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ÅRETS JULKALENDER

FRÖKEN FRIMANS KRIG IV

BERGMANÅRET 

ÅRET MED KUNGAFAMILJEN

BRON IIII

Jakten på tidskristallen, årets julkalender i SVT, 
är ett spännande och juligt sci-fi-äventyr. 

 I jul möter vi Dagmar Friman och hennes vän-
ner för sista gången. 

2018 är det hundra år sedan Ingmar Bergman 
föddes. På juldagen inleder SVT sitt Bergmanår.  

SVT har följt kungafamiljen under 2017, på fest 
och i vardag, hemma och på resor. 

På nyårsdagen inleds den sista säsongen av Sveriges mest framgångsrika tv-serie någonsin!
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MORAEUS MED MERA -  
JULSPECIAL

JULKONSERT

NORDISK JULKONSERT 

ROCK ISLANDICA - THE ROCK AND 
POP SAGA OF ICELAND 

NÖTKNÄPPAREN 

Dan före dan bjuder Kalle Moraeus på en julbonanza i Dalarna med 
sina musikaliska vänner. Tommy Nilsson, Lill-Babs, Martin Stenmarck, 
Anne-Lie Rydé och Lisa Miskovsky julpysslar, dricker glögg, klär granen 
och framför både egna och traditionella jullåtar. Dessutom bjuder duon 
Adolphson & Falk på en unik version av deras smått klassiska ”Mer Jul”. 
Edward Blom är på plats och bjuder på några av sina käraste  
specialiteter på julbordet. 
SVT1 23/12 kl 20.00

På julafton sänder SVT en julkonsert från Berwaldhallen i Stockholm 
med Adolf Fredriks musikklasser, årskurs 5 och årskurs 9, Radiokören 
och Sveriges Radios Symfoniorkester. Programledare för sångspelet är 
Pia Johansson och Mikael Tornving.
SVT2 24/12 kl 20.00

En glittrande julshow från Danmarks Radios konserthus i Köpenhamn, 
med programledarna Jacob Riising och Annette Heick. Medverkande 
nordiska artister är bland andra Albin Lee Meldau från Sverige, Søs 
Fenger, Joey Moe och Thøger Dixgaard från Danmark och Högni  
Egilsson (Gus Gus) från Island, som sjunger egna hits och vackra 
julsånger. 
SVT1 25/12 kl 18.30

Isländsk pop och rock är välkänd över hela världen. Men hur har det  
blivit så? Ön befolkades redan på 800-talet, men den musik som 
skapades då har inte bevarats. Under 1980- och 90-talet började Björk 
undersöka den isländska musiken från 1950-talet och detta har lett 
fram till en egen stil, ett eget musikspråk. 
SVT2 29/12 kl 20.00

I händerna på koreografen Fredrik Benke Rydman förvandlas dans- 
klassikern Nötknäpparen till en modern gatusaga. Den lilla flickan Clara 
har lämnats ensam att bo på en soptipp medan hennes föräldrar tigger 
på gatorna i ett främmande rikt land. I Benke Rydmans version möter 
Clara råttor, smaskiga godisfigurer, en nötknäppare med r’n’b i hörlu-
rarna. Med hiphop, breaking, balett och visuella effekter till nyskriven 
musik av bland andra Danny Saucedo och Anna Ternheim blandat med 
de mest kända partierna från Tjajkovskijs musik. 
SVT2 23/12 kl 20.00

KULTUR, MUSIK & NÖJE

Foto: Niclas Sköld/SVT

Foto: Daniel Ohlsson

Foto: Carl-Johan Söder/SVT & Martina Holmberg/SVT

Foto: RUV 
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KULTUR, MUSIK & NÖJE 

LENA PH SHOW 

VARNING FÖR HJALMAR 

”Jag är ingen älskling” har spelats för utsålda hus runt om i Sverige samt 
rosats av kritiker som något av det mest personliga Lena Philipsson 
någonsin gjort. Lena står själv för manus, text  och musik och bjuder på 
en varm och kärleksfull show som blandar nya låtar med klassiska hits 
och känslosamma partier med pampiga crescendon. Föreställningen 
bygger på hennes egna upplevelser i backspegeln av sitt vuxna liv, i 
form av relationer och funderingar. Men också Lena som musikern i en 
underhållande, glittrig, uppriktig och närvarande föreställning.
SVT1 26/12 kl 21.55 

När Peter Flack släpper loss ”Hjalmar”, bygdetönten från Viby By i 
Närke, kan vad som helst hända. Och det gör det. Välkomna till  
Bruksteatern i Brevens Bruk där Peter tillsammans med Marie Kühler, 
Peter Kjellström, Amanda Flack, Sisters in Arms och Stephan Bergs 
orkester bjuder på en klassisk nummerrevy i hisnande tempo. Skratt 
och tårar i en härlig blandning. Politiker och kändisar vimlar förbi. Från 
Camilla Läckberg till Mandelmanns. Och en extra ”varning” för Kim 
Jong Un och Donald Trump.
SVT1 31/12 kl 20.00

