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Julspänning

Kommissarie Lewis utreder nya mord
Kommissarie Lewis och hans assistent Hathaway hittar en
död man i källaren på biblioteket. Han är skjuten i
huvudet. Det har blivit dags för andra säsongen av Lewis,
en avknoppning av deckarserien Kommissarie Morse där
Lewis (Kevin Whately) var Morses assistent. Nu är Lewis
själv kommissarie och fortsätter hålla sin låga profil men
hans unga assistent Hathaway (Laurence Fox) påminner
en hel del om gamle Morse.
SVT World tor 24 dec kl 22.00 CET: Lewis (1:4)

Läckbergs romaner blir tv-drama i jul
Niklas Hjulström och Elisabet Carlsson är tillbaka i
huvudrollerna som Patrik Hedström och Erica Falck när
SVT visar två nya dramatiseringar av Camilla Läckbergs
populära kriminalromaner – ”Stenhuggaren” och
”Olycksfågeln”. Handlingen utspelar sig som vanligt i
Fjällbacka. Patrik och poliskåren blir indragna i några
komplicerade brottsfall som påverkar samtliga invånare i
det lilla kustsamhället. På polisstationen i Tanumshede
leder kommissarie Bertil Mellberg (Sven-Åke Gustavsson)
som vanligt arbetet med tvivelaktig pondus och med en
förkärlek för förhastade slutsatser. Polismannen Patrik
Hedström blir istället den som i praktiken driver
utredningen framåt. På stationen finns också kollegorna
Gösta (Christer Fjällström), Ernst (Ingvar Haggren) samt
den unge Martin (Jonas Karlström). Sekreteraren Annika
(Lotta Karlge) håller ett vakande öga över dem alla och är
många gånger Patriks bästa bollplank. I övriga roller ser vi
skådespelare som Mona Malm, Simon Norrthon, Lia
Boysen, Dag Malmberg, Anja Lundqvist m fl. Regi:
Emiliano Goessens.

© Nick Briggs/BBC

Drama

Stenhuggaren
I ”Stenhuggaren” får en hummerfiskare upp ett barnlik
och hon tros först vara offer för en drunkningsolycka. Men
en närmare undersökning visar att hon mördats. Någon
har dränkt flickan inomhus, klätt på henne och kastat
henne i havet. Varför vill någon döda ett barn? Patrik
Hedström, vars sambo Erica Falck nyss fött deras första
barn, blir tillsammans med sina kolleger på Tanumshede
polisstation återigen indragen i en komplicerad
mordutredning. Bakom Fjällbackas idylliska fasad döljer
sig en annan verklighet – med grannfejder,
familjekonflikter och barnporrhärvor. Händelser i 1930talets Fjällbacka vävs samman med nuet och det visar sig
att gåtans lösning ligger i det förflutna.
SVT World fre 25 dec kl 21.00 CET: Stenhuggaren
(1:2)
SVT World lör 26 dec kl 23.15 CET: Stenhuggaren
(2:2)

Klassisk dramatik med tragiskt slut
Den fattiga Tess tvingas lämna sin familj för att söka upp
sina avlägsna, påstått förmögna släktingar, d’Urbervilles.
Hos d’Urbervilles möter hon den manipulativa och
beräknande Alec. En man som kommer göra hennes liv till
en mardröm. Serien bygger en roman skriven av Thomas
Hardy. I rollerna bl a Gemma Arterton, Hans Matheson och
Eddie Redmayne.
SVT World ons 23 dec kl 20.00 CET: Tess (1:4)
Kärlek och dramatik i brittisk kostymserie
När systrarna Elinor och Marianne Dashwood drivs från sin
bekväma tillvaro på herrgården ställs allt på sin spets.
Men snart cirkulerar inte mindre än tre unga män kring
flickorna, män som alla har en egen historia och bär på
mörka hemligheter. Systrarna har helt olika syn på kärlek
och äktenskap och de får lära sig att hitta en balans
mellan förnuft och känsla om de ska kunna bli lyckliga.
Serien är baserad på Jane Austens klassiska roman från
1811 med samma titel.
SVT World tis 29 dec kl 20.00 CET: Förnuft och
känsla (1:3)

Olycksfågeln
I ”Olycksfågeln” får Patrik Hedström och hans kollegor på
polisstationen fullt upp. Samma dag som deras nya
kollega Hanna Kruse (Lia Boysen) anländer får de ett larm
om en bilolycka. Den kvinnliga föraren stinker av alkohol
och fallet är på väg att avskrivas som en tragisk olycka.
Men en rad mystiska omständigheter får Patrik att ana
oråd och till slut visar det sig att kvinnan blivit mördad.
Frågan är bara av vem? Mitt i mördarjakten planerar Erica
och Patrik dessutom sitt drömbröllop.
SVT World fre 1 jan kl 21.00 CET: Olycksfågeln (1:2)
SVT World lör 2 jan kl 21.00 CET: Olycksfågeln (2:2)
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Jultoner
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Drama

Stämningsfullt med Peter Jöback
Höjdpunkterna ur Peter Jöbacks stämningsfulla och
personliga konsert. Han framför julsånger tillsammans
med bl a Cookies'n Beans. Peter tolkar traditionella sånger
som Gläns över sjö och strand, Jul jul strålande jul liksom
moderna julsånger som Halleluja och Jag kommer hem
igen i jul, under ledning av Lars Halapi med band.
SVT World tis 22 dec kl 20.00 CET & tor 24 dec kl
04.00 CET: Peter Jöback – en julkonsert

Hur ska det gå i Fagervik?
Frågorna är många inför sista avsnittet av dramaserien
Livet i Fagervik. Så många att sista avsnittet förlängs till
en timme. Ska Johan hitta en ersättare för Annika? Ska
Jesse verkligen bo hos Rasmus? Hur ska det gå för
Bernard och Susanne? Kommer Annika verkligen att flytta
till Stockholm? I rollerna: Henrik Johansson, Maria Sid,
Lars Lind, Joakim Nätterqvist, Gunilla Röör, Nadine
Kirschon mfl.
SVT World mån 21 dec kl 20.00 CET: Livet i Fagervik
(12:12)

