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BARN 

SPORT 

DOKUMENTÄR

MÅNJUBILEUM 

DRAMA

Ingen sommar utan Sommarlov! Måndag 10 
juni börjar SVT:s klassiker Sommarlov med 
programledarna Malin Olsson, Alex Hermansson 
och Angelika Prick.

Sim-VM, Diamond League, hästtävlingar, 
basket-EM och VM i orientering är något av den 
sport SVT erbjuder i sommar. 

Under sommaren sänder SVT dokumentärer på 
måndagar kl 20.00. Sami och hans kompisar 
som älskar buckliga bilar är några av de man 
kan se i sommar. 

20 juli är det 50 år sedan Apollo II landade på 
månen och Neil Armstrong och Buzz Aldrin 
landsteg. SVT firar, med resten av världen, 

Den efterfrågade tyska serien Babylon Berlin har SVT-premiär torsdag 20 juni kl 21.00. Weimar- 
republiken under 1920-talet  och en ung poliskommissarie som förflyttas till Berlin för att lösa ett 
fall. 
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SINATRA 100 ÅR

NATIONALDAGEN MORMOR JAG VET ATT DU ÄR 
I HIMLEN, MEN HAR DU TID EN 
TIMME?

Välkommen att fira Sveriges nationaldag i SVT tillsammans med 
programledarna Anne Lundberg och Tara Moshizi. Tittarna bjuds på en 
traditionsenlig och musikfylld helkväll från Sollidenscenen. Kvällen in-
leds med kungafamiljens kortege genom Stockholm och avslutas, som 
Nationaldagen brukar, med ett tapto från Logården på Stockholms slott. 
Torsdag 6 juni kl 20.00

William Spetz berättar för sin mormor om en uppväxt med pushiga 
gympalärare och kroppskomplex. Men framför allt lär vi känna kvinnan 
som gav William allt, innan hon dog lungsjuk i hans famn. Följ med 
William Spetz på en tragikomisk resa genom de minnen och tankar som 
format hans liv och den han blev – stundvis med gränslös humor och 
ironi, stundvis på största allvar.
Fredag 14 juni kl 20.00

KULTUR, MUSIK & NÖJE

Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Den nyzeeländska komikern Al Pitcher har gjort succé på svenska stå 
upp-scener med att kärleksfullt häckla oss svenskar. Showen Sverige 
Syndrome har gått för fulla hus både i Sverige och utomlands. Nu är det 
dags att ta fram skratt-och-skäms-kudden framför tv:n – på självaste 
nationaldagen!
Torsdag 6 juni kl 21.30

AL PITCHER - SVERIGE SYNDROME 

NÄSTAN UNPLUGGED -  
ETT LIVEPORTRÄTT 

På Alexandersteatern i Helsingfors görs liveporträtt av svenska och 
finlandssvenska artister. Dessa porträtt kommer att visas i SVT under 
sommaren och några av artisterna som medverkar är Sanna Nielsen, Bo 
Kaspers Orkester och Tomas Ledin. Programmen är inramade i en livein-
spelning från Alexandersteatern i Helsingfors. Varje avsnitt inleds med 
att varje artist framför akustiska och avskalade nummer och kulminerar 
i framförande med en stor stråkorkester mot slutet av programmet.  
Måndag 17 juni kl 20.00: Sanna Nielsen  
Fredag 28 juni kl 20.00: Tomas Ledin  
Fredag 16 augusti kl 20.00: Bo Kaspers Orkester  
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KULTUR, MUSIK OCH NÖJE 

KRONÉRS SOMMARGÄSTER 

Sedan 2018 arrangerar EBU Eurovision Choir of the Year, en tävling 
som i år avgörs i Partille Arena, Göteborg. Programledare för tävlingen 
är den brittiske radioprogramledaren Petroc Trelawny och SVT:s Ella 
Petersson. Tio länder tävlar och för Belgien, Tyskland, Lettland, Dan-
mark, Slovenien och Wales är det andra gången, för Frankrike, Norge, 
Skottland, Sverige och Schweiz är det första gången. För Sverige tävlar 
kören Zero8, från Stockholm. 
Lördag 3 augusti kl 20.30

Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget/SVT 

I västkustens vykortsvackra miljö får vi njuta av Sveriges bästa och 
mest intressanta artister. Under fem stämningsfulla lördagskvällar får vi 
vara med när musikern Lasse Kronér bjuder in fem önskegäster till sin 
ungdoms ö i Göteborgs södra skärgård. Husbandet under ledning av 
Per Hovensjö svarar för musikframträdanden av hög klass. 
Lördag 3 augusti kl 20.00 (1:5)  

EUROVISION CHOIR  OF THE YEAR
Om komikern Tobias Persson fått en krona för varje gång han fått 
frågan ”Ni som älskar bäbisar så mycket, varför skaffar ni inte barn” 
hade han inte behövt ta banklån till otaliga IVF-försök. Eller adoption. 
I humorföreställningen ”Man på prov” utlovas en djupt personlig berät-
telse om längtan efter barn med bitvis svart humor – allt ur en pappas 
perspektiv.
Fredag 28 juni kl 20.00

