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Vi älskar 

torsdag 16.7 - onsdag 22.7

Sommarallsångerna är inne i halvtid. Det är 
dags för en lägesrapport. Hur går det för 
våra allsångsledare? Hur klarade sig Petra 

Marklund i år? Det går väl sådär för Petra, 
måste svaret bli.

Kampen står mellan Liseberg och Skansen. 
Mellan Lotta Engberg och Petra. Vad gäller 
tittarsiffror leder ”Allsång på Skansen” över 
”Lotta på Liseberg”. Vanans makt är stor. Här 
har man sjungit allsång i tv i 41 år. Men 
tendensen är klar: Liseberg knappar in för varje 
säsong. Tack vare sin position som klassisk 
allsångscen med SVT-profil får ju Skansen de 
artister de vill ha. Än så länge ett lätt val för 
artister/skivbolag, det är här publiken finns. Än 
så länge. 

Petra gör nu sin andra säsong som program-
ledare, men tycks inte ha lärt sig något från 
förra sommaren. Hon är lugn och säker på 
scen, men hon är ingen (och kommer aldrig att 
bli) en intervjuare. ”Snygg kavaj” räcker inte 
som inledande artistintervju. Någon föreslog 
Perta som kandidat till Eurovision Song 
Contest i Stockholm nästa år. Måste vara ett 
skämt. Ett annat problem som Skansen dras 
med är valet av allsånger. Inte mycket till 
gungeling-gung och armkrokskänsla i de 
låtarna. Jämför med Lisebergs där publiken 
sjunger för full hals utan att 
nervöst titta i allsånghäftet 
(som Skansenpubliken tvingats 
betala dyra pengar för).

Leif Schulman
Redaktör

Tisdag 20.00 SVT1 

hitchcock – om man nu ska 
köra gamla serier och filmer 
i repriser så får det gärna 
vara Hitchcock. Denna vecka 
”Fönstret mot gården”.

hollywoodfruar 
Hur mycket ”Svenska 
Hollywoodfruar” tål vi? Nu kör 
TV3 säsonger från 2011-2012 
måndag-torsdag, med repriser.

Tummen upp 
för...

Tummen ner 
för...

SVT PLAY 

C MORE

SVT PLAY 

SPort friidrott:Junior-EM 

SEriE falling Skies 

SPort rallycross 

I Eskilstuna hålls EM i friidrott 
för kuniorer upp till 19 år. 
Tävlingarna pågår mellan 
toorsdag-söndag och sänds  
i SVT Play.

Dags för den femte och 
avslutande säsongen där 
Tom Mason kämpar mot 
utomjordingar som tagit 
över planeten. 17/7

Rallycross är en populär 
motosport här hemma.  
På lördag sänder SVT Play 
två timmar, med start 
16.10 från Kalix.

TV PÅ NÄTET

Veckans godbit”Alltid retar
det nån”
Lasse Stefanz och Mikael Wiehe låter 
som en osannolik kombination. Men 
där finns fler beröringspunkter än man 
kan ana. ”Jag har alltid beundrat Mikael 
Wiehe” säger Olle Jönsson från bandet. 
”Vi spelar ”En gamma man” ute och jag 
frågade honom om han inte kunde skriva 
en ny låt till oss”. Och Wiehe hade inget 
emot förslaget. ”Alltid retar det nån”, 
kommenterar han. ”Till exempel de som 
retar sig på att en gammal kommunist 
spelar med ett dansband. Bra musik är 

bra musik”, avslutar han.
På Sollidens scen får vi ta del av detta 

unika samarbete i veckans ”Allsång på 
Skansen” med Jönsson & Wiehe-duetten 
”Leva tills jag dör”.

På scen hos Petra Marklund får 
vi även se gamla tv-favoriten Kjell 
Lönnå med Sundsvalls Kammarkör. Ulrik 
Munther har varit med här förut, nu som 
nybliven filmskådis. Och så får vi höra 
Dianah Nah och Ida LaFontaine sjunga 
nya låtar.

Sångkamp
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