Malena och Carola i Nordisk julkonsert
Den nordiska julkonserten från Ålborg har blivit något av
en tradition. En rad svenska och internationella artister
medverkar, med namn som Malena Ernman, Carola
Häggkvist, Michael Bolton, Jamie Cullum, Melody Gardot
(som gjorde braksuccé i pratshowen Skavlan tidigare i
höst), Sanne Salomonsen och Thomas Helmig m fl.
SVT World tor 24 dec kl 21.00 CET: Nordisk
julkonsert

Charmig julspecial med Gavin & Stacey
En alldeles förtjusande och rörande julspecial av BBCserien Gavin & Stacey. Nu är det jul och alla ska träffas
och fira tillsammans hemma hos Gavins föräldrar. En av
flera komplikationer som uppstår är att Gavins och
Staceys respektive bästisar, Smithy och Nessa har brutit
efter att ha fått en son tillsammans och Nessas nya sambo
lägger helt beslag på bebisen.
SVT World tis 12 jan kl 22.40 CET: Gavin & Stacey
julspecial

Örhängen med Schaffer och J:son Lindh
I drygt 15 år har Janne Schaffer och Björn J:son Lindh
framfört traditionella och lite mindre traditionella julsånger
i olika kyrkor och i år får även tv-tittarna vara med. Det
bjuds ett pärlband av gamla fina julsånger varvat med
Schaffers och J:son Lindhs egna örhängen som ”Brusa
högre lilla å” och ”Norrland”. Gäst är Lasse Åberg.
SVT World lör 26 dec kl 00.15 CET & sön 27 dec kl
14.40 CET: Julkonsert: Julstämning
Foto: Susanne Cederberg

Pop, rock & folkmusik

Julens visor tolkade av våra bästa folkmusiker
Julens låtar tolkade på ett annorlunda sätt av
folkmusikerna Lena Willemark, Ale Möller och Sofia
Karlsson med flera. I år är det fjärde året i rad som turnén
Jul i folkton reser runt i Sverige och tv-publiken kan se
fram emot avskalade akustiska julvisor i folkton framförda
med stora mängder spelglädje.
SVT World tor 24 dec kl 02.00 CET: Jul i folkton
Luciafirande från Växjö domkyrka
Storslaget, stämningsfyllt och traditionellt blir årets
luciafirande som detta år sänds från Växjö domkyrka.
Lucia är artonåriga Ellen-Maria Broman som till vardags
går sista året på Växjö Katedralskola. I tåget medverkar
inte mindre än 140 tärnor och stjärngossar till
ackompanjemang av en stor orkester. Eleverna har
repeterat i flera månader och de utlovar ett klassiskt
program med alla de traditionella lucia- och julsångerna.
SVT World sön 13 dec kl 7.00 samt kl 01.10 CET:
Lucia

Musikaliska bröder i finstämt porträtt
Ett porträtt av den supermusikaliska brödratrion Kalle, Olle
och Perra Moraeus. När de spelar tillsammans är det
främst i Orsa spelmän eller i Benny Anderssons orkester.
Alla tre bröderna har ägnat sig åt folkmusik sedan
barnsben. I mitten av 1980-talet mötte de Benny
Andersson och de började genast spela tillsammans. Det
blev en succé som fortfarande håller i sig.
SVT World tor 31 dec kl 21.00 CET & fre 1 jan kl
01.25 CET: Bröderna Moraeus
Markus Fagervall på tornedalsfinska
Redan den 21 december får vi i Kexi höra Markus
Fagervall sjunga på tornedalsfinska och Willy Clay band,
countrybandet som pendlar mellan Nashville och Kiruna.
SVT World mån 21 dec kl 19.00 CET: Kexi
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Fem stjärnor – ett slott
Stjärnorna på slottet har flyttat till Västsverige. Siw
Malmkvist, Björn Ranelid, Meg Westergren, Kjell Bergqvist
och Tommy Körberg tillbringar en vecka tillsammans på
Thorskogs slott, fyra mil norr om Göteborg. Det blir
utflykter, upptåg, middagssamtal, skratt och gråt. Och
stor underhållning för svenska folket. Missa inte!
SVT World lör 26 dec kl 20.00 CET: Stjärnorna på
slottet (1:5)

Foto: Bengt O Nordin/SVT

Foto: Andreas Hillergren

Nöje, humor & evenemang

Ring, klocka, ring!
Tradition är ett ord som väger tungt när ett gammalt år
byts ut mot ett nytt, så också när 2009 blir 2010.
SVT sänder tolvslaget direkt från Skansens Sollidenscen,
där Jan Malmsjö som vanligt läser Alfred Tennysons
”Nyårsklockan” under årets sista skälvande minuter.
Anne Lundberg är programledare och hon kan bl a
presentera en av operavärldens stora stjärnor, Peter
Mattei (fler artister kommer att tillkomma). Dessutom
medverkar Gustaf Sjökvists välljudande nyårskör. Och när
kyrkklockorna slagit de tolv magiska slagen - ring, klocka,
ring! - blir det som vanligt ett sprakande jättefyrverkeri
över Stockholm, som hela Sverige kan följa via tv:n.
SVT World tor 31 dec kl 23.15 CET: Tolvslaget på
Skansen

Melodifestivalen i backspegeln och kristallkulan
Första deltävlingen i Melodifestivalen 2010 avgörs inte
förrän lördag 6 februari, men trots det har det redan
hunnit hända en hel del. De tävlande bidragen har
avslöjats, programledarna har presenterats och många
nya idéer har tagits fram, allt för att göra Sveriges största
musiktävling ännu bättre och ännu större. Följ med bakom
kulisserna och se hur arbetet med Melodifestivalen 2009
avslutats och arbetet med nästa års festival påbörjats.
Programledare för årskrönikan är Henrik Johnsson.
SVT World tis 5 jan kl 20.00 CET: Melodifestivalens
årskrönika

