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Tack alla läsare 
nu säger vi adjö

12 sept 2006–21 dec 2007

Det är med sorg i hjärtat som jag 
packar ihop på City och går vidare. 
För det har varit en fantastisk tid. Ett 
drygt år fylld med inspiration, glädje 
och intressanta möten med läsare.

Trots att City försvinner från Göte-
borg vet jag att vi gjort ett intryck.

Göteborg City har haft drygt tre 
 läsare per tryckt tidning. Det om 
 något är en fantastisk siffra och ett 
betyg på hur ni, läsarna, ser tidningen 
som något värdefullt. För det betyder 
att du, din arbetskamrat eller din 
 familjemedlem tagit tidningen med 
sig någonstans och låtit minst två 
 personer till ta del av den.

Göteborg City har även blivit prisad 
för några reportage som vi haft i tid-
ningen. Två av de fyra nominerade 
 reportagen till Gratistidningarnas 
 förenings nya pris Bästa lokala repor-
tage var City-artiklar.

Dels vår serie om Förorten & fördo-
men som publicerades i oktober förra 
året, efter de så kallade Hjällbo-kra-
vallerna, med motiveringen: ”Exem-
pel på hur en tidning bryter den exis-
terande massmediala dagordningen 
och gör en egen granskning som går 

tvärs emot.” Men även vår framtids-
siarartikel ”Så lever vi i Göteborg om 
tio år” prisades för att det var en kul 
idé där vi tänkt till på många olika 
områden.

Förutom de här två reportagen är 
det mycket annat vi är nöjda med. 
Här intill kan ni läsa mer om våra 
 olika artiklar och serier.

Jag är omåttligt stolt över min fan-
tastiska redaktion. Vi har lärt oss 
mycket under den här tiden och har 
alla utvecklats. Jag är säker på att alla 
kommer gå vidare till nya, djärva ut-
maningar.

Kolportörerna har varit vårt ansikte 
utåt, Citys förlängda arm i stads-
bilden. De har delat ut tidningen med 
ett leende i regn och rusk och trots 
sura kommentarer – och det vill jag 
tacka dem för.

Men jag vill framför allt tacka er, 
 läsarna – för det är ni som gjort City 
till den tidning den har varit. 

Det är ni som hört av er med ris 
och ros – mest ros – och inspirerat 
oss att skriva om det som legat er 
varmt om hjärtat.

Så – tack för oss och på återseende!

Tina Lagerström
Chefredaktör

LIV SOM ARN
Mikael om sitt

JULFESTEN
Guide till bästa

BIOHELGEN
City kollar hela
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Jag älskar Göteborg. Men 
ibland blir jag så ledsen.

Jag tänker på alla de 
brev och mejl – det är fak-
tiskt många – som vi fått 
till redaktionen under den 
tid City funnits. Brev från 
personer som 1) vill att alla 
fl yktingar ska skickas till-
baka eller 2) tycker att allt 
ont i denna värld går att 
skylla på personer som 
 heter Ahmed eller Moham-
med.

Det jag blir ledsen för är 
att de här tankarna fort-
farande fi nns – och att de 
får gro.

Göteborg är en uppde-
lad stad. Visst, vi kan tala 
fi nt om Hammarkullefesti-
valen som innerstadsborna 
vallfärdar till en gång om 
året, men i slutändan är 
det ändå så att många för-
orter är helt avskärmade, 

satelliter. Och inte blir det 
bättre när samma förorter 
gång efter annan i medier-
na presenteras som ”pro-
blemområden”. Områden 
det endast skrivs om då det 
sker skjutningar och ung-
domsrån.

Så kan vi inte ha det.
Och det är där Göteborg 

City kommit in.
Vi har erbjudit en an-

nan bild. Vi har låtit andra 
människor komma till tals 
än de som vanligtvis får 
tala. Vi har blivit en tid-
ning för många som känt 
att de saknat en.

Vi har skildrat engage-
manget där andra har 
skildrat elände.

