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ÅRET MED KUNGAFAMILJEN

EVERT TAUBE 

JULKALENDERN 

STJÄRNORNA PÅ SLOTTET 

EN KUNGLIG AFFÄR 

Sara Bull har följt den kungliga familjen under 
ett år då pandemins restriktioner sakta släppte 
över Sverige och Europa. 

En dokumentär av Jane Magnusson om  
trubaduren, kompositören, författaren, kon-
stnären och rumlaren Evert Taube. 

Årets julkalender i SVT är En hederlig jul med 
Knyckertz, en mysig julsaga om en bovfamilj i 
en knasig tvärtom-värld. 

Möt David Lagercrantz, Marika Carlsson, Carola 
Häggkvist, Grynet Molvig och Per Andersson i 
Stjärnorna på slottet. 

Sveriges åldrade monark Gustaf V möter Knut Haijby och en gnista tänds. En ytterst hemlig och 
förbjuden relation inleds. Serien är baserad på verkliga händelser. 

TIDIG JULKLAPP FRÅN SVT 

INNEHÅLL
TRADITION 

SAMHÄLLE & DOKUMENTÄR 

UPPESITTARKVÄLL 

DRAMA & SERIER  

KULTUR, MUSIK & NÖJE 

BARN & FAMILJ 

SPORT

LÅNGFILM 

JANUARIPREMIÄRER   
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JULKALENDERN:  
EN HEDERLIG JUL MED 
KNYCKERTZ 

LUCKÖPPNING OCH JULKÖKET 

Årets julkalender i SVT är En hederlig jul med Knyckertz, en mysig 
julsaga om en bovfamilj i en knasig tvärtom-värld. Pappa Bove spelas 
av David Sundin, mamma Fia av Gizem Erdogan och barnen Ture 
och Kriminellen spelas av Axel Adelöw och Paloma Grandin. I andra 
roller ser vi bland andra Claes Malmberg, Vanna Rosenberg och Julia 
Dufvenius. 
Onsdag 1 december kl 07.15 (1:24)

Varje dag efter En hederlig jul med Knyckertz öppnar vi tillsammans 
med Markus Granseth dagens lucka i årets julkalender. 
- Lucköppningen ska vara ett sällskap under december. Som en kompis 
som man tittar på julkalendern ihop med. Som en riktig julkompis, säger 
Markus Granseth.
 
Direkt i anslutning till Lucköppningen så får vi följa med in i Julköket, 
där Markus Granseth lagar julens specialiteter tillsammans med tolv 
olika kända gäster. Julköket är inget vanligt kök - här lagas det mat 
på snedden och resultatet blir väldigt stökigt och kladdigt. Gäster i 
Julköket i år är Joel Adolphson,  Charlotta Björck, Arantxa Alvarez, 
Nassim al Fakir, Per Andersson, Hampus Hedström, Christine Melzer, 
Ellen Bergström, Morgan Alling, Kodjo Akolor, Shanthi Rydwall-Menon 
och Clara Henry. 
Onsdag 1 december kl 07.30 (1:24) 

TRADITION  

Foto: Namn Namnsson

Foto:  Thérèse Korning/SVT
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NOBELVECKAN 5-16 DECEMBER 
Söndag 5 december kl 02.00  
Nobelporträtt  
Fredsprismottagarna: Dmitrij Muratov, Ryssland och Maria Ressa, 
Filippinerna 
Ekonomiprismottagarna: Guido Imbens, Nederländerna, David Card, 
Kanada och Joshua Angrist, Israel
Litteraturprisgataren: Abdulrazak Gurnah, Tanzania 
Porträtt av medicin-, kemi- och fysikmottagarna: 
Medicin: Ardem Patapoutian, Libanon och David Julius, USA 
Kemi: Benjamin List, Tyskland och David MacMillan, Storbritannien
Fyisk: Klaus Hasselmann, Tyskland, Giorgio Parisi, Italien och Syukuro 
Manabe, Japan

Tisdag 7 december  
kl 14.00 Medicinföreläsning (direktsändning, otextad) 
kl 17.00  Litteraturföreläsning (direktsändning, otextad) 
 
Onsdag 8 december 
kl 09.00 Fysikföreläsning (direktsändning, otextad) 
kl 11.00 Kemiföreläsning (direktsändning, otextad) 
kl 13.00 Ekonomiföreläsning (direktsändning, otextad)

Onsdag 8 december kl 19.00:  
Nobelkonserten - direktsändning  
Konserten tillsammans med intervjuer sänds lördag 11 december  
kl 19.05 

Torsdag 9 december kl 13.00:  
Nobel Week Dialogue - direktsändning, otextad 
Sammandrag läggs på SVT Play torsdag 16 december kl 02.00, textad  

Fredag 10 december kl 12.50 
Fredsprisutdelning - direktsändning från Oslo   
Kommentator: Katia Elliott 
 
Fredag 10 december kl 18.30 
Snillen spekulerar 
Programledare: Zeinab Badawi
 
Fredag 10 december kl 16.10 
Nobelprisceremoni - direktsändning från Stadshuset   
Kommentator: Thomas von Heijne 

Fredag 10 december kl 21.00  
En kväll för Nobel – direktsändning från Stadshuset   
Programledare: Victoria Dyring, Jessika Gedin, Cecilia Gralde och 
Pernilla Månsson Colt med gäster och underhållning  

TRADITION  

Foto: Namn Namnsson

Foto: SVT 
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KALLE ANKA OCH HANS VÄNNER 
ÖNSKAR GOD JUL 
Det har blivit dags för Kalle Anka och hans vänner att önska SVT-
tittarna en riktigt god jul. Inslagen från Tomtens verkstad, Kalles besök 
i djungeln, festen hos Snövit och de sju dvärgarna och den blomster-
tokiga tjuren Ferdinand är numera lika traditionsviktigt som sill och 
skinka på julafton. 
Fredag 24 december kl 15.05  

TRADITION

Foto: Namn Namnsson

Foto:  Janne Danielsson/SVT

Tareq Taylor är SVT:s julvärd 2021. Krögaren, kocken, författaren och 
tv-personligheten älskar julen och är laddad inför uppdraget. 
- Att vara julvärd på SVT är kanske det finaste man kan få göra. Jag 
älskar julen. Och att få fira julafton tillsammans med tittarna i år, det 
känns stort på riktigt. Och lite pirrigt, säger Tareq Taylor om sin uppgift. 
Fredag 24 december kl 15.00 

JULVÄRDEN 2021 

På årets kortaste dag, tisdag 21 december, sammanfattas året 
traditionsenligt med en fullspäckad kortfilmsfestival. I år riktas ljuset 
mot talangfulla och intressanta filmskapare från Norrland. I fyra 
olika filmer får publiken möta en samisk familjs ihärdiga kamp mot 
Skatteverket, rödfärgade sommarnätter i Gällivare, trånande blickar på 
nattåget till Älvsbyn och framtiden i Laisvall. William Spetz kommer 
att vara vår egen norrländska guide och filmer som visas är Svonni vs. 
Skatteverket av Maria Fredriksson, Jag vill se Gällivare brinna av André 
Vaara, Nattåget av Jerry Carlsson och Finito av Patrik Eklund.  
Tisdag 21 december kl 21.45 

ÅRETS KORTASTE DAG 

Följ med när kungen och drottningen tar med kronprinsessparet 
och deras barn, prinsessan Estelle och prins Oscar, på skidtur i 
Drottningholmsparken. Och missa inte när kronprinsessan Victoria 
rycker in och ger första hjälpen på militärövning med hemvärnet i 
Dalarna. Det blir också kungligt dop - den här gången är det prins Carl 
Philips och prinsessan Sofias tredje barn, prins Julian, som ska döpas - 
men också mycket mer.  
Tisdag 21 december kl 20.00 