Klassiskt folklustspel i önskad repris
Serien bygger på ett folklustspel av Gideon Wahlberg och
utspelas på en gård på Söder i Stockholm i mitten av
1930-talet. När den nya hyresgästen Greta Söderlund
anländer till gården blir hon festligt mottagen av
”musikaliska gänget”. Grabbarna i 57:an börjar genast
slåss om att få bjuda ut henne samtidigt som polis
Bergström försöker lösa en ouppklarad stöld. I rollerna:
Arne Källerud, Bert-Åke Varg, Sune Mangs, Inga Gill, Anita
Wall, John Harryson m fl. Från 1978.
SVT World 28 dec kl 22.15 CET: Grabbarna i 57:an
(1:4)

Sveriges bästa dansband koras
I en sprakande spännande final avgörs det vilket som är
Sveriges bästa dansband 2009. Tittarnas telefonröster
bestämmer utgången och den färgstarka juryn – Melissa
Williams, Thomas Deutgen och Magnus Carlsson uttrycker sina åsikter om vad de ser och hör.
Programledare är Peter Settman. Direkt från Strängnäs.
SVT World lör 19 dec kl 20.00 CET:
Dansbandskampen – final

Skrattfest från Örebro
Hjalmar från Viby, spelad av Peter Flack, skickar här sina
varmaste julhälsningar från föreställningen "På kryss med
Hjalmar", inspelad på Nya Parkteatern i Örebro. Glittriga
sång- och dansnummer med riktig julstämning blandas
med ett och annat revynummer från föreställningen som
vann Guldmasken för Bästa Revy 2008. Medverkar gör
Peter Flack, Marie Kühler, Stephan Berg m fl.
SVT World tor 24 dec kl 20.00 CET: Hjalmars julkort

Skön allsång och Ricky Martins vickande höfter
I somras fyllde Allsång på Skansen 30 år i tv och det
firades rejält från Sollidenscenen. Men inget jubileum utan
ett djupdyk i 30 års allsångsarkiv. Sommarens artister och
tv-tittare har tillsammans önskat godbitar, allt från när
Bosse Larsson provar på ”rapping”, till när Ricky Martin
vickar på höfterna inför en hänförd jättepublik. Anders
Lundin håller i firandet och tillbakablickarna, och han är
själv också på väg att fira något speciellt.
SVT World tis 29 dec kl 21.00 CET: Allsång på
Skansen – Det ska vi fira!

Little Britain goes Australia
Om Matt Lucas och David Walliams turné i Australien med
scenversionen av Little Britain. Bland annat får vi följa
med när de själva går och ser en australisk drag showvariant av Little Britain samt när de blir inbjudna till Dame
Ednas egenstajlade hem i 50- och 60-talsstil.
SVT World sön 27 dec kl 22.05 CET: Little Britain
down under

Häckner på Liseberg
2009 års Carl-Einar Häckner-variete på Liseberg i vilken
vi, utöver Häckner, också möter de spanska Azzario sisters
och tyske Maroo Noury. Humor, musik, magi och akrobatik
utlovas.
SVT World fre 1 jan kl 22.25 CET: Häckner: Dom små
grejorna

Fredriksdalsteatern: Soldat Bom
Eva Rydberg i sin första föreställning 1994 på
Fredriksdalsteatern efter övertagandet från Nils Poppe.
Det bjuds på en bejublad fars av klassiskt snitt. I rollerna:
Eva Rydberg, Mia Poppe, Toni Rhodin, Gunilla Poppe, Olof
Lundström-Orloff, Thomas Ungewitter m.fl.
SVT World ons 6 jan kl 21.00 CET:
Fredriksdalsteatern: Soldat Bom
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Kungligt

Komisk opera av Guiseppe Verdi
Från Kungliga Operan i Stockholm. Till grund för operan
ligger Shakespeares Muntra fruarna i Windsor. Den
inbilske Sir John Falstaff skriver identiska kärleksbrev till
tre fruar. Men tilltaget avslöjas och kvinnorna straffar
honom eftertryckligt. Loa Falkmans Falstaff bär peruk och
värdshuset Strumpebandet har svängdörrar. Verdis sista
opera framstår som ytterst modern. Hillevi Martinpelto,
Susanna Végh och Ingrid Tobiasson är en hämndlysten
trojka med gott humör.
SVT World lör 26 dec kl 21.05 CET: Månadens
föreställning: Falstaff

Foto: Carl-Johan Söder/SVT
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Kultur

Kungen talar till svenskarna
Kungens jultal till alla svenskar hemma och i utlandet är
en gammal tradition i Sveriges Radio. 2007 var första
gången talet tv-sändes och nu är det tredje året i rad som
SVT visar det. I sitt jultal summerar kungen det gångna
året och blickar framåt mot 2010.
SVT World fre 25 dec kl 19.45 CET: Kungens jultal
Kungafamiljens år
SVT:s årliga krönika över kungafamiljens år leds av
programledaren Linda Nyberg som vid flera tillfällen under
året närvarat vid kungafamiljens olika uppdrag. Det
traditionsenliga magasinet dokumenterar kungafamiljens
år ur ett brett perspektiv där man får följa viktiga
händelser i flera av kungafamiljens medlemmars liv. En av
de händelser som kommer att uppmärksammas är
kungaparets resa till Finland för att hedra minnet av 1809
då Sverige och Finland blev två länder.
SVT World mån 28 dec kl 21.00 CET: Året med
kungafamiljen