Och det kan jag lova er – 
inte någon annanstans i 
stan fi nns det människor 
med så stort engagemang 
för unga, och för deras fri-

tid och framtid, som i Kor-
tedala, Bergsjön, i Biskops-
gården och Gårdsten. Så 
till Talar, ungdomsledare 
på Radar 72: Kämpa på 
med din tjejgrupp! Och till 
Tito, ledare för en idrotts-
förening vid Vårväders-
torget: Fortsätt få de unga 
att sporta och fortsätt få 
dem att ställa upp för sitt 
lag, då får de solidariteten 
på köpet.

Det fi nns tusen andra 
därute som gör samma 
sak. Poängen är att de allt-
för sällan få lov att synas i 
media.

Så nu hoppas jag att nå-
gon annan Göteborgstid-
ning är modig nog att ta 
över det City startat. För vi 
älskar ju alla vårt Göte-
borg.

I dag utkommer sista numret av 
Göteborg City. Det har varit 15 

fantastiska månader för oss här 
i stan. Vi älskar Göteborg och vill 

Visst gillar jag att höra om 
Hollywood-kändisarna 
otrohetsaffärer, om de sto-
ra internationella författar-
na och om Britneys senaste 
playbackframträdande. 
Men det roligaste är ändå 
att få reda på mer om det 
som händer nära.

Därför älskar jag tanken 
med Citys nöje – att till 
stor del låta lokala kreativa 
människor ta plats i tid-
ningen. Folk som är enga-
gerade, kreativa och dukti-
ga, men kanske inte är sitt 
förnamn med hela svenska 
folket. Och det är de perso-

nerna som jag i dag är gla-
dast över att ha träffat och 
skrivit om.

För det är de männis-
korna som gör Göteborg 
till en roligare stad att bo i. 
Tanken med City har varit 
att det ska vara en väldigt 
lokal tidning som bryr sig 
om det som händer i stan. 
Och jag tror det är det har 
varit väldigt uppskattat.

Tack till alla som jag 
träffat och skrivit om, tack 
för att ni gör Göteborg till 
en intressant och rolig 
nöjesstad.

16 oktober 2006.
Artikelserien ”Förorten och för-
domen” om fördomarna mot de 
nordöstra förorterna efter att 
polis och media hade rapporte-
rat om ”kravaller” - som egentli-
gen bara handlade om ett tiotal 
krossade rutor. Serien belöna-
des med Gratistidningarnas ut-
märkelse GTF-grodden.

8 november 2006.
Den nya spritsmugglingen. Ose-
riösa bussbolag ordnar spritre-
sor till Tyskland. Passagerarna 
används som ”målvakter” och 
blir ovetandes en del av den ille-
gala spritsmugglingen till ung-
domar.

14 november 2006.
Artikelserie om den undermåli-
ga psykvården på ”Valiumkus-
ten” runt Göteborg.

6 december 2006.
Biskopsgården tvingas införa vi-
kariestopp efter att stadsdelen 
har fått göra rekordmånga LVU-
omhändertaganden.

19 mars 2007
City är med när 44-årige lärar-
studenten Harry Gustafsson ge-
nomgår en fettsugningsopera-
tion.

3 april 2007.
Drottninggatan görs om till gå-
gata - vilket leder till chockhöj-
ningar av hyrorna. Vissa hyres-
gäster får tredubbla hyror.

18 april 2007.
Uppslag om Göteborg och göte-
borgarna om tio år. Reportaget 
belönades med Gratistidningar-
nas utmärkelse GTF-grodden. Moa Kärnstrand

Nyhetsreporter

Fortsätt att engagera er Nöjeslivet lever

Anna Flytström
Nöjesreporter

CITYS RÖDA HJÄLTAR
GÖTEBORG.  
Redan saknad. 
Kolportörerna har 
sett till att tid-
ningen nått så 
många som möj-
ligt.

