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ÅRET MED KUNGAFAMILJEN

UNGA KVINNOR 

HASSE & TAGE 

JULVÄRD 2019 

Lars Lerin bjuder in sina kära lärlingar till en 
sprakande julfest hemma hos sig och Junior på 
Hammarö.  

SVT har följt kungafamiljen i fest och vardag, 
hemma och på resa, bland annat i Sydafrika, 
Dalarna och på Öland. 

En amerikansk serie om stark gemenskap och 
kvinnlig självständighet i 1860-talets USA, 
baserad på en klassisk roman. 

SVT visar den just nu bioaktuella dokumentären 
om Hasse Alfredsson och Tage Danielsson i tre 
utökade avsnitt. 

Folkkär, färgstark och mångsidig, Det är skådespelaren, sågaren,  artisten och regissören Marianne 
Mörck som tänder det magiska ljuset i SVT på julafton.  

JUL I SVT 

INNEHÅLL
- KULTUR, MUSIK & NÖJE

- TRADITIONER  

- DRAMA & FILMER 

- DOKUMENTÄR 

- BARN & UNGDOMAR 

- SPORT  
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Årets julvärd, Marianne Mörck. 
Foto: Janne Danielsson/SVT 

Foto: Columbia Pictures Foto: Namn Namnsson

Foto: Sara Bull & Co Foto: Sara Bull & Co 

LERINS JUL 

FOTO: KJELL GUSTAFSSON/SVT
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JULFRÅGAN KONTRAPUNKT  

ACIS & GALATEA

Julfrågan Kontrapunkt kommer med komplett jul-innehåll! Musiken, 
litteraturen och konsten går i julens tecken. En nyhet i tävlingsväg är 
det helt nya momentet “Kulturprofilen”. Där ska de tävlande, steg för 
steg via ledtrådar, avslöja identiteten på personen som söks, men i sann 
Kontrapunkt-anda finns det en liten twist.  De tävlande i denna jul-
special är Stina Wollter, Helena von Zweigbergk, Kalle Moraeus, Lasse 
Åberg, Martina Montelius och Tina Ahlin. Utöver Loa Falkman är den 
egna Jul-kvintetten samt Göteborgs Gosskör med i studion. Uppläsare 
är Pernilla August. 
SVT1 onsdag 18 december kl 20.00 

Georg Friedrich Händels musikaliska verk Acis och Galatea har 
beskrivits som en serenata, en masque, en pastoral opera och en “liten 
opera”. Vid premiären 1718 var det ett maskspel i en akt, men gjordes 
senare om till en serenata i tre akter och blev slutligen en opera i två 
akter 1739. John Gay har skrivit librettot och Tine Topsøe har regisserat  
föreställningen som spelades in på Confidencen i augusti i år.  
SVT2 lördag 21 december ca kl 19.,05

Lars Lerin bjuder in sina kära lärlingar till en sprakande julfest hemma 
hos sig och Junior på Hammarö. Junior pyntar huset till max, med-
an Birgitta stämmer upp i sina favoritjulsånger och Per dansar loss 
runt granen. Det blir en kväll att minnas med musik, dans och ett lite 
annorlunda julbord. Och plötsligt knackar en inte helt obekant tomte på 
dörren och delar ut julklappar till alla.
SVT1 måndag 23 december kl 20.00  

KULTUR, MUSIK & NÖJE

Junior, Birgitta och Lars Lerin på trappan 
till Hammarö.  
Foto: Stina Stjernkvist/SVT 

LERINS JUL 

Sanna Nielsen bjuder på många av sina musikaliska förebilders hitlåtar, 
såsom Fleetwood Mac, Dionne Warwick, Crosby Stills Nash & Young, 
Gladys Knight, Céline Dion, Diana Ross och Bee Gees. Dessutom  
sjunger hon sina egna, största hits och ger sin egen historia. Det blir en 
kväll om utanförskap, kamp och ärlighet.   
SVT1 lördag 21 december kl 21.00  

MITT SANNA JAG 
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HUMORKALASET I DALHALLA 

STJÄRNORNA PÅ SLOTTET 

Humorfest med många av landets roligaste och mest folkkära komiker 
inspelat på Dalhalla i Dalarna. Det utlovas många skratt med bland 
annat stand-up, sång, dans och sketcher. 
SVT1 torsdag 26 december kl 22.00 (1:2) 

Årets deltagare i Stjärnorna på slottet är en mix av Melodifestivalen, 
Dramaten och stand-up comedy. Skådespelaren Björn Kjellman,  
artisten och programledaren Pernilla Wahlgren, skådespelaren  
Dragomir Mrsic, skådespelaren Julia Dufvenius och komikern och  
programledaren Måns Möller bjuder tittarna på livsöden, berättelser 
om sin uppväxt och sina karriärer, men kommer också att ge sig ut på 
äventyr.  
SVT1 lördag 28 december kl 20.00 (1:5)  

KULTUR, MUSIK & NÖJE

Julia Dufvenius, Björn Kjellman, Pernilla 
Wahlgren, Måns Möller och Dragomir Mrsic 
medverkar i årets Stjärnorna på slottet.  
Foto: Janne Danielsson/SVT 

Hela SVT vill önska tittarna en god jul med överraskande och roliga 
julkort från våra kända program och profiler. Kommer Skavlan få möta 
sin drömgäst? Vem vinner den första julnattduellen? Snöar det på 
Väder-Nils? Är Sommarskuggan igång även på julen? Vems gran är 
egentligen vems, kan Gokväll-kockarna rädda julmatsresterna och vad 
gör egentligen Tomten just nu? 
SVT1 tisdag 24 december kl 20.00 

