JULEN I SVT

Foto: Robert Eldrim/Scalateatern

SAGAN OM KARL-BERTIL JONSSONS JULAFTON
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton har blivit scenföreställning med nyskriven musik och med
Henrik Dorsin som berättare på scenen.

INNEHÅLL
- TRADITIONER

1

- JULSPECIAL & ÅRS-

5

KRÖNIKOR
Foto: Niklas Maupoix/SVT

Foto: Ulrika Malm/SVT

VÅR TID ÄR NU - 1951

JULKALENDERN: MIRAKEL

På juldagen blir det en högtidsstund för alla Vår
tid är nu-fans. Då är det premiär för sista
säsongen av den älskade och hyllade dramaserien .

Mirakel, årets julkalender i SVT, är en magisk
julsaga som rör sig i tid och rum mellan åren
1920 och 2020.
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GRETA

STJÄRNORNA PÅ SLOTTET

Greta är berättelsen om hur fenomenet “Greta”
uppstod.

En schlagerdrottning, en konstnär och tre
skådespelare – så ser årets uppställning ut i
Stjärnorna på slottet.
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TRADITIONER

ÅRET MED KUNGAFAMILJEN

Följ med när kronprinsessan Victoria tar med sig barnen, prinsessan
Estelle och prins Oscar, ut i fårhagen och till bikuporna vid Haga slott.
SVT har också mött kungaparet bland renar i Jokkmokk, strax innan
pandemin tog fart. Coronapandemin har förstås påverkat kungafamiljens arbete, och mycket har fått skötas på distans. Sjukvården har varit
i fokus, till exempel när kronprinsessparet besökte fältsjukhuset i Älvsjö
och när prinsessan Sofia får sällskap på jobbet på Sophiahemmet.

JULBÖN

I julbönen medverkar Åmåls kyrkas barnkörer under ledning av Ellinor
Wiman. Församlingens kyrkoherde Lotta Cohen talar utifrån julkrubban
om julens stora berättelse.

KARL-BERTIL JONSSONS JUL

KALLE ANKA ÖNSKAR GOD JUL

Sedan 45 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.

Det är åter 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 blomstertokiga tjuren Ferdinand är numera lika traditionsviktigt som sill och
skinka på julafton.

KAN DU VISSLA JOHANNA?

SVENSSON, SVENSSON

Berra är sju år och saknar en morfar, det vill säga en person som äter
grisfötter, som gillar att fiska och som helst av allt ska trycka en slant
i handen när man fyller år. 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, Regi: Rumle Hamerich. I huvudrollerna ses
Tobias Swärd, Jimmy Sandin och Per Oscarsson.

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 (Suanne Reuter) och barnen Lina (Chelsie
Bell Dickson) och Max (Gabriel Odenhammar) fira sin allt annat än
fridfulla julafton.

2

TRADITIONER

Julfest hos familjen Ekdahl i Ingmar
Bergmans långfilm Fanny och Alexander
från 1982.
Foto: SFI

LUCIAMORGON FRÅN
JUKKASJÄRVI

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.

Det blir ett klassiskt Luciatåg med traditionell repertoar och lokala
inslag i SVT i år. Lina Högström Johansson är Lucia och medverkande
i Luciatåget och Staffanskören är elever från Musikgymnasiet i Boden
tillsammans med en barnkör ifrån Kulturskolan i Kiruna.

MIDNATTSMÄSSA FRÅN ROM

NYÅRSBÖN

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.

I Nyårsbönen, som sänds från Immanuelskyrkan i Örebro, talar församlingens föreståndare Johan Arenius om hopp och tillförsikt inför det nya
året som väntar.

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 tvkanaler, bland andra Finland, Estland, Danmark, Sydafrika och Luxemburg.

KONUNGENS JULTAL
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.
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TRADITIONER

Charlotte Perrelli, Ola Rapace, Ernst Billgren, Shima Niavarani och
Kjell Wilhelmsen är årets stjärnor på slottet.
Foto: Ulrika Malm/SVT

BEST OF SKAVLAN

Hur gör man en internationell talkshow när en värld står stilla? Skavlan
har under hösten kopplat upp sin studio mot spännande gäster i New
York, London, Oslo och Stockholm. Nu önskar han tittarna god jul och
gott nytt år från ett omtumlande 2020.

STJÄRNORNA PÅ SLOTTET

En schlagerdrottning, en konstnär och tre skådespelare – så ser årets
uppställning ut i Stjärnorna på slottet. I juli träffades Charlotte Perrelli,
Ernst Billgren, Shima Niavarani, Kjell Wilhelmsen och Ola Rapace på
Lejondals slott för att dela med sig av sina livs historier. I julhelgen är
det tittarnas tur att möta årets stjärnor och höra vad de har att berätta.
Tv-kocken Tareq Taylor gör sin tredje säsong i programmet och ska
tillsammans med stjärnorna sätta ihop luncher och middagar. Årets
spelplats är Lejondals slott, där även förra årets säsong spelades in.