CITY ÖNSKAR ALLA 
LÄSARE EN RIKTIGT

FREDAG 21 DECEMBER 2007

Redaktionen på Göteborg City –  Moa Kärnstrand, Nicklas Tollesson, Anna Flytström, Henrik Leman, Pär Andersson, Tina Lagerström och Karin Malmhav.  
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Det har varit en tuff avslut-
ning på året. En av mina 
bästa vänner gick bort i 
cancer, en annan går en 
tuff kamp mot samma 
sjukdom – och från och 
med i dag fi nns inte min 
arbetsplats, Göteborg City, 
längre.

Sett i ljuset av mina vän-
ners öden fi nns inget att 
gnälla över.

Det gör jag inte heller.
Men jag kan tycka att 

det är synd.
Och det gör jag.
Känslan har aldrig varit 

att majoriteten av de sport-
intresserade göteborgarna 
läst vad jag skrivit, kanske 
inte ens många – men de 
har hela tiden blivit fl er.

Responsen har ökat från 
läsarna, men också från 
dem jag skrivit om.

Namnet City har 
nämnts med allt mer res-
pekt, vi har tagits på allvar, 

och just därför känns det 
förbaskat trist att inte få 
fortsätta den här resan.

Jag har älskat att jobba 
med er – ni som troget läst, 
eller kanske just börjat.

Jag har älskat att jobba 
med er – Bäckman, Wern-
bloom, Kallio, Schelin, 
Sköldmark, Mild med fl era, 
ni som proffsigt ställt upp 
och svarat på frågor.

Jag hade älskat att få 
fortsätta med det, hylla, 
ifrågasätta, granska, väcka 
uppmärksamhet.

Men nu är det över, åt-
minstone i Citys form, och 
det är som sagt inget att 
gnälla över.

Däremot har jag en 
 nyårsönskan, så här en 
dryg vecka för tidigt: 

Jag hoppas att vi ses 
igen.

Var rädda om er därute.

tacka alla läsare för det 
underbara gensvar vi fått av er. 

21 maj 2007.
Artikelserien ”Ett nej är ett nej” 
belyser våldtäktsproblematiken.

13 juni 2007.
Nöjesredaktionen betygsätter 
djuren i Slottsskogen. Flaming-
on vinner överlägset.

12 juli 2007.
Nätpokerspelare, och personer 
som spelar poker utomlands, 
riskerar skattesmäll. Svenska 
Spels nätpokeransikte utåt, Ce-
cila Nordenstam, är en av 
många som drabbas av luddiga 
skatteregler.

10 och 13 augusti 2007.
Nöjesredaktionen bevakar Way 
out west och stoltserar med en 
intervju med en riktigt motsträ-
vig Strokes-kille.

14 september 2007.
Citys sportredaktion avslöjar att 
Häcken inte vill vara med i FC 
Gothia-samarbetet.

15 oktober 2007.
City granskar Göteborgs bo-
stadsbolag, som mörkar sina 
hyresaffärer och vägrar lämna 
ut uppgifter som ska vara of-
fentliga. City gör en anmälan 
mot detta.

14 november 2007.
Stort reportage om Surteandan, 
som ligger bakom byggandet av 
Västsveriges första inomhushall 
för bandy.

3 december 2007.
Våldtäktsmän får inte den vård 
de behöver. Anledningen: Det 
saknas resurser för tolkar på 
våldtäktsmännens språk.

Henrik Leman
sportreporter

Hoppas vi ses

GOD JUL

Foto: MARIA GREDESKOG/GT
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Frida
Boisen
Chefredaktör Plaza Kvinna

KRÖNIKA

Fuskare förtjänar ingen julklapp
Undrar om jultomten kommer i år. Jag 
tvivlar. Han borde sitta uppe i Nordpolen 
och vara besviken på oss. Kanske rent av 
äcklad.

För julen 2007 känner jag mer än nå-
gonsin att vi svenskar har blivit ett gäng 
skurkar. Utan heder, utan ära. Lurendre-
jare som bara bryr oss om oss själva. Som 
roffar åt oss så fort vi får chansen. 133 
miljarder skattefuskar vi bort varje år. 
Det är tre försvarsbudgetar. Och 650 mil-
joner har felaktigt betalats ut till föräldrar 
som påstått att de varit hemma och vår-
dat sjuka barn – ungar som varit på för-
skolan eller i skolan.