FRÅN OSS ALLA TILL ER ALLA  

Upplev en julig nyinspelad dansföreställning med sagoscenografi och 
vackra kostymer. Clara och hennes nötknäpparsoldat bjuds på ett fan-
tastiskt äventyr och får möta en armé av råttor, går vilse i en snöstorm 
och besöker ett pepparkaksslott där julens alla sötsaker får liv. Allt till  
Tjajkovskijs älskade musik.
SVT2 tisdag 24 december kl 19.45 

NÖTKNÄPPAREN 

JULKONSERT MED ADOLF  
FREDRIKS MUSIKKLASSER 
Julkonsert med 300 sångare från Adolf Fredriks musikklasser, Sveriges 
Radios symfoniorkester och Radiokören i Berwaldhallen. På scenen 
står Pia Johansson och Nassim Al Fakir beredda att dela ut julklappar 
i form av både sång och lekfull musikunderhållning med ringdans och 
överraskningar. Sjung med i Nu tändas tusen juleljus och nut av O 
helga natt och mycket mer. Klassisk och nyskriven musik samt massor 
av välkända julsånger utlovas och ett och annat juligt bus. Diriget är 
Cathrine Winnes och regissör Peter Ström. 
SVT1 tisdag 24 december kl 18.20 
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VAR GOD DRÖJ
Det är lördag på ett sjukhus i Helsingborgstrakten. Karin Bellman 
(Eva Rydberg) är lite vimsig och glömsk och har blivit inlagd, först på 
avdelningen Fröding men nu på avdelning Ferlin. Karins make (Allan 
Svensson) är som vanligt hennes trogne följeslagare. Han är teologie 
doktor och presenterar sig så. I hastigheten och helgstressen på sjukhu-
set tros han vara läkare - doktor som doktor - och vårdkarusellen är ett 
faktum. Övriga medverkande i föreställningen från Fredriksdalsteatern 
i Helsingborg är Evamaria Björk, Robert Rydberg, Siw Erixon, Johanna 
Wilson, Kalle Rydberg, Birgitta Rydberg och Fredrik Dolk.  
SVT1 söndag 5 januari kl 20.00   

KULTUR, MUSIK & NÖJE

Var god dröj: Eva Rydberg och Siw Erixon. 
Foto: Mikael Lindell Bohlin/E Rydberg 
Nöjesproduktion

HUSDRÖMMAR 
Som en smällkaramell på helgernas sista dag har den sjunde säsongen 
av Husdrömmar premiär!  Anne Lundberg programleder tillsammans 
med arkitekten Gert Wingårdh.  
SVT1 måndag 6 januari kl 20.00 (1:8)   

Fredrik Skavlan önskar tittarna Gott Nytt År med en kavalkad av 
höstsäsongens spännande gäster från Stockholm, New York och 
London.  
SVT1 tisdag 31 december kl 22.25

BEST OF SKAVLAN 

Magikern Joe Labero bjuder i sin föreställning in tittarna att komma 
nära magin och mystiken. Det blir mycket fingerfärdighet som garanter-
at får tittarna att häpna, när Joe Labero visar att det omöjliga är möjligt. 
SVT1 tisdag 31 december kl 20.00

JOE LABERO:  
UNEXPECTED VISITS 
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JULKALENDERN:  
PANIK I TOMTEVERKSTAN 

KALLE ANKA OCH HANS VÄNNER 
ÖNSKAR GOD JUL  

ÅRET MED KUNGAFAMILJEN 

Tomtefamiljen bor på en magisk och hemlig plats på Nordpolen, där 
generationer av tomtar har tillverkat leksaker till alla barn i mer än 200 
år. Men hela den magiska världen är i fara. Tomtens popularitet har  
minskat eftersom allt fler barn har slutat tro på tomten. Och om alla  
slutar tro kommer tomtevärlden att försvinna! För varje barn som slutar 
tro lyser lyktan som håller tomtevärlden levande allt svagare. Tomten 
spelas av Per Andersson, Tomtemor av Pernilla Wahlgren och barnen 
Julle och Julina av Elis Nyström och . För manus och regi svarar Fredde 
Granberg och Thomas Claesson. 
SVT1 & SVT Barn söndag 1 december kl 08.45 (1:24)  
 
Barnens julvärdar Markus Granseth och Erik Ekstrand öppnar luckorna 
till årets julkalender Panik i tomteverkstan varje dag efter avslutad 
sändning.  
SVT1 och SVT Barn söndag 1 december kl 08.59 (1:24)  

Det är åter dags för Kalle Anka och hans vänner att önska SVT-tittarna 
en riktigt God Jul. Inslagen från Tomtens verkstad, Kalle Ankas besök i 
djungeln, festen hos de sju dvärgarna och Snövit och den blomster- 
tokiga tjuren Ferdinand är numera lika traditionsviktigt som sill och 
skinka på julafton. 
SVT1 tisdag 24 december kl 15.00 

Ännu ett innehållsrikt kungligt år går mot sitt slut, och SVT har följt 
kungafamiljen i fest och vardag, hemma och på resa. När Childhood 
Foundation i år fyllde tjugo, reste drottning Silvia till Kapstaden i 
Sydafrika och träffade barn och ungdomar från kåkstäderna. Prinses-
san Madeleine debuterade som författare med barnboken ”Stella och 
hemligheten”, som ska ge barn styrka att stå upp för sig själva. Prins 
Carl Philip och prinsessan Sofia kampanjar mot näthat, och talar om 
sina egna erfarenheter av detta. I år är det tio år sedan prins Daniel fick 
en ny njure av sin pappa. Prinsen berättar hur det påverkat hans liv, och 
om vikten av att prata om organdonation.   
SVT1 söndag 22 december kl 20.00  