ÅRET MED KUNGAFAMILJEN 

Årets Luciamorgon utspelar sig i byn Tällberg vid Siljans strand i 
Dalarna. För luciatåg och körsång står elever vid Musikkonservatoriet i 
Falun, samt en barnkör från Kulturskolan. Sjunger gör även Malin Foxdal 
och artisten Bjoern. Anders Nygårds spelar fiol, Bianca B Linderholm 
cello och Mattias Perez gitarr.
Måndag 13 december kl 07.00 

LUCIAKONSERT 

KARL-BERTIL JONSSONS JUL 
Sedan 46 år tillbaka sänder SVT årligen Sagan om Karl-Bertil Jonssons 
jul. Tage Danielsson läser sin text, som skrevs 1964, till Per Åhlins bilder. 
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.
Fredag 24 december kl 19.05
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TRADITION 

Foto: Namn Namnsson

Foto:  Siegfried Pilz, United Archive 

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. 
Lördag 25 december kl 19.45 

KONUNGENS JULTAL 

FANNY OCH ALEXANDER 

Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander har ett halvbiografiskt
manus. Rollfigurerna Fanny, Alexander och styvfadern Edvard är
baserade på Bergmans syster Margareta, Bergman själv och hans far
Erik. Filmen är från 1982 och handlar om den förmögna familjen Ekdahl.
Fanny och Alexanders far Oscar dör av ett slaganfall och deras mor
gifter om sig med stadens biskop, en änkeman som misshandlar
Alexander på grund av hans livliga fantasi. 
Söndag 26 december  

Midnattsmässan från Sankt Peterskyrkan i Rom direktsänds 
traditionsenligt på julaftonens sena kväll och leds av påve Franciskus. 
Svensk kommentator är Charlotta Smeds, journalist i Rom.
Torsdag 24 december kl 21.30

MIDNATTSMÄSSAN 

Det tolfte avsnittet från den första säsongen av Svensson, Svensson 
(1994) – där familjen Svensson firar jul – har blivit en tradition på SVT 
och har visats sedan 2000. Ta chansen att se pappa Gustav (Allan 
Svensson), mamma Lena (Suzanne Reuter) och barnen Lina (Chelsie 
Bell Dickson) och Max (Gabriel Odenhammar) fira sin allt annat än 
fridfulla julafton.
Fredag 24 december kl 21.10

SVENSSON, SVENSSON 

SÁPMIS ÅRSKRÖNIKA 

Bilderna, rösterna, avslöjandena - Rapports årskrönika sammanfattar 
det gångna årets händelser, från de stora avgörande skeendena till de 
mindre och ögonblicken vi minns.  
Tisdag 28 december kl 20.00 

RAPPORTS ÅRSKRÖNIKA 

Vad minns du av året som gått? I Sápmis årskrönika blandar de stora 
händelser med människors berättelser från nyheter och program under 
det gångna året. 

GREVINNAN OCH BETJÄNTEN
Originaltiteln på svenskarnas favorit Grevinnan och betjänten är 
Dinner for One, en sketch skriven av den brittiske författaren Lauri 
Wylie på 1920-talet. Ursprungligen spelades den in av tysk tv, men 
det är en schweizisk version som har visat sedan 1976 på SVT på 
nyårsafton med undantag för 2004, då programmet ställdes in på grund 
av tsunamikatastofen. Sketchen visas också i ett antal europeiska 
tv-kanaler, bland andra Finland, Estland, Danmark, Sydafrika och 
Luxem¬burg.
Fredag 31 december kl 19.45
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TRADITION  

Foto: Namn Namnsson

Foto: Mikael LIndell Bolin 

Landet runt väljer bland årets spännande och intressanta reportage 
från hela Sverige. Programledare: Henrik Kruusval. 
Söndag 9 januari kl 18.15

LANDET RUNTS ÅRSKRÖNIKA 

På grund av pandemin spelades det inga föreställningar på 
Fredriksdalsteatern i somras. På grund av detta visar SVT därför  
Var god dröj, en komedi om ett nedslitet och sparbetingat lasarett i 
Helsingborgstrakten. Karin Bellman (Eva Rydberg) är intagen för sin 
alzheimer, men det har hon glömt. När hon blir flyttad från avdelningen 
Fröding till Ferlin startar en karusell av förväxlingar. Maken (Allan 
Svensson) är teologie doktor, men misstas genast för en medicine 
doktor och mitt i allt dyker inspektören från landstinget upp. 
Torsdag 6 januari kl 20.00 (repris)  

VAR GOD DRÖJSAGOVÄRLD 

Sedan 1940-talet har nyårskonserten från Wien direktsänts i radio.
Första gången SVT sände från Musikverein i Wien var 1975 och det är
fortfarande därifrån Wienerfilharmonikerna framför verk av 
Straussdynastin, det vill säga Johann Strauss den äldre och hans 
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. Årets dirigent är Daniel Barenboim (f 1942), argentinsk-
israelisk dirigent som är ledare för Staatsoper Unter den Linden, Berlin. 
Lördag 1 januari kl 11.15

NYÅRSKONSERT FRÅN WIEN 
Under 2021 har SVT visat världscupen i längdskidor, skidskytte och 
alpint. Utöver det har vi också visat internationell friidrott i Diamond 
League-serien, mängder av ridsport och Paralympics. Se årets mest 
spännande, mest otroliga och mest roliga sporthändelser i Sportens 
årskrönika.  
Tisdag 4 januari kl 20.00  

SPORTENS ÅRSKRÖNIKA   

På nyårsafton återuppstår en SVT-tradition som inleddes  redan 1974, 
men som de senaste 20 åren gjort ett uppehåll. Sagovärld (The Tales 
of Beatrix Potter) är en film som levandegör den brittiska författaren 
Beatrix Potters världsberömda sagofigurer. Filmen inleds med bilder 
från Beatrix Potters feriehem i Cumbria, där den unga konstnärinnan 
skapade sina figurer. Sedan övergår filmen i en serie baletter, där 
figurerna framställs av dansare från The Royal Ballet i London. 
Fredag 31 december kl 16.00 
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MIN SANNING 

LILI & SUSIE -  
TVÅ GYLLENE SYSTRAR 

EVERT TAUBE 

MONSTRET HENRIK VIII 

Min sanning är ett intervjuprogram där kända svenskar som gjort 
något slags avtryck i svensk offentlighet samtalar om sina liv och 
karriärer med Anna Hedenmo. Först ut bland gästerna är Expressens 
utrikeskorrespondent Magda Gad, tätt följd av skådespelaren Krister 
Henriksson och näringslivshöjdaren Gunilla von Platen.
Söndag 5 december kl 20.00 (1:10) 

- Allt som Lili och Susie sjöng hamnade på Trackslistan!  
Orden är popkungen Ola Håkanssons, han som låg bakom några av 
deras absolut största hits under 80-talet. I det här porträttprogrammet 
berättar Lili och Susie också mer om okända sidor av sina liv.  De 
återbesöker skärgårdsidyllen där de växte upp med andra kända 
musiker i tidiga ungdomen. Här väcks minnen till liv av musik och 
sommarflirtar.  
Tisdag 21 december kl 21.00 