TOLVSLAGET PÅ SKANSEN

Som traditionen bjuder blir det även i år en sändning från Skansen
och Sollidenscenen för att fira in det nya året. Utifrån de restriktioner
som råder blir det utan publik, men en rad spännande, intressanta och
roliga medverkande bjuds in till årets sista timmar. Programledare och
diktläsare presenteras vid ett senare tillfälle.

ÅRET VAR 1971

70-talet fyller ett år och svenskarna passar på att åka till Mallorca som
aldrig förr. Vägmästaren Lars Molin debuterar som tv-dramatiker och
”Badjävlar” blir ett begrepp. I Stora Blåsjön i norra Jämtland inleds en
hungerstrejk för att få jobben tillbaka i byn. Sverige skakas av mordet
på den jugoslaviske ambassadören. Pjäsen ”Tjejsnack” har premiär och
sången ”Vi måste höja våra röster för att höras” kommer att höras länge.
I Stockholm pågår striden om almarna i Kungsträdgården. Björn
Gillberg protesterar mot tillsatser i maten och passar på att tvätta
skjortan i mjölkersättningspulver.

NYÅRSKONSERT FRÅN WIEN
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.
Dirigent i år är Andris Nelsons, från Lettland, som normalt leder Boston
Symphony Orchestra och Gewandhausorkestern i Leipzig.
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JULSPECIAL & ÅRSKRÖNIKOR

Barnmorskorna och nunnorna åker till Yttre Hebriderna i
Barnmorskan från East End - julspecial.
Foto: Gareth Gatrell/BBC

BARNMORSKAN I EAST END –
JULSPECIAL

I VÅR HERRES HAGE –
JULSPECIAL

Det är snart jul och influensa sveper genom Nonnatus House och hos
familjen Turner. När abbedissan Mildred förklarar att Gud vill att hon ska
öppna en klinik på Yttre Hebriderna tycker nunnorna och barnmorskorna i Nonnatus House att skotsk luft skulle vara bra eftersom
de har varit sjuka. Inom en vecka är doktorn Turner (Stephen McGann),
Shelagh Turner (Laura Main), abbedissan Mildred (Miriam Margoyles),
Trixie (Helen George), syster Julienne (Jenny Agutter), Valerie (Jennifer
Kirby) och Lucille (Leonie Elliott) på väg.

James Herriot har bjudit in Connie till den årliga julfesten på Skeldale.
Julförberedelserna är nästan klara, Tristan har satt upp mistel i alla rum
och Mrs Hall ser fram emot att träffa sin son Edward, som kommer hem
över jul. Men säg den glädje som varar för evigt. James får ett telefonsamtal från en bonde vars hund ska föda och måste ge sig iväg. Till
hans stora förvåning frågar Helen om hon kan få följa med.

SAMISK ÅRSKRÖNIKA
STRÖMSÖ – JULSPECIAL

Kvällen före julafton sänder SVT Strömsös julspecial där man gör enkelt
pynt samt mat och dryck. Några i Strömsögänget deltar i en bokklubb
och frågar om läsning på stan. Det blir recept på alkoholfri äggtoddy,
laxpudding och frisk grönkålssallad.

NYHETSTECKEN - ÅRSKRÖNIKA
RAPPORTS ÅRSKRÖNIKA
LILLA AKTUELLTS ÅRSKRÖNIKA
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JULSPECIAL & ÅRSKRÖNIKOR

Foto: SVT

HUNDRA PROCENT BONDE –
JULSPECIAL

ALLSÅNG PÅ SKANSEN –
ÅRSKRÖNIKA

Julen närmar sig snabbt också hos Frank och familjen på Kastaniegården på Jylland. De flesta julklapparna är färdiga, men det fattas en
mycket viktig julklapp – till hunden Kajsa. Frank vill göra en korg för
unghunden att sova i och den ska göras i löpbindning, ett gammalt
hantverk som Frank måste lära sig först. Och det blir ett lite större
projekt än han hade tänkt, så det kanske är skönt att julen varar fram
till påska?

Vi följer Sanna Nielsen och många av sommarens fantastiska medverkande i en sommarljus återblick på hela Sveriges Allsång på
Skansen. Det var en speciell sommar när Allsång på Skansen fick lite av
en ny form, där publiken på plats saknades och tv-tittarna bland annat
kunde få chansen att sjunga med hemifrån i DUO-appen.