Kobra tar tempen på kulturlivet i Ryssland
Det politiska klimatet i Ryssland har blivit kärvare. Hur
påverkar det kulturen? Kobra reser till Ryssland och
undersöker hur kulturlivet mår. Men det blir också spaning
efter tendenser och trender.
SVT World tis 22 dec kl 00.00 CET & fre 25 dec kl
11.30 CET: Kobra i Ryssland

Julaftonskonsert från Slottskyrkan
På julaftons eftermiddag visar SVT en konsert med
Arméns musikkår. Konserten spelas in i Slottskyrkan 16
december, i närvaro av kungafamiljen.
SVT World tor 24 dec kl 13.55 CET & sön 27 dec kl
01.00 CET: Julaftonskonsert

Elisabeth Söderström jubilerar
Med anledning av hovsångerskan Elisabeth Söderströms
bortgång sänder SVT detta jubileumsprogram från 1997
då Elisabeth fyllde 70 år och firade 50 år som operaartist.
Vi får återse musikaliska guldkorn ur TV:s arkiv, vi reser
med henne till England och USA och för Agneta Bolme
Börjefors berättar hon om sitt fantastiska liv.
SVT World mån 28 dec kl 23.20 CET & fre 1 jan kl
06.30 CET & lör 2 jan kl 01.25 CET: Elisabeth
Söderström jubilerar

Tarras Wahlbergs äventyr i Qatar
Elisabeth Tarras Wahlberg, som arbetat vid det svenska
hovet så länge man kan minnas, får plötsligt ett
spännande erbjudande från emiren av Qatar. Emiren
behöver hjälp med formerna för hur kontakter och
samvaro med västliga länder och statschefer ska gå till
och Elisabeth kan inte motstå ett sådant äventyr. Hon får
tjänstledigt från hovet och beger sig till Qatar, ett land
som hon inte vet mycket om. Tarras Wahlberg arbetar
plikttroget med en manual till emirens protokollavdelning,
men arbetet i huvudstaden Doha blir kanske inte riktigt
som hon har tänkt sig. En dokumentärfilm av Birgitta
Svensson.
SVT World mån 28 dec kl 00.30 CET: I emirens tjänst

Att rädda ett visarv
Musikern Ralf Novak Rosengren tillhör den etniska
minoritetsgruppen romanifolket, även kallade resande. De
har i generationer hållit sin kultur och vistradition sluten
inom familjen. Visorna finns inte dokumenterade och nu
riskerar både språket och sångerna att dö ut. Ralf ser som
sitt kall att föra traditionerna vidare och sjunger och spelar
visorna offentligt.
SVT World tis 29 dec kl 02.25 CET & ons 30 dec kl
19.00 CET: Romanifolkets visa

Älskad kortfilm om kunglig urmakare
Kortfilmen På kungligt uppdrag är mycket uppskattad och
det har blivit något av en tradition att SVT visar den kring
jultid. Vi får följa Hovets urmakare Philip Jansson under
hans arbete på Stockholms slott, där han varje vecka drar
upp cirka 100 klockor. Berättare: Johan Sandström.
SVT World tor 31 dec kl 20.50 CET: På kungligt
uppdrag

Bryn Terfel och Helen Sjöholm i Berwaldhallen
I år blir det tionde året Trettondagens musikfest i
Berwaldhallen sänds i SVT, och det firas med två stora
sångarstjärnor: den walesiska operasångaren Bryn Terfel
och sångerskan och musikalartisten Helen Sjöholm. Det
blir således opera- och musikalprägel på
Trettondagskonserten i år. Som vanligt står Sveriges
Radios Symfoniorkester för musiken, och i år gästas de
även av Radiokören.
SVT World lör 9 jan kl 21.00 CET:
Trettondagskonsert
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Lyckas Nova och Vega rädda julstjärnan?
På julafton avslutas årets julkalender Superhjältejul.
Superskurkarnas superskurk Gjerta har tagit våra hjältar
tillfånga. Nu hänger allt på Nova och Vega. Ska de lyckas
rädda julstjärnan? Ska de lyckas använda sina egna
superkrafter? Ska de lyckas stoppa den onda skurken
Gjerta? I rollerna: Sara Edwardsson, Henrik Ståhl, Eva
Rydberg m.fl. Regi: Carl Englén.
SVT World tor 24 dec kl 07.15 & 09.30 & 19.05 CET:
Julkalendern: Superhjältejul

Foto: SVT

Foto: Johan Paulin

Barnens jul

Mys och pyssel i Bobster jul
Nu blir det julmys i Bobster. Under jullovet visas fjorton
program med jultema och tillbakablickar från året som
gått. Programmet gästas av bland andra Helle och Jesper
från Bobster Söndag, dessutom kommer Kitty Jutbring och
visar sin alldeles egna musikvideo. Barda-Karl hälsar på
och pysslar med läder. Och för att guida oss i
julbordsvärlden testar Bobsters egna expert Nathalie
julmaten och sätter betyg på allt från slarvsylta till
marsipangrisar. Programledare: Malin Olsson, Jesper
Rönndahl, Suzanne Naffah och Ola Selmén.
SVT World ons 10 dec kl 11.30 CET: Bobster jul

Mysiga filmer i jul
Under julen sänder SVT familjefilmerna om Pettson och
Findus samt Persy, Buffalo Bill och jag. Även två
dokumentärer om tonåriga Xenia och livet med en familj
på en gammaldags hönsgård.
SVT World lör 26 dec kl 09 CET: Pettson och Findus –
Tomtemaskinen
SVT World mån 28 dec kl 18.00 CET: En liten julsaga
SVT World ons 30 dec kl 00.15 CET: Percy, Buffalo
Bill och jag
SVT World lör 9 jan kl 08.45 CET: Hönsgården
SVT World sön 10 jan kl 07.20 CET: Lillgammal