Evert Taube är trubadur, kompositör, författare, konstnär och rumlare. 
Han är sjöman och make, han är rolig, sorgsen, ett geni och så 
småningom väldigt berömd. Evert Taube finns innan den rörliga filmen 
finns, han växer upp med musikinstrument, sedan stenkakor och så 
radio och till slut tv. När Evert Taube föds 1890 så lever fortfarande 
Sioux-folkets hövding Sitting Bull. Samma år som Evert Taube dör i 
januari 1976 släpper Abba låten Dancing queen. Däremellan skriver 
han några av våra mest kända visor, han formar vår svenska självbild 
och finns fortfarande kvar hos oss trots att han dog för snart 50 år 
sedan. En dokumentärserie i tre delar av Jane Magnusson.
Måndag 20 december kl 20.00 (1:3) 

En miniserie som berättar hur en traumatisk barndom formade en 
intelligent och elegant prins till en paranoid tyrannisk härskare som för 
all framtid förändrade Storbritannien. I rollerna ses Laurence Spellman, 
Jason Isaacs, Enzo Squillino Jr, Amelia Strohm, Steve Steen, Chris 
Barnes och Howard Perret. 
Tisdag 14 december kl 20.00 (1:2) 

SAMHÄLLE & DOKUMENTÄR 

Foto: Namn Namnsson

Foto: SVT 

MÄN SOM SJUNGER 
Filmaren Dylan Williams pappa Ednyfed närmar sig 90 år. Hans stora 
glädjeämne i livet är att sjunga i traditionell walesisk manskör - det har 
han gjort varje vecka i sjuttio år. Men The Trelawnyd Male Voice Choir 
i Flintshire tampas med samma utmaning som medlemmarna - den 
åldras. En intensiv kampanj för att värva nya medlemmar till kören 
inleds, samtidigt som man övar för fullt inför sin första utlandsresa på 
20 år. 
Söndag 12 december kl 22.30
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HUNDRA PROCENT BONDE -  
JULSPECIAL 

ETT ÅR MED PRINS CHARLES FRIVILLIG VID FRONTEN 

LARS MONSEN OCH HUNDARNA 

När Frank Ladegaard Erichsen och hans familj ska fira jul på sin gård 
på Jylland är det alltid mycket som måste förberedas. I denna julspecial 
får tittarna se hur Frank torkar och röker bland annat revbenspjäll, se 
hur familjen tvinnar rep av snören som tidigare suttit kring halm- och 
höbalar eller annat material som använts på gården. Dessutom lär sig 
Frank att göra träskor enligt gammal modell och så bakar hela familjen 
sitt julrågbröd och små fina vaniljkransar i en vedeldad ugn av större 
mått. 
Torsdag 23 december kl 17.00 

BBC har följt den brittiske kronprinsen Charles i samband med hans 
50-årsjubileum som greve av (Duke of Cornwall). Den kungliga titeln 
har en 700-årig tradition som innebär ett ansvar för grevskapet 
Cornwall, men som alltid varit framåtblickande. Det brittiska teamet har 
följt kronprinsen i hans arbete som både arbetsgivare och jordbrukare i 
regionen.  
Måndag 27 december kl 18.15 (1:2) 

Vid den livsfarliga frontlinjen i norra Irak kämpar de svenska 
frivilligsoldaterna Tony och Soran. De strider med Peshmerga mot IS. 
Genom deras ögon upplever vi krigets fasor, men också vardagslivet 
som frivilligsoldat. Det blir en resa in i kriget, om rätt och fel, men också 
om våndorna hos en anhörig som blir kvar hemma i Sverige. Tidigare 
har vi hört om dem som radikaliserats för att åka och strida för IS. Men 
de som kämpat på andra sidan är betydligt fler. Här möter vi två av dem. 
Dokumentär av Lars Lyrefelt och Emil Marczak. 
Söndag 12 december kl 02.00 

Den norsk-samiske äventyraren och författaren Lars Monsen har 
bestämt sig för att bli världens bäste hundspannsförare. Men för att 
bli bäst krävs långsiktig planering och hårt arbete. Han har gett sig 
själv fem år för att bygga upp ett hundspann, en servicegrupp och, 
naturligtvis, sig själv. 
Måndag 27 december kl 19.20 (1:6)

SAMHÄLLE & DOKUMENTÄR 

Foto: Namn Namnsson

FFFoto: OJM/NRKt

”Gröna vågen” sveper över Sverige. Man vill tillbaka ut i naturen, till ett 
liv långt bort från stan. Och i stan klagar ”Skärholmsfruarna” på höjda 
matpriser så att till och med Olof Palme får backa. I augusti rymmer 
femton fångar från Kumlaanstalten och några veckor senare så utspelar 
sig Sveriges första flygkapning på Bulltofta. Det är ett OS-år, med 
svenska medaljer i München, men också ett attentat där elva israeliska 
idrottsmän dödas. Det och mycket mer i Året var 1972 av Jonas Fohlin 
och Eva Tillberg
Söndag 26 december kl 02.00

ÅRET VAR 1972 

MAYARIKETS VÄRLD 
För mer än 2000 år sedan byggde Mayafolket gigantiska städer 
mitt i Centralamerikas djungel. De var lysande uppfinnare och deras 
kalender anses fortfarande än idag vara ett matematiskt mästerverk. 
Dokumentären berättar den spännande historien om denna unika 
avancerade civilisation.
Kunskapskanalen lördag 26 december kl 22.00  
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SKANDALEN PÅ HUSEBY 
Florence Stephens äger ett av Smålands rikaste gods. Hennes 
hem gästas av kungligheter och fint folk. En dag dyker en ung prins 
Bernadotte upp tillsammans med en nära affärskompanjon och några 
år senare är godset tömt på alla tillgångar och Florence Stephens 
svindlad på sin förmögenhet. Det kommer att bli en av 1960-talets 
stora rättsskandaler med förstasidesrubriker i pressen och rapportering 
i radio och tv. En dokumentär av Astrid Ohlsén, Håkan Pieniowski och 
Lasse Summanen.
Torsdag 30 december kl 18.15

SAMHÄLLE & DOKUMENTÄR 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Husebyarkiven 

En falsk castingansvarig arbetar hårt för att locka fram intima klipp 
på unga kvinnor som tror att de ska få vara med på en casting för en 
huvudroll. Han jobbar med falska e-postadresser, skapar påhittade 
manus och använder sig av röstförvrängning. En av de unga kvinnorna 
börjar fatta misstankar men bestämmer sig också för att spela med i 
den castingsansvariges spel för att avslöja honom. 
Tisddag 28 december kl 21.45 (1:3) 

JAKTEN PÅ CASTINGBEDRAGAREN

Joanna Lumley ger sig av på en resa genom Norge mot polcirkeln. Hon 
har sedan barndomen i Malaysia drömt om att få uppleva norrsken 
och riktig kyla. Hon tar en tur med hundspann och med hjälp av exakta 
koordinater tar hon klivet över polcirkeln. Men norrskenet låter sig inte 
beskådas så lätt. 
Kunskapskanalen tisdag 28 december kl 21.00

JOANNA LUMLEY OCH 
NORRSKENET

AFRIKAS VILDA ÅRSTIDER 
En programserie I fyra avsnitt som utspelar sig under ett enda år i 
Afrika. Varje episod fokuserar på en av de fyra säsongerna vår, sommar, 
höst och vinter. Djuren är filmade i fantastiska miljöer och vi får bekanta 
oss med några av Afrikas många dolda underverk.  
Kunskapskanalen lördag 1 januari kl 21.00 (1:4)

JÄRNVÄGAR OCH ARKITEKTUR,  
SÄSONG 2 
Järnvägsexperten och historikern Tim Dunn tar oss med på en 
resa genom Storbritannien och Europa för att utforska den mest 
iögonfallande arkitekturen längs järnvägarna. Från tågstationer till 
viadukter, från hotell och signalboxar får vi se vad järnvägarna har gett 
upphov till och som har en historia att berätta.
Kunskapskanalen söndag 2 januari kl 21.00 (1:10 
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SVT bjuder på en en uppesittarkväll för film- och dokumentärälskare 
dan före dopparedagen. Torsdag 23 december har alla som var unga 
på 1980- och 1990-talet möjlighet att frossa i dokumentärer och 
långfilmer.  Det är allt från musik - Ratata, Noice, Kiss, Aha och Bagen 
med Cia Berg - dokumentärer som Jag är Klimpen, motherfucker, 
IT-bubblan som aldrig sprack och Lasse Lindroth - allt för ett skratt, till 
långfilmer som Morrhår och ärtor, Blair Witch Project, Fever Pitch, Will 
Hunting, Strictly Ballroom och Bagdad Cafe.  
 