MAN PÅ PROV 

I år blir det fjärde sommaren som artisten Sanna Nielsen leder Allsång 
på Skansen, detta traditionella, somriga och underhållande program 
med mängder av artister, spännande sångnummer, allsång de lux och 
mycket mer. Alla är hjärtligt välkomna att sjunga! 
Tisdag 25 juni kl 20.00 (1:8)  

ALLSÅNG PÅ SKANSEN 

Stämningsfyllt musikaliskt midsommarfirande i Göteborg.  
Mer information finns i Pressrummet närmare sändning.  
Fredag 21 juni kl 20.00 

MIDSOMMARKONSERT 2019 GRATTIS VICTORIA 2019 
Sedan kronprinsessan Victoria fyllde ett år har hennes födelsedag firats 
på Öland, med en hyllningskväll på Borgholms idrottsplats. Det blir 
en stjärnspäckad festkväll fylld med en rad artister. Programledare är 
Yvette Hermundstad.  
Söndag 14 juli kl 21.00
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DRAMA, FILM  

FOLLOW THE MONEY 3 
I tredje säsongen av Follow the Money är Alf och Task Force-gruppen 
en misstänkt på spåren. Jakten skapar problem inom gruppen. Anna är 
för första gången ensam i en ny situation och hennes dagliga rutiner 
måste ändras, precis som Nickys när han letar efter sin son. Esben 
Smed, Thomas Hwan och Maria Rich spelar huvudrollerna i serien som 
är skriven av Jeppe Gjervig Gram och regisserad av Milad Alami.  
Måndag 3 juni kl 21.00 (1:10) 

Foto: Beta Film

Ekonomi, kultur, politik och även den brottsliga världen – allt är på väg 
att förändras. Radikalt. I Weimarrepubliken, under 1920-talet, ökar fat-
tigdomen och arbetslösheten står i stark kontrast till de rikas överflöd. 
Gereon Rath, en ung poliskommissarie i Köln, förflyttas till Berlin för att 
lösa ett fall. Vad som till en början ser ut att vara en utpressning, visar 
sig bli en skandal som kommer att förändra Raths och hans kollegors 
liv. Serien bygger på den tyske författaren Volker Kutschers böcker 
om kriminalkommissarien Gereon Rath och är den dyraste europeiska 
serien som hittills gjorts. Serien hade tysk premiär i oktober 2017. 
Torsdag 20 juni kl 21.00 (1:8)

BABYLON BERLIN 

SALAMANDER 2:  
BLOOD DIAMONDS
Mordet på en politisk flykting i Bryssel får kriminalkommissarie Paul 
Gerardi (Filip Peeters) att reagera. Flyktingen hade tvingats lämna 
Kitangi, en tidigare belgisk koloni i Afrika. I takt med att Gerardi gräver 
djupare hamnar landets ekonomiska och politiska elit i allt sämre dager. 
Och som alltid är det girighet och maktönskan som är roten till det 
onda. 
Lördag 25 maj kl 20.00 (1:8)

Ett psykologiskt mysterium berättad av sju karaktärer. Ett barn kan ha 
blivit kidnappat och denna oklara situation skapar stor oro hos de sju 
olika personerna men också de olika konstellationerna. Serien bygger 
på en bok av Elliot Perlman, som också varit med och skrivit manus till 
den australiska serien, som är från 2017.  
Onsdag 19 juni kl 21.00 (1:6)

SJU SIDOR AV SANNINGEN 

I den brittiska kolonin Jamestown har en grupp kvinnor skapat oro 
bland de tidigare ensamma männen. Medan kärlek, bitter rivalitet och 
hårda strider skapar konflikt, måste kvinnorna tillsammans kämpa för 
att överleva och lyckas med sitt nya liv. Den andra säsongen inleds med 
att ett allvarligt brott sprider misstankar över hela kolonin.  
Lördag 22 juni kl 21.00: (1:8)

JAMESTOWN 2 
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DRAMA, FILM   

Foto: NBC

När den fjärde säsongen av den brittiska serien Grantchester är tillbaka 
i SVT är det dags att byta kyrkoherde. Sidney Chambers, spelad av 
James Norton, kommer att lämna serien för att ge plats åt kyrkoherde 
Will Davenport, spelad av Tom Brittney, känd från bland annat Outland-
er och Barnmorskan i East End. Kriminalkommissarien Geordie Keating 
(Robson Green) tycker inte att det är roligt att Sidney Chambers lämnar 
Grantchester, men inser att han kommer att behöva Will Davenports 
hjälp.  
Tisdag 25 juni kl 21.00 (1:6) 

OBS! 
SVT sänder inte Morden i Midsomer efter Allsång på Skansen under 
tisdagskvällarna i sommar. Den 21:a säsongen av den brittiska serien 
är helt enkelt inte färdiginspelad, och SVT kommer att sända serien när 
den haft premiär i Storbritannien.  