SPORTENS ÅRSKRÖNIKA
Årskrönikan för 2020 skildrar prestationer som faktiskt blev av under
ett år av begränsningar på grund av pandemin. Sverige har fram till 13
oktober erövrat 14 VM- och 38 EM-medaljer, så sportmässigt har det
hänt en del. Men årskrönikan kommer också att berätta hur pandemin
har påverkat idrotten. Nedstängningen, mästare som inte korades, lag
som inte flyttades upp, den ekonomiska oron och hur idrotten sedan
sakta har öppnat upp. Och så blir det en framåtblick mot nästa år.
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BARNENS JUL

Mirakel är en magisk julsaga som rör sig i tid och rum.
Foto: Ulrika Malm/SVT

JULKALENDERN: MIRAKEL

BOLIBOMPA BABY: JULKALENDER

Mirakel, årets julkalender i SVT, är en magisk julsaga som rör sig i tid
och rum mellan åren 1920 och 2020. Ett tidsreseäventyr om två flickor
från olika världar som byter kropp med varandra. I rollerna ser vi bland
andra Johan Glans, Annika Andersson, Babben Larsson och Maja Rung.

Tisdag1 december är det premiär för en julkalender för de allra minsta. I
Bolibompa Babys julkalender är Draken julvärd och bjuder på klassiska
julvisor, paketöppning och överraskningar varje dag fram till julafton.
Hur låter egentligen tomten och vad gömmer sig i paketet? SVT:s
program Bolibompa Baby är roliga och utvecklande klipp för de allra
minsta:
(1:24)

Mira och Rakel bor i samma rum i samma herrgård - men hundra år ifrån
varandra. När ett konstgjort svart hål kraschar in på vinden skapas ett
maskhål genom tiden som binder samman december 2020 med exakt
samma dag fast hundra år tidigare. Av misstag sugs Mira och Rakel in
i hålet och byter plats med varandra. Mira hamnar i Rakels kropp och
måste försöka hantera livet som fin flicka 1920. Och Rakel får en chock
när hon hamnar i vår moderna tid 2020 och upptäcker att hennes fina
hem har blivit ett slitet HVB-hem.

KLASSEN
På julafton börjar den nya säsongen, den fjärde av Klassen. Det är
samma klass som förra året – fast ett år äldre. Det handlar om små och
stora saker som skapar igenkänning med ämnen som sträcker sig från
hur vänskapen sätts på prov när två vänner blir kära i samma tjej till hur
det känns att inte bli sedd. Klassen tar upp de utmaningar och problem
som barn står inför i vardagen och är till stor del hämtade från högstadieelevers verklighet, den som de inte delar med sig av till vuxna.

LUCKÖPPNING & JULKÖKET
Barnens julvärdar 2020 är Markus Granseth och Erik Ekstrand. Tillsammans ska de leda lucköppningen som följer varje avsnitt av årets
julkalender Mirakel. Det blir mycket skratt, mys och värme. Och precis
som förra året så har Lucköppningen en rolig avslutning med Julköket.
- Det blev ju succé förra året när jag och Erik lagade mat. Den här
gången ska vi ge “komma ner i varv-tips” till tittarna. Sånt man kan göra
i en jäktig december för att få lugn och ro helt enkelt. Som att göra en
egen stressboll och skapa egen “body butter” och sånt. Ja, ni hör ju! Det
kommer bli alldeles underbart lugnt i Julköket i år, säger Markus och
skrattar.

TREX
Den tredje säsongen om Simon, sex år, som har en T-rex som husdjur.
Något som kan skapa en hel del problem.
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BARN

Maja kan stoppa tiden i serien Stopp!
Foto: SVT

SNART 13
Fjärde säsongen om Elsa, Emma, Fredrika, Ida och Alva i värmländska
Västra Jämtevik, och tjejernas sista år innan högstadiet.

STOPP!
Den tredje säsongen om femåriga Maja som kan stoppa tiden och ställa
saker och ting till rätta när det inte blir som hon vill.

SPOOKYS
Andra säsongen om den hemliga skolan för grundläggande spökjägarutbildning.
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MUSIK & KULTUR

Sissel Kyrkjebø sjunger julsånger och berättar om vad julen
betyder för henne.
Foto: NRK

SISSELS JUL

MUSIKKALENDERN

Norska sångerskan Sissel Kyrkjebø bjuder på ett klassiskt och traditionellt julprogram. Den intima konserten är inspelad inför en liten
publik i december 2019 i stämningsfulla Sporten Selskapslokale i Oslo.
På programmet står nordiska och internationella julsånger, som When
you wish upon a star, Feliz Navidad och Panis Angelicus, men också
julklassiker på svenska som O helga natt och Jul, jul, strålande jul. Den
folkkära norska sångerskan delar också med sig av sina tankar och
minnen om julen, och berättar vad julen betyder för henne.

Under 24 av årets mörkaste dagar sprider vi varje dag hopp tillsammans
med några av Sveriges mest populära och spännande artister. I ett
intimt och exklusivt musikaliskt möte får du uppleva låtar som betyder
något för just den artisten och några personliga ord som ger kraft på
vägen i den utmanande tid vi lever i just nu.