Detta är samtliga titlar som publiceras på SVT Play torsdag 23 
december kl 02.00:  
 
Dokumentärer
Aha - the movie
Bagen
Broder Daniel
Charles och Diana: Århundradets bröllop
Chippendales förbannelse
IT-bubblan som aldrig sprack
Jag är Klimpen, motherfucker
Kiss och gitarristen som försvann
Lasse Lindroth - allt för ett skratt
Mot andra världar
MTV - kanalen som formade en generation
Noice
Premier League
Ratata genom 80-talet
Sierskan
Spice Girls
Swedish Metal Aid
 

Långfilm  
1939
Austin Powers - hemlig internationell agent
Bagdad Café
Brazil (publiceras 1 januari)
Casino
Election
Fever pitch - en i laget
Gilbert Grape
Hajen som visste för mycket
Heat
L.A konfidentiellt
Macken
Mannen med järnmasken (publiceras 31 december)
Morrhår och ärtor
Muriels bröllop
Stinsen brinner ... filmen alltså
Strictly Ballroom
The Blair Witch Project
The Commitments
Vägen ut
Will Hunting
Änglagård
 
 

UPPESITTARKVÄLL 

Foto: Namn Namnsson

Foto:  Mikael Jansson                        

FÖR DIG SOM VAR UNG PÅ 1980- 
OCH 1990-TALET 

Foto: SVT                       
dia
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VÄRLDARNAS KRIG 

ÅRETS KORTASTE DAG

ETT FALL FÖR VERA, SÄSONG 10 

KVARTERET SKATAN FIRAR 20 ÅR 

BARNMORSKAN I EAST END – 
JULSPECIAL

ITV har skapat en ny version av Världarnas krig, H.G Wells science 
fiction-roman från 1898. Storbritannien drabbas av vad man tror är 
meteorstormar i början av 1900-talet. Det visar sig vara rymdfarkoster 
från andra planeter. Och utomjordingarna behöver jorden och 
människorna är i vägen. Huvudrollerna spelas av Eleanor Tomlinson 
(Poldark, Loving Vincent), Rafe Spall (Jurassic World: Fallen Kingdom, 
The Big Short), Rupert Graves (Sherlock, Swimming with Men) och 
Robert Carlyle (Trainspotting, Once Upon a Time). 
Fredag 10 december kl 22.40 (1:3) 

På årets kortaste dag, tisdag 21 december, sammanfattas året 
traditionsenligt med en fullspäckad filmfestival. I år riktas ljuset mot 
talangfulla och intressanta filmskapare från Norrland. I fyra olika filmer 
får publiken möta en samisk familj ihärdiga kamp mot Skatteverket, 
rödfärgade sommarnätter i Gällivare, trånande blickar på nattåget till 
Älvsbyn och framtiden i Laisvall.  William Spetz kommer att vara vår 
egen norrländska guide och filmer som visas i programmet är Svonni vs. 
Skatteverket av Maria Fredriksson, Jag vill se Gällivare brinna av André 
Vaara, Nattåget av Jerry Carlsson och Finito av Patrik Eklund.
Tisdag 21 december kl 21.45

I den tionde säsongens näst sista avsnitt får kriminalkommissarie Vera 
Stanhope (Brenda Blethyn) och hennes kollegor i uppdrag att lösa ett 
fall där ett dödande slag utdelas flera timmar tidigare än döden inträffar, 
I säsongens sista avsnitt, det fjärde, dödas en spelbutiksägare framför 
sin fru och sin dotter. 
Fredag 17 december kl 21.45 (avsitt 3) och söndag 26 december kl 
21.45 (avsnitt 4) 

Kvarteret Skatan, som består av komikerna David Batra, Anna Blomberg, 
Johan Glans, Rachel Mohlin, Vanna Rosenberg, regissör Mikael Syrén 
och producent Mats Grimberg, bildades 2002 och lagom till 20-års 
jubiléet kommer nu ny avsnitt.
Lördag 11 december kl 20.00 

Julen 1965 står för dörren och alla de boende i Nonnatus House ser 
fram emot firandet. Men tyvärr går inget som planerat. Syster Monica 
Joan (Judy Parfitt) tas in på sjukhus, Trixie (Helen George) blir upprörd 
över att få en prenumeration till en äktenskapsrådgivare i julklapp och 
Shelagh (Laura Main) får hjälpa till vid en känslomässig födsel som 
också innebär en överraskande återträff. En cirkus kommer till Poplar 
vilket skapar ett äventyr för Phyllis Crane (Linda Bassett). 
Torsdag 23 december kl 20.00

DRAMA & SERIER  

Foto: Namn Namnsson

Foto : Simon Rudholm      

Henrik och Stephanie är på väg till Paris för att i hemlighet gifta sig. 
Men på grund av en ny corona-lockdown i Frankrike blir resan inte av. 
Eftersom det är svårt att hitta en kyrka i Köpenhamn bestämmer de 
sig för att kombinera bröllop och bröllopsresa och att därför segla till 
Løkken. 
Söndag 12 december kl 02.00

VAR LIGGER LØKKEN, SÄSONG 2 
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MORDEN I MIDSOMER, SÄSONG 22

AGATHA OCH MIDNATTSMORDET

Under sommaren visade SVT alla avsnitt utom ett av den 22:a 
säsongens av Morden i Midsomer. Säsongens sista avsnitt – det 
sjätte – har sparats för att ge tittarna en högtidsstund under julhelgen. 
Avsnittet har titeln The Witches of Angel’s Rise och handlar om mord 
i den andliga världen. Samtidigt som Angel’s Rise Parapsykiska Mässa 
går av stapeln hittas en kvinna död omgiven av rituella symboler. När 
ytterligare en person mördas – hittad hängande upp och ned i ett träd – 
tar fallet en ny vändning.  
Lördag 25 december kl 21.45

London 1940. Efter tolv böcker om Poirot skrivna under sex år borde 
Agatha Christie vara en rik kvinna. I stället lever hon på gränsen till 
misär och att ta död på den populäre belgiske detektiven kan verka 
dumt, men hon har en plan. Hon vill sälja manuset till en privat köpare, 
ett superfan som kan tänka sig att betala vad som helst för att få vara 
del av historien. Ett möte på ett välkänt Londonhotell bokas in, men allt 
går fel och snart inser Agatha att det som kan skapa mer pengar än ett 
sista manus om Poirot är den sista boken skriven av Agatha Christie. 
Torsdag 30 december kl 21.00

DRAMA & SERIER 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Johan Paulin/SVT 