STJÄRNORNA PÅ SLOTTET 

HOTELLIGGAREN 

I årets Stjärnorna på slottet medverkar skådespelaren Marianne Mörck, 
artisten Peter Jöback, skådespelaren Regina Lund,  sångerskan  
Ann-Louise Hanson och imitatören Bosse Parnevik. Under en vecka bor 
de tillsammans på Teleborgs slott i Växjö och varje deltagare  
kommer som vanligt att vara värd för en dag med aktiviteter och  
öppenhjärtiga samtal. Årets kock är Edin Dzemat, som varit lagkapten 
för det svenska kocklandslaget och vann ”Kockarnas kamp” 2016.
SVT1 30/12 kl 20.00

Våren 1983 checkar parlamentsledamoten Richard Willey (Fredrik 
Dolk) in på Westminster Hotel i London tillsammans med sin hustru 
Pamela (Sussie Eriksson). På ytan en helt vanlig dag. Men skenet 
bedrar. Richard har planerat för ett amoröst äventyr. Richards högra 
hand, den charmige klåparen George Pigden (Ola Forssmed), åtar sig 
att vara behjälplig. Boka ett rum till exempel. Bara för några timmar och 
i fingerat namn. Den koleriska hotellchefen (Eva Rydberg) anar ugglor i 
mossen. Den småsluge och girige servitören (Kalle Rydberg) rör till allt 
som går att röra till. Snart är förvirringen total.
SVT1 4/1 kl 20.00

Foto: Namn Namnsson

Foto: Mikael Lindell Bohlin 

Dags för Trettondagskonsert från Berwaldhallen -  ett av tradition 
oväntat och exklusivt konsertprogram från smäktande operaarior till 
pop. Årets artister: Ida Falk Winland, sopran, Joachim Bäckström, tenor, 
Ola Eliasson (aktuell som Dracula på Kungliga Operan) baryton samt 
artisten Sofia Jannok som framför låtar från sitt senaste och hyllade 
album “ORDA – This is my land”. Allt tillsammans med Sveriges Radios 
Symfoniorkester och Radiokören. Konserten presenteras av Malin 
Jacobson Båth och Ella Petersson och är ett samarbete mellan SVT 
och Berwaldhallen. 
SVT2 6/1 kl 19.15 

TRETTONDAGSKONSERT  

Foto: Mattias Ankrah/SVT

Foto: Mats Bäcker  
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SVENSSON, SVENSSON 

KAN DU VISSLA, JOHANNA

KARL-BERTIL JONSSONS  
JULAFTON 

KALLE ANKA OCH HANS VÄNNER 
ÖNSKAR GOD JUL 

Det tolfte avsnittet från den första säsongen av ”Svensson, Svensson” 
(1994) – där familjen Svensson firar jul – är en tradition på SVT sedan 
2000. Ta chansen att se pappa Gustav (Allan Svensson), mamma Lena 
(Suzanne Reuter) och barnen Lina (Chelsie Bell Dickson) och Max 
(Gabriel Odehammar) fira sin jul.
SVT1 23 december kl 21.00  

Berra är sju år och saknar en morfar, det vill säga någon som äter gris-
fötter, fiskar och trycker en slant i handen när man fyller år. Hans bästa 
kompis, Ulf, vet var man kan få tag på en: på ålderdomshemmet.
SVT1 24 december kl 16.10

För 42:a året i rad sänder SVT ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton”. 
Tage Danielsson läser sin text till Per Åhlins bilder. Sagan skrevs 1964 
och hösten 1975 blev Per Åhlin klar med filmen, som sändes i tv första 
gången samma jul. Sedan dess har den varit ett omistligt inslag i det 
svenska julfirandet.
SVT1 24 december kl 19.00

Det är åter dags för Kalle Anka och hans vänner att önska tittarna en 
god jul. Inslagen från Tomtens verkstad, Kalle i djungeln, Snövit och de 
sju dvärgarna och Ferdinand är lika traditionsviktigt som sill på julafton.
SVT1 24 december kl 15.00

TRADITION 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Lena Granefelt/SF

TOMTEN - EN VINTERSAGA 
”Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken”. Viktor Rydbergs 
klassiska dikt läses av Hilda Borgström.
SVT1 24 december kl 14.25

 

Foto: Alexander Crispin 

Foto: ©Disney

Foto: Per Åhlin



5

TRADITION 
MIDNATTSMÄSSA I ROM 

TOLVSLAGET PÅ SKANSEN 

Midnattsmässan i Peterskyrkan i Rom, som leds av påven Franciskus, 
direktsänds traditionellt i tv i flera länder, däribland på SVT. Svensk 
kommentator är, sedan många år tillbaka, Kaj Engelhart.
SVT2 24 december kl 21.30

Som traditionen bjuder rings det nya året in från Sollidenscenen på 
Skansen i Stockholm. En rad artister och musiker avslutar det gamla 
året tillsammans och en av de många höjdpunkter som bjuds är den 
klassiska Tennyson-dikten ”Nyårsklockan”.
SVT1 31 december kl 23.15