JULKONSERT MED
ORPHEI DRÄNGAR

ADOLF FREDRIKS JULKONSERT

Orphei drängar är en av landets mest älskade körer. Efter inställda
Capricer intar de nu Uppsala universitets aula under ledning av dirigenten Cecilia Rydinger. Luft i uppställningen men lika tätt i klang som
alltid. På repertoaren står pärlor i stämmor och älskade julsånger. Solist
är sångerskan Magdalena Risberg, ackompanjatör Folke Alin.

I en konsert från Berwaldhallen i Stockholm sjunger årskurs 5 och
årskurs 9 från Adolf Fredriks Musikklasser tillsammans med Radiokören
och Sveriges Radios Symfoniorkester. Programledare för sångspelet är
Pia Johansson och Mikael Tornving.

JULKONSERT MED KURT NILSEN

NÖTKNÄPPAREN

En konsert inspelad på Oslo Spektrum med Norsk Kringkastingorkester
och en rad kända norska artister som sjunger tillsammans med den norske Idol-vinnaren Kurt Nilsen, bland andra Christel Alsos, Espen Lind,
Alejandro Fuentes och Askil Holm. Det blir allt från Nu tändas tusen
juleljus till Little drummer boy. Nick Davies dirigerar Kringkastingorkestern.

SVT visar baletten Nötknäpparen eller som den också hette Petter och
Lottas jul som visades första gången 1997 på SVT. Föreställningen är
inspelad på Kungliga Operan i Stockholm och har koreograferats av Pär
Isberg. Dansar gör Kungliga balettens kår tillsammans med elever från
Svenska Balettskolan.
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MUSIK & KULTUR

Darin firade 15 år som artist med en konsert i
Globen.
Foto: Pontus Hammarström/Dex Music

VÅR TID ÄR NU – KONSERT
SVT visar en konsert med musiken från Vår tid är nu. Konserten är
inspelad i Berwaldhallen, med Adam Nordén som huvudkompositör
och Hans Ek som dirigent. Vid fyra tillfällen får tittarna lyssna till texter
framförda av Charlie Gustafsson, som spelar Calle Svensson i serien.
Dessa texter har till uppgift att visualisera, men också förstärka olika
scener ur serien. De framförs både tonsatt och med avsikten att mynna
ut i musik och handlar om allt från Calles och Ninas kärlek till proggens
historia. På scenen ryms förutom Radiosymfonikerna även ett band och
två solister: Moneybrother och Viktoria Tolstoy.

DARIN - LIVE FRÅN GLOBEN
När sångaren och låtskrivaren Darin Zanyar skulle fira 15 år som artist,
så spände han bågen och bokade tre av landets största arenor. SVT
sänder hans konsert från Globen, en sprakande kväll med både gammalt och nytt material samt gästartister som Miss Li, Maja Ivarsson och
Eagle-Eye Cherry.

TRETTONDAGSKONSERT
FRÅN BERWALDHALLEN

K SPECIAL: AMAZING GRACE

Traditionsenlig Trettondagskonsert med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören under ledning av dirigenten Evan Rogister.
Stjärnor i showen är Lisa Nilsson och Malena Ernman, som förutom att
sjunga allt ifrån virtuos Rossini till tango, dessutom programleder konserten. Det blir något nytt, något lånat, något gammalt och något blått...
och definitivt något för alla smaker.

1972 sjöng Aretha ”Lady Soul” Franklin under två konsertkvällar i en
baptistkyrka i Los Angeles. På plats i New Temple Missionary Baptist
Church fanns den Oscarbelönade regissören Sydney Pollack, anlitad
tillsammans med regisörren Allan Elliot, för att fånga konserterna på
film. I 47 år låg inspelningen och samlade damm, men såg dagens ljus
som dokumentärfilmen Amazing Grace 2019.

ULF LUNDELL - KONSERT

SAGAN OM MEZZOFORTE

Ulf Lundell med band i en nyinspelad pandemianpassad spelning från
Cirkus i Stockholm. Tv-publiken bjuds på både klassiska Lundell-låtar,
som Bente från debutalbumet Vargmåne, och helt nya, som Solen och
vinden. På scen finns, utöver huvudpersonen själv, Andreas Dahlbäck,
Janne Bark, Karin Hellqvist, Marcus Olsson, Jens Frithiof samt Surjo
Benigh.

En isländsk dokumentär i två avsnitt producerad av Ragnar Hansson
om bandet Mezzoforte. Bandet var ett av de första isländska banden
som slog igenom utomlands och firade sitt 40-årsjubileum 2017. Den
svenske saxofonisten Jonas Wall har spelat med bandet, som spelade
på Fasching i Stockholm senast 2015.
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FÖRESTÄLLNINGAR

Anton Lundqvist spelar Karl-Bertil Jonsson i Sagan
om Karl-Bertil Jonssons jul.
Foto: Robert Eldrim/Scalateatern

PERFORMANCE LECTURE:
OM VÅR STUND PÅ JORDEN

JULSPEL FRÅN GÖTEBORG
På julafton i år får vi se ett levande julevangelium med änglakör, herdar,
Josef, Maria och Jesusbarnet, de tre vise männen och Herodes med
flera. Julspelet utspelar sig utanför Göteborgs domkyrka och är en
folklig tradition i staden sedan drygt 20 år tillbaka, till glädje för många
förskolor och skolklasser. I föreställningen medverkar Stadsmissionen,
domkyrkoförsamlingen och musikklasser från L M Engströms skola i
Göteborg. Julspelet spelades 2019.

