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Sveriges två största exportnationer går till
val – Sveriges Radio hårdbevakar
Valen i grannländerna Norge den 13 september och Tyskland den 26 september berör
Sverige på många vis och Sveriges Radio storsatsar på rapportering inför, under och efter
valen. Vi ger lyssnarna de senaste nyheterna och analyserna från experter och reportrar
på plats och Sveriges Radio direktsänder valvakor från båda länderna i P1 och appen
Sveriges Radio Play.

(Collage partiledare och kandidater i Norge och Tyskland Foto: NTB/TT/AP/AFP)
Under september går både Norge och Tyskland till val. Förutom att vara grannländer och
Sveriges två största exportländer med allt det innebär så väntar ett spännande tronskifte i
Tyskland där Angela Merkel avgår som förbundskansler oavsett resultat efter 16 år som en
central aktör i inte bara Tysk politik utan även i Europa- och världspolitiken. Just nu pekar
opinionsmätningar i Tyskland också mot att Angela Merkels kristdemokrater inte blir största
parti men mycket kan hända med över tre veckor kvar till valdagen. Även i Norge tyder mycket
av förvalsdebatten och opinionen på att Erna Solberg måste lämna statsministerposten efter åtta
år. Sveriges Radio hårdbevakar de båda valen inför, under och efter valdagarna.

Norge – valdag måndagen 13 september

Utöver Sveriges Radios Norgekorrespondent Carina Holmberg och reportrarna Beatrice
Janzon och Victor Jensen kommer klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola rapportera då
oljan och klimatet står högt upp på listan över de norska väljarnas viktigaste valfrågor. Sveriges
Radio finns på plats runt om i Norge för att skildra valrörelsen.

Rapporteringen kommer att höras regelbundet digitalt och i nyhetssändningarna från Ekot,
aktualitetsprogrammen P1-morgon, Studio Ett och God Morgon Världen den 12 september.  

Valvaka Norge: Med start klockan 20.35 måndagen den 13 september sänder Sveriges Radio
valvaka i P1, på webben och i appen Sveriges Radio Play.

Valvakan programleds av Erika Mårtensson och den tidigare Norgekorrespondenten Jens
Möller är bisittare med Sveriges Radios utsända på plats på valvakor i Oslo och i Tromsö.
Sveriges Radio sänder fram till midnatt och ett färdigt valresultat.



Projektledare för norska valet och producent för valvakan: Louise
Terling: louise.terling@sverigesradio.se

Tyskland – valdag söndagen 26 september

Valrapportering från Tyskland är i full gång och med bevakningen av slutspurten av
valkampanjen i veckan innan valet blir den än mer omfattande.
Tysklandskorrespondenten Caroline Salzinger kommer tillsammans med utsända
reportrar Daniela Marquardt, Angela Wiese Edeler och Caroline Kernen, Sveriges Radios
korrespondent med ungt perspektiv, ge en heltäckande bevakning med reportage, nyhetsinslag
och fördjupande samtal i många av Sveriges Radios program och i digitala kanaler.

Europapodden med programledare Claes Aronsson kommer vara på plats i Tyskland och
sänder flera specialprogram. Bland annat blir det en lektion i de viktigaste tyska valglosorna.
Vad menas egentligen när tyskar pratar om Lügenpresse, Gutmensch, och Gendern?

Valvaka Tyskland: 26 september börjar valvakan kl 17.00 i P1, på webben och i appen
Sveriges Radio Play. Programledare är Johar Bendjelloul, som tillsammans med våra utsända
samt experter och gäster i studion och i Tyskland, kommer lotsa lyssnarna genom den tyska
valkvällen när prognoserna och de första resultaten kommer in.

Projektledare för tyska valet och producent för valvakan: Hansjörg
Kissel: hansjorg.kissel@sverigesradio.se 

Pressfoton:
Erika Mårtenson (fotograf Micke Grönberg/Sveriges Radio)
Jens Möller (fotograf Mattias Ahlm/Sveriges Radio)  
Carina Holmberg (fotograf Mattias Ahlm/Sveriges Radio)
Johar Bendjelloul (fotograf Mattias Ahlm/Sveriges Radio)
Caroline Salzinger (fotograf Mattias Ahlm/Sveriges Radio)

Presskontakt för ytterligare information: Claes Bertilson, presschef, 070-327
7807, claes.bertilson@sverigesradio.se

mailto:louise.terling@sverigesradio.se
mailto:hansjorg.kissel@sverigesradio.se
https://sverigesradio.se/images/2938/766cc2ec-77c7-4cef-9b59-7eb1c9ab86c9.jpg
https://sverigesradio.se/images/2938/de3314b9-578a-461d-bbbd-62f4e6eebab5.jpg
https://sverigesradio.se/2938/image/Carina%20Holmberg%20(fotograf%20Mattias%20Ahlm/Sveriges%20Radio)
https://sverigesradio.se/images/2938/6fdf2f31-4332-4699-8a27-efc121fab5ff.jpg
https://sverigesradio.se/images/2938/f8c5ae26-e86e-403a-8787-9ab435f93837.jpg
mailto:claes.bertilson@sverigesradio.se