GRANTCHESTER 4 

Året är 1796. För att kunna försvara både Cornwall och alla han älskar 
från en maktgalen George Warleggan (Jack Farthing) måste Ross 
Poldark (Aidan Turner) lära sig det politiska spelet i London. Medan 
Demelza Poldark (Eleanor Tomlinson) tar hand om Poldarks affärer 
hemma och Elizabeth Warleggan fortsätter att stärka sitt äktenskap 
kämpar Drake Carne (Harry Richardson) med att låta Morwenna (Ellise 
Chappell) vara i fred i sitt äktenskap med Osborne (Christian Brassing-
ton).   
Fredag 28 juni kl 21.00 (1:8)

POLDARK 4

East End 1963 är en plats för stora förändringar inte bara med många 
nybyggda höghus utan också inom Nonnatus House. Den västindiska 
barnmorskan Lucille Anderson (Leonie Elliott) ansluter till gruppen och 
får ta hand om patienter som drabbats av allt från lepra, förlossnings-
skräck, hjärnblödning och den neurologiska sjukdomen Huntingtons. 
Söndag 7 juli kl 20.00 (1:8) 

BARNMORSKAN FRÅN  
EAST END 7 

Bakom Canberras lugna fasad döljer sig lögner och principlöshet. Hu-
vudpersonen, den politiska reportern Harriet Dunkley (Anna Torv), tror 
att hon känner staden hon bor i, men inser i takt med att hon försöker 
få fram sanningen hur fel hon har. Sammansvärjningar hotar hennes 
karriär, hennes liv och äventyrar dessutom varje australiers frihet.  
Onsdag 10 juli kl 21.45: (1:6)

SECRET CITY
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DRAMA, FILM  

Foto: Petter Skafle Henriksen/NRK 

GUARDIANS OF THE CASTLE 
Kroatien på 1980-talet.  UDBA, den nationella säkerhetskåren i Kroat-
ien, är fortfarande en av de mest aktiva och effektiva grupperna i Europa 
och Boris Biscan, anställd på UDBA, blir vittne till alla förändringar som 
sker och inser att det inte kan leda till något bra.  
Onsdag 3 augusti kl ca 22.00 (1:4) 

Rose (Sara Hjort Ditlevsen) och Tobias (Gustav Giese) är tillbaka med 
en ny säsong av den danska serien Någon som du (Perfekte Steder). 
Nu har de flyttat ihop och i de sex nya avsnitten handlar det mycket om 
när vardagen infinner sig. Rose har börjat plugga och är helt upptagen 
av sina studier. Tobias har sagt upp sig från jobbet som advokat och 
är osäker på sin framtid. Den danske komikern Mikael Wulff har både 
skapat serien och regisserat den.  
Tisdag 23 juli kl 21.00 (1:6)  

NÅGON SOM DU 2 

Kommissarie Banks återvänder för femte gången till SVT med sex 
sammanhängande avsnitt om brott i Yorkshire. Huvudrollerna spelas 
av Stephen Tompkinson, Andrea Lowe och Caroline Catz. När ett offer 
efter en våldsam attack hittas i skogen undrar teamet om det är ett 
slumpmässigt fall eller om det kan hänga ihop med platsen där kroppen 
hittades.  
Söndag 21 juli kl 21.00 : (1:6)

KOMMISSARIE BANKS 5  
De internationella oljebolagen är på väg att lämna Stavanger efter 
åratal av misslyckat letande efter olja. Detta skulle få stora konsekven-
ser för alla i staden, men natten innan julafton 1969 tänds gaslågan på 
plattformen Ocean Viking och allt förändras över en natt, inte bara för 
staden utan också för hela Norge. Lyckoland kan ses som en norsk  
version av Vår tid är nu, en berättelse om en familj under förändring. 
Mette M. Bølstad, Synnøve Hørsdal och Siv Rajendram Eliassen har 
skrivit manus och Pål Jackman och Petter Naess har regisserat.  
Måndag 12 augusti kl 21.00 (1:8)

LYCKOLAND 

LINE OF DUTY 5
När tre poliser skjuts ihjäl under en kapning av en drogtransport får 
AC-12 ta hand om utredningen av möjlig korruption. Martin Compston, 
Vicky McClure och Adrian Dunbar är några av de skådespelare som 
varit med under de fem säsongerna.  
Måndag 12 augusti kl 21.45 (1:6) 

CATASTROPHE 3 
Amerikanen Rob (Rob Delayne) möter irländska Sharon (Sharon 
Horgan) när de båda är på tjänsteresa. Efter en veckas festande och sex 
återvänder de hem, men snart är det dags för Sharon att ringa Rob och 
berätta att hon är gravid. Rob lämnar sitt liv i USA och flyttar ihop med 
Sharon och när tredje säsongen nu drar igång misstänker Rob att  
Sharon skulle ha gjort det otänkbara och varit otrogen. Problemet är att 
hon inte kommer ihåg. Efter ett möte med en kompis avslöjas allt.   
Måndag  12 augusti kl ca 22.45 (1:6)
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DRAMA, FILM - MOVING SWEDEN 

Foto: Josef Persson/Ljudbang

GE ALLT 
Målvakterna Lovisa och Elin kämpar båda för att knipa den enda plat-
sen i startelvan i det svenska U23-landslaget. De spenderar mycket tid 
på planen med sin tränare Mette som utnyttjar sin position.  
Regi: Caroline Eriksson. 
Tisdag 9 juli kl 21.45 

Moving Sweden är ett mångårigt samarbete mellan SVT och Svenska Filminstitutet som vill ge filmare tillfälle att söka nya historier och beröra 
publiken med starka berättelser.  