Möt Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, i en dramatiserad föreläsning om vår framtid på jorden. Med hjälp av Sanna Sundqvist,
skådespelare från Dramaten berättar han om varför planeten befinner
sig i ett akut nödläge – och hur vi omedelbart måste hitta en ny riktning
för att inte den globala uppvärmningen och förlusten av biologisk
mångfald ska ändra förutsättningarna för allt liv på jorden. Det blir
mörkt, jobbigt och möjligen lite hoppfullt.

HOTELLIGGAREN

Parlamentsledamoten Richard Willey (Fredrik Dolk) checkar in på
Westminster Hotel tillsammans med sin hustru Pamela (Sussie
Eriksson). Richard ska ägna eftermiddagen åt förberedelser inför den
stundande sedlighetsdebatten i Underhuset och har därför bestämt
möte med sin högra hand, den charmige klåparen George Pigden (Ola
Forssmed). Pamela tänker passa på att äntligen se matinéföreställningen av den hyllade musikalen Evita. På ytan en helt vanlig dag. Men
skenet bedrar. Richard har planerat för ett litet amoröst äventyr med en
av premiärministerns sekreterare, vars man befinner sig på skidsemester.

SAGAN OM KARL-BERTIL
JONSSONS JUL

Den älskade berättelsen om 14-åringen som tar från de rika och ger
till de fattiga är för många en lika självklar tv-tradition som Kalle Anka
och har berört flera generationer svenskar. Sagan har nu blivit scenföreställning med nyskriven musik. Henrik Dorsin berättar sagan på
scenen och står även för bearbetning och nyskrivna sångtexter. Anna
Vnuk står för regi och koreografi och sagans legend Per Åhlin skapar
scenografin. Kompositör för den nyskrivna musiken är Carl Bagge.
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FÖRESTÄLLNINGAR

Anders Jansson i showen Radikal Optimist.
Foto: Nils Bergendal

RADIKAL OPTIMIST
Anders Janssons vilda associationer om det till synes vardagliga
tillsammans med hans imitationer, improvisationer och ständigt aktiva
fysiska skådespel har blivit en succé.
– Min förra show Kom in och stäng dörren gick bra, men jag visste att
jag kunde bli ännu bättre, mer personlig. Jag visste att jag nu hade en
publik som gillar det jag gör, och då vågar man ta fler risker. Jag skriver
ju om saker som jag själv tycker är roliga. Det är en fantastisk känsla att
fler verkar dela min humor, säger Anders Jansson.
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Tom Ahlands pappa Hardy Andersson.
Foto: Privat

DEN STÖRSTA NYHETEN

STOCKHOLMS BLODBAD KAMPEN OM TRONEN

Coronapandemin tar SVT:s nyhetsredaktion med storm. Våren 2020
står Sverige inför landets största utmaning i modern tid och nyheter ska
ut till varje pris. Men vad ska man rapportera om och hur ska det göras?
Dokumentärserien Den största nyheten skildrar några journalister på
SVT under pandemins första våg och ger en unik inblick hos en av
Sveriges största nyhetsredaktioner. Medverkar gör bland andra
Charlotta Friborg, Anders Holmberg, Cecilia Gralde, Jenny Küttim,
nyhtesredaktionens grävchef, Bodil Appelquist, Mats Knutsson, Emil
Larsson och Diamant Salihu.

Stockholms Blodbad 1520 är ett av de mest dramatiska ögonblicken
i hela Nordens historia. Men vad var det egentligen som hände? Hur
kunde hundra personer avrättas mitt i Stockholm? I två program
kommer historikerna Bo Eriksson och Anna Maria Forsberg att avslöja
intrigspelet bakom blodbadet. Det är ett storslaget drama med krig,
kärlek, konspirationer och svek. Det är en dödlig kamp om den svenska
tronen.

MÖRTFORS-TARZAN

MORDET PÅ EMILIE

Mörk som ebenholts och smidig som en panter var Tom Alandhs far.
Många sa att det mörka och vilda hos honom gjorde att han såg ut
som Tarzan, trots att han bara kom från Åmål. Stilig var han också,
skräddarsytt och handgjorda skor och Lancian var han ensam om i stan.
Hardy Andersson hade allt han drömt om, och nytt efternamn hade han
också skaffat sig. Se Tom Ahlands film om kraschade drömmar och en
frånvarande far - som för alltid finns kvar i en son.