Tecknat om den fjärde kungen
Det var en gång tre vise kungar som kom från främmande
land och följde en stjärna till den lilla staden Bethlehem
för att besöka ett barn som just hade fötts. Men det fanns
en kung till som få hade hört talas om. Han hette Mazzel.
Han var den fjärde kungen.
SVT World lör 26 dec kl 18.30 CET: Den fjärde
kungen
Animerat om tomtens paket och önskelistor
Filmen Andra stjärnan till vänster berättar om hur ett
paket ramlar ur jultomtens släde och tas om hand av tre
små djur. De får uppleva mycket spännande saker när de
försöker hitta den som ska ha julklappen.
Spike handlar om hur säcken med alla breven till tomten
av misstag hamnar i pingvinernas inbrottssäkra fisk-bank.
För att få tillbaka den, tvingas två av tomtens hjälpredor
att försöka göra ett inbrott i banken.
SVT World tis 22 dec kl 18.00 CET: Andra stjärnan
till vänster
SVT World tor 24 dec kl 15.45 CET & tis 5 jan kl
18.05 CET: Spike

Året som gick
Lilla Aktuellt sammanfattar årets nyheter för unga och
bjuder på intressanta, roliga och viktiga reportage.
SVT World lör 2 jan kl 18.30 CET: Lilla Aktuellts
årskrönika
Jakten på den lilla tomtenissans syster
På juldagen är det premiär för en interaktiv saga på
Bolibompas otroligt populära sajt. I sagan letar en liten
tomtenissa efter sin syster som är någonstans i det stora
mystiska slottet. I sitt sökande efter systern stöter hon på
ett antal mer eller mindre besynnerliga karaktärer som gör
letandet extra spännande. Karaktärerna spelas av
Bolibompas programledare.
svt.se/bolibompa – premiär 25/12
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Samhälle & aktualiteter

Återblick på året som gått
I Rapports traditionsenliga årskrönika summeras
nyhetsåret 2009 - ett krisens "skitår", men också ett år av
nytt hopp för Volvo och Saab. Det rasade krig i Gaza,
Afghanistan och Irak, protester på gatorna i Iran och i USA
kämpade landets nyvalde president med
sjukvårdsreformer och ett skamfilat internationellt rykte.
Hemma fick vi hårdare fildelningslagar och männen bakom
sajten The Pirate Bay dömdes till både fängelse och
rekordstora böter. Samtidigt tog Piratpartiet plats i det
mäktiga EU-parlamentet. Debattens vågor gick höga om
hemmafrun Anna Anka, svininfluensan skördade sina
första offer, Fredrik Reinfeldt ledde EU och klimatmötet i
Köpenhamn och Michael Jackson gick ur tiden - ett
dödsfall som snart framstod som lika märkligt som det liv
han hade levt. Programledare: Lisbeth Åkerman, som även
är årets julvärd i SVT.
SVT World ons 30 dec kl 20.00 CET: Rapports
årskrönika

Sportåret 2009 i backspegeln
Några dagar in på det nya året är det dags att avrunda
och avsluta 2009 sportsliga fram- och motgångar. I
Sportens årskrönika får tittarna möta vinnare och
förlorare, se tårar av lycka och motgång, fantastiska
upphämtningar och dramatiska fall. Allsvenskans och
Elitseriens vinnare finns med, liksom de svenska
simmarna, friidrottarna samt många, många fler, under
dessa 60 minuter av återblick.
SVT World mån 4 jan kl 21.00 CET: Sportens
årskrönika
Klassiska tumvantsapplåder från Hälsingland
Bandy på annandagen är en tradition för svenskarna och
SVT har inte varit sena att upprätthålla denna satsning
som inleddes redan i början av 1900-talet. Därför kan tvtittarna under annandagseftermiddagen se derbyt mellan
Edsbyn och Bollnäs i SVT1. Roger Blomquist
kommenterar tillsammans med expertkommentatorn
Hans Elis Johansson och programledare är Peter
Ahnberg, som vid sin sida har SVT:s andra bandyexpert:
Per-Anders Gustafsson.
SVT World lör 26 dec kl 13.00 CET: Annandagsbandy

Så var året i ditt närområde
De regionala årskrönikorna tar upp stora som små,
vardagliga och dramatiska händelser från det gångna året
runtom i Sverige. Innehållet präglas av de skillnader som
finns i natur, kultur, politik, arbetsmarknad och befolkning
mellan SVT:s elva regionala redaktioner.
SVT World under januari 2010: Regional årskrönika

Längdskidåkare på väg mot den alpina branten
Sedan 2006/2007 har en av deltävlingarna i
längdskidåkarnas världscup varit Tour de Ski, den
deltävling som består av åtta tävlingar och avslutas med
ett lopp uppför en slalombacke – en mardröm för alla
medverkande, men också ett lopp som kan skapa stora
förändringar i det slutgiltiga resultatet. Jacob Hård och
Anders Blomquist kommenterar de åtta dagarnas
tävlingar i Tyskland, Tjeckien och Italien.
SVT World fre 1 jan kl 15.35 CET: Längdskidor: Tour
de Ski

Tsunamikatastrofen fem år senare
Brittisk vetenskapsfilm från 2007. Tsunamin på
annandagen 2004 lämnade efter sig en ofattbar förödelse
runt hela Indiska oceanen. Denna film ger med hjälp av
tidigare aldrig visade videofilmer, datorgrafik, samt
intervjuer med forskare och ögonvittnen en fördjupad bild
av vad som egentligen hände. Hur uppträdde flodvågen
och varför blev den så förödande? Varför drabbades vissa
kustavsnitt så hårt medan andra skonades. Och framför
allt: hade katastrofen kunnat undvikas?
SVT World mån 28 dec kl 20.00 CET: Den förödande
vågen

Hästfest i SVT
I november var SVT på plats när Stockholm International
Horse Show avgjordes i Globen i Stockholm. På juldagen
får tittarna återvända till Globen och se mer av de
extraordinära tävlingar som utkämpades under de tre
dagarna hästfesten pågick. Det blir kändishoppning,
maskeradhoppning, uppvisningar av olika slag – allt för
hästintresserade i alla åldrar. Kommentator är Jan
Svanlund och expertkommentator är Lotta Björe.
SVT World fre 25 dec kl 23.40 CET: Stockholm
International Horse Show