Jag hoppas julen blir en eftertankens 
högtid i år. Snackisen över julbordet måste 
bli köttbullarna. Behåller de sin plats som 
storfavoriter bredvid skinkan och röd-
kålen? Eller kommer de att frysa till is på 
gaffl arna halvvägs på väg till munnar, när 
minnesbilder av smygfi lmade Ica-fuskare, 
som packar om köttfärs utan skrupler, hej-
dar oss. Handlare som hellre gör några 
kronors mer vinst än att kunna se barnfa-
miljerna i ögonen och garantera dem jul 
utan magsjuka. Fruktansvärt lågt. Ica, 
dags att skicka hela personalen på övertyd-
lig Arn-lektion – årets julevangelium på 
landets biografer – en riddarstory med 
svärdskrammel mellan gott och ont. Ett 

Guillou-epos som fått avmätta ettor, tvåor 
och som bäst treor av recensenter som likt 
Expressen kommenterar: ”speakerrösten 
drar känslan åt skol-tv-hållet.”

Jag förstår att skaparna känner behov 
att ta fram de stora penslarna. För det 
känns som om vi måste börja från bör-
jan. Med det mest självklara. Rätt och fel. 
För det har uppenbarligen många av oss 
tappat på vägen mot girighet och fram-
gång – vår egoreligion har ätit upp allt 
vad vett och ärlighet hetat.

För 2007 är året där bonusutbetal-
ningarna till svenska chefer slår nya re-
kord. Lagom till jul slår Svea hovrätt fast 
att det inte var någons fel att fem miljar-
der kronor bara försvann från Skandia 
när taket för bonusarna plockades bort, 
så att höga chefer kunde kvittera ut bonu-
sar på 150 miljoner kronor per år per 
skalle. Styrelsen går fri, vd går fri. Så 
länge alla skyller på alla säger svensk lag 
att det är okej att blåsa vanligt folk som 

lagt sina besparingar i ett försäkringsbo-
lag.

Bedrövligt. Sjaskigt. Äckligt.

 Skärpning Sverige. Det här duger inte. 
Tomten, okej om du kommer förbi en 
sväng till landets treåringar. De får betrak-
tas som oskyldiga. Vi vuxna borde nöja oss 
med en snabbkurs i positiv psykologi, så 
att vi börjar uppskatta det vi har i stället 
för att bete oss som banditer utan ära. Här 
kommer min julgåva: Tänk varje dag ut 
tre saker du kan vara tacksam för. Allt från 
att du kanske har ett jobb du gillar till vän-
ner du tycker om. Fundera på varför det 
händer dig. Antagligen för att du är duktig 
och för att du är en härlig typ. Tänk på det, 
mellan pralinerna i jul. Den känslan sma-
kar så mycket bättre än det giriga roffan-
det vi gjort till vår nya drog.

Julhelg. Lugn, ro och 
mys hemma i Stock-
holm med familjen.

Fortfarande inte en 
enda klapp inhandlad. 
Hoppas jag är ensam 
och får shoppa i fred 
i kväll på extraöppna 
varuhus.kronika@city.se

 Julen 2007 känner 
jag att vi svenskar mer än 
någonsin blivit ett gäng 
skurkar. Som roffar åt oss 
så fort vi får chansen.
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Stötta Jourhavande Kompis och skicka kramar 
till dina vänner via sms eller mail, gå in på:

kompiskram.nu

NÅGON BEHÖVER DIG!
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GÖTEBORG. Är du en no-
torisk julhatare eller har 
du bara fått nog av 
knäckkokning, pyntning 
och glöggdoft?

Så här års är det svårt 
att gå ett enda steg utan 
att fasta i en ljusslinga 
eller hamna i tomtens 
knä. 