Den danska tonårsflickan Emilie Meng anmäldes försvunnen sommaren
2016. Först fem månader senare hittades hon död, närmare 60 km ifrån
där hon senast sågs i livet. Det än så länge ouppklarade mordet på Emilie skapar än idag stora rubriker, närhelst det dyker upp ny information
i fallet. Den tredelade dokumentärserien skildrar polisutredningen i ett
av Danmarks mest uppmärksammade brottsfall, en utredning som har
varit mycket omdiskuterad och ifrågasatt.

NR 1
En närgången och personlig berättelse om ett sportsligt mål med osannolika hinder och ett oväntat slut. En djup inblick i vad som krävs för att
bli bäst i världen på sin sport. Dokumentären No 1 skildrar nästan två år
av hoppryttaren Peder Fredricsons liv. En period då han tillhör den internationella toppen och klättrar framgångsrikt på världsrankningen.
Siktet står inställt på att bli världsetta. Men allt går inte som planlagt.
Vad krävs egentligen för att bli bäst i världen? Och hur definieras
framgång? En film av Lisen Lindahl och Henrik Larsson.
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Bild ur dokumentären om Ulf Lundell.
Foto: Rikard Collisöö/SVT

ULF LUNDELL

BERGHAGEN - EN BLANDNING
AV SÖTT OCH SALT

Dokumentär i två delar om en av Sveriges största kulturpersonligheter.
Ingen har som Ulf Lundell varit aktuell både som artist/låtmakare och
som författare i snart ett halvt sekel. Förutom Ulf Lundell själv medverkar Leif GW Persson, Eva Dahlgren, Benny Andersson, statsminister
Stefan Löfven, storasyster Inger Lundell, mellostjärnan Dotter, Lena
Andersson, Sigge Eklund, Karolina Ramqvist, David Lagercrantz, Göran
Greider, Åsa Linderborg m fl.

Lasse Berghagen är en gigant på den svenska nöjesscenen och en
av våra mest kända och folkkära svenskar genom tiderna. Han är en
mångsidig man som rört sig mellan att vara vissångare, kompositör,
schlagerartist, filmstjärna och komiker, men har under tio år också varit
programledare för ett av Sveriges största underhållningsprogram. I
våras fyllde Lasse Berghagen 75 år och i dokumentären berättar vi om
hans närmast osannolika karriär och liv. Det blir en sex decennier lång
resa genom musik-, nöjes- och kultur-Sverige. Vi får inte bara möta
Lasse Berghagen utan också hans familj: storasyster ”Libban” och döttrarna Malin och Maria. Och allt från vänner som världsstjärnan Nicko
McBrain från hårdrocksbandet Iron Maiden och näringslivsprofilen PG
Gyllenhammar till grannar uppe i barndomens Dalarna.

SÅNG TILL BERGSLAGEN

En film genom årstidernas växlingar med människor och djur i Bergslagen. Närheten till naturen och de vilda djuren sätter sin prägel på
människorna här. Dokumentärfilmarna Nina Hedenius och William
Long skildrar sin hembygd med ett alldeles speciellt öga för detaljer.
Järnets storhetstid är över, men arvet efter de stolta bergsmännen finns
kvar. En annan tid randas. Nya generationer lever sina liv till synes som
vanligt under helg och vardag i sökande efter en tillvaro i en ny tid, som
ännu inte tagit sin form. En kärleksdikt till den så kallade grå vardagen.
Nina Hedenius tidigare filmer Gubben i stugan, Konsten att städa och
Naturens gång är några av SVT:s mest omtyckta dokumentärfilmer.

GRETA

Hon börjar som ensam demonstrant på Mynttorget men spänner snart
blicken i världens ledare och frågar “How dare you?” Greta är en fåordig
tonåring med Aspergers syndrom som inleder sin skolstrejk för klimatet.
Inom bara några månader växer hennes strejk till en världsomfattande
rörelse. Teamet bakom dokumentärfilmen Greta har varit med sedan
första dagen på Riksgatan då allt började. En dokumentärfilm av
Nathan Grossman.
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Om massutrotning handlar Sir David
Attenboroughs senaste dokumentär.
Foto: Sam Barker/BBC 2020

ATTENBOROUGH OCH
MASSUTROTNINGEN
För 40 år sedan fanns det 60 procent fler vilda ryggradsdjur på jorden,
om vi räknar individer. En miljon arter av djur och växter hotas av utrotning om vi inte gör något. Sir David Attenborough undersöker varför
och finner flera svar. Natur görs om till jordbruksmark, djur på land jagas
till utrotning, rovfiske utarmar havet, skogar skövlas och vatten förstörs.
Men han upplever också skäl till hopp. Om vi ändrar våra beteenden
behöver det kanske inte gå så illa som varningssignalerna säger.