KONUNGENS JULTAL 

ÅRET MED KUNGAFAMILJEN 

Kung Carl XVI Gustaf höll sitt första jultal i radio 1972, då som  
kronprins. Kungens jultal, ett tal som från början riktade sig till svenskar 
i utlandet, har sedan 1973 varit en återkommande tradition i Sveriges 
Radio. 2007 var första året som kungens jultal sändes även i SVT.
SVT1 25 december kl 19.45

SVT har följt kungafamiljen under 2017 på fest och i vardag, hemma 
och på resor,. Kronprinsessan Victoria firade 40 år i två dygn, först i 
Stockholm och sedan på Öland. Kungaparet fick sitt sjätte barnbarn, 
prins Gabriel, son till prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Vi får följa 
med på statsbesök till Indonesien, och se när kungen inviger en fjäll-
stuga  i Abisko i Lappland. Victoria tar med sig prinsessan Estelle ut i 
skärgården för att lära henne om miljövård och om livet i Östersjön.
SVT1 1 januari kl 20.00

Foto: SVT

Foto: Namn Namnsson

GREVINNAN OCH BETJÄNTEN 

Foto: NDR 

”Grevinnan och betjänten” – originaltitel är ”Dinner for One” – är en 
sketch skriven av den brittiske författaren Lauri Wylie på 1920-talet. 
Ursprungligen spelades den in av tysk tv, men det är den schweiziska 
versionen som SVT visar och som visas i ett antal europeiska tv-kanaler, 
bland andra Finland, Estland, Danmark, Sydafrika och Luxemburg. SVT 
har sänt sketchen på nyårsafton sedan 1976, med undantag för 2004 
då programmet ställdes in på grund av tsunamikatastrofen.
SVT1 31 december kl 19.45

Foto: Bertil S-son Åberg/SVT 

Foto: SVT 
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ÅRSKRÖNIKOR 

RAPPORTS ÅRSKRÖNIKA 
Återse de viktigaste och största nyhetshändelserna från 2017 i  
Rapports årskrönika. Terrordåd i Stockholm, Storbritannien och Spanien, 
Trumps tillträde i USA, naturkatastrofen i Karibien och Anna Kinberg 
Batras (M) avgång är bara några delar av allt som kommer att visas.   
SVT1 28/12 kl 20.00

Foto: Namn Namnsson

MELODIFESTIVALENS   
ÅRSKRÖNIKA 
Robin Bengtsson vann Melodifestivalen 2017 och kom femma i 
Eurovision Song Contest. Följ med på hans resa när vi kikar in bakom 
kulisserna till hela Sveriges fest. Vi möter artister, programledare och 
hårt arbetande tv-folk. Och dessutom får vi träffa artisterna som ska 
tävla i Melodifestivalen 2018.
SVT1 30/12 kl 18.30  

SPORTENS ÅRSKRÖNIKA 
Europamästerskapen för damer spelades i Nederländerna, Confedera-
tions Cup avgjordes i Ryssland, London arrangerade världsmäster- 
skapet i friidrott och Sarah Sjöström slog en rad världsrekord. Detta och 
mycket mer finns med i Sportens årskrönika. 
SVT2 1/1 kl 21.15 

ALLSÅNGENS ÅRSKRÖNIKA 
Höjdpunkterna från sommarens Allsång på Skansen. På och bakom 
scen möter vi Sanna, artister, publik, team och söker svaren på bland 
annat varför Sanna spelade fiol? Var är bästa publikplatsen? Och vad 
gör Allsången så stor?
SVT1 2/1 kl 18.30

LANDET RUNTS ÅRSKRÖNIKA 
När Landet runt summerar 2017 tar man tummen till hjälp. Med tåg, 
bil, båt, flyg, till och med på EU-moppe. Häng med på en resa genom 
Sverige och återse några av årets bästa reportage och människorna 
som gjort avtryck. Programledaren Henrik Kruusval blandar som vanligt 
högt och lågt – denna gång i bokstavlig mening.
SVT1 7/1 kl 18.15 

Foto: Janne Danielsson/SVT

Foto: Stina Stjernkvist/SVT 

Foto: Bo Håkansson/SVT 

Foto: SVT 
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MED HJÄRTAT I KURKKIO

KIKKI DANIELSSON -  
ETT PORTRÄTT 

CITIZEN SCHEIN 
TILL MINNE AV GÖSTA EKMAN 

 Författaren Åsa Larsson tillbringade sin barndoms somrar i sin  
mammas hemby Kurkkio. Skogarna, ängarna och höskullen var ett 
paradis att vara lycklig i. När Åsa var i tonåren splittrade ett släktgräl 
familjen och Åsa har inte varit där på 30 år. Driven av en längtan hem 
och efter meänkieli, språket hon inte kan men som ändå känns som 
hennes, återvänder hon till Kurkkio.
SVT2 19-21 december kl 19.30 