Musik från tsunamidrabbade stränder
Veckans konsert bjuder på en musikalisk och visuell resa
genom de länder som berördes av tsunamin för fem år
sedan: Sri Lanka, Thailand, Indonesien, Maldiverna,
Burma och Indien. Lokala musiker står vid
tsunamidrabbade stränder i de olika länderna och spelar
sin vackra och stämningsfulla musik.
SVT World mån 28 dec kl 02.00 CET & lör 2 jan kl
10.15 CET: Veckans konsert: Tsunamimusik
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Fakta & fritid

Foto: BBC

Djur & natur

Världens äldsta nationalpark i närbild
I den brittiska naturserien Yellowstone får vi följa det
vilda livet i denna världens äldsta och mest berömda
nationalpark. Varje år besöks den av miljoner människor.
De lockas inte bara av rikedomen på vilda djur utan också
landskapet och alla heta källor. Ingenstans har man större
chans att få se vilda vargar. Bisonoxarna strövar över
slätterna och både grizzly och svartbjörn visar ofta upp sig
för besökarna.
SVT World tors 31 dec kl 20.00 CET: Yellowstone
(1:3)

Solens mat om det jordnära köket
Dags för den åttonde säsongen av älskade serien Solens
mat. Denna gång handlar det om det jordnära köket, om
människorna som älskar sin jord och sitt bröd. Bo
Hagström vill i den nya serien visa hur det i Italien nu
växer fram en ny stark rörelse där miljö, klimat och
biologisk mångfald är matens hörnstenar. Vi möter bland
andra en ekologisk vinbonde, odlare på vulkanen Etnas
sluttningar och personerna bakom ”Änglarnas värdshus”,
som bara serverar närproducerad s k noll-kilometer-mat.
SVT World sön 27 dec kl 23.35 CET: Solens mat (1:6)

Lantrasdjurens historia
Ett år på gården Lisselbäcka, utanför Orsa i Norra Dalarna,
har Karl Gustav Hedling sedan ett tjugotal år arbetat med
att söka bevara och genetiskt säkerställa de gamla
lantrasdjuren. En film utan monolog eller dialog av Nina
Hedenius, som gjorde den publik- och kritikerrosade
succén Gubben i stugan. Filmen visades första gången i
SVT julen 2008.
SVT World sön 27 dec kl 20.00 CET: Naturens gång

Julstök med stil på Strömsö
Från våra grannar i öst kommer det finlandssvenska
livsstilsprogrammet Strömsö. Snart är julen här och i fyra
program får vi tips om hur vi kan göra årets högtid extra
speciell. Vi får bland annat lära oss göra dörrkransar av
blåbärsris och julkort i dansk vintagestil. Programledare
är Matias Jungar.
SVT World lör 12 dec kl 16.55 CET: Jul på Strömsö
(1:4)

Vacker skildring av en man och hans hästar
Stig-Anders lever livet enligt nedärvda traditioner på
familjegården i Råskog i djupaste Småland.
Så kommer stormen, som över en natt förändrar StigAnders stilla liv till ett drama på liv och död. En av
Sveriges främsta naturfotografer, Peter Gerdehag, och
redigeraren Tell Johansson skildrar i mötet med
"hästmannen" Stig-Anders, ett märkligt och unikt livsöde.
När filmen sändes första gången i SVT, våren 2007, sågs
den av drygt 1,4 miljoner tittare!
SVT World sön 10 jan kl 21.15 CET: Hästmannen

Att förebygga vardagsolyckor
Dansk faktaserie där ögonvittnesskildringar från
människor som varit med om olyckor blandas med
handfasta råd och tips. Första avsnittet handlar om hur en
perfekt julafton förvandlades till en brinnande mardröm för
familjen Andersen. Programledare är räddningsexperten
Søren Benthin.
SVT WorldChicken ons 23 dec kl 21.30 CET: Med
livet i händerna (1:3)
Skånsk trädgårdsdokumentär
Mikael Kristerssons Ljusår utspelar sig i filmarens egen
trädgård i Falsterbo under ett år. Trädgårdens alla
invånare står i fokus.
SVT World fre 25 dec kl 14.10 CET: Ljusår

Norrmannen som kan tala med djur
Norsk dokumentär från 2009. Ett porträtt av Rune Landås,
som är djurskötare på Kristiansand djurpark. Som om det
inte vore nog med alla djuren på arbetet har han
hemmavid - förutom fru och tre barn - 130 djur!
SVT World fre 25 dec kl 09.30 CET: Rune - djurens
konung
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Landsförvisad drottning porträtteras
Trettio år har gått sedan revolutionen i Iran då monarkin
och Shahen störtades. Vad kan då vara lämpligare än en
dokumentär där två av motståndarna möts? Regissören
Nahid Persson Sarvestani var då ung kommunist och
deltog i revolutionen. Shahen och hans mytomspunna
vackra drottning tvingades på förnedrande landsflykt.
Även Nahid tvingades senare fly och hamnade till slut i
Sverige. Nu möts de två kvinnorna i denna laddade
dokumentär.
SVT World sön 3 jan kl 21.15 CET: Drottningen och
jag

Foto: SVT Bild

Foto: Real Reel Doc

Dokumentär

Sextiotalets födelse
Ett helt nytt årtionde tar sin början. Det är oroligt på
många platser i Afrika och Sverige sänder FN-trupp till
Kongo. Shahen av Persien besöker Stockholm och Sverige
får sina första kvinnliga präster. Det finns nog ingen större
kändis än Sven Tumba Johansson det här året och han
syns överallt – inte bara i ishockeyrinken. En dokumentär
av Jonas Fohlin, Olle Häger och Kjell Tunegård.
SVT World sön 3 jan kl 22.45 CET: Året var 1960
En sann svensk skröna
Karin af Klintbergs och Jane Magnussons film om
bokförläggaren Ebbe Carlsson är en snudd på osannolik
historia om ett annat Sverige och en maktfullkomlig
socialdemokati. Filmen sändes första gången i SVT i april
och har sedan dess blivit nominerad till Stora
journalistpriset i kategorin Årets berättare.
SVT World ons 6 jan kl 21.15 CET: Ebbe - the movie