Men var lugn – Citys 
Moa Kärnstrand guidar 
dig till de garanterat jul-
fria ställena i Göteborg.

 BADA BASTU på Valhalla-
badet. Här kan de i alla fall inte 
ställa in en bjudkorg med pepp-
arkakor. Adress: Valhallagatan 
3, inträde 45 kronor för vuxen 
och 35 kronor för student och 
pensionär.

 ÅK TILL MOSKÉN i Högsbo. 
Du som är muslim har givetvis 
redan kommit på den här bril-
janta idén. Men ni andra – hälsa 
på och njut av (icke)julefrid. 
Adress: Riksdalersgatan 1A.

 ÅK OCH FISKA i Norra Lång-

vattnet. Lååångt från julskylt-
ning och glögg. Köp ett endags-
kort för 40 kronor på www.
svenskafi skevatten.se. Om isen 
ligger – åk skridskor i stället. 
Kolla vasttrafi k.se för resväg.

 STADSBIBLIOTEKETS 
schackrum. Här luktar det det 
så mycket svett att du kommer 
att glömma julen till och med 
om det skulle vara dan före dop-
paredagen. Och blundar du när 
du går genom bibblans entré så 
slipper du pyntet också. Adress: 
Götaplatsen (bottenvåningen).

 GÅ PÅ BIO. Välj biografen 
Svea på Sveaplan eller Hagabion 
så slipper du julsånger i högta-
larna, tomtar i naturlig storlek 
som ramlar över dig och julre-
klam innan fi lmen. Köp popcorn 
och se en tomtefri skräckfi lm.

  Gå på rockklubben Sticky 
Fingers och se metalbandet ”Lil-
lasyster”, ”landets hårdaste 
band på svenska” – som de kall-
lar sig själva. Lyssna på senaste 
singeln ”Kräkas”. Garanterat 
fritt från julefrid och Gläns över 
sjö och strand. 

Alkohol i samband 
med arbete ökar risken 

för olyckor.

Nytt
utseende på

boxen.

www.nigab.se

Friskt och lätt sällskapsvin.
Tyskt vitt vin med halvtorr smak, bra fruktighet och 

inslag av äpplen och färska aprikoser.

Rhine Lady 157:–
Alkoholhalt: 8,5%. Volym: 3 liter. Artikelnummer: 5916.

Nu 80 butiker – och på nätet!
Läs mer om våra 2400 prylar på:

www.teknikmagasinet.sekmagakkkmmmaagggggaa

0 butiker
Läs mer om v

wwww.tekniwwww.teekniekknnniiiwwwwwwww.teeekk

h pååååååååååååååååååå nnnnnnnnnnätteeeeeeeeeeeeeeeeeeettt!
rylar på:

asinet seassiinnnneeeeettttt..ssssseeeaaassssssiiiiiinnnnnnnnnnneeeeeeeeetttttt.......sssssssssseeeeeeeeee

Pimpa din arbetsplats med lite sköna USB-gadgets! 

USB-gadgets

Clone-a-Willy
Gjut en identisk kopia 
av ditt original, perfekt 
julklapp till pojk- eller 
flickvännen!

799:-

299:-

Missile 
Launcher

Skummraketer 
via datorn!

Kylskåp
Perfekt för läsk 
eller snus!

Dörrvakt
Kaxar med de som 

närmar sig din dator!

"You're cruisin' 
for a bruisin'!"

KK
närmKoppvärmare

229:-

Skumm
viavia

249:-

59:-

"
' '

129:-

ekt 
r 

249:-
chh påå nnätteeeeeeeeeeeeeeeeeettt!hh å ätt ttt!

ord 499:-ord 499:-ord 499:-

Digital-tv-mottagare för de fria kanalerna

TV i datorn
Se och spela in! 
Inkl fjärr och 
miniantenn.

NNu 80

Se och spela 
Inkl fjärr och
miniantenn.

Pimpa din arbetsplats med lite sköna USB-gadgets!

799 --799:-

Extern hårddisk med USB-anslutning.