Året är 1933 och källarmästare Kurt Haijby driver tillsammans med sin 
hustru restaurang Lido i Stockholms nöjeskvarter. Men Kurt är straffad 
och får därför inget sprittillstånd. Han beslutar att gå ”till kungs” med 
ärendet. I mötet med Sveriges åldrade monark Gustaf V tänds en gnista 
och en ytterst hemlig och förbjuden relation inleds. Men i en tid där 
homosexualitet är ett lagbrott och monarkin är hotad av politiken, finns 
inget utrymme för skandaler. Kungens närmaste förstår att relationen 
riskerar att ta en ände med förskräckelse och avråder monarken från 
allt samröre med Haijby. Bubblan spricker när Kurts hustru, Anna Haijby, 
begär skilsmässa och anger makens otrohet som orsak. Manus: Bengt 
Braskered. Regi: Lisa James Larsson. 
Torsdag 23 december kl 02.00 (1:4) 

EN KUNGLIG AFFÄR 

BBC har skapat en humorserie om den påhittade teatergruppen 
Cornley Polytechnic Drama Society som ska göra en föreställning. Elva 
personer är engagerade i gruppen, där Henry Shields spelar regissören 
Chris Bean. En man som försöker hålla ihop allt, men som verkligen 
har stora svårigheter med att göra det. Henry Lewis spelar Robert, som 
anser sig själv vara en fulländad Shakespeareskådespelare och som 
oförtrutet påpekar och utnyttjar detta.    
Lördag 25 december kl 19.00 (1:6) 

ALLT SOM BLEV FEL 
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DRAMA & SERIER  

Foto: Namn Namnsson

Foto: ITV

Kriminalintendent Roy Grace (John Simm) misstänker att det kan 
finnas en koppling mellan ett enskilt dödsfall och upptäckten av 
kroppsdelar på ett fält. Men hans chefer är inte lika övertygade.  
Russell Lewis, som bland annat har skrivit manus till Unge kommissarie 
Morse har skrivit manus till Grace: Ett snyggt lik, som är baserad på den 
populäre deckarförfattaren Peter James böcker om Roy Grace. Julia 
Ford har regisserat och avsnittet hade brittisk premiär i april i år. 
Måndag 3 januari kl 21.00

GRACE – ETT SNYGGT LIK 

Det är många tittare som har väntat på den femte och sista säsongen 
av den australiska serien Hjärtats vägar, med den tidigare framgångsrika 
kirurgen Hugh Knight (Rodger Corser) som efter yrkesmässiga problem 
tvingats att jobba som allmänläkare i det lilla samhället Whyhope. När 
den femte säsongen börjar har innevånarna haft stora problem. Det har 
varit översvämningar, men också torka och svåra bränder. Samtidigt 
har Hughs tidigare chef Penny (Haley McElhinney) precis blivit ensam 
igen och Hughs mamma Meryl (Tina Bursill) är anklagad för att ha 
förskingrat det lilla samhällets fonder.  
Lördag 1 januari kl 17.15 (1:8)  

HJÄRTATS VÄGAR, SÄSONG 5
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SWEDISH METAL AID 

JULKONSERT MED  
SYSKONEN BREMNES  

MUSIKHJÄLPEN 2021 

SAGAN OM KARL-BERTIL 
JONSSONS JUL 

LUCIA 2021 

MIN SANNA JUL 

Det här är storyn om kultlåten ”Give a helpin’ hand” och Swedish Metal 
Aid. Det blir en nostalgiresa och en berättelse om 1980-tal, musikalisk 
välgörenhet och enorma mängder hårspray. Medverkar gör Stefan 
Johansson, Kee Marcello, Joey Tempest, Tommy Nilsson, Martina Axén, 
Robban Ernlund och många fler. 
Måndag 20 december kl 21.00 

Konsert med Ola, Kari och Lars Bremnes, samtliga välkända norska 
musiker, som bjuder på egna julminnen samt en rad norska julsånger, 
både gamla och nya.  
Onsdag 22 december kl 21.45

Alla barn har rätt till en trygg barndom. Trots det tvingas just nu 160 
miljoner barn i världen till barnarbete. De sliter på stekheta åkrar, utsätts 
för gifter i osäkra fabriker, kryper i trånga gruvgångar och städar bakom 
stängda dörrar där ingen ser vad som händer. Mellan måndag 13 
december och söndag 19 december kommer Musikhjälpen att finnas 
på plats på Stora Torget i Norrköping och direktsända både i SR och 
SVT. 
SVT1 måndag 13 december kl 20.00: Insläpp 

Den älskade berättelsen om 14-åringen som tar från de rika och ger 
till de fattiga är för många en lika självklar tv-tradition i SVT som 
Kalle Anka, och har berört flera generationer svenskar. Nu har sagan 
blivit scenföreställning med nyskriven musik och det är Henrik Dorsin 
som berättar på scenen och som också står för bearbetning och de 
nyskrivna sångtexterna. För regi och koreografi svarar Anna Vnuk 
och sagans legendariska skapare, Per Åhlin, har skapat scenografin. 
Kompositör för den nyskrivna musiken är Carl Bagge.
Torsdag 23 december kl 21.10 

Årets Luciakonsert utspelar sig i byn Tällberg vid Siljans strand i 
Dalarna. För luciatåg och körsång står elever vid Musikkonservatoriet i 
Falun, samt en barnkör från Kulturskolan. Sjunger gör även Malin Foxdal 
och artisten Bjoern. Anders Nygårds spelar fiol, Bianca B Linderholm 
cello och Mattias Perez gitarr.
Måndag 13 december kl 07.30

Sanna Nielsen bjuder på ett musikaliskt fyrverkeri av julmusik 
tillsammans med några av Sveriges bästa musiker i sin Min sanna jul. 
Julens låtar förpackas på ett nytt sätt, med musik och musikalitet i alla 
tempon. Allt varvat med minnen, värme och mellansnack.
Fredag 24 december kl 20.00

KULTUR, MUSIK & NÖJE

Foto: Namn Namnsson

Foto: Robert Eldrim/Scalateatern
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BÄST I TEST - JULSPECIAL 

MISSLYCKANDEN I MITT LIV SKAVLAN – EN JÄTTEDÅLIG IDÉ 

BEST OF SKAVLAN 

I årets julspecial från Bäst i test bjuder Babben Larsson och David 
Sundin på exklusiva tester, tradtionsenliga tillbakablickar och en 
introduktion till den nya säsongens panel. Vem hittar en satsumas i 
julstrumpan först? Vem kan få iväg julmusten längst? Och vem vinner 
den hemliga julklappen?  
Lördag 25 december kl 20.00 

En komisk betraktelse om tillkortakommanden av och med prisade 
komikern Olof Wretling från Klungan-gänget, Pappas pengar, Bäst i test 
med flera. Hemma i Karlstad går Olof och funderar. Lär man sig alltid 
av sina misstag och hur viktigt är det egentligen att ”hålla masken”? 
En mysigt annorlunda berättelse och efterlängtad uppföljare till 
Diagnoserna i mitt liv.
Onsdag 29 december kl 20.00

Julkonsert inspelad på Kulturhuset i Helsingfors med konferencier 
Christoffer Strandberg, husbandet The Nordic Pop Up Orchestra och 
kören His Master’s Noise. Svenska medverkande gäster är Tomas Ledin, 
Bengan Janson och Alexander Lycke. 
Söndag 26 december kl 21.15 

En talkshow i Sveriges Television lett av en norrman? Hur skulle det 
gå? En fredagskväll i januari 2009 klev Fredrik Skavlan in i de svenska 
vardagsrummen och blev kvar där. 13 år, 300 program och 2000 gäster 
senare är det dags att göra bokslut. Niklas Källner söker upp Fredrik 
Skavlan och frågar vad det var som hände. Vad var Fredrik och han 
med om? Vad var gästerna med om? Och framförallt – vad fick tittarna 
vara med om? Ett djuplodande samtal där Niklas träffar den private 
Fredrik, utan skyddande grå kostym och ljudvågor. Samtalet varvas 
med minnesvärda ögonblick ur Skavlan, skratt, tårar, överraskningar, 
oförutsägbara möten mellan internationella celebriteter och svenska 
och norska gäster. Och så förstås de obekväma och pinsamma 
situationerna. 
Söndag 26 december kl 20.00 

