic, och matcherna kommenteras av Chris Härenstam och Pelle 
Bäckman tillsammans med SVT:s ishockeyexperter Mikael Renberg och 
Jonas Andersson.  
 
Sverige spelar i Grupp A tillsammans med Ryssland, Tjeckien, Schweiz, 
Slovakien, Danmark, Belarus och Storbritannien,. Tre Kronor spelar sin 
första match lördag 22 maj kl 10.45, då man möter Danmark. 
 
Fredag 21 maj (1:140)

SVT och TV4 delar på sändningarna från UEFA Euro 2020 som 
turneringen heter, eftersom den egentligen skulle ha spelats 2020.  
André Pops är programledare i studion i Stockholm, där också SVT:s 
fotbollsexperter Daniel Nannskog, Therese Strömberg och Jonas 
Eriksson finns.  
 
Första matchen som SVT visar spelas i St Petersburg lördag 12 juni 
mellan Belgien och Ryssland kl 21.00 i SVT1 och SVT Play.  
 
Första Sverigematchen som visas i SVT är matchen mellan Spanien 
och Sverige som spelas måndag 14 juni kl 21.00 i SVT1 och SVT Play. 
 
Lördag 12 juni (1:35) 

SVT direktsänder, precis som tidigare somrar, en rad av de tävlingar som 
ingår i friidrottens Diamond League-turnering. Jacob Hård kommenterar 
tävlingarna tillsammans med expertkommentatorerna Kajsa Bergqvist 
och Alhaji Jeng, och första tävlingen avgörs i Florens 10 juni. Säsongen 
avslutas i Zürich 8-9 september.  
Diamond League i SVT:  
10 juni - Florens 
1 juli - Oslo 
4 juli - Stockholm   
14 juli - Shanghai  
21 augusti - Eugene  
25 augusti - Lausanne  
8-9 september - Zürich  

SPORT 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Janne Danielsson/SVT

SVT sänder också från ridsportens Global Champions Tour i sommar. 
Peder Fredricson, Henric von Eckerman och Evelina Tovek var de 
svenska ryttare som tävlade i säsongstarten i Qatar. Det blir två 
direktsända tävlingar varje lördag, kommenterade av AnnaMaria 
Fredholm och SVT:s expertkommentator Lotta Björe.   
Lördag 22 maj - från Madrid  
Lördag 29 maj - från Ramatuelle/Saint Tropez 
Lördag 5 juni - från Cannes  

GLOBAL CHAMPIONS TOUR
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LÅNGFILM

Foto: Namn Namnsson

Foto: TriArt, Settergren Filmprod. uktion

Giant little Ones 
En fantastisk kvinna 
Carmen & Lola 
Suk Suk 
Pensionat Oskar 
The Handmaiden 
Reaching For the Moon 
Weekend  
The Girl King 

PRIDE 2-8 AUGUSTI 

JAN TROELL 90 ÅR  
Fem av Jan Troells långfilmer visas i samband med hans 90-årsdag 23 
juni: 
19 juli  Här har du ditt liv  
20 juli Ole Dole Doff 
23 juli Ingenjör Andrées luftfärd 
26 juli Bang! 
26 juli Il Capitano 

Suspiria x 2  
Thelma 
Ever After  
Ringu - The Ring  
Blair Witch Project 
En amerikansk varulv i London 
Dr Caligari & Nosferatu 
De djävulska 
The Sadist 

SOMMARSKRÄCK 11 JUNI-10 AUG

ANIMERAD FILM 25 JUNI-24 AUG
Loving Vincent  
Your Name
Buñuel in the Labyrinth of the Turtles 
Teheran Tabu 
En dag till att leva 

5 juni  Lost in Translation 
12 juni Snowden 
19 juni Patrick  
26 juni The Bromley Boys 
3 juli Cop Land 
10 juli Jackie  
24 juli My Friend Dahmer 
31 juli Linas kvällsbok 
7 augusti Gook 
14 augusti Peace, Love & Misunderstanding  
21 augusti Kungens val  

NATTFILMER LÖRDAG 

Are We Lost Forever 
Kungen av Atlantis 
Lantisar 
Videomannen 
Bunden 
Ghabe 
Tjuvjägaren 

SVENSKA INDIE-FILMER 1-31 JULI
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LÅNGFILM

Foto: Namn Namnsson

Foto: Avanti Film, Way Feature Films, Nordisk Film

3 juni Aquarius 
10 juni Rött kort  
17 juni Diamantino   
24 juni So Long, My Son   
1 juli Mot solnedgången 
8 juli En väldig vänskap  
15 juli Teheran tabu 
22 juli En dag till att leva 
29 juli Suk Suk 
5 augusti Carmen & Lola 
12 augusti And Breathe Normally 
19 augusti Så länge hjärtat kan slå 
26 augusti Cinema Paradiso  

TORSDAGSFILMER 
4 juni Juliet, Naked  
4 juni Om det oändliga  
11 juni LasseMajas Detektivbyrå: Tågrånarens hemlighet 
11 juni Breaking Surface  
11 juni A Perfect Day  
11 juni  I Feel Pretty (endast SVT Play)  
18 juni Charter 
18 juni  Your Sister’s Sister (endast SVT Play)  
25 juni Fisherman’s Friend  
25 juni Den längsta dagen  
25 juni Om själ och kropp  
2 juli 21 Grams  
9 juli Dottern 
16 juli Loving Vincent  
23 juli Ingenjör Andrées luftfärd 
30 juli En fantastisk kvinna 
6 augusti Giant Little Ones 
13 augusti Alla tiders kvinnor 
20 augusti Sune - Best Man  
20 augusti Journey’s End 
27 augusti Match Point 

FREDAGSFILMER 

5 juni The Meddler 
19 juni   Min pappa Marianne 
10 juli   1939 
17 juli        Casino  
24 juli Capote  
31 juli Robin Hood: Princes of Thieves  
7 augusti Far From Heaven 
14 augusti Trångt i kistan  

LÖRDAGSFILMER
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LÅNGFILM

Foto: Namn Namnsson

Foto: Roy Exports SAS

CHARLIE CHAPLIN  
4 JUNI - 4 AUGUSTI  

Samtliga filmer finns på SVT Play från 4 juni, och sänds sedan i 
broadcast:  
9 juni Chaplins pojke 
16 juni Guldfeber  
23 juni Stadens ljus  
30 juni Moderna tider 
7 juli Diktatorn 
14 juli Rampljus 