ÅTERVINNINGSCENTRALEN 
En natt i november blev en återvinningscentral en bit utanför Stock-
holm bombhotad. En misstänkt har gripits, men under förhören med 
henne och de övriga anställda på stationen kommer ytterligare omstän-
digheter fram. Regi: Julius Jorborg.
Tisdag 16 juli kl 21.45  

Säsong är en berättelse sammansatt av fragment ur liv som levs i 
periferin. Beata, en säsongsarbetare som kommer till Sverige för första 
gången. Aron, en ung man med ett brustet hjärta, som återvänder till 
platsen där han växt upp. Och flickan Billie, som är vilse i sitt första 
sommarlov.  Regi: John Skoog.
Tisdag 6 augusti kl 21.45 

Shams och Stella är kära. Shams har inte berättat för Stella att hon är 
asylsökande, eller att hon försöker hjälpa sin gamla kärlek Hanine, som 
är kvar i Palestina, att komma till Sverige. Stella arbetar på Migrations-
verket, och när Shams har sin stora intervju där så sitter Stella mitt 
emot henne. Regi: Jenifer Malmqvist.
Tisdag 23 juli kl 21.45 

SÄSONG 

MIN VÄRLD I DIN

TURPA KIINNI MINUN HATERS
Maja är 22 år och bor i Stockholm. Ett dödsfall i familjen tvingar henne 
att återvända till hembyn Pajala, där hennes syster Sofia bor kvar, 
tillsammans med trubaduren Johan. Efter begravningen skall Sofia följa 
med Johan på en sommarturné runt Tornedalen, och Maja bestämmer 
sig för att följa med. Det blir en resa där frågor om ursprung och framtid 
ställs på sin spets. Regi: Jon Blåhed. 
Tisdag 13 augusti kl 21.45 

JIMMIE 
Jimmie berättar historien om fyraåriga Jimmie som måste åka på en 
resa med sin pappa och lämna mamma hemma. Men resan tar aldrig 
slut och ingen verkar veta var de ska. Förutom att de är på väg bort från 
något.  Regi: Jesper Ganslandt.
Tisdag 2 juli kl 21.45

En animerad romantisk komedi om kärlek, topplistor och framtidsdröm-
mar i Norrlands inland. Sista året på gymnasiet faller den helt vanliga 
Anton hopplöst för David, men räcker det med kärlek om man vill leva 
helt olika liv?  Regi: Sofie Edvardsson.
Tisdag 30 juli kl 21.45 

TOPP 3 
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LÅNGFILMER 

Datum                    Veckodag Kl (ca)  Filmtitel
 
2019-06-06 Torsdag 21.30  Miraklet i Viskan 
2019-06-08 Lördag 22.40  What If 
2019-06-13 Torsdag 21.00  Adam & Eva 
2019-06-14 Fredag 21.45  Fem trapporr upp 
2019-06-15 Lördag 22.40  Alan Partridge:  
      Alpha Papa
2019-06-17 Måndag 23.15  Last Stop Fruitvale 
      Station 
2019-06-20 Torsdag 21.45  Isabelle 
2019-06-21 Fredag 21.00  Den bästa  
      sommaren 
2019-06-21 Fredag 22.40  Harry Dean  
                                                                                                  Stanton: Paris,  
      Texas  
2019-06-22 Lördag 21.50  Bridesmaids
2019-06-22 Lördag 16.15  Boxtrolls 
2019-06-23 Söndag 21.00  Jurassic World 
2019-06-24 Måndag 23.10  Cake 
2019-06-27 Torsdag 21.45  Ett hus i Marocko 
2019-06-28 Fredag 21.45  Harry Dean  
       Stanton: Lucky 
 2019-06-29 Lördag 21.50  Försoning 
2019-06-29 Lördag 23.55  I skuggan av Bronx 
2019-07-01 Måndag 23.20  Sommarrys:  
      Prevenge 
2019-07-04 Torsdag 21.45  The Minister/Quai 
                                                                                                   D’Orsay 
2019-07-05 Fredag 21.45  Jordgubbslandet 
2019-07-06 Lördag 21.50  Sommarrys:  
                     Twister 

Foto: © NBC/Universal

Datum                          Veckodag  Kl(ca)                Filmtitel  
 
2019-07-07 Söndag  21.00  Lejonkvinnan 
2019-07-08 Måndag 23.15  Sommarrys:  
       Coherence 
2019-07-12 Fredag 21.45  Flugparken 
2019-07-13 Lördag 21.50  Gladiator 
2019-07-15 Måndag 23.10  Sommarrys:  
      Cirkeln 
2019-07-18 Torsdag 21.45  Instructions Not 
      Included 
2019-07-19 Fredag 21.45  Turist 
2019-07-20 Lördag 23.30  American  
       Gangsters
2019-07-22 Måndag 22.55  Pride: Screwed 
2019-07-26 Fredag 21.45  Hemma 
2019-07-27 Lördag 22.40  Horns 
2019-07-27 Lördag 00.35  Pride: Pojkarna 
2019-07-29 Måndag 23.15  Pride: Pride 
2019-08-03 Lördag 22.00   The Bourne  
       Supremacy 
2019-08-03 Lördag 23.50  Pride: Freeheld 
2019-08-09 Fredag 21.45  Snabba Cash III 
2019-08-10 Lördag 22.05  The Wolf of Wall 
      Street 
2019-08-10 Lördag 01.00  Papillon 
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DOKUMENTÄRER 