TRADITIONER 

Panik i Tomteverkstan. 
Foto: Ulrika Malm/SVT

SWEDEN INTERNATIONAL  
HORSE SHOW  
Som så många jular bjuder SVT på en julshow inspelad under Sweden 
International Horse Show i Stockholm. Programmet bjuder bland annat 
på fridressyr med tolv hästar, en rad showinslag och en sprakande 
julavslutning.  
SVT2 måndag 23 december kl 20.00 
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MIDNATTSMÄSSAN FRÅN  
VATIKANEN  

KARL-BERTIL JONSSONS 
JULAFTON   

Under ledning av påven Franciskus, direktsänds traditionsenligt 
midnattsmässan i Peterskyrkan. Svensk kommentator är Charlotta 
Smeds, som till vardags arbetar som journalist på Vatican News Room 
i Vatikanen.  
SVT2 tisdag 24 december kl 21.30 

Sedan 44 år tillbaka sänder SVT alltid Sagan om Karl-Bertil Jonssons 
julafton - på julafton. Hösten 1975 blev Per Åhlin klar med filmen, som 
sändes i tv första gången samma jul. Det är Tage Danielsson som läser 
sin text, som skrevs 1964.   
SVT1 tisdag 24 december 19.05  

TRADITIONER 

Fanny och Alexander.  
Foto: SFI 

FANNY OCH ALEXANDER 
Njut av Ingmar Bergmans filmklassiker från 1982 i SVT.  
SVT2 onsdag 25 december kl 15.00  

SVENSSON, SVENSSON 
Det tolfte avsnittet från den första säsongen av Svensson, Svensson 
(från 1994) har också blivit en tradition på SVT och har visats sedan 
2000. Se pappa Gustav (Allan Svensson), mamma Lena (Suzanne  
Reuter) och barnen Lina (Chelsie Bell Dickson) och Max (Gabriel  
Odehammar) fira sin, allt annat än, fridfulla jul. 
SVT1 tisdag 24 december kl 21.00 

Årets julbön sänds från Boda kyrka, utanför Rättvik. Kontraktsprost 
Anders Åkerlund talar på julafton och det bjuds på kända och älskade 
julsånger och psalmer. 
SVT1 tisdag 24 december kl 17.30  

JULBÖN 

Berra är sju år och saknar sin morfar, det vill säga en person som äter 
grisfötter, gillar att fiska och helst av allt trycker en slant i handen när 
man fyller år. Men Berras bästa kompis Ulf vet var man kan få tag på en 
sådan morfar: på ålderdomshemmet. Ulf Stark har skrivit boken som 
filmen bygger på och som är regisserad av Rumle Hamerich. Huvud- 
rollerna spelas av Tobias Swärd, Jimmy Sandin och Per Oscarsson.  
SVT1 tisdag 24 december kl 16.10 

KAN DU VISSLA, JOHANNA? 
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SAMISK ÅRSKRÖNIKA 

NYÅRSBÖN   

I SVT Sápmis årskrönika - Jahkedáhpáhusat - visas guldkorn från 
2019:s produktion.
SVT2 söndag 29 december kl 18.00  

Nyårsbönen sänds från Missionskyrkan i Bankeryd, där pastorerna Karin 
Grännö-Engkvist, Mikael Celinder och Kjell Olsson talar och leder nyårs-
bönen. Församlingens sångare och musiker medverkar. 
SVT1 tisdag 31 december kl 17.30  

TRADITIONER  

Freddie Frinton är betjänten och May Warden  
spelar grevinnan. 
Foto: Telepool München 

ÅRET VAR 1970 
Ett helt nytt decennium kommer farande med början 1970. Det är 
året då det är musikfest på Gärdet i Stockholm,  och Lee Hazlewood 
och Nina Lizell undrar vem som kan segla förutan vind. Vietnamkriget 
fortsätter och USA bombar Kambodja. I Stockholm massjukskriver sig 
poliser i protest mot dåliga villkor och raggarna tar chansen att ta över 
i stan. Under “Kanonloppet” på Gelleråsbanan sker en dödsolycka. Två 
bilar fastnar i varandra och slungas ut i publiken, fem människor dör och 
mer än 30 skadas. En film av Jonas Fohlin och Eva Tillberg.  
SVT1 måndag 30 december kl 20.00  

Konungens jultal har sedan 1973 varit en återkommande tradition i 
Sveriges Radio. Sedan 2007 sänds talet också i SVT. 
SVT1 onsdag 25 december kl 19.45 

KONUNGENS JULTAL 

Danmarks Radio bjuder in de nordiska tittarna till en magisk kväll för 
hela familjen när det är dags för julkonsert på juldagen. Konserten har 
blivit en av många SVT-traditioner med åren där solister från hela Nor-
den bjuder på klassiska julsånger och kärleksfullt engagemang. Räkna 
med mycket julstämning från DR:s stora konsertsal i Köpenhamn. 
SVT1 onsdag 25 december kl 18.30  