Hårddisk 
320 GB
Perfekt för backup eller extra lagringsutrymme.

Lightning Reaction

Electric Shock
Reaktionstest med elstöt!R

199:-
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Här slipper du julen

Less på jultomtar och pepparkakor? City guidar dig rätt

 Och här är ställena där du 
tror att du ska slippa julen – 
men inte gör det:

 Friskis & svettis – alltid är det 
någon ful elljusstake som ramlar 
ner i huvudet på dig när du gör 
det klassiska passgångs-hop-
pet. Och har du riktig otur blir 

det medeljympa till ”Rudolf med 
röda mulen”.

 Naturhistoriska museet – 
trodde du att här bara fanns 
döda djur som var lika upp-
stoppade året om? Åh nej, på 
julen tar tomten emot önske-
listor inuti blåvalen.

OBS! SE UPP

Julfritt?! Skulle inte tro det. Foto: SCANPIX

Köp popcorn och sätt dig i mörkret framför en tomtefri skräckfi lm. Det är ett av sex tips till julhataren. Foto: SCANPIX
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Grattis! En sportfråga 
känns ju passande till dig: 
Hur känns det?

– Bra, det känns bra.
Varför vann du?

– Bakgrunden är ju byg-
get av det här Bandyhuset i 
Surte, som jag hållit i un-
der fyra år. Bandyn är en 
stor sport här och bygget 
av inomhusarenan är det 
största som hänt Surte och 
Bohus.
Hur går det för Ale Surte BK 
nu då, när ni har en så fi n 
arena?

– Det går bra, vi ligger 
trea i serien och på annan-
dagen blir det en spännan-
de match mot Kungälv. 
Annandagen har alltid 
varit en viktigt bandydag, 
då spelas det derbyn runt 
om i landet. Efter vår 
match ska dessutom Kare-
bys damer spela sin an-
nandagsmatch i Bandyhu-
set.
Jag har hört att hejarklack-
en brukar ha med sig ter-
mosar med varm choklad 
med sprit i till matcherna 
för att hålla sig varma, har 
du det också?

– Nej, det är inte riktigt 
min melodi, ha ha. Jag har 
ingen termos alls, jag kö-
per det jag behöver från 
kafeterian.
Spelar du själv bandy?

– Ja, det gör jag, jag spe-
lar i C-laget här men det är 
mest på motionsbasis. 
Även mina barn har spelat 
i klubben.
Ni har byggt den här hallen 
rekordbilligt eftersom så 
många Surtebor hjälpt till 
på sin fritid. Hur är det möj-
ligt?

– Det är den här Surte-
andan. De fl esta här är 
uppvuxna med bandyn och 
det var likadant när den 
gamla arenan byggdes på 
70-talet – då hjälpte Surte-
borna till. Och det har gått 
i arv. Många familjer har 
anhöriga som spelar.
Du gick i pension och så 
började du jobba med ban-
dyhallen direkt. Jag hörde 
att din fru blev lite besviken 
för hon trodde att du skulle 
vara hemma?

– Nej, det är bara förtal 
det där. Hon stödjer mig i 
detta.

”Det är den här
Surteandan”

Lennart Olsson, 65 år från Bohus, som röstats fram till månadens 
Göteborgare i november:

Lennart Olsson
Ålder: 65 år.
Bor: I Bohus.
Familj: Fru och två söner, 29 och 
32 år.
Gör: Frivilligarbetande projekt-
ledare för bygget av den nya 
bandyhallen i Surte.
Bakgrund: Har jobbat som pro-
jektledare på Eka Chemicals
Intressen: Sommarstugan i Rör-
tången.

Antingen eller
Vinter  vs  ✔ sommar
✔ träna  vs  titta på
✔ äta hemma vs  äta ute
✔ kött  vs  grönsaker
✔ nyheterna  vs  långfi lm

LÄGET?