Hon är folkkär och älskad och är även en av våra mest omskrivna  
artister. Tidningarna har älskat att göra rubriker på det mesta hon 
företagit sig och råkat ut för. Sjukdom, förhållanden, alkoholism. I detta 
porträtt talar hon öppenhjärtigt om detta - vad som är sant och inte.
SVT1 26/12 kl 18.30

Harry Schein var VD för Filminstitutet, men också flitig skribent och 
aktiv samhällsdebattör. En intellektuell gigant och ett entreprenörs-
geni i vissa ögon – elitistisk manschauvinist och makthungrig despot 
i andras. Hans livshistoria har en dramaturgi som kunde vara hämtad 
från en Hollywoodfilm. En film av Maud Nycander, Jannike Åhlund och 
Kersti Grunditz Brennan.
SVT2 26/12 kl 21.30

När Gösta Ekman gick bort i våras försvann en hörnsten i den svenska 
film- och underhållningshistorien. I denna minnesfilm utgår vi från 
den allra sista filmade intervjun som gjordes med honom. Vi träffar 
skådespelare och komiker som jobbat med och inspirerats av honom, 
samt följer Ekmans karriär och ser och dissekerar hans bästa scener. 
SVT1 25/12 kl 20.00

SAMHÄLLE & DOKUMENTÄR 

Foto: Lukas Nilsson 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Ahti Aasa

Foto: Björn Edergren/SVT 

Foto: Jörn Donner 
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SAMHÄLLE & DOKUMENTÄR  
DROTTNING MARGRETHE OCH 
PRINS HENRIK - I SOL OCH REGN

I CALLED HIM MORGAN 

I år har den danska drottningen och hennes make, prins Henrik, varit 
gifta i 50 år. I kvällens dokumentär får du veta hur paret mötte varandra 
och de problem som uppstod och fanns innan giftermålet. 
SVT1 27/12 kl 18.30

En snöig natt i februari 1972, mitt under ett gig, sköts den framgångs-
rike jazzmusikern Lee Morgan till döds av sin sambo. Mordet kom som 
en chock för jazzvärlden och minnet av den kvällen väcker fortfarande 
starka känslor hos de som kände paret Morgan. I Called Him Morgan 
är en hyllning till två unika personligheter och musiken som förde dem 
samman. En dokumentär spännande som en thriller om kärlek, jazz och 
ett svunnet New York.
SVT2 onsdag 27 december kl 21.45

BREVET TILL FARMOR 

ERAN - PUNKEN I TRE DELAR 

I en tågvagn på väg till Auschwitz lovade Vanna Rosenbergs blivande 
farmor och farfar varandra att om de överlevde skulle de söka efter 
varandra i två år. I den här dokumentärserien får vi följa med Vanna på 
en resa i det Polen där hennes farmor växte upp.
SVT2 onsdag 27 december kl 19.30 (1:4)

Exklusiv intervju med Thåström, och en av de sista med Freddie 
Wadling i “Eran - punken i tre delar”, en dokumentärserie om  
människorna, musiken och politiken 1976-84.  En resa i tiden,  till ett 
annat Sverige, till Oasen i Rågsved, Sprängkullen i Göteborg, Klippan 
i Skåne... ”Det var som att resa till ett främmande land och känna 
sig hemma med en gång”, säger konstnären Annika von Hausswolff, 
medlem i Cortex. Medverkande: Joakim Thåström, Freddie Wadling, 
Pink Champagne, Mögel, Stry Terrarie, Lena Ringström, Stefan  
Sundström, Annika von Hausswolff, Usch, Leif Andrée. Grisen Skriker 
och många fler. Unikt material från privata arkiv, och från legendariska 
fotografer som Anders Petersen, Hatte Stiwenius, Lars Sundestrand, 
Micke Borg  m.fl
SVT1 28/12 kl 21.00

Foto: SVT 

SVEN-ERIK MAGNUSSON 
Foto: SVT 

Det här är berättelsen om Sven-Erik Magnusson, sångare i gruppen 
Sven-Ingvars och en av våra mest folkkära artister genom tiderna.  
Vänner, artistkollegor och musikkännare berättar om Sven-Eriks liv. 
Om hur han som barn upptäckte musiken och om hur Sven-Ingvars 
bildades. I programmet berättas om succéer och floppar, om framgån-
gar och motgångar.  I våras gick Sven-Erik Magnusson ur tiden, 74 år 
gammal.  
SVT1 27/12 kl 20.00

Foto: Mikael Westerlund 
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SAMHÄLLE & DOKUMENTÄR  

HASSE ANDERSSON -  
SPELEMANNEN FRÅN KVINNABÖSKE

REVOLVER-HARRY 

Hasse ”Kvinnaböske” Andersson är ett svenskt fenomen. Han fick sin 
första hit 1982 med Änglahund och i dokumentären får vi följa honom 
under Melodifestivalen, på barnteaterscenen, vid de stora sommar- 
festivalerna, i hans egna trädgårdsodlingar, under sångstunder på sjuk-
hem och i hans eget gitarrum i huset i Skåne. Medverkar gör Monica 
Forsberg, Nisse Hellberg, Peter och Marie Flack, Clara Henry och de 
australiensiska Schlagerbloggarna Wiwibloggs.
SVT1 31/12 kl 18.45