NORDISK JULKONSERT 

GREVINNAN OCH BETJÄNTEN 
Orginaltiteln på denna SVT-tradition är Dinner for One och är usprungli-
gen skriven av den brittiske författaren Lauri Wylie på 1920-talet. Den 
version som SVT visar är en schweizisk version som också visas i bland 
annat Finland, Estland, Danmark, Sydafrika och Luxemburg. Med uppe-
håll för 2004 har SVT sänt sketchen varje nyårsafton sedan 1976. 
SVT1 tisdag 31 december kl 19.45
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RAPPORTS ÅRSKRÖNIKA 

LANDET RUNT - ÅRSKRÖNIKA  

2019 blev året då demonstrationerna i världen ökade och blev våld-
sammare. Det var också året då miljöfrågan behandlades - det var ett 
år med vinter-VM, två Nobelpristagare i litteratur och mycket mer. Linda 
Nilarve är programledare för Rapports årskrönika på nyårsdagen.  
SVT1 torsdag 2 januari kl 20.00  

I Landet runts årskrönika väljer programledaren Henrik Kruusval årets 
mest spännande och intressanta reportage från alla delar av Sverige.    
SVT1 söndag 5 januari kl 18.15

TRADITIONER 

Melodifestivalen  2019 - årskrönika.  
Foto: Stina Stjernkvist/SVT 

MELODIFESTIVALEN -  
ÅRSKRÖNIKA
Årskrönikan tittar bakom kulisserna och möter artister, programledare 
och hårt arbetande tv-folk. Det blir en chans att minnas tillbaka till  
höjdpunkterna från Melodifestivalen 2019 och dessutom blickar vi 
framåt  - mot den kommande tävlingen. 
SVT1 lördag 4 januari kl 18.30   

Tävlingarna i Garmisch-Partenkirchen som sänds i SVT på nyårsdagen 
är en klassiker. Tävlingen, som ingår i världscupen, har genomförts 
sedan 1953, men mellan 2006 och 2012 gjorde SVT ett uppehåll i sina 
sändningar. Tävlingarna kommenteras av Peter Jonsson och SVT:s 
backhoppningsexpert Anders Daun.  
SVT1 onsdag 1 januari kl 14.00  

BACKHOPPNING FRÅN    
GARMISCH-PARTENKIRCHEN 

Sedan 1940-talet har nyårskonserten från Wien direktsäntsi radio.  
Första gången SVT sände från Musikverein i Wien var 1975 och det 
är därifrån Wienerfilharmonikerna framför verk av Straussdynastin, det 
vill säga Johann Strauss den äldre och han söner Johann Strauss den 
yngre, Eduard Strauss samt Josef Strauss. Konserten sänds numera i 
över 40 länder och direktsänds även i SR P2 på nyårsdagen. 
SVT2 onsdag 1 januari kl 11.15   

NYÅRSKONSERT FRÅN WIEN 
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BERÄTTELSEN OM JESUS 

ÅRETS KORTASTE DAG -   
KORTFILMER  

I dramadokumentären Berättelsen om Jesus får tittarna lära känna 
Jesus genom de människor som stod honom närmast: Josef och Maria, 
Johannes Döparen, Judas, Pontius Pilatus, Maria Magdalena med flera. 
Det blir en guidning från Jesu födelse, genom hans liv, död och  
återuppståndelse. Några av nutidens mest respekterade bibliska lärda 
och historiker ger en bild av en man och en Messias. 
SVT2 fredag 20 december kl 21.45 (1:4, box på SVT Play) 

Den 21:a december är årets kortaste dag, när natten är som längst och 
dagen så försvinnande kort. Det är också kortfilmens dag och i SVT 
firas detta med en fullspäckad filmfestival med årets bästa kortfilmer.  
 
I åtta olika filmer får publiken möta hängivna nördar, ta del av grovt 
tvistade arbetsplatsskildringar och se konsekvenserna av långa blöta 
nätter. Hela dagen pågår filmfestivalen på SVT Play med flera timmars 
utbud av fiktion, dokumentär och animation i kortformat.

Filmer som visas i programmet:
Dom kallar mig Wrestlare
Hemtjänst 
Flaskhals
Hur det känns att vara bakis
Svaga kvinnor
En Film
Så inget händer dig
Dom kallar mig Fangirl 
SVT2 lördag 21 december ca kl 21.45  

DRAMA & FILMER  

Barnmorskan från East och årets jul- 
special.  
Foto: Neal Street Productions/BBC 

BARNMORSKAN I EAST END -  
JULSPECIAL 
Hos barnmorskorna och nunnorna i East End är det som alltid bråda 
tider när julen närmar sig. Det föds inte bara många barn, utan alla i 
Nonnatus House ska också hjälpa till med förberedelserna för högtiden. 
Syster Julienne (Jenny Agutter) och syster Winifred (Victoria Yeates) 
har kallats till abbedissan för att ta ett svårt beslut. Och i Nonnatus 
House är Trixie (Helen George) nu tillbaka efter sin vistelse i Italien. 
SVT1 söndag 15 december kl 21.00   
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UNGA KVINNOR HEMLIGHETEN 
Systrarna March växer upp i en amerikansk stad under 1860-talet. De 
fyra är den fåfänga Meg, pojkflickan Jo, känsliga Beth och romantiska 
Amy. Deras far är ute i kriget, familjen har ständigt ont om pengar och 
får klara sig så gott det går. Heidi Thomas har skrivit manus baserat på 
Louisa May Alcotts klassiska roman och serien är regisserad av Vanessa 
Caswill.. Maya Hawke, Kathryn Newton, Willa Fitzgerald, Annes Elwyn 
spelar de fyra unga kvinnorna,  
SVT1 söndag 22 december kl 21.00 (1:3, box på SVT Play ) 