Efter 13 år på SVT är det nu dags för Fredrik Skavlan att önska Gott 
Nytt År en sista gång. Och han gör det som vanligt med en tillbakablick 
på det absolut bästa från säsongen som gått.
Fredag 31 december kl 21.00

KULTUR, MUSIK & NÖJE

Foto: Namn Namnsson

Foto:  Knut Koivisto, Janne Danielsson/SVT 

DECEMBERKVÄLL 
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STJÄRNORNA PÅ SLOTTET 

SCENER UR ETT “ÄKTENSKAP”

TOLVSLAGET PÅ SKANSEN 

Komikern och skådespelaren Per Andersson, ståupp-komikern Marika 
Carlsson, skådespelaren Grynet Molvig, journalisten och författaren 
David Lagercrantz och artisten Carola Häggkvist - så ser den glittriga 
kvintetten ut i årets Stjärnorna på slottet. I programmets 16:e säsong är 
mötesplatsen Bäckaskog slott i nordöstra Skåne, där stjärnorna bjuder 
på stora känslor, mycket skratt och god mat under en vecka. Tareq 
Taylor gör sin fjärde säsong som kock i programmet.  
Lördag 1 januari kl 21.30 (1:5) 

SVT visar Messiah Hallbergs andra soloföreställning Scener ur ett 
”äktenskap” som han kallar för en standupshow om att bli ihop, bita 
ihop och bryta ihop. Messiah Hallberg har setts i tv-program som 
Finaste familjen, Parlamentet och som panelmedlem i SVT:s program 
Cyklopernas land.  
Onsdag 4 januari kl 22.30

SVT firar in det nya året på Skansen, precis så som SVT brukar göra. 
Efter att pandemirestriktionerna tagits bort kan publiken åter igen ta 
plats vid Sollidenscenen eller i tv-soffan för att njuta av sång, musik och 
diktläsning.     
Fredag 31 december kl 23.00 

KULTUR, MUSIK & NÖJE 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Janne Danielsson/SVT
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JULMYS  

DRAKEN OCH TRUDELUTT- 
MYSTERIET 

MINI-AGENTERNA KLASSEN, SÄSONG 5

Varför inte starta julaftonens morgon med ett riktigt julmys för hela 
familjen. Markus Granseth presenterar juliga program tillsammans med 
gäster som melodifestivalvinnaren Tusse, magikern Vilgot Michelin, en 
glimrande barnkör och barnens favoriter Draken från Bolibompa och 
Bulten från Labyrint.  Vi får bland annat se julkalenderns sista avsnitt 
och i programmet Bakom kulisserna får vi följa med på inspelningen av 
En hederlig jul med Knyckertz. 
- Det blir stämningsfull julmagi för alla! lovar Markus. 
Fredag 24 december kl 07.00 

Mini-agenterna utspelar sig, precis som Agenterna, i Krimsta City och 
har samma högkvarter. Och i stället för Agent V får Mini-Agenterna sina 
uppdrag av Agent X - spelad av polisen Alexandra Goncalves, känd från 
SVT Barn:s Brottsligt. Men det är ingen barnlek för Mini-Agenterna - 
Kapten Spindel, Motor-Gina, Manick-Stina och Fredde Flink är inte lätta 
att hitta. Isabelle Riddez svarar för manus och Oskar Bergman för regi.  
Fredag 7 januari kl 02.00 (1:12)  

Klassen är en serie med 52 episoder som handlar om livet i en 
högstadieklass i en stad någonstans i Sverige. Den utforskar händelser 
som berör dagens tonåringar dagligen som vänskap, hierarkier, kärlek, 
identitet och social status. Och ger en inblick i tonårslivets berg- och 
dalbana av känslor som de vuxna inte har tillträde till. Jan Persson och 
Linda-Maria Bierbeck har regisserat.  
Fredag 24 december kl 02.00 (1:52) 

BARN & FAMILJ 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Marcus Ljung/SVT  

En magisk trudelutt hörs i Drakens trädgård, en trudelutt som gör 
Draken förhäxad. Filmisarna försöker förstå varför, samtidigt som 
Sommarskuggan lurar i buskarna. Men den märkliga trudelutten verkar 
också locka till sig andra besökare, ända från yttre rymden ...  
Söndag 26 december kl 06.00 (1:15) 

Bolibompa Baby gör en ny satsning med innehåll för 
förstagångsföräldrar. Barnpsykologer och experter ger sina bästa tips 
kring viktiga ämnen som sömn, språk, anknytning och barns utveckling. 
Komikern Charlotta Björk gör sketcher kring alla ämnen och med 
videoinskick från nyblivna föräldrar över hela landet får tittarna en ärlig 
inblick i småbarnsföräldrarnas vardag. 
December 2021-januari 2022 

BOLIBOMPA BABY - FÖRÄLDRAR 



18

SINATRA 100 ÅR

SPORT 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Janne Danielsson/SVT

Vinterstudion direktsänder från 13-14 november till 26-27 mars. Under 
december månad och i början av januari bjuder programledarna Yvette 
Hermundstad och André Pops på följande direktsändningar:

18–19 december 
Programledare: Yvette Hermundstad  
Experter i studion: Mathias Fredriksson/längdskidor, Helena Eklund/
skidskytte 
Lördag kl 09.15-16.00: Längdskidor Ski Classics från Orsa och 
världscupen i skidskytte från Annecy, jaktstart 
Söndag kl. 08.15–16.00: Längdskidor Ski Classics från Orsa och 
världscupen i skidskytte från Annecy, masstart

28–29 december 
Programledare: André Pops  
Experter i studion: Mathias Fredriksson/längdskidor, Pernilla Wiberg/
alpint 
Tisdag kl. 09.45–16.00: Alpint från Lienz, damernas storslalom och Tour 
de Ski från Lenzerheide
Onsdag kl. 09.45–16.45: Alpint från Lienz, damernas slalom, och Tour 
de Ski från Lenzerheide

8–9 januari 2022 
Programledare: Yvette Hermundstad  
Experter i studion: Mathias Fredriksson/längdskidor, Helena Eklund/
skidskytte 
Experter på plats: Pernilla Wiberg/alpint 
Lördag kl. 08.00–16.00: Ski Classics, världscupen i skidskytte, 
mixedstafetter från Oberhof, och alpina storslalomtävlingar från 
Adelboden
Söndag kl. 08.45–16.00: Ski Classics, världscupen i skidskytte, jaktstart 
från Oberhof och alpina slalomtävlingar från Adelboden

VINTERSTUDION 
16-21 december avgörs VM i simning - kortbana i Abu Dhabi i Förenade 
Arabemiraten. SVT direktsänder samtliga finalpass från tävlingarna som 
kommenteras av Niklas Nord och SVT:s simningsexpert Lars Frölander.  
 
