
Det finns de som anser att P1 gör sommaruppe-
håll, att programmet Sommar är ett försök att
kompensera lyssnaren för ett oändligt antal re-
priser. Det är en delvis orättvis betraktelse, ty
den som söker skall finna att radion också som-
martid innehåller en lång rad nyproducerade
programserier, av och till med hög ambitionsni-
vå; som exempel kan nämnas 8 x Afrika. 

Och om nivån inte alltid är så hög kan den
emellanåt stämma väl överens med radiolyss-
narens av långa heta sommardagar påverkade
dito. Då jag är en obotlig försvarare av public
service-radio – denna motkraft – väljer jag för
det mesta att betrakta glaset som halvfullt sna-
rare än halvtomt. 

Programmet Tendens sänder denna vecka som-
marserien Bakom annonsen. Det är en smått ge-
nial idé i all sin anspråkslöshet. I måndagens
program hade redaktionens Mia Blomgren an-
vänt ett omslag till en tidning för mogna kvin-
nor och ägnat sig åt kvinnan på bilden – leende
med somrig klädsel (kan man se på Tendens
hemsida) i en något svårdefinierbar ålder; sna-
rare ung än gammal dock. 

Blomgren gick
ut på sta’n och
frågade olika
män om vem
kvinnan bakom
annonsen kan
tänkas vara. Var-
je gång man för-
söker beskriva
något man ser el-
ler hör talar man
om vem man är. 

De emellanåt
förvånansvärt disparata beskrivningarna av
kvinnan utifrån denna ganska likgiltiga bild ut-
gjorde miniporträtt av de män som yttrade sig.
De flesta uttryckte sig med värme omkring in-
trycket av kvinnan, någon reagerade med våld-
sam aversion och varnade för den sortens kvin-
nor. Bilden kom i flera fall att utgöra att utgöra
en sorts avskjutningsramp för en kortfattad
självbiografi.    

En av radions bästa serier är Samtal pågår, kan
med fördel avnjutas såväl kulna höstdagar som
på en filt på stranden. Måndagens program – in-
tervjun med skärgårdsbon Anders Larsson – var
en vemodig påminnelse om att hemortsrätten
till ett fint läge vid vatten inte ens är en själv-
klarhet för den som sedan generationer tillbaka
vuxit upp där. 

Det här är något som alla redan vet, ett re-
sultat av den fastighetsspekulation som många
av oss lugnt tycks godta, men som kan driva
folk från hus och hem. Anders Larsson lever
och verkar fortfarande på Utö, men han hade
inte råd att bo kvar i barndomshemmet som
såldes till högstbjudande. Få – om ens någon –
kan längre försörja sig på fiske, men Anders
Larsson hankar sig fram på annat sätt. 

När han berättade om den respekt för natu-
ren som tidigare generationer gav uttryck för
förstod jag att utfiskningen inte bara handlar
om att man dammsu-
ger havet på allt liv,
det handlar i ännu
högre grad om en ny
sorts mentalitet.
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TV-GUIDEN

Frankie Paige är 30 år och arbetar

på en av Australiens största mor-

gontidningar där hon även spanar

på kollegan Felix. I kväll ska de

träffas men saker och ting blir inte

som Frankie drömt om i nya dra-

maserien Love my way.

Samtidigt som Frankie jagar klänning
inför kvällens fest krockar mamma Di
hennes bil. Höggravida Julia ska ha barn
med Frankies ex Charlie och börjar få
värkar, men Charlies mobiltelefon har
blivit stulen medan han var ute och sur-
fade.

Julia har planerat att föda barnet utan
smärtlindring i en uppblåsbar pool
hemma i trädgården. Nu är hon däre-
mot livrädd och Frankie tvingas stanna
och lugna henne. Frågan är om Frankie
kommer att hinna till festen där Felix
väntar. 

Love my way handlar om kärlek, hat,
svartsjuka, sanning och död, men fram-
för allt om vuxna människors drömmar
och relationer. Hemma i Australien har
serien vunnit sex framstående priser
och Claudia Karvan och Dan Wyllie
som spelar Frankie respektive Charlie

är två av landets mest populära skåde-
spelare.

Dan Wyllie har medverkat i filmer
som Peter Pan, Den tunna röda linjen
och Muriels bröllop medan Claudia

Karvan bland annat är känd från tv-se-
rien Vårt hemliga liv.

SOPHIE THOMASSON

TV4 22.35

LOVE MY WAY

DOKUMENTÄR DOKUMENTÄR PORTRÄTT

Sjukdomen hindrar
Lars Roos (bilden) är mest

känd hos allmänheten för si-

na skivor ”Örongodis”. 

I kvällens porträtt berättar

han om sin karriär och om

sjukdomen som sedan barn-

domen sakta försämrat hans

syn. Han kan inte ge konser-

ter längre. SVT 1  20.30

JAG SER INTE 

MUSIKEN LÄNGRE

Längtar alltid hem
Förra året kom juristen och

författaren Linda Olsson med

sin första roman "Nu vill jag

sjunga dig milda sånger". Bo-

ken skrevs på engelska och

gjorde jättesuccé när den

kom ut i Nya Zeeland, landet

som är hemma för Linda och

hennes familj sedan 16 år.