Ett brittisk true crime-drama med James Nesbitt (The Missing, Hobbit 
m fl) i huvudrollen som baptisten och tandläkaren som mördade för att 
få vara med sina älskarinnor. Offren han valde var älskarinnornas äkta 
män och han utförde sina brott med stor precision, och förklädde dem 
som självmord. Sanningen kommer i dagen nästan 20 år senare, när 
Gud ber honom att bekänna.  
SVT1 lördag 28 december kl 21.00 (1:4)  

DRAMA & FILMER  

Min fantastiska väninna 
Foto: Eduardo Castaldo Wildside MBF

MIN FANTASTISKA VÄNINNA 
Under jul- och nyårsledigheten bjuder SVT tittarna på den 
italiensk-amerikanska serien Min fantastiska väninna, baserad på Elena 
Ferrantes romaner om Elena och Lila och deras liv i Neapel. Lila, den 
egensinniga och briljanta, drömmer om att bli författare. I stället tvingas 
hon sluta skolan för att hjälpa till att försörja familjen. Elena tar sig  
däremot igenom nålsögat och får fortsätta i realskolan. Serien är  
regisserad av Saverio Costanzo.  
SVT2 torsdag 26 december kl 21.30 (1:8)   

DELIVER US FROM EVIL 
Dansk psykologisk thrillerserie som följer fem personer i en liten dansk 
stad. De beslutar sig för att tillsammans utföra ett mord på stadens 
lokala psykopat. Men de upptäcker snart att när du väl börjat leka gud 
är det lätt att man slutar som djävul. Samtliga åtta avsnitt  
boxpubliceras (alla samtidigt) på SVT Play.  
SVT Play söndag 29 december (box på SVT Play)  

MCLEODS DÖTTRAR  
En ny australisk serie börjar visas måndag 6 januari kl 16.40 i SVT1 - 
McLeods döttrar. På gården Drover’s Run, i södra Australien, bor  
systrarna Claire och Tess, som har tagit hjälp av hushållerskan Meg, 
Megs dotter Judi och en lokal tjej, Becky, för att försöka få ordning och 
utveckla Drover’s Run. Det lär bli en kamp, på många plan.  
SVT1 måndag 6 januari kl 16.40 (1:224)   
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SVT1 måndag 16/12 kl 21.00: The Talented Mr Ripley  
SVT1 lördag 21/12 kl 22.05: Hallonbåtsflyktingen 
SVT1 lördag 21/12 kl 23.45: Medan vi lever  
SVT Play söndag 22/12: Ängeln och den laglöse 
SVT Play söndag 22/12: Det ligger i blodet 
SVT Play söndag 22/12: Kungligt bröllop  
SVT1 måndag 23/12 kl 16.05: En underbar jävla jul  
SVT1 måndag 23/12 kl 23.30: Det ligger i blodet  
SVT1 tisdag 24/12 kl 21.30: Black Jack 
SVT1 onsdag 25/12 kl 16.15: Toy Story 3 (textad) 
SVT Barn onsdag 25/12 kl 16.15: Toy Story 3 (svenska röster)  
SVT2 onsdag 25/12 kl 15.00: Fanny och Alexander  
SVT1 onsdag 25/12 kl 22.00: The Duchess  
SVT1 torsdag 26/12 kl 13.15: Monky  
SVT1 torsdag 26/12 kl 22.50: Den syriska förlovningsringen 
SVT1 fredag 27/12 kl 16.05: E.T The Extra-Terrestial  
SVT1 lördag 28/12 kl 21.50: This Beautiful Fantastic 
SVT2 lördag 28/12 kl 21.45: Pulp Fiction 
SVT1 söndag 29/12 kl 21.00: Att angöra en brygga  
SVT1 söndag 29/12 kl 22.45: Änglagård 
SVT1 måndag 30/12 kl 22.00: Effie Gray 
SVT1 tisdag 31/12 kl 21.00: Dansa först 
SVT2 tisdag 31/12 kl 21.45: Everest  
SVT1 onsdag 1/1 kl 00.15: Chocolat 
SVT1 onsdag 1/1 kl 21.00: Borg 
SVT1 torsdag 2/1 kl 22.50: Vad döljer du för mig?  

LÅNGFILMER  

Shia LaBeouf och Sverrir Gudnason i filmen 
Borg.  
Foto: SFI  

SVT1 fredag 3/1 kl 16.15: Äppelkriget  
SVT1 lördag 4/1 kl 21.45: Molly’s Game 
SVT2 lördag 4/1 kl 21.45: X & Y 
SVT1 söndag 5/1 kl 22.20: Den 12:e mannen
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DOKUMENTÄRER  

Hasse Alfredson och Tage Danielsson. 
Foto: Bertil S-son Åberg/SVT

TOMTENS MINNESLUCKOR 
Vad hände med Martina, hon med Downs syndrom? Och vad hände 
med Pia, hon som var hemlös? Och vad kan ha hänt med Annika Öst-
berg efter att hon kommit ut från fängelset i Kalifornien där hon satt i 
nästan 30 år? Tom-tens minnesluckor är en julkalender för vuxna i 24 
avsnitt där Tom Alandh återvänder till människorna och platserna han 
följt genom åren. 
SVT1 söndag 1 december kl 17.55 (1:24)    