Sändningar från VM-simningen:  
Torsdag 16 december kl 14.55-17.10: Finalpass 
 Fredag 17 december kl 14.55-17.00: Finalpass 
Lördag 18 december kl 14.55-17.10: Finalpass  
Söndag 19 december kl 14.55-17.15: Finalpass 
Måndag 20 december kl 14.55-17.15: Finalpass 
Tisdag 21 december kl 14.55-17.15: Finalpass  

SIMNING: VM - KORTBANA 
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ISHOCKEY: JUNIOR-VM
SVT direktsänder från J-VM i ishockey som denna gång avgörs i 
Edmonton, Kanada mellan 26 december och 5 januari. Juniorkronorna 
spelar i Grupp A och möter USA, Ryssland, Slovakien och Schweiz i 
grundspelet. I Grupp B spelar Kanada, Finland, Tyskland, Tjeckien och 
Österrike.  

SVT-sändningar från JVM i Kanada: 
Måndag 27 december kl 01.00-03.00: Tjeckien-Kanada 
Måndag 27 december kl 03.30-06.00: USA-Slovakien, ingen studio
Måndag 27 december kl 22.30-01.00: Ryssland-Schweiz 
Tisdag 28 december kl 01.0-03.00: Tyskland-Tjeckien, ingen studio
Tisdag 28 december kl 22.30-01.00: Schweiz- USA
Onsdag 29 december kl 01.00-03.00: Österrike-Kanada, ingen studio
Onsdag 29 december kl 20.00-21.00: Finland-Tjeckien
Onsdag 29 december kl 21.00-22.30: Finland-Tjeckien forts 
Onsdag 29 december kl 22.30-01.00: Slovakien-Ryssland
Torsdag 30 december kl 03.00-06.00: Sverige-USA
Fredag 31 december kl 22.00-01.00: Schweiz-Sverige
Söndag 1 januari-tisdag 3 januari, datum & klockslag ej beslutat: 
kvartsfinaler 
Onsdag 5 januari kl 22.00-01.00: ev. bronsmatch 
Torsdag 6 januari kl 02.00-05.00: ev. finalmatch

SPORT 

Foto: Namn Namnsson

Foto: Janne Danielsson/SVT

FOTBOLL: EM-KRÖNIKA
Se det bästa, det mest spännande och det jobbiga från sommarens 
fotbolls-EM. Ett EM som egentligen skulle avgjorts redan för ett år 
sedan. Sverige mötte Spanien, Polen och Slovakien i grundspelet och 
vann sin grupp. Men i åttondelsfinalen tog det slut, mot Ukraina. Men 
även utan det svenska landslaget fortsatte en rad matchsituationer, mål 
och straffar att följa, något som vi gärna vill se igen.  
Torsdag 30 december kl 20.00 
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Jul- och nyårshelgen i SVT bjuder på mängder av långfilmer i alla 
genrer. Sammanlagt kommer det att finnas närmare 100 filmer att se  
på SVT Play. Det blir många populära svenska titlar som mysrysaren 
Nelly Rapp - Monsteragent, pandemidramat Orca, pilotkomedin Cockpit 
samt dramakomedierna Min pappa Marianne, Änglagård och En 
underbar jävla jul. Traditionsenligt visas också den långa versionen av 
Ingmar Bergmans älskade familjedrama Fanny och Alexander. 

Bland de utländska titlarna finns till exempel den norska thrillern 
Jordbävningen, den biografiska kostymfilmen Colette med Keira 
Knightley och den romantiska komedin Bageriet på Portobello 
Road. På dramasidan blir det filmer som den hyllade och fyrfaldigt 
Oscarbelönade dramakomedin Parasit, det omtalade romantiska dramat 
Porträtt av en kvinna i brand, det starka försoningsdramat Manchester 
by the Sea samt hela Gudfadern-trilogin, där den tredje och sista delen 
nyligen klippts om av Francis Ford Coppola.

På nyårsdagen visas en dokumentär om skådespelaren Leonardo 
DiCaprio och i samband med det visar SVT tre av hans filmer, 
västernthrillern The Revenant, som DiCaprio vann en Oscar för, 
actionäventyret Mannen med järnmasken och dramat Gilbert Grape, 
som var en av DiCaprios första filmroller.

SVT2 fredag 17 december: Manchester by the Sea 
SVT Play fredag 17 december: A ciambra 
SVT Play fredag 17 december: Brad’s Status 
SVT Play fredag 17 december: Bödeln från Emsland 
SVT Play fredag 17 december: Charter 
SVT Play fredag 17 december: De två kvinnorna 
SVT Play fredag 17 december: Rashomon - demonernas port 
SVT Play fredag 17 december: Den okända flickan 
SVT Play fredag 17 december: Det var en gång i Tyskland… 
SVT Play fredag 17 december: Dogman 
SVT Play fredag 17 december: Dom kallar mej Trinity - djävulens högra 
hand 
SVT Play fredag 17 december: En natt i Casablanca 
SVT Play fredag 17 december: Gold 
SVT Play fredag 17 december: Karlar gråter inte 
SVT Play fredag 17 december: The Killing of a Sacred Deer 
SVT Play fredag 17 december: Lejonkvinnan 
SVT Play fredag 17 december: Lust, Caution 
SVT Play fredag 17 december: Mitt namn är Nobody 
SVT Play fredag 17 december: The Party 
SVT Play fredag 17 december: Rendez-vous 
SVT Play fredag 17 december: Sameblod 
SVT Play fredag 17 december: The Queen 
SVT Play fredag 17 december: Trångt i kistan 
SVT Play fredag 17 december: Tully 
SVT Play fredag 17 december: Wallander: Steget efter 
SVT1 lördag 18 december: Heat
SVT1 lördag 18 december: Election
SVT1 måndag 20 december: Änglagård
SVT1 måndag 20 december: Jordbävningen
SVT1 tisdag 21 december: Min pappa Marianne  

LÅNGFILM  

Foto: Namn Namnsson

Foto: SF Studios, Nordisk Film, Sweetwater, Scanbox, Lucky Dogs, TriArt, Folkets Bio, Sony 
Pictures, Regency Entertainment

LÅNGFILMSFROSSA PÅ  
SVT PLAY  



21

SINATRA 100 ÅR

SVT1 onsdag 22 december: Last Chance Harvey
SVT1 torsdag 23 december: Cockpit
SVT2 torsdag 23 december: Bagdad Café
SVT Play torsdag 23 december: 1939 
SVT Play torsdag 23 december: Austin Powers - Hemlig internationell 
agent 
SVT Play torsdag 23 december: Casino 
SVT Play torsdag 23 december: Fever pitch - en i laget 
SVT Play torsdag 23 december: Gilbert Grape 
SVT Play torsdag 23 december: Hajen som visste för mycket 
SVT Play torsdag 23 december: Macken - Roys & Rogers Bilservice 
SVT Play torsdag 23 december: Stinsen brinner…filmen alltså 
SVT Play torsdag 23 december: Morrhår och ärtor 
SVT Play torsdag 23 december: Muriels bröllop 
SVT Play torsdag 23 december: Strictly Ballroom 
SVT Play torsdag 23 december: The Commitments 
SVT Play torsdag 23 december: Vägen ut 
SVT1 fredag 24 december: En underbar jävla jul
SVT2 fredag 24 december: The Holly and the Ivy
SVT1 lördag 25 december: Ailos resa 
SVT1 lördag 25 december: Livet är underbart
SVT24 lördag 25 december: The Blair Witch Project
SVT1 söndag 26 december: Den tiden på året 
SVT2 söndag 26 december: Fanny och Alexander
SVT24 söndag 26 december: L.A. konfidentiellt
SVT1 måndag 27 december: Drottningens corgi
SVT1 måndag 27 december: Colette
SVT24 måndag 27 december: Väder vi minns
SVT1 tisdag 28 december: The Miracle Season
SVT1 tisdag 28 december: Bageriet på Portobello Road
SVT2 onsdag 29 december: Porträtt av en kvinna i brand
SVT1 torsdag 30 december: En amerikansk varulv i London
SVT1 fredag 31 december: Sagovärld
SVT1 fredag 31 december: Mannen med järnmasken