“Han var större än livet självt”. Så inleder Leif GW Persson porträttet 
av den man som aldrig slutat att fascinera honom: Harry Söderman, 
även kallad Revolver-Harry. Under sin livstid känd som världens främste 
detektiv, hyllad som krigshjälte, beundrad som äventyrare. Då en 
storspelare på världsscenen, men nu märkligt bortglömd. I filmen om 
Revolver-Harry berättar Leif GW Persson för oss om ett liv så fyllt av 
händelser i historiens mittpunkt att det nästan förefaller osannolikt.
SVT1 3/1 kl 20.00

HEATH LEDGER 
Heath Ledger tänkte mycket på sin kraft som skådespelare och han 
vägrade att definieras för sitt utseende. Han antog nya utmaningar i 
varje roll. I dokumentären om skådespelaren som dog 29 år gammal, får 
du lära känna en person som förutom sitt agerande också producerade, 
regisserade och skrev filmmanus, men också fotograferade, målade, 
skrev poesi och höll på med musik. 
SVT2 1/1 kl 22.45

Foto: Karin Catt/Fremantle

ÅRET VAR 1968 
1968 – året med uppror, bråk och protester. Och demonstrationer: mot 
Vietnamkrig, mot tonårsmässa, mot Davis Cup och till och med mot  
julen. Det är också året för invasionen i Prag och mordet på Martin 
Luther King. Och så är det dags för den allra sista student-examen. Det 
och mycket mer i Året var 1968 av Jonas Fohlin och Kjell Tunegård.
SVT1 2/1 kl 20.00

Foto: Mikael Johansson, Eyra Media

Foto: Privat/SVT 

Foto: Peter Tullberg/SVT 

BIRGIT NILSSON -  
STÄMBAND AV STÅL 
2018 är det 100 år sedan Birgit Nilsson föddes. Under många år var 
hon Sveriges största musikexport och hon lär ha varit den bäst betalda 
operasångerskan någonsin. Hon har dessutom lämnat efter sig ett av 
världens största musikpris: The Birgit Nilsson Prize. Med en 36 år lång 
operakarriär i de största och svåraste operarollerna fick hon rykte om 
sig att ha stämband gjorda av stål. Dokumentär från 2017.  
SVT1 4/1 kl 18.30
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SAMHÄLLE & DOKUMENTÄR  

MAKT UTAN ANSVAR 
Filmen “Makt utan ansvar” går tillbaka i tiden och tecknar en bakgrund 
till det som ansetts vara statens uppgift i vårt land. Prio ett: att skydda 
sina medborgare för att sedan ta en titt på var vi befinner oss och vart 
vi är på väg. I filmen medverkar bland andra Peje Emilsson, som man 
skulle kunna kalla Sveriges första lobbyist. Medverkar gör även Tomas 
Lappalainen, Inga-Britt Ahlenius, Janine Wedel, Per Kornhall, Jens 
Lapidus, Daniel Suhonen med flera.
SVT1 8/1 kl 20.00 

Foto: Johan Seth

Det prestigefyllda Jerring-priset delas ut varje år vid idrottsgalan. Men 
vem var han egentligen, Sven Jerring? Han var radiorösten som var lika 
känd som kungen och som blev Farbror Sven med hela svenska folket. 
I en tvådelad serie berättar Owe Eriksson historien om denne gåtfulle 
radiolegendar som öppnade världen för svenskarna.
SVT1 5/1 kl 18.45

SVEN JERRING - RÖSTEN SOM 
ÖPPNADE VÄRLDEN 

Foto: Bertil S-son Åberg/SVT
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DRAMA & TV-SERIER  

FRÖKEN FRIMANS KRIG IV 
I jul möter vi för sista gången Dagmar Friman och hennes vänner, med 
Sissela Kyle, Maria Kulle, Frida Hallgren, Sofia Ledarp och Lena T.  
Hansson i huvudrollerna. Gamla vänskaper prövas och nya kärlekar 
kommer in, när förändringens vindar blåser över både samhället och 
huvudpersonernas liv. Året är 1908, ett år innan storstrejken i  
Sverige. Arbetarrörelsen är på frammarsch, något som bekymrar många 
företagare. Splittringen märks också för Dagmar Friman och hennes 
lilla grupp, när de möter fabriksarbeterskan Margit och beslutar sig för 
att ta strid för kvinnor som inte släpps in i fackföreningarna. Kvinnornas 
lägre löner försämrar nämligen utgångsläget för männens kamp för 
anständigare löner. 
SVT1 25/12 kl 21.00

BARNMORSKORNA I EAST END - 
JULSPECIAL

ONE CHILD 

Samtidigt som Poplar drar igång julfirandet kommer ett oväntat SOS-
samtal. Hope Clinic, ett litet missionssjukhus i Sydafrika, står under 
stängningshot. Syster Julienne tar hjälp av syster Winifred, Trixie, 
Barbara, syster Crane, doktor Turner, Shelagh, Fred och Tom Hereward 
och åker till Sydafrika för att försöka rädda sjukhuset. 
SVT1 24/12 kl 21.45