HASSE & TAGE 
Komikerduon Hasse och Tage var världens bästa vänner i över 30 år. 
Deras filmer, revyer, sånger och böcker påverkade en hel nation. När 
Tage dör i förtid förlorar hans barn en pappa, Hasse en fadersfigur och 
hela Sverige en landsfader. Och när Olof Palme dör bara månader efter 
Tage börjar det svenska folkhemmet falla i bitar. Under julhelgerna visar 
SVT den tredelade längre versionen av dokumentären som är aktuell på 
svenska biografer just nu. 
SVT1 onsdag 25 december kl 20.00 (1:3, box på SVT Play från 
22/12) 

BERÄTTELSEN BAKOM  
VÅR TID ÄR NU
Vid sidan av historien om förbjuden kärlek och syskonrivalitet, berättar 
Vår tid är nu om det svenska samhällets förändring mellan 1945 och 
1971. Nu kliver Charlie Gustafsson och Hedda Stiernstedt ur sina roller 
som Calle och Nina, och träffar personer som inspirerat serien. 
Rollen som kökspojken Calle formades efter Tore Wretman, så Charlie 
stämmer möte med krögaren Leif Mannerström, som kände Tore väl. 
Hedda träffar Alexandra Charles som startade nattklubben Alexandras 
1968 – precis som Nina startar klubben Ninas. Suzanne Reuter, som 
spelar Helga Löwander, söker upp verklighetens ”tanten på taket” på 
Hotell Mårtensson i Halmstad. Dessutom får Angelo, eller Simone  
Coppo som han egentligen heter, besök hemma i Rom. 
SVT1 tisdag 17 december kl 20.00 (1:2)    

Sue Perkins är ute på nya äventyr. Den här gången besöker hon Japan 
och får uppleva hur uråldriga traditioner samas med den senaste 
tekniken. Hon provar på sumobrottning, umgås med robotar, badar 
skogsbad och försöker förstå varför det föds så få barn i Japan att man 
talar om en befolkningsskris.  
Kunskapskanalen onsdag 11 december kl 20.00 (1:2)     

JAPAN MED SUE PERKINS 

MÄNNISKAN MED MOSLEY
Hur reagerar vi i riktiga situationer när vi inte vet att vi är övervakade? 
I ett unikt experiment studerar Michael Mosley och ett team experter 
testpersonerna nog i fem utmanande situationer för att ta reda på hur 
vi hanterar dem. Vad är det som pågår i oss när vi hamnar i situationer 
som triggar nostalgi, överlevnadsinstinkt, samarbet, tävlan och rädsla?  
Kunskapskanalen fredag 13 december kl 20.00     
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DOKUMENTÄRER  

Jane Horneys bror Johan Horney  
med bilder  på sin syster.  
Foto: Bertil S-son Åberg/SVT 

ETT UNDERBART LIV 
Varje höst startar minst 15 husbilar i Sverige för att köra till Fuengirola 
campingplats. “Vi lever ett helt annat liv där, vi lever bar aför oss själva”, 
säger sverigefinnarna som bor hela vintern i Spanien 
SVT2 torsdag 19 december kl 18.00     

Tomas woodski tar med oss till olika platser, festivaler och undangömda 
ställen där alla har språket jiddisch som gemensam knytpunkt. Första 
resan går till Bukarest och den stora teaterfestivalen där som framförs 
på jiddisch. Sedan uppträder han på en open mic-festival i London, 
besöker ett bibliotek i Tel Aviv och pluggar jiddisch med ett gäng  
pensionerärer i Paris. 
SVT2 måndag 23 december kl 22.45 (1:4)      

WOODSKIS VÄRLD

En märklig fossil upptäcks på den engelska kusten. Det är lämningarna 
av en ichtyosaur, en så kallad “havs-drake”, eller enorm fiskeödla, som 
dominerade haven under dinosauriernas tid. Utgrävningsteamtet får 
hjälp av Sir David Attenborough som med hjälp av marinbiologer  
studerar likheterna med detta rovdjurs närmaste släktingar - delfiner, 
hajar och krokodiler. Och de inser att de kan haupptäckt en ny art.   
Kunskapskanalen onsdag 25 december kl 21.00   

ATTENBOROUGHS HAVSMONSTER

JAKTEN PÅ ATLANTIS 
Har Atlantis funnits på riktigt, och i så fall var? Legenden om den förlo-
rade staden har gäckat historiker i årtusenden. Nu har den Oscars-
vinnande regissören James Cameron gett sig ut på jakt efter den my-
tomspunna sjukna staden tillsammans med arkeologer, historiker och 
forskare. Ledtrådarna för dem runtom hela Medelhavet, med stopp både 
på Sardinien, i Spanien och i Greklands övärSld.  
Kunskapskanalen torsdag 26 december kl 19.30   

KVINNORNAS HEMLIGA KRIG  
i två avsnitt berättar Jan Guillou om fyra kvinnor som på olika sätt drogs 
in i den lika farliga som hemliga agentverksamheten under det andra 
världskriget. Det handlar om Eva, ung norsk kontorsflicka, som byggde 
upp den motståndsverksamhet som nazisterna i hennes hemtrakt 
lyckats rasera. Kommunisten Karin, poet och äventyrerska, som blev en 
av den svenska underrättelsetjänstens viktigaste agenter. Jane Horney, 
som misstänktes vara tysk spion och avrättades av den danska mot-
ståndsrörelsen. Och Sonja, firad norsk skådespelare som rekryterades 
för att infiltrera den tyska ledningen i hennes ockuperade hemland. 
SVT1 torsdag 26 december kl 21.00 (1:2)
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I denna Iggy Pop-producerade serie berättas den totala historien om 
punken. Från rötterna i 1960-talets protestmusik, via 1980-talet i 
England till 1990-talets skateboardkultur. I fyra delar berättar punkens 
pionjärer och stjärnor varför punken inte är död - och varför den behövs 
nu mer än någonsin.  
SVT2 torsdag 26 december kl 22.30 (1:4, box på SVT Play från 
22/12) )    