DANSBANDSTJEJER
Ett porträtt av de tre dansbandssångerskorna Sandra Estberg i
Martinez, Erica Sjöström i Drifters och Carolina Skaarup i Callinaz.
Vi följer sångerskorna i deras liv på och utanför scenen, mitt i den
fantastiska svenska dansbandskulturen. En positiv livsbejakande film
om kärleken till dansbandsmusiken, att följa sin dröm och samtidigt få
vardagen att funka.
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Kortfilmen Badaren är en av de sex filmer
som visas i SVT på Årets kortaste dag.
Foto: Nea Asphäll

VI

ÅRETS KORTASTE DAG

Connie (Saskia Reeves) och Douglas (Tom Hollander) har bokat en
härlig Europaresa för sig och sin son Albie (Tom Taylor) innan Albie ska
börja på universitet och flytta hemifrån. Dagarna innan avresan berättar
Connie att hon vill skiljas, men trots detta besked bestämmer sig
familjen för att göra sin resa.

Den 21 december är det årets kortaste dag och dessutom kortfilmens
dag. Det firar SVT med en fullspäckad filmfestival, med årets bästa
kortfilmer och med intervjuer med några av Sveriges mest spännande
regissörer just nu.
I sex olika filmer får publiken bland annat möta en kärlekstörstande
tonåring, ett sjungande skadedjur, en kvinnlig Trump-lookalike och en
envis badare. Det bjuds på både humor och allvar. Vi får möta olika filmskapare som berättar om sina kreativa processer, samt hur den
pågående epidemi påverkat deras arbete.

Vi är en komediserie fylld av sorg baserad på David Nicholls roman One
Day från 2009, med manus av författaren själv. Under sin resa besöker
Connie, Douglas och Albie många av Europas vackraste städer och för
Douglas är resan en möjlighet att få Connie att bli förälskad i honom
igen. Och återskapa sitt förhållande med sonen Albie. Men frågan är om
resan verkligen hjälper honom?

Filmer som visas i programmet:
Badaren
Index
Jag skulle va mig själv
Grab them
Något att minnas
Rocky
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Hur gick det egentligen till när Nina och Calle
hittade tillbaka till varandra?
Foto: Niklas Maupoix/SVT

VÅR TID ÄR NU - 1951

ROSENS NAMN

På juldagen blir det en högtidsstund för alla Vår tid är nu-fans. Då är det
premiär för sista säsongen av den älskade och hyllade dramaserien som
engagerat en hängiven publik. Och nu ska vi äntligen få veta hur Nina
och Calle lyckades hitta tillbaka till varandra igen. De fyra avsnitten
utspelar sig nämligen 1951, mellan första och andra säsongen. Vår tid
är nu - 1951 regisseras av Måns Herngren och för manus svarar Ulf
Kvensler.

Norra Italien 1327. Franciskanermunken Gugliemo av Baskerville (John
Turturro) och hans unge novis Adso av Melk (Damian Hardung) har
rest till ett isolerat benediktinskt kloster för att delta i ett möte mellan
den franciskanska ordern och påvedömet i Avignon om den pågående
tvisten om evangelisk fattigdom. Väl på plats blir de två indragna i att
försöka reda ut en serie mystiska dödsfall, dödsfall som vredgar regionens maktfullkomlige inkvisitor, Bernard Gui (Rupert Everett). Historien
berättas av den åldrade Adso av Melk (Peter Davison).

Under några ljusa sommarmånader åker familjen Löwander och deras
personal ut till skärgården där de återupptar traditionen att driva
sommarrestaurang. Nina vilar upp sig i familjens sommarhus efter sitt
självmordsförsök, innan flytten ner till makens gods i Skåne. Calle gör
upp planer för semestern med hustrun Sonja, som märker att hans
tankar är på annat håll. Familjens matriark Helga är tillbaka vid rodret
med köksmästare Backe vid sin sida. Samtidigt är Helga upptagen med
att styra upp Ninas framtid med maken Erik. Men vad vill egentligen
Nina själv? Och hur kommer Nina att reagera när hon möter Calle
igen ute på sommarrestaurangen? I huvudrollerna möter vi åter Hedda
Stiernstedt, Charlie Gustafsson, Suzanne Reuter, Peter Dalle, Adam
Lundgren, Josefin Neldén, Anna Bjelkerud, Rasmus Troedsson, Malin
Persson och Hannes Fohlin.

Serien Rosens namn är baserad på den italienske författaren Umberto
Ecos (1932-2016) roman med samma namn och är en italiensk-tysk
produktion från 2019. För regin svarar Giacomo Battiato.
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Foto: SVT

Filmer som sänd i SVT1 och/eller SVT2 under julen:

Monsieur Chocolat
Hotel Salvation
Jungle
Darkland
Körkarlen
Ailos resa
There Will Be Blood
Massor av whisky
En kärlekshistoria - Roy Andersson
Cold War
Shoplifters
King Creole
Snabba cash I
En natt i Casablanca
Snabba cash II
In the Loop
Snabba cash III
Kapernaum