Mei Ashley (Katie Leung) får veta att hon har en bror, Li Jun (Sebastian 
So) som hon inte känt till. Brodern är på väg att dömas till döden för 
ett mord som han inte begått och därför reser Mei hem till Guangzhou, 
till sin biologiska mamma för att se om hon kan hjälpa till. Men frågan 
är om hon vill hjälpa kvinnan som adopterade bort henne och den bror 
som hon aldrig mött. 
SVT2 28/12 kl 21.45

Foto: Coco Van Oppens/Neal Street  Production

Foto: Ed Miller/BBC

FANNY OCH ALEXANDER INLEDER 
SVT:S BERGMANÅR

Foto: Namn Namnsson

På juldagen inleder SVT sitt Bergmanår. 2018 är det hundra år sedan 
Ingmar Bergman föddes och det kommer att uppmärksammas med 
nyproducerade dokumentärer, nya kortfilmer och tjugo av hans bästa 
långfilmer utspritt under året. Först ut är den långa versionen av Fanny 
och Alexander. I en introduktion till filmen berättar Ingmar Bergman om 
sin egen barndom och jämför den med Fanny och Alexanders. Kvällen 
fortsätter med en dokumentär från 2003 av Marie Nyreröd. Samtidigt 
öppnar SVT Play sin Bergmansatsning med bland annat femton nya 
korthistorier.
SVT2 och SVT Play måndag 25 december kl 16.30 – 21.30: Fanny 
och Alexander
SVT2 måndag 25 december kl 21.30: Ingmar Bergman på Fårö - 
filmen och livet

Foto: Peter Cederling/SVT

Foto: SVT 
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DRAMA & TV-SERIER  

Det blir mycket kyssande – och kanske lite mer – i dramaserien Hotell 
Sacher, om det berömda hotellet i Wien. Allt börjar när Anna Sacher får 
ta över hotellet när hennes make Eduard dör.  
SVT1 30/12 kl 21.30

BRON IIII

DEN DÖENDE DETEKTIVEN 

Varje saga har ett slut. På nyårsdagen inleds den sista säsongen av 
Sveriges mest framgångsrika tv-serie någonsin. Temat för säsongen är 
identitet och det genomsyrar alla historier vi får i Bron IIII  - både  
konkreta och existentiella. Sofia Helin och Thure Lindhardt återkom-
mer som Saga och Henrik, tillsammans med skådespelare från tidigare 
säsonger som Sarah Boberg, Rafael Pettersson och Maria Kulle. De 
får även sällskap av flera nya karaktärer spelade av bland annat Mikael 
Birkkjær, Johannes Bah Kuhnke och Thomas W Gabrielsson m fl. 
SVT1 1/1 kl 21.00

Efter nyår visar SVT Den döende detektiven, sista delen i filmati- 
seringen av Leif GW Perssons trilogi ”Välfärdsstatens fall”. I huvud- 
rollerna ses bland andra Rolf Lassgård, Helena af Sandeberg, Henrik 
Norlén och Alexej Manvelov. Lars Martin Johansson, i sin krafts dagar 
chef för Rikskriminalen, legendarisk mordutredare och bland sina  
kolleger känd som mannen som kan se runt hörn. Numera är han ny- 
bliven pensionär och lever ett annat liv som han inte är helt tillfreds 
med. En sommardag faller Johansson ihop. När han tre dygn senare 
kvicknar till liv ligger han på intensiven på Karolinska sjukhuset drabbad 
av en blodpropp i hjärnan. Samtidigt som han rehabiliteras griper  
Johanssons gamla liv tag i honom på nytt. Hans läkare berättar en 
hemsk historia om ett trettio år gammalt ouppklarat mord på Yasmine, 
en nioårig flicka. Samtidigt som Johansson försöker återuppfinna  
meningen med livet, bestämmer han sig för att lösa den gamla  
mordgåtan. 
SVT1 3/1 kl 21.00 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Peter Cederling/SVT 

Leo Vincent (Iain Glenn) är en framgångsrik kock som har stulit det 
mesta av sina recept från sin före detta fru Gina Benelli (Dawn French), 
som han var otrogen mot under flera år med sin nuvarande fru Sam 
(Emilia Fox). Nu är Sam övertygad om att Leo har ett förhållande – och 
det har han. Med Gina. 
SVT1 1/1 kl 22.00

DELICIOUS 

HOTELL SACHER 
Foto: Petro Domenigg/MR Film

Foto: Mike Hogan/Sky1

Foto: Karl Nordlund/SVT
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FILM & KORTFILM 