DOKUMENTÄRER  

Fat Mike, sångare och basist i punkbandet 
NOFX.  
Foto: Network Entertainment/MGM Television

PUNK - EN REVOLUTION  
I FYRA DELAR 

Belgaren George Nagelmackers drömde om att skapa en lyxjärnväg 
genom Europa. Med på tågets första resa från Paris till Istanbul 1883 
var politiker, diplomater, järnvägschefer, journalister och författare. Vi 
gör en resa med världens mest mytomspunna tåg och på färden från 
Paris till Istanbul får vi höra berättelsen om tåget som revolutionerade 
resandet genom Europa.  
Kunskapskanalen fredag 27 december kl 22.00   

ORIENTEXPRESSEN  
TUR OCH RETUR

OROPATRULLEN 
En tredelad dansk dokumentärserie om Oropatrullen, som var en  
specialenhet inom Köpenhamnspolisen 1965-2001, en civilklädd styrka 
med syfte att observera och verka i Köpenhamns “orosområden”. De var 
framför allt engagerade i narkotikahandeln, men även i situationer som 
hade att göra med husockupationer och kriminella mc-gäng. De var 
omtalade för sin effektivitet och framgång, men också omdiskuterade 
och ifrågasatta för sina otraditionella polisiära metoder.  
SVT2 fredag 27 december kl 22.45 (1:3, box på SVT Play) 

BO I STADEN
En god bostad tillhör människans grundläggande behov och problemen 
med för få och för dyra bostäder är inte nya. Anders Wahlgren har gjort 
filmer om arkitektur och boende i snart 50 år. Nu ser han tillbaka på 
bostadsfrågan genom tiderna, med exempel från sina tidigare filmer. 
SVT1 måndag 30 december kl 18.30 (1:2)    

TIDEN ÄR EN DRÖM 
Hur blev vi de vi är och hur formades det moderna Sverige? På 1800- 
talet gick landet från bondesamhället till att bli en industrination. Fil-
maren Jan Lundqvist har dammsugit landets museer i jakten på de allra 
tidigaste bilderna av denna radikala förvandling. Från 1999. 
SVT2 onsdag 1 januari kl 17.50 (1:2)    
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DOKUMENTÄRER  

Gullan Bornemark.  
Foto: Jonas Rudström/SVT 

Med utgångspunkt i Whitney Houstons död i februari 2012 visar doku-
mentären Whitney - Can I Be Me, regisserad av Nick Broomfield,  upp 
sångerskans liv och hennes samhörighet med familj och vänner. Med 
arkivmaterial från Houstons världsturné 1999 och med intervjuer gjorda 
med hennes familj, vänner och även musiker som arbetade med henne 
berättas om hur sångerskan inledde sin karriär som gospelsångerska 
och hur det sedan gick vidare med när skivbolaget Aristas vd Clive 
Davis upptäckte henne.   
SVT1 måndag 6 januari kl 21.00  

WHITNEY - CAN I BE ME

Musikdirektör Gullan Bornemark blev tant Gullan med ett helt land när 
hon sjöng sina egna låtar i tv. Hon moderniserade barnvisan och  
generationer av svenskar kan alla sjunga med i refrängen till hennes 
stora framgångar som Min kära lilla ponny eller Sudda, sudda (bort din 
sura min). Med 400 sånger, priser och medaljer fick Gullan Bornemark 
sin första Grammis i fjol. Det här är en berättelse om en pionjär inom 
den svenska musikhistorien. 
SVT1 fredag 3 januari kl 18.30      

GULLAN BORNEMARK  

I år är det 50 år sedan Barry Gordy grundade det legendariska skiv- 
bolaget Motown. Nu berättar han och hans medgrundare Smokey Rob-
inson historien om hur en liten studio i Detroit kom att producera några 
av världens största artister - och fick en hel värld att dansa.  
SVT2 onsdag 1 januari kl 21.30     

MOTOWN: DRÖMFABRIKEN 
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I den tredje säsongen av populära Klassen får alla lära känna en helt ny 
klass. Klassen vänder sig till barn i yngre tonåren och tar upp frågor och 
dilemman som är relevanta för dem men som föräldrar eller andra vuxna 
oftast inte tycker är viktiga. Det handlar om små och stora saker som 
skapar igenkänning med ämnen som sträcker sig från att få ett plast-
syskon till ätstörningar, vänskap och mobbing, kärlek eller hur det känns 
att bli bortvald. Klassens avsnitt tar upp de utmaningar och problem 
som barn står inför i vardagen och är ofta baserade på verkliga frågor 
som barn i yngre tonåren har och som de inte delar med sig till vuxna. 
SVT Barn onsdag 25 december kl 19.10 (1:52)  

BARN- OCH UNGDOMAR  

Den tredje säsongen av Klassen.   
Foto: Glenn Strid/SVT

KLASSEN, SÄSONG 3 

LILLA AKTUELLT - ÅRSKRÖNIKA 
Årets viktigaste nyhetshändelser för barn. 
SVT Barn måndag 30 december kl  19.15

SNART 13, SÄSONG 2 
Tjejgänget från Ludvika gör comeback i dokumentärserien Snart 13. 
Den här gången får vi följa Moa, Tilde, Nova och Tova när de börjar på 
högstadiet och för första gången känner på frihetskänslan med att vara 
tonåring. Men det är långt ifrån konfliktfritt. Kommer de fortsätta hålla 
ihop och vara kompisar?  
SVT Play tisdag 31 december kl 06.00 (1:11) 