GÄDDAN SOM ALDRIG HÖGG 
Vad hände med våra svenska gäddor, var har de tagit vägen och varför? 
Johan Bäck och Christofer Torbiörnsson beger sig norrut på ett äventyr 
utmed Kaitumälven i jakt på riktiga monstergäddor, ett äventyr som 
började för 20 år sedan i Stockholms skärgård.
Onsdag 5 juni kl 20.00

Foto: Namn Namnsson

Foto:: Freewater pictures

Det är inte så dumt att bli gammal: Livet börjar vid 100
Dagny Carlsson var 103 år när vi först fick lära känna henne som 
Sveriges modernaste pensionär. Då sa hon: “Kom inte och säg att det 
var bättre förr. För det var det inte. Nu ska jag leva lajban den tiden jag 
har kvar”.
Måndag 3 juni kl 20.00

Dagny Carlsson – 104 år och bloggare
Ständigt i farten och ständigt nya äventyr! Dagny har hunnit fylla 104 
år när vi möter henne i nästa film och livet leker.
Måndag 10 juni kl 20.00
 

DAGNY 

FUNKISKUNGEN  
Om Erik Sigfrid Persson som låg bakom byggandet av bland annat 
Malmgården, Ribershus och Friluftsstaden i Malmö. Ett samarbete 
mellan Jessica Nettelbladt och Stefan Berg.
Tisdag 11 juni kl 21.00RAGGARJÄVLAR 

Sami och hans kompisar älskar buckliga bilar och att dricka sig fulla. 
Mardrömmen är att bli “en vanlig Svensson” och målet är att vara så 
sluskig som möjligt. I klubben Mattsvart vill ingen bli vuxen, tillsammans 
sladdar de runt i Sverige på vilda raggarträffar. Men det är svårt att gasa 
ifrån räkningar, kärlekstrassel och bakfylla. Samis verklighet kommer 
ikapp samtidigt som gruppens vänskap sätts på prov. Hur långt är han 
beredd att gå för att slippa bli vuxen?
Tisdag 4 juni kl 21.00

TORBJÖRN 
Torbjörn Blomdahl flyttade som tioåring med sin far, den meriterade bil-
jardspelaren Lennart Blomdahl, till Helsingborg och det var där Torbjörn, 
med faderns hjälp, lärde sig att spela carambole. Det internationella 
genombrottet kom vid EM i Köpenhamn 1984 och efter en rad segrar 
mot världens främsta har Torbjörn Blomdahl sedan 1989 rankats som 
världsetta. 
Torsdag 13 juni kl 20.00  
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DOKUMENTÄRER  

LEVA ÄLSKA 

COBAIN: MONTAGE OF HECK 
En dokumentär om Kurt Cobain (1967-1994), från hans uppväxt i 
Aberdeen, Washington, till hans framgång och undergång med bandet 
Nirvana. Producerad av HBO Documentary Films 2015 och regisserad 
av Oscarnominerade Brett Morgen. (Montage of heck”, filmens titel, var 
namnet på ett blandband han gjorde 1988). 
Fredag 21 juni kl 20.30 

Foto: Mantaray Film

Foto: Namn Namnsson

ASTRONAUT - UNIVERSUMS  
TUFFASTE JOBB 
Har du någonsin velat bli astronaut? Då har du allt du behöver veta här. 
Följ tolv vanliga människor som testar den hårda vägen fram till att bli 
astronaut. Har de vad som krävs för att överleva i rymden?  
Kunskapskanalen måndag 24 juni kl 21.00 (1: 6)

KANALER, BÅTAR OCH KÄRLEK 
Skådespelarparet Timothy West och Prunella Scales har varit ett par i 
över 50 år. Och de delar även kärleken till båtliv. Nu har man chansen 
att se första säsongen igen. Vi får följa med på deras upptäcktsfärder 
med båt till bland annat Göta Kanal, Venedig och Hebriderna.
Kunskapskanalen onsdag 26 juni kl 21.00 (1:9)  

2013 öppnar Regnbågen, världens första seniorboende för HBTQ-per-
soner, på Gärdet i Stockholm. Agneta, Ingbritt och Thomas flyttar in. De 
har alla haft drömmar och begär i en tid av förtryck och begränsningar. 
När de börjar sina liv på Regnbågen öppnas nya rum i deras världsbild 
och inre. För första gången hittar de hem och börjar leva mer. Älska sig 
själva lite mer. Regi: Mette Aakerholm Gardell.
Tisdag 18 juni kl 21.00

Dokumentärserie i två delar om Leif GW Persson, berättad av Jens Lind. 
Berättelsen spänner över sju decennier, från Leifs födelse vid andra 
världskrigets slut i mars 1945, fram till nutid då arbetargrabben har 
kommit att bli en av Sveriges mest uppskattade författare och tv-per-
sonligheter.
Måndag 17 juni kl 20.00 (1:2) 

LEIF GW PERSSON –  
MIN KLASSRESA 
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Foto: Raw Ltd 

KENNEDYS - EN MAKTSAGA  
Familjen Kennedys förmögenhet, ansträngda familjerelationer och de-
ras enastående politiska inflytande banade vägen till makten. I dennna 
dokumentärserie avslöjas hur familjens personliga relationer skapade 
nationella och globala händelser hela vägen från kalla kriget fram till 
kraschen på Wall Street.  
Torsdag 27 juni kl 20.00 (1:6)