Sändningstider:
SVT2 22/12 kl 21.45: Franske löjtnantens kvinna
SVT1 23/12 kl 22.15: Rivierans guldgossar
SVT1 23/12 kl 00.05: Hotell
SVT1 24/12 december kl 20.00: En underbar jävla jul
SVT1 25/12 kl 08.50: 3 x Chaplin (korta stumfilmer)
SVT2 25/12 kl 16.30: Fanny och Alexander (långa versionen)
SVT1 25/12 kl 22.00: The Holiday
SVT1 26/12 kl 09.00: Käre John
SVT1 26/12 kl 16.35: Lejonkungen (samsändning med Barnkanalen) 
SVT1 26/12 kl 20.00: En man som heter Ove
SVT1 26/12 kl 23.30: Baby Boom
SVT1 27/12 kl 10.10: Som folk är mest
SVT1 27/12 kl 15.45: Du, jag och Dupree 
SVT1 28/12 kl 16.30: Tjuvarnas jul
SVT1 28/12 kl 22.00: Turist
SVT1 29/12 kl 22.00: Anna Karenina
SVT1 30/12 kl 23.15: 2 Fast 2 Furious
SVT1 31/12 kl 00.10: Snow White & the Huntsman (natt mot nyårsd-
agen)
SVT2 31/12  kl 20.30: Moonrise Kingdom
 SVT1 1/1 kl 22.50: Dracula Untold
SVT1 2/1 kl 17.00: Babe - den modiga lilla grisen
SVT1 2/1 kl 22.05: Svenskjävel
SVT1 3/1 kl 22.05: Allt eller inget
SVT1 5/1 kl 16.55: Dumma mej
SVT1 5/1 kl 22.50: En sång för Marion
SVT2 7/1 kl 21.15: Min pappa Toni Erdmann

KORTFILM PÅ ÅRETS  
KORTASTE DAG!
Den 21 december är årets kortaste dag. Då samlas vi för att se kortfilm! 
Sätt stjärnglans på decembermörkret med årets mest hyllade kort- 
filmer. Prisvinnare och festivalsuccéer. Svindlande dokumentär,  
förtrollad fiktion och formsäker animation. Älskade filmer som välter 
publiken. En helkväll som delas upp i två akter.  SVT Kortfilm erbjuder 
också tre timmar webbexklusiv kortfilm på SVT Play.  
SVT2 21/12 kl 20.00-21.00 och kl 22.15-23.15 

 
 
Hannes Holms En man som heter Ove blev en enorm biosuccé och 
är den tredje mest sedda svenska filmen genom tiderna. Nu får SVT:s 
tittare chansen att se, eller se om, dramakomedin om den vresige 
pensionären Ove (Rolf Lassgård) som håller ett helt bostadsområde i 
schack.

Helena Bergströms komedi En underbar jävla jul blev också en stor 
publikframgång på biograferna. I filmens centrum står det unga paret 
Simon och Oscar, som bjuder in sin brokiga storfamilj till julmiddag 
eftersom de har något viktigt att berätta.

I övrigt bjuds det på både romantik, action och indie-filmer under hel-
gerna. Det blir allt ifrån de omtalade svenska filmerna Svenskjävel och 
Turist, till amerikanska pärlor som The Holiday och Moonrise Kingdom, 
och sist men inte minst den skruvade tyska komedin Min pappa Toni 
Erdmann.

Foto: Namn Namnsson

Foto: Niki Lindroth von Bahr

Foto: Namn Namnsson

Foto: © Future Film

Foto: © Tre Vänner

Foto: Simon Mein/Columbia Pictures
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KUNSKAPSKANALEN 

ATT INREDA ETT SLOTT 

I december är det premiär för vår nya tjänst där du hit-
tar alla Kunskapskanalens program på ett enda ställe. 
Du kan titta när du vill, på kunskapskanalen.se. En tidig 
julklapp från oss till våra tittare!

Phil Spencers passion är historiska egendomar och han tar oss med på 
en resa genom Storbritanniens mest magnifika byggnader. Vi får följa 
med på en rundtur i husen och med hjälp av historiska dokument får vi 
veta hur och varför dessa hus byggdes. Och vad det egentligen kostade 
att uppföra dem.
12/12 1:3

DESIGNA DIN HJÄRNA 

DJURVÄRLDENS TAPPRA UNGAR
Ett nyfött zebraföl kan nästan genast börja springa. Snögetens killing är 
inte gammal när den korsar strida forsar och utterungar lär sig fiska vid 
tidig ålder. Samtidigt är de alla utsatta för faror som våra barn slipper. 
Möt savannens, havets och bergens ungar i en charmig serie som visar 
hur tuffa de är.
6/1 1:3

Foto: Anup Shah/Nature PL 

Den stressade samtiden ställer höga krav på våra hjärnor - så hur kan 
du hjälpa ditt mest värdefulla organ för att kunna, våga och orka mer? 
Då krävs helt enkelt hjärnträning. Om du skulle förlita dig på din hjärnas 
extrema förmåga till anpassning samt kontroll - skulle du då våga gå på 
lina mellan två skyskrapor? Todd Simpson har bestämt sig för att testa.  
20/12 (1:3) 

På adressen 1600 Pennsylvania Avenue ligger Vita huset som presi-
dent George Washington beslutade skulle byggas. Den första  
grundstenen lades 1792. Presidenter, familjer, anställda och journalister 
har sedan dess arbetat i huset. Här får vi höra deras berättelser, men 
även om själva husets historia. 
21/12 (1:2)