Åtta äldre julkalendrar publiceras i Öppet arkiv 1 december
De tre avsnitt av En småstad vid seklets början (1966) som finns kvar
Enskilda avsnitt av Långtradarchaufförens berättelser (1975) 
Samtliga avsnitt av:  
Julius Julskötare (1978)
Lille Luj och Änglaljus i strumpornas hus (1983)
Julpussar och stjärnsmällar (1986)
Julvideor ur Kurt Olssons julkalender (1990)
Sunes jul (1991)
Ronny & Julia (2000) 
 
I Öppet arkiv finns alltid följande julkalendrar:  
Gumman som blev liten som en tesked (1967)  
Herkules Jonsson storverk (1969) 
Fem myror är fler än fyra elefanter (1977) 
Trolltider (1979) 
Stjärnhuset (1981) 
Albert och Herberts julkalender (1982) 
Ture Sventon privatdetektiv (1989) 
Mysteriet på Greveholm (1996) 
Pelle Svanslös (1997) 
Julens hjältar (1999)  

TOMTEN PÅ LUPPIOBERGET 
Tomten (Henry Huuva) och Vätti (Paulina Martikainen) bor på det 
snötäckta kalla Luppioberget i norra Sverige. I år har de upptäckt ett 
problem. Planeten mår inte alls bra av allt skräp som nu till och med 
nått Tomteskogen. Därför kan inte Tomten och Vätti fortsätta att skapa 
presenter av nytt material som kommer att skada planeten. Ska de 
ställe in julen? En julkalender på meänkieli.  
SVT Barn söndag 1 december kl 13.05 (1:24)      
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Yvette Hermundstad och André Pops fortsätter att sända Vinterstudion 
under jul-, nyår- och trettonhelgens lediga dagar.  
SVT1 lördag 21 december kl 10.15  
SVT1 söndag 22 december kl 09.45  
 
SVT1 lördag 28 december kl 10.00 
SVT1 söndag 29 december kl 10.00  
 
SVT1 onsdag 1 januari kl 11.30  
 
SVT1 lördag 4 januari kl 11.00 
SVT1 söndag 5 januari kl 12.45  

SPORT   

Vinterstudions programledare Yvette Hermundstad 
och André Pops. Foto: Janne Danielsson/SVT

28 december till 5 januari kör längdskidåkningseliten Tour de Ski för 
14:e gången. Touren inleds i Lenzerheide, Schweiz och avslutas sju 
dagar senare i Val di Fiemme med klättringen upp för Alpe Cermis. SVT 
direktsänder samtliga lopp i touren och tävlingarna kommenteras av Ja-
cob Hård och Anders Blomquist. Programledare är Yvette Hermundstad 
och i studion finns längdskidexperten Mathias Fredriksson.  
SVT1 lördag 28 december kl 12.45: 10 km, masstart, damer 
SVT1 lördag 28 december kl 14.15: 15 km, masstart, herrar  
SVT1 söndag 29 december kl 11.35: sprint, damer & herrar  
SVT1 tisdag 31 december kl 12.15: 15 km, herrar 
SVT1 tisdag 31 december kl 14.45: 10 km, damer  
SVT1 onsdag 1 januari kl 11.50: 10 km, jaktstart, damer  
SVT1 onsdag 1 januari kl 13.00: 15 km, jaktstart, herrar 
SVT1 fredag 3 januari kl 13.00: 10 km, damer  
SVT1 fredag 3 januari kl 15.00: 15 km, herrar 
SVT1 lördag 4 januari kl 11.25: sprint, damer & herrar 
SVT1 söndag 5 januari kl 13.15: Final Climb, damer 
SVT1 söndag 5 januari kl 15.15: Final Climb, herrar  

VINTERSTUDION 

VM: ISHOCKEY - JUNIOR
Torsdag 26 december till söndag 5 januari vgörs junior-VM i ishockey i 
Tjeckien, ett mästerskap som direktsänds i SVT. Sverige spelar i grupp 
A tillsammans med Finland, Kazakstan, Schweiz och Slovakien. I Grupp 
B spelar Kanada, Ryssland, Tjeckien, Tyskland och USA. Programledare 
för sändningarna från Trinec och Ostrava är Marie Lehmann och  
matcherna kommenteras av Chris Härenstam och expert- 
kommentatorer.  
SVT1 torsdag 26 december kl 14.45: Tjeckien-Ryssland 
SVT2 torsdag 26 december kl 19.00: Kanada-USA 
SVT2 fredag 27 december kl 19.00: Tyskland-USA 
SVT2 lördag 28 december kl 14.45: Finland-Slovakien  
SVT2 lördag 28 december kl 18.45: Sverige-Schweiz  

TOUR DE SKI 

SVT2 söndag 29 december kl 14.45: Kazakstan-Finland  
SVT1 måndag 30 december kl 14.45: Tyskland-Kanada 
SVT2 måndag 30 december kl 19.00: USA-Tjeckien  
SVT1 tisdag 31 december kl 14.45: Sverige-Slovakien  
SVT2 tisdag 31 december kl 19.00: Finland-Schweiz 
SVT torsdag 2 januari klockslag ej klara: Kvartsfinaler  
SVT lördag 4 januari klockslag ej klara: Semifinaler  
SVT söndag 5 januari kl 14.45: Bronsmatch 
SVT2 söndag 5 januari kl 18.45: Finalmatch 