Kraschen och vägen tillbaka
2008 kraschlandade hela världsekonomin. Finanskrisen, i
kombination med en djupnande lågkonjunktur och en
internationell bilkris, medförde att människor tvingades
lämna sina arbeten över hela världen. I Sverige blev
följden att Volvo och Saab varslade tusentals anställda om
uppsägning. I dokumentärserien Kraschen följer vi några
personer som mister sina jobb och kämpar för att hitta en
försörjning mitt i den kris som skakar världen, och som
hotar att tillintetgöra hela den svenska bilindustrin.
SVT World mån 4 jan kl 20.00 CET: Kraschen (1:3)

Om Elvis och traktorer på danska landsbygden
Dansk dokumentär från 2009. En film om gemenskap,
ensamhet och utanförskap. Ett glatt men melankoliskt
porträtt av ”Pensionat Tornvej”, ett boende för
utvecklingsstörda i Rødovre i Danmark. Av filmaren Per
Wennick, som har gjort Äppelhuvudet, En kultiverad
argbigga samt fler andra uppskattade dokumentärer som
visats på SVT.
SVT World tor 31 dec kl 00.35 CET & fre 1 jan kl
02.25 CET: Elvis, schampo och traktorer

Ett fotografi och dess historia
Ett svartvitt foto av en pojke bakom en ren. Det är
startskottet för detta vindlande äventyr genom tid och
rum. En resa via Ingmar Bergmans filmfotograf Gunnar
Fischer, en pensionerad sjökapten och sonen till en
engelsk antropolog. En resa som avslutas långt upp i den
svenska fjällvärlden. Där saker och ting inte riktigt var
som engelska skolbarn fick veta i informationsfilmen från
1946. Där Sara Labba födde tio barn av vilka bara fem
överlevde. En film av Johan Palmgren.
SVT World sön 20 dec kl 22.30 CET: Under ett täcke
av snö
Minnen från månnatten
Dansk dokumentär från 2009. Rymdforskare, journalister,
tv-folk och författare återberättar och minns
månvandringsnatten för 40 år sedan. I centrum står själva
tv-utsändningen från den gången. Detta var första gången
som dansk tv sände hela natten, och då till råga på med
direktsända bilder, som dessutom hade sitt ursprung
400.000 km från jorden. Om pionjärer och pionjärskap i
såväl rymden som i tv-branschen. En film av Ole Retsbo.
SVT World ons 23 dec kl 23.15 CET: Den natt vi var
på månen
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Andligt

Foto: PennFilm

Traditioner

Lika säkert som att tomten åker efter ett renspann är att
Karl-Bertil Jonssons julafton sänds i SVT World på julafton.
På julafton visas även klassikern Kan du vissla Johanna,
och det speciella julfirandet som äger rum hemma hos
familjen Svensson. Och vad vad vore en nyårsafton utan
Grevinnan och betjänten?

SVT sänder årets julgudstjänster från Heda kyrka, strax
utanför Ödeshög i Östergötland.
På julaftonen läser förre landshövdingen Björn Eriksson
julevangeliet i julbönen. Traditionell julotta firas på
juldagen med alla de välkända psalmerna och sångerna.
Midnattsmässan från Rom direktsänds traditionsenligt på
julnatten, med påven Benedictus XVI.

Sändningstider
SVT World tor 24 dec kl 10.55 CET: Åbo julfred
SVT World tor 24 dec kl 15.00 CET: Karl-Bertil
Jonssons julafton
SVT World tor 24 dec kl 16.05 CET: Kan du vissla
Johanna
SVT World tor 24 dec kl 18.10 CET: Historien om en
liten and
SVT World tor 24 dec kl 20.30 CET: Svensson
Svensson – julspecial
SVT World re 25 dec kl 01.40 CET: Tomten – en
vintersaga
SVT World tor 31 dec kl 19.45 CET: Grevinnan och
betjänten
SVT World fre 1 jan kl 12.15 CET: Nyårskonsert från
Wien

Fjärde söndagen i advent, 20 december, sänds den första
gudstjänsten från Heda kyrka. Temat är Herrens moder
Maria och det blir ett samtal mellan kyrkoherde Anders
Hult och mariadotter Sr Katarina från det närbelägna
katolska Heliga Hjärtas kloster.
Söndagen efter jul sänds den fjärde och sista gudstjänsten
med temat Guds barn.
Sändningstider
SVT World sön 20 dec kl 10.30 CET: Gudstjänst
SVT World tor 24 dec kl 17.30 CET: Julbön
SVT World ons 24 dec kl 23.55 CET: Midnattsmässa
från Rom
SVT World fre 25 dec kl 07.00 CET: Julotta
SVT World sön 27 dec kl 10.00 CET: Gudstjänst

Svensk långfilm
Offside
Från 2006. Arbetslöse Anders lever i ett äktenskap som
knakar i fogarna. Han lever för ortens anrika fotbollslag,
men även där går det dåligt. Hoppet tänds när den
engelske fd fotbollsstjärnan Duncan Miller anländer. Men
Duncan är mer "före detta" än man räknat med. Anders
tvingas att välja mellan fotbollen eller frun. Regi. Mårten
Klingberg.
SVT World fre 25 dec kl 22.00 CET: Offside