Ögonvittnens egna historier varvas med tidigare osänt material som 
avslöjande bandupptagningar från både Kennedy-, Johnson- och Nixon-
administrationen och krigsmotståndarnas vittnesmål. Den fullständiga 
berättelsen om ett krig som aldrig såg ut att sluta. Och om en värld i 
mental och moralisk kris. 
Kunskapskanalen 5 juli kl 23.00 (1:10) 

THE VIETNAM WAR

VILL DU DANSA? 
En film om dansbandet Larz-Kristerz och den svenska dansbandskul-
turen. Vi följer bandet från starten med en brinnande folkvagnsbuss på 
Barnens Dag-paraden i Älvdalen, via Dansbandskampen fram till deras 
nuvarande position som ett av Sveriges största dansband.
Måndag 15 juli kl 20.00

DOX 
Sommaren bjbjuder på sex veckor av filmer och tittarna kan bland annat 
se fram emot ”Studio 54” om den legendariska nattklubben i New York, 
”Generation Wealth” om de rikaste av de allra rikaste och ”Flotten” som 
handlar om ett av de märkligaste vetenskapsexperimenten någonsin. 
Dessutom visas dokumentären ”Woodstock” i augusti då det är 50 år 
sedan den kultförklarade festivalen ägde rum.
Söndag 14 juli kl 21.15 (1:6) 

JERRY WILLIAMS 
Med rock’n’roll i hjärtat och en massa sväng underhöll han Sverige i 
nästan 60 år. Han lät aldrig berömmelsen stiga honom åt huvudet, var 
lojal, noggrann och ödmjuk – trots att han såg ganska hård ut. Det är 
ett personligt minnesporträtt, där vännen Ulf Bengtsson, musikerkolle-
gan och producenten Ola Håkansson och många fler berättar om den 
Jerry Williams de kände.  
Måndag 8 juli kl 20.00  
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APOLLO 11: RESAN TILL MÅNEN
Skandinavienpremiär för den hisnande rekonstruktionen av månex-
peditionen Apollo 11. Under de exakt åtta dagar, 18 minuter och 35 
sekunder månresan varade förändrades vår syn på mänsklighetens 
möjligheter för evigt. Med den allra senaste tekniken har man använt 
originalljudinspelningarna och dramatiserat hela förloppet från uppsk-
jutningen till den första skymten av månen och de första stegen på 
månens yta. Dokumentärt material blandas sömlöst med nyinspelade 
rekonstruktioner, där vi i detalj får följa allt som händer i kapseln under 
de avgörande dygnen.  
Lördag 20 juli ca kl 20.05 

AMERIKAS VÄG TILL MÅNEN 
Chasing the Moon är en dokumentärserie om rymdkapplöpningen från 
de tidigaste försöken fram till månlandningen 1969. Genom bilderna du 
tidigare aldrig sett fångas hela rymdåldern, då allt var möjligt. Vi möter 
astronauterna, änkorna till de som förolyckades på vägen och besluts-
fattarna som gjorde resan möjlig.  En serie av Robert Stone. 
Lördag 20 juli  - det bästa ur serien visas under kvällen
Tisdag 23 juli kl 20.00 (1:6) 

En helkväll där Sveriges rymdentusiaster får sitt lystmäte samtidigt som alla andra får en chans att fascineras av den mest hisnande forskningsex-
pedition som någonsin gjorts, när människan för första gången lämnade jorden och landade på en främmande himlakropp. 

Med Victoria Dyring, som en insatt och rymdintresserad ciceron, får tittarna följa med till platserna där allt hände och möta människorna som var 
med eller fick sina liv förändrade av månlandningen. Med grafik, närvaro på NASA och smart inspelningsteknik ramar vi in de bästa filmerna om 
månlandningen och sätter guldkant på jubiléet.

Victoria Dyring tittar närmare på tekniken som gjorde månlandningen möjlig, kikar in I kontrollrummet och blickar framåt mot rymdfärderna som 
planeras nu.

Foto: Anders Strömquist/SVT

I centrum för månäventyret som pågick i tio år fanns de människor som 
arbetade på marken, i kommandocentralen. De som arbetade där kom 
ofta direkt från college eller hade kanske gjort sin militärtjänst. Från 
dessa mer vardagliga grunder skapades ett fantastiskt team. Inslag som 
visas är bland annat Mercery- och Geminiuppdragen och branden på 
Apollo 1 fram till månlandningen.   
Lördag 20 juli ca kl 21.35

NASA:S OKÄNDA HJÄLTAR 

MÅNLANDNINGEN 50 ÅR - ETT JÄTTEKLIV FÖR MÄNSKLIGHETEN 
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ASTRID 
Hon blev Astrid med ett helt land och Astrid Lindgren med en hel 
värld. Hennes berättelser och hennes figurer färdas över alla gränser. 
I dokumentären visas bland annat publicerat material ur dagböcker, 
brevväxlingar och filmer.
Måndag 22 juli kl 20.00 (1:3)

Foto: Henrik Bohn Ipsen/NRK 

Foto: Henrik Bohn Ipsen/
Vilda Bomben Film 

REKONSTRUKTION UTÖYA 
Rakel, Mohammed, Jenny och Torje överlevde en av vår tids mest om-
fattande och brutala terrorattacker. Nu samlas de i en tom filmstudio i 
Nordnorge. De fyra överlevarna återskapar smärtsamma, ångestladdade 
minnen för att de är övertygade om att det är viktigt. För dem själva, för 
oss andra, för samtiden, för framtiden. Regi: Carl Javér.
Måndag 22 juli kl 21.45