SVT Play lördag 1 januari: Barbara 
SVT Play lördag 1 januari: Death of Stalin 
SVT Play lördag 1 januari: Heavy Trip 
SVT Play lördag 1 januari: Huset vid havet 
SVT Play lördag 1 januari: Lymelife 
SVT Play lördag 1 januari: Löfte i gryningen 
SVT Play lördag 1 januari: Mary Goes Round 
SVT Play lördag 1 januari: Mitt barn 
SVT Play lördag 1 januari: Under the Tree 
SVT Play lördag 1 januari: Woman Walks Ahead 
SVT2 lördag 1 januari: The Revenant
SVT24 söndag 2 januari: Brazil
SVT2 måndag 3 januari: Quo Vadis Aida?
SVT2 tisdag 4 januari: Lifeboat
SVT1 onsdag 5 januari: Nelly Rapp - Monsteragent
SVT1 onsdag 5 januari: Orca
SVT2 torsdag 6 januari: Parasit
SVT2 fredag 7 januari: Moonrise Kingdom
SVT1 fredag 7 januari: Gudfadern
SVT1 lördag 8 januari: Gudfadern del II
SVT1 söndag 9 januari: The Godfather Coda: The Death of Michael 
Corleone

LÅNGFILM  

Foto: Namn Namnsson

Foto: Paramount Pictures 
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Foto: Namn Namnsson

Foto: All 3 Media

Konstnären Lars Lerin tar med sin man Junior och åtta vänner han 
lärt känna på vägen ut ur sitt missbruk på en resa genom Sverige. 
Tillsammans ska de måla och samtala om hur missbruket präglat dem 
som personer, deras liv och anhöriga.  
Tisag 11 januari kl 20.00 (1:6) 

VÄGEN UT 

Under kniven är en personlig resa där SVT:s reporter Erik Galli 
undersöker varför han i tio år opererat sitt ansikte och varför han aldrig 
vågat berätta det för någon. I serien möter vi många andra som opererar 
sig, och människor i rampljuset som reflekterar över plastikoperationer 
och samtidens utseendefixering. Starkt, personligt, närgånget och 
naket – både bildligt och bokstavligt talat. 
Onsdag 12 januari kl 22.00 (1:4) 

UNDER KNIVEN 

ANTIKRUNDAN 
Antikrundan kommer tillbaka starkare än någonsin. I slutet av 
sommaren var SVT i Luleå, Gävle, Håbo, Grums, Kungsbacka och 
Ystad och spelade in. Det första programmet av svenska Antikrundan 
spelades in 1989 och Anne Lundberg har varit programledare sedan 
1999.  
Torsdag 13 januari kl 20.00 (1:12)  

Efter 24 år gör Degerfors IF efterlängtat återtåg i allsvenskan. 
Revanschlustan är stor - resurserna små. På nära håll får vi följa spelare 
och ledare i den lilla värmländska bruksorten, där eldsjälar gör allt för 
sitt rödvita lag. Degerfors IF utmanar bilden av en fotbollsklubb på 
högsta nivå. Här görs allt på ett eget sätt! Kommer laget infria drömmen 
och lyckas hålla sig kvar? 
Torsdag 13 januari kl 21.00 (1:8)

ALLSVENSKAN -  
HÄR KOMMER DEGEN  

CARINA BERGFELDT 
Talkshow med journalisten och författaren Carina Bergfeldt. Gäster 
med spännande historier intervjuas av tv-profilen som publiken lärt 
känna som SVT:s USA-korrespondent. 
Fredag 14 januari kl 21.00 (1:10)  

THE NORTH WATER 
Andrew Haig, prisbelönt manusförfattare och regissör, har skapat det 
historiska dramat The North Water om den tidigare militärkirurgen 
Patrick Sumner (Jack O’Connell) som har tagit jobb på en valfångarbåt 
för att fly sina upplevelser under kriget. På båten finns den brutale 
harpuneraren Henry Drax (Colin Farrell) som sätter skräck i 
besättningen. Serien är baserad på Ian McGuires bok med samma 
namn.  
Fredag 14 januari kl 22.00 (1:5)  
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Foto: Namn Namnsson

Foto:Emelie NIlsson

LYCKOLANDET, SÄSONG 2 
Det har blivit sent 1970-tal i Stavanger och seriens huvudpersoner 
lever mitt i de möjligheter och med de pengar som oljan och den nya 
tiden fört med sig. Men i april 1977 sker ett okontrollerat utsläpp 
från oljeplattformen Bravo och för första gången får oljeboomen 
konsekvenser som ingen velat tänka på.  
Söndag 16 januari kl 02.00 (1:8) 

ALLT FÖR SVERIGE, SÄSONG 10 
En slaktare, en succéförfattare och en bibliotekarie. Det är tre av tio
färgstarka amerikaner som står redo att möta Sverige i den tionde
säsongen av Allt för Sverige. De har rest över Atlanten och sista biten,
från Danmark till Skåne, åker de båt. Därifrån kommer de att ge sig ut i
det land som deras förfäder en gång lämnade i hopp om ett bättre liv.
Söndag 16 januari kl 20.00 (1:8)

P3 GULD 
P3 Guld är ett musikpris som sedan 2003 årligen delas ut av SR P3 
till svenska artister inom nio kategorier: Årets artist, Årets grupp, Årets 
nykomling, Årets låt, Årets dans, Årets hiphop/soul, Årets pop, Årets 
rock/metal samt Guldmicken, för bästa liveakt.  
Lördag 22 januari kl 22.15

GULDBAGGEN 
Guldbaggen kallas det svenska filmpris som sedan 1964 årligen har 
delats ut på Svenska Filminstitutets gala “för framstående insatser för 
den svenska filmen under det gångna året”.  
Måndag 24 januari kl 20.00  

HUSDRÖMMAR 
Ett nerbrunnet slott, en skånsk fabriksruin, norsk hytte-arkitektur i 
Värmland och en sekelskiftesvilla flyttad från norr till söder – Gert 
Wingårdh och Anne Lundberg följer för nionde året en samling 
inspirerande människor som förverkligar sina alldeles egna 
husdrömmar. 
Måndag 31 januari kl 20.00 (1:10) 

Sveriges mest framstående idrottare hyllas tillsammans med tv-tittare,
artistuppbåd och publik i Globen under Idrottsgalan. Galans höjdpunkt
är utdelandet av Radiosportens klassiska och prestigefyllda Jerringpris,
som sedan 1979 röstas fram av svenska folket. Dessutom delas 
tvsportens Sportspegelpris ut, samt Svenska Dagbladets Bragdguld, för
årets främsta svenska idrottsbragd.
Måndag 17 januari kl 20.00

IDROTTSGALAN  
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Foto: Namn Namnsson

Foto: All 3 Media

I VÅR HERRES HAGE, SÄSONG 5
Våren 1939 och tre månader har gått sedan den första säsongen av I 
vår herres hage avslutades. James Herriot har fått ett erbjudande om 
arbete hos sin mentor i Glasgow, men när han - efter ett snabbt besök 
i staden - kommer tillbaka till Yorkshire inser han hur mycket han har 
lärt sig att tycka om platsen och de människor som lever där. Dessutom 
finns här också en speciell person som kan få honom att för alltid 
stanna i Yorkshire. Huvudpersonerna spelas av Nicholas Ralph, Samuel 
West, Anna Madeley, Rachel Shenton och Callum Woodhouse.  
Måndag 31 januari kl 21.00 (1:7) .  