December 2009
SVT World

Darling
Från 2007. Humor och tragik om ung, självupptagen
överklass och vanligt hyggligt folk i 2000-talets caffe latteStockholm. Om den unga Evas bekymmersfria tillvaro i de
fina kvarteren på Östermalm och den tragikomiska
utsattheten i den arbetslöse Bernhards vandring genom
anställningsintervjuer och ströjobb. Regi: Johan Kling.
SVT World fre 2 jan kl 23.55 CET: Darling
Ett öga rött
Från 2007. Halim har genomskådat Integrationsplanen en hemlig konspiration som försöker omvandla alla blattar
till svennar. Tyvärr har han också genomskådat sin pappa
som är ett offer för Integrationsplanen. Regi: Daniel
Wallentin.
SVT World tor 7 jan kl 22.40 CET: Ett öga rött
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Varför får ni inte se allt från
SVT-kanalerna i SVT World?
Vi kan inte välja och vraka bland programmen eller plocka
program från arkivet.
Vi tar inte ställning till om programmen är bra eller dåliga,
utan vår målsättning är att sända alla program som vi har
rätt att visa i SVT World.
Följande grundförutsättningar styr SVT Worlds
utbudsplanering:

•
•
•
•

•

•

•

Grunden för tablån är svenskproducerade program
som ska visas samtidigt som de sänds i någon av
SVT-kanalerna i Sverige.
Utländska produktioner får visas endast om
rättighetsägarna gett SVT tillstånd att sända
programmen utan extra ersättning för visning utanför
Sverige.
Långfilmer kan sändas bara i undantagsfall, då de
flesta producerats av Svensk Filmindustri, Sandrews
eller Telepicture Marketing som inte gett SVT tillstånd
att sända sina produktioner utanför Norden.
TV-bolagen slåss om sporträttigheter och därför har
SVT ofta rätt för visning enbart inom Sverige. Inte
heller alla svenska sportevenemang får sändas i SVT
World, då sändningsrättigheter utanför Sverige
många gånger ägs av utländska bolag.
Vi har begränsad rätt att uppskjuta visning av
program ("time shift") inom två dygn från sändning i
Sverige för att programsätta pauser som annars
skulle uppstå, när alla SVT-kanaler samtidigt sänder
program utan SVT World-rättigheter. Tack vare "time
shift"-möjligheten och repriser kan vi i stort sett visa
alla program vi har rätt att sända i SVT World.
Repriser är repriser även i Sverige, då alla svenska
produktioner repriseras minst två gånger. Dessa
servicerepriser ger dem, som inte hade en möjlighet
att se första sändningen, ett tillfälle att se
programmet vid en tidpunkt som passar dem bättre.
Tack vare eftermiddagsrepriser kan t ex tittarna i
Thailand se program som de annars skulle missa helt,
då svensk "prime time" inträffar på natten thailändsk
tid. Och nattrepriserna här i Sverige kan ses på lokal
kvällstid av tittarna i Nordamerika.
Trots ovanstående begränsningar lyckas vi ändå
sammanställa en 24 timmars tv-kanal som
uppskattas av majoriteten av våra tittare. Men
smaken är olika och vi kan aldrig göra alla tittare
nöjda samtidigt.

Kalle Anka är inte svensk!
För SVT World är detta ett problem

I och för sig kan det inte vara någon överraskning att
Kalle hör till släkten Disney. Men efter att han framträtt i
den första kanalen på Sveriges Television varje julafton
under drygt 40 år – så har han i Sverige blivit så svensk
som man bara kan tänka sig. Inte ens vår egen
julvärdslegend Arne Weise, som tände sitt ljus för
svenska folket på 30 julaftnar, kommer ihåg det exakta
antalet Kalle-jular i svensk tv.
Att många uppfattar Kalle Anka som den mest svenska av
alla jultraditioner är alltså inget konstigt efter så många
år, men tyvärr är Kalle Anka ett problem för SVT Worlds
del. SVT äger sändningsrättigheter enbart för sändning
territoriellt i Sverige och eftersom SVT:s sändningar
utanför Sverige enligt SVT:s sändningstillstånd ska bära
sina egna kostnader får SVT inte betala extra för att ett
program ska kunna sändas utanför Sverige.
Julvärden är förstås samma person i SVT World som i
sändningen i Sverige - i år Lisbeth Åkerman, som i vanliga
fall är nyhetsankare på Rapport.
Inför julafton köper Sveriges Television in två ljus.
I julvärdens plikter ingår att tända ljus ca klockan 15
svensk tid. Nuförtiden brinner dessa båda ljus ungefär
samtidigt – det ena för SVT Worlds tittare och det andra
för tittarna i Sverige. För tittarna i Sverige presenterar
Lisbeth Kalle Anka. När hon hälsar SVT Worlds tittare i
Europa, Asien, Australien, Afrika - och i år för första
gången även i Nordamerika - välkomna till SVT:s
julfirande påannonserar hon Karl-Bertil Jonssons julafton.
Det var Tage Danielsson som skapade den unge
idealisten, julaftonens svenska Robin Hood. Den 14-årige
Karl-Bertil har varje jul i mer än 30 år tagit från de rika
och givit till de fattiga.
Men julaftonens traditioner börjar redan kl 10.55 CET då
Åbo kungör julfred. Denna utlystes för första gången
långt innan tv:n var uppfunnen – nämligen redan på
1320-talet. SVT har direktsänt detta i över 20 år.
Många program har genom åren blivit till julaftonen
tillhörande traditioner som filmen Kan du vissla
Johanna, julen hos familjen Svensson och
Midnattsmässa från Rom. Hela programtablån finns på
vår hemsida: svt.se/svtworld och kan tas fram i lokaltid
i alla 24 tidzoner i SVT Worlds sändningsområde.
Vi önskar alla våra tittare

God Jul och Gott Nytt År 2010!
Riffa Hänninen, chef SVT World
samt SVT World-redaktionen med Ritva Lindholm,
Sofie Modin, Barbro Mårtensson och Bibbi Strömberg.