OMÖJLIG INGENJÖRSKONST 2
Se de häpnadsväckande lösningar dagens ingenjörskonst kan skapa 
– och pionjärernas uppfinningar som har lagt grunden för dagens 
avancerade teknik. Skyskrapor på Manhattan, forskarbasen som står på 
gigantiska skidor och det största människobyggda föremålet i rymden, 
det är några av de tekniska underverken i serien.
Kunskapskanalen söndag 11 augusti kl 19:00 (1:8)  

CHARLES MANSON -  
SEKTENS BORTGLÖMDA FILMER 
Charles Manson är en av de mest omtalade brottslingarna under 
1900-talet. Han misstänks vara skyldig till 35 mord, men dömdes efter 
att hans ”familj” brutalt mördat sju personer, där ibland skådespelar-
en Sharon Tate. Filmerna är tagna av den unge filmskaparen Robert 
Hendrickson, som fick tillstånd att filma “familjen” under två år. Hugh 
Ballantyne har skapat serien. 
Torsdag 8 augusti kl ca 22.30 (1:2) 
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LIVSSTIL 

SVENSKA FOLKFESTER:  
DANSBANDSVECKAN MALUNG 

DET SITTER I VÄGGARNA 5 

Det lilla samhället Malung i Dalarna har femtusen invånare  51 veckor 
om året. Men mitt i den svenska högsommaren förändras allt. Under 
en vecka intas orten av 50 000 dansbandsälskare, 82 dansband och 
en enorm mängd kärlek. Dansbandsveckan är ett av Sveriges största 
musikevenemang och i år är SVT på plats för ta både band och dansare 
på pulsen. Vi djupdyker i musiken, kläderna, dansen och alla andra 
aspekter av dansbandskulturen. 
Fredag 19 juli kl 20.00 

Foto: SVT 

TIMJAN, TUPP OCH TÅRTA 2 
Matkreatören Lisa Lemke är tillbaka med en ny säsong och bjuder på 
inspiration till både enklare och roligare matlagning. Vid sin sida har 
hon kockarna Zeina Mourtada och Sandra Mastio. Varje vecka kommer 
de också att gästas av en kock som bjuder på sina bästa recept. 
Torsdag 15 augusti kl 20:00 (1:8)  

Ett gammalt hus är mycket mer än väggar och tak. Vilka har bott i huset 
tidigare? Hur kan det ha sett ut från början? Byggnadsantikvarien Erika 
Åberg hittar husets ursprung under åratal av lager medan årets nya 
programledare Rickard Thunér tar sig an den mänskliga delen av husets 
historia. 
Måndag 12 augusti  kl 20.00 (1:6) 
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SOMMARLOV

SNART 13 

Ingen sommar utan Sommarlov! Måndag 10 juni börjar SVT:s klassiker 
Sommarlov med programledarna Malin Olsson, Alex Hermansson och 
Angelika Prick. Sommarskuggan smyger runt som vanligt och busar. 
Men i år hotas hela Malmö av snö och kyla när den nya karaktären 
Vinterskuggan gör entré! Årets tema i Sommarlov är hjärnan och  
programledarna Malin, Alex och Angelika utmanar tittarna i en 
50-dagarsutmaning i uthållighet och hjärnstyrka. Varje fredag hela 
sommaren gästas Sommarlov av artister och tittarna kan förvänta sig 
galna upptåg och roliga gäster vid Sommarlovsbussen. Programmet 
spelas in inför publik i Beijers Park i Malmö 10 juni – 16 augusti.  
Inspelningen är vardagar kl 9.00 och programmet sänds dagen därpå.  
Barnkanalen måndag 10 juni kl 09.00 (1:69) 

Dokumentärserie om det vanliga och viktiga i livet i ett kompisgäng 
bestående av 12-åringarna Moa, Tilde, Nova och Tova i Ludvika. Hur är 
det att vara 12 år i dag, precis innan tonåren och högstadiet.  
Barnkanalen tisdag 25 juni (1:20) 

Foto: SVT

Äntligen 12 nya avsnitt av Doktorerna! Ett gäng minidoktorer flyttar 
åter igen in med sin lilla ambulans på sjukhuset och de är fast beslutna 
att bota precis alla patienter. Pärlor plockas ur näsor, ben gipsas och 
öron opereras. Inget fall är för svårt för Doktorerna. I varje avsnitt får de 
dessutom hjälp av en specialist.  
Barnkanalen måndag 10 juni kl 18.10 (1:12) 

DOKTORERNA 

En serie helt vanliga dagar med Nervöse Nick, Mystiska My, Ilskne Igor, 
Sömnige Sam och många fler karaktärer gjord av humorgruppen  
IJustWantToBeCool.  
Barnkanalen måndag 10 juni (1:10) 

EN HELT VANLIG DAG 
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Foto: Peder Kjeldsen Jensen/SVT

En fortsättning på andra säsongen av Klassen - om klassresan till 
Köpenhamn under vårterminen i nionde klass. Vad händer de där sista, 
skälvande veckorna i nian när man börjar förstå att man snart ska ta 
avsked från alla man känt i så många år?  
Barnkanalen måndag 12 augusti (1:10) 