P 1  13.05

SOMMAR

Filmar Svenssonliv
Vad är det att leva ett riktigt

Svenssonliv? Det frågar sig

Beata Konar (bilden) i sin film

om barndomsvännen Lotta.

Lotta har i vuxen ålder hus,

hund, barn och man på lands-

bygden, ett liv mycket olikt

filmarens eget. Men vems liv

är egentligen Svenssonlivet? 

SVT 1  22.00

MER ÄN BARA EN SVENSSON

Hjälpen som stjälper
Hundratusentals människor i

Bombay i Indien lever på

återvinning. Det mesta som

kan återvinnas återanvänds i

ett evigt kretslopp. Men när

fartygen lastade med återvin-

ningspapper från Europa an-

länder till Bombays hamn

slås hela marknaden ut.

KUNSKAPSKANALEN  20.00

SKRÄPHJÄLP

KVÄLLENS FILMER Av Björn Brånfelt

Tid att älska
KOMEDI 

★★★★★★★  Ambitiös kvin-

na (Michelle Pfeiffer)

börjar på tv-station och

får ett nyhetsankare (Ro-

bert Redford) som men-

tor. Snart börjar det likna

kärlek, och tidigare filmer

på ungefär samma tema.

Stjärnorna gnistrar ihop.

(Up close & personal,

USA, 1996)

TV 3  21.00

Sparkler
KOMEDI 

★★★★★★★  Rolig lågbud-

getrulle om en kvinna

(Park Overall) som rege-

rar på en husvagnscam-

ping, i alla fall tills hennes

man överger henne. Ja-

mie Kennedy, Veronica

Cartwright och Freddie

Prinze Jr är också med.

(USA, 1998) TV 3  3.25

Fira med Ferris 
KOMEDI 

★★★★★★★★  Matthew Bro-

derick som en fräck high

school-elev med en när-

mast professionell in-

ställning till att skolka.

Det är inte roligt mer än

en stund, men filmen fick

ändå snudd på kultstatus.

(Ferris Buellers day off,

USA, 1986) TV 4  16.45

The fast 

and the furious
ACTION 

★★★★★★★★  Fest för den

som älskar amerikansk

hot rod-kultur. Involverar

en nykomling (Paul Wal-

ker) och en gängledare

(Vin Diesel) - men mest

handlar det om ombygg-

da vrålåk med tillhörande

party-attiraljer. Vann pris

på MTV Awards. (USA,

2001) KANAL 5 21.00

Dödligt vapen 3
ACTION 

★★★★★★★★  Mel Gibson

och Danny Glover är far-

ligt nära parodier på sitt

trevliga omaka snutpar.

Duon jagar en före detta

polis som nu är chef över

en knarkliga. Actionsce-

nerna är spektakulära

men manuset är tunt.

(Lethal weapon 3, USA,

1992)

TV 6  21.00

Maybe baby
KOMEDI 

★★★★★★★★  Hugh Laurie

och Joely Richardson

spelar ungt London-par

som inte kan få barn. Hu-

morn är på låg nivå, trots

Rowan Atkinson och

Emma Thompson. Regi-

debut för tv-komikern

Ben Elton. (USA, 2000)

KANAL 5 2.25

SVT 1 / SVT 2
08-784 00 00 

TV 3  08-56202300 
TV 4 08-4594000 

Kanal 5 
08-52055555 

Sveriges Radio 
08-7848484  

Showview Siffrorna
inom [ ]-parentes 

i tablåerna anger
videokod.  

FRÅGA OM TV

SOMMARPRATARE

The kid stays in the picture
DOKUMENTÄR 

★★★★★★  Berättelsen om en legendarisk Hollywood-

producents uppgång och fall. Häpnadsväckande och

fascinerande efter Robert Evans självbiografi (han är

faktiskt också själv berättare). Massor av stjärnor

skymtar i olika klipp. (USA, 2002) SVT 2  22.30

Robert Evans och Ali McGraw som sig själva
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En smått genial
programidé

RADIOKRÖNIKA

ERIK LÖFVENDAHL
kultur@svd.se

0 För övrigt… 

… håller jag med Martin Aagård om att lördagens

Gräns var ytterligare ett steg framåt för den se-

rien; riktigt kusligt om makt eller snarare om

maktlöshet.

0 Missa inte… 

… reprisen imorgon av Samtal pågår (18.15).

Vuxna 
relationer

Skaparna av Golden Globe-nominerade dramat On the beach ligger bakom nya seri-

en Love my way. I mitten Claudia Karvan som Frankie Paige. FOTO: SOUTHERN STAR/TV4

Den som söker

skall finna att ra-

dion också som-

martid innehåller

en lång rad ny-

producerade pro-

gramserier