Nadiya Hussain vann programmet Hela England bakar 2015. Nu reser 
hon till Bangladesh på en fascinerande matinspirerad resa för att 
utforska och dela de många recept som har format hennes kärlek till 
matlagning. 
30/12 (1:2)

MIN MATRESA TILL BANGLADESH

THE VIETNAM WAR 
Vietnamkriget är förmodligen världshistoriens mest väldokumenterade 
konflikt. I denna omtalade och storslagna serie finns en mängd foto-
grafier och filmer, tagna av de många journalister som bevakade kriget. 
Vi möter såväl vietnameser som några av de amerikanska krigsvet-
eranerna som berättar sin historia och ger en aldrig tidigare upplevd 
förståelse för krigets politiska och mänskliga aspekter.
30/12 1:10

VITA HUSET INIFRÅN 
Foto: PBS/UR  

Foto: BBC

Foto: All 3 Media, Prodco Optomen/UR 
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BARNENS JUL  

Under julen kan alla som vill återse ett helt gäng gamla julkalendrar, 
bland annt Superhjältejul med Supersnälla Silver-Sara och Stål-Henrik 
(2009), Mysteriet på Greveholm II (2012) och den norska julkalendern 
Snöfall (2016).  
Barnkanalen 2/12 kl 07.55: Superhjältejul (1:24)  
Barnkanalen 4/12 kl 19.00: Mysteriet på Greveholm (1:24)  
Barnkanalen 4/12 kl 19.20: Snöfall (1:24)  

JAKTEN PÅ TIDSKRISTALLEN -  
JULKALENDERN 2017 

När onda krafter planerar att stanna tiden dagen innan julafton visar 
det sig att tre barn är de enda som har förmågan att resa till universums 
mitt och stoppa detta. Asrin, Lima och Max går på internatskolan  
Framtidsakademin, en skola för unga med unika egenskaper. De kan 
inte tro sina ögon när de upptäcker att professor Styregaards  
matematikprogram egentligen är ett hemligt projekt som ska rädda 
världen. I de vuxna rollerna ser vi bland andra Eva Rydberg och Rikard 
Wolff. Barnen Asrin, Lima och Max spelas av Monna Orraryd, Vincent 
Wettergren och Naima Palmaer. 
SVT1 och Barnkanalen 1/12 kl 07.15 

På annandagen visas Lejonkungen, Disneyfilmen från 1994, i SVT1 
och Barnkanalen samtidigt. I Barnkanalen visas den dubbade, svenska 
versionen och i SVT1 visas originalversionen på engelska, med röster 
av bland andra James Earl Jones, Rowan Atkinson, Whoopi Goldberg 
och Jeremy Irons. De svenska rösterna tillhör bland andra Rikard Wolff, 
Svante Thuresson, Diana Nunez och Monica Forsberg.    
SVT1 & Barnkanalen 26/12 kl 16.35 

Foto: Namn Namnsson

Illustration: Andreas Bennvik/SVT

Foto: Namn Namnsson

LEJONKUNGEN - I TVÅ VERSIONER

JULKALENDER-BONANZA 
Foto: Andreas Hillergren/SVT 

Foto: ©Disney Foto: Johan Paulin/SVT 
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SPORT I JUL 

JULSHOW FRÅN SWEDEN  
HORSE SHOW 

TOUR DE SKI

Det har blivit något av en tradition att SVT visar det bästa från årets 
Sweden Horse Show under juldagarna. I år blir det bland annat  
islandshästar blandat med ponnyhoppning och komisk hästdressyr. 
SVT2 24/12 kl 19.00 

Tour de Ski är en längdskidåkningstävling som består av nio fristående 
deltävlingar under elva dagar. Namn och inspiration kommer från 
cykelsporten, med lopp som Tour de France och Giro d’Italia och hade 
premiär säsongen 2006-2007 och ingår som en del i längdskid- 
åkningens världscup. Vinnaren av Tour de Ski får 400 världscuppoäng, 
tvåan får 320 världscuppoäng och trean 240 världscuppoäng, dvs fyra 
gånger så många poäng som i en vanlig tävling. Tour de Ski ingår i 
Vinterstudions sändningar. 
SVT1 30/12 kl 10.00

Foto: Stina Stjernkvist/SVT 

J-VM ISHOCKEY 
Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2018 blir det 42:a juniorvärlds-
mästerskapet i ishockey. Tävlingen avgörs i Buffalo, New York i Keybank 
Center, Harbour Center och New Era Field den 26 december till 5  
januari. Sverige spelar i grupp B och i gruppen ingår även Ryssland, 
Tjeckien, Schweiz och Vitryssland. Vitryssland är Sveriges första  
motståndare. 
SVT2 26/12 kl 19.30 

Foto: Janne Danielsson/SVT 

Foto: SVT 

OBS! DE  FLEST PROGRAM PUBLICERAS  KL 02.00 I 
SVT PLAY SAMMA DAG SOM DE SÄNDS.