KLASSRESAN 

Bolibompafamiljen är Bolibompas nya realityserie för förskolebarn. I tio 
avsnitt får vi komma hem till Selma, Theo, mamma Melinda och pappa 
Christian, som med en egen kamera filmar sin vardag. På det sättet 
kommer vi extra nära i helt vanliga situationer som tandbortsning, mat-
lagning, städning och läggning. En vardag som rymmer både sorg, ilska, 
spänning och glädje.  
Barnkanalen lördag 27 juli (1:10) 

BOLIBOMPAFAMILJEN 
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GCT I STOCKHOLM
Helgen innan Midsommar tävlar den internationella eliten av hoppryt-
tare i Stockholm i Global Champions Tour, en tävlingen som kommer 
att bli ett årligen återkommande evenemang i Stockholm under fem år.  
SVT direktsänder från Stockholms stadion fredag, lördag och söndag.  
Fredag 14 juni kl 17:15 (1:7)

Foto: SVT 

FOTBOLL: U21-EM 
Det 22:a europamästerskapen i fotboll för killar ej äldre än 21 år spelas i 
Italien och San Marino från 16 juni till 30 juni och SVT direktsänder. 
Det är tolv lag som utmanar varandra. I Grupp A: Italien, Spanien, Polen, 
Belgien, i Grupp B: Tyskland, Danmark, Serbien, Österrike och i Grupp C: 
England, Frankrike, Rumänien, Kroatien. Tyskland är regerande mästare 
efter att ha slagit Spanien i finalen 2017 med 1-0.  
Söndag 16 juni kl 18:25 (1:21)

BASKET-EM
Damernas basket-EM spelas i Lettland och Serbien i år och Sverige 
är ett av de 16 lag som spelar. Sverige ingår i Grupp B och spelar alla 
sina gruppspelsmatcher i Riga.  Deltagande lag är, i Grupp A: Ukraina, 
Storbritannien, Lettland, Spanien, i Grupp B: Montenegro, Tjeckien, 
Frankrike, Sverige, i Grupp C: Ungern, Turkiet, Italien, Slovenien och i 
Grupp D: Vitryssland, Ryssland, Belgien, Serbien. Spanien är regerande 
mästare efter att ha slagit Frankrike i finalen 2017 med 71-55.  
Torsdag 27 juni kl 11:55 (1:15)

26 juni till 2 juli arrangeras SM-veckan – sommar i Malmö, ett evene-
mang som direktsänds i SVT. 42 sporter (med reservation för ändringar) 
ska kora svenska mästare i bland annat beachvattenpolo, dragkamp, 
hindersim, SUP (stand up paddle) och truppgymnastik. 
Onsdag 26 juni kl 14.00 (1:51) 

SM-VECKAN 
Fredag 3 maj inleds Diamond League-säsongen med tävlingar i Qatars 
huvudstad Doha. Under säsongen kommer SVT att visa åtta av 14 
tävlingar, bland annat den svenska deltävlingen Bauhausgalan 30 maj. 
Jacob Hård och SVT:s friidrottsexpert Kajsa Bergqvist kommenterar 
tävlingarna.  
Fredag 3 maj kl 18.00: Diamond League, Doha 

FRIIDROTT: DIAMOND LEAGUE 

FRIIDROTT: U23-EM  
11-14 juli direktsänder SVT från Gävle, där friidrotts-EM för U23 – frii-
drottare yngre än 23 år – avgörs. 1 500 tävlande från 51 länder deltar i 
mästerskapet.  
Torsdag 11 juli  kl 16.00 (1:8)
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FALSTERBO HORSE SHOW
Skånsk hästfest med ryttare från hela Europa bjuder Falsterbo Horse 
Show och SVT på den 12-14 juli. Programledare för sändningarna från 
Falsterbo är Maria Wallberg och kommentator Annamaria Fredholm, 
tillsammans med SVT:s hoppexpert Lotta Björe och dressyrexperten 
Gunilla Byström.
Fredag 12 juli kl 15:00 (1:4)

Foto: SVT 

FRIIDROTT: LAG-EM   

SIM-VM
Världsmästerskapen i simning, långbana, avgörs i Gwangju i Sydkorea 
21-28 juli. SVT direktsänder och med sju timmars tidsskillnad innebär 
det att många av passen går nattetid, vilket i sin tur innebär att SVT 
sänder både sammandrag och magasin för att alla som är intresserade 
av simning ska ha chansen att följa tävlingarna. 
Lördag 20 juli kl 03.00 (1:25) 

VM I ORIENTERING  
Världsmästerskapen i orientering avgörs i norska Östfold 13-18 augusti. 
SVT direktsänder damernas och herrarnas långdistans, damernas och 
herrarnas medeldistans och damernas och herrarnas stafett. 
Onsdag 14 augusti kl 13.25 (1:4) 

9-11 augusti avgörs lag-EM i friidrott i Bydgoszcz i Polen, ett arrange-
mang som SVT direktsänder. Tolv lag tävlar: Tjeckien, Finland, Frankrike, 
Tyskland, Grekland, Italien, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Ukraina 
och Storbritannien/Nordirland.  
Fredag 9 augusti kl 18:30 (1:5)  

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR 