Amelie från Montmartre
Gone Baby, Gone
A Most Violent Year
Captain Fantastic
Chocolat
En underbar jävla jul
Musik i mörker
Den tiden på året
The Holly and the Ivy
Sune vs Sune
The Holiday
Livet är underbart
Krampus
Jönssonligan på Mallorca
The Commitments
Fanny och Alexander
Upp i det blå
Mud
The Dressmaker
Ring mamma!
I hetaste laget
Tårtgeneralen
Att återvända
Reaching for the Moon
Queen of the Desert
Marknadens lag
Angry Indian Goddesses
Det helt nya testamentet
Julieta
Clash
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Foto: SVT

Med start fredag 18 december kommer följande filmer att finnas att se
på SVT Play:
C’est la vie
Det ligger i blodet
Exfrun
Eye in the Sky
Hajen som visste för mycket
Hemma i Hampstead
Här kommer en annan
La vie on rose - berättelsen om Edith Piaf
Jag, Daniel Blake
Juninatt
Klockorna i Sankt Mary
Kollektivet
Kungens val
Macken - Roys och Rogers bilservice
Mannen som slutade röka
Mustang
My Week with Marilyn
Pensionat Paradiset
Pulp Fiction
Qeda
Rosa moln
Sophelikoptern
Stinsen brinner ... filmen alltså
The Big Sick
The Stig-Helmer Story
The Wife
Vuxna människor
X&Y
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SPORT

Vinterstudions programledare Yvette Hermundstad och André Pops sänder från världscuperna i
längdskidor, skidskytte och alpint under vintern.
Foto: Janne Danielsson/SVT

TOUR DE SKI - VINTERSTUDION
Under jul-, nyårs- och trettonhelgen sänder SVT Vinterstudion.
Programledarna Yvette Hermundstad och André Pops följer tillsammans med kommentatorer och expert världscuperna under säsongen.
Den 15:e upplagan av Tour de Ski avgörs i Val Müstair, Schweiz,
Toblach, Italien och avslutningsvis I Val di Fiemme, Italien, där den
klassiska avslutande klättringen uppför Alpe Cermis äger rum:

JVM I ISHOCKEY
JVM spelas mellan 26 december och 5 januari och är det 44:e mästerskapet i ordningen. Totalt är det tio lag som gör upp i turneringen och
Sverige är ett av dessa. De svenska juniorerna spelar i Grupp 2 tillsammans med Tjeckien, Ryssland, USA och Österrike.
-Juniorkronorna har med åren blivit ett av Sveriges mest folkkära landslag som alltid lyser upp decembermörkret med en fartfylld, ungdomlig
och rolig ishockey. SVT sänder nu från junior-VM för 15:e gången och
att sitta uppe i tv-soffan, ibland långt efter midnatt, för att följa världens
bästa juniorer i jakten på medaljer är idag en efterlängtad tradition
för hundratusentals SVT-tittare, säger SVT:s sportchef Åsa Edlund
Jönsson.
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KUNSKAPSKANALEN

Monty Halls återvänder till Galapagos och
denna gång tar han med sig sin familj.
Foto: Seadog TV & Film Productions Ltd

HUNDAR SOM JOBBAR

JOANNA LUMLEYS KARIBISKA
ÄVENTYR

Hundar är smarta, lojala och kapabla att göra saker som människan inte
förmår. Här tittar vi närmare på hur de räddar liv, förhindrar tänkbara
katastrofer och undsätter familjer. Till sin hjälp har hundar sitt fenomenala luktsinne, sin uthållighet och sin ständiga lust till lek.

Skådespelaren Joanna Lumleys karibiska äventyr startar i Kubas
huvudstad Havanna och slutar med Haitis färgsprakande liv. I traditionell mening är de här länderna kanske fattiga, med det rytmiska
ljudet i städerna, de oförstörda stränderna, magnifika bergen och frodiga skogarna gör dem rika på många sätt.

50 ÅR AV KÄRLEK
Hur är det att leva ett helt liv tillsammans? Fyra par, från USA, Japan,
Indien och Tyskland, som har levt ihop i över 50 år berättar om hur livet
såg ut innan de träffades och när de blev kära i varandra, men också om
livets svårigheter och hur de har växt tillsammans som par.

MONTY DONS JAPANSKA
TRÄDGÅRDAR
Monty Don är tillbaka och utforskar Japans mest spännande trädgårdar. I ett land där tradition möter modernitet, och en helt egen stil
har blomstrat. Från prunkande exotisk växtlighet och med unik arkitektur är den japanska trädgården färgstark och spänner över stora
klimatzoner. I serien utforskar Monty Don även den särskilda japanska
filosofin om trädgårdens inverkan på människan.

FAMILJEÄVENTYR PÅ GALAPAGOS

Monty Halls åker tillbaka till sin favoritplats på jorden. Och den här
gången tar han med sig sin familj. Tillsammans upptäcker de underverken och utmaningarna som finns på Galapagosöarna. Det blir
extraordinära möten med varelser som inte finns någon annanstans på
jorden. De lär sig vad som görs för att skydda öarna, djurlivet och den
unika naturen.
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