Moa Kärnstrand
moa.karnstrand@city.se

031-723 29 03

Så röstade göteborgarna:
Lennart Olsson, 55 röster (46 
procent)
Johanna Ahlm 41 röster (34 
procent)
John Wigelius 24 röster (20 
procent)
Totalt 120 personer har röstat.
Grattis, ni har vunnit!
1:a pris, ett månadskort på 
Västtrafi k: 0707263493

2-10 pris, biobiljetter:
0706375070
0705982475
0709147970
0709577078
0708190523
0709577396
0706374585
0707434312
0709577195

Resultat och vinnare

Jag har ingen termos 
alls, jag köper det jag 
behöver från 
kafeterian.
Lennart Olsson, 
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Flera uppmärksammade fall 
av våldtäkter har präglat 
året som har gått och dis-
kussioner om hur unga män 
ser på kvinnor och sexuali-
tet i dag har följt. Vilka 
känslor har det här väckt 
hos Drottningen?  

– Som så många andra 
blir man naturligtvis upp-
rörd när man hör hur de ser 
på unga kvinnor och fl ickor. 
Det går inte att låta det gå 
förbi – det är så grovt. Jag 
tycker inte att det är en ur-
säkt att säga att man har 
druckit. Det är heller ingen 
ursäkt att fl ickan kanske har 
druckit för mycket. Men det 
är naturligtvis så att fl ickor 
ska vara försiktiga med al-
kohol och sitt uppträdande. 
Är det så att en fl icka har 
druckit för mycket ska man 
stödja henne och inte ut-
nyttja den person som är i 
underläge.  
Flera juridiska resonemang 
har handlat om huruvida 
männen har förstått att 
kvinnan inte har gett sitt 
samtycke. Hur har debatten 
uppfattats?

– Jag tycker att det är 
svårt att tala om detta, men 
jag är inte rädd för det. Det 
är också viktigt att man gör 
det. Det fi nns två sidor i det. 
Det är svårt när en fl icka föl-
jer med hem till några poj-
kar. det är ju också fel att 
hon utsätter sig för det. Nu 
har hon antagligen druckit 
så mycket att hon inte rik-
tigt visste vad hon höll på 
med. Och även om hon kän-
ner dem så tycker jag att kil-
larna skulle ha hjälpt henne 
och stöttat henne och inte 
utnyttjat henne och situatio-
nen. 
Anser Drottningen att det 
handlar om attityder bland 
männen eller behöver kvin-
nofriden stärkas?

– Det är ju många som 
tycker att man ska höja straf-
fet för våldtäkt och verkligen 
följa upp de fallen och visst 
tycker jag att man ska stärka 
kvinnofriden.
Har Drottningen några för-
slag på hur?

– Det är svårt för mig att 
uttala mig eftersom jag inte 
har insyn i alla dessa fall.
Har Drottningen några för-
klaringar till de förändring-
arna jämfört med den egna 
ungdomstiden?

– Även sättet att prata 
med varandra har blivit 
grövre. Och det är ett hår-
dare samhällsklimat.
Är Drottningen själv orolig 
när kungabarnen rör sig på 
stan?

– Tack och lov är våra 
barn äldre nu, men visst är 
man alltid orolig. Vi var ny-
ligen på en födelsedagsfest.  

Det var många ungdomar 
bjudna och vi dansade. 
Många av ungdomarna dan-
sade med glas i handen. Det 
har jag aldrig upplevt förr. 
Då fi ck jag förklaringen att 
de inte lämnar sina glas nå-

gonstans för att de är rädda 
att någon ska lägga något i 
glaset. Så vitt jag kommer 
ihåg förekom det inte när 
jag var ung. Jag frågade en 
gång när det var många 
ungdomar hur det egentli-

gen är med droger. De sa att 
det fi nns överallt. Då fråga-
de jag vad de gör när de ser 
att någon tar något. Och då 
var det en kille som sa: ”Det 
lägger man sig inte i. Det är 
hans sak. Han har bestämt 

sig.” Så jag frågade: ”Men 
när ska du rädda din vän? 
När det är för sent?”. Attity-
derna har förändrats. Man 
accepterar det man ser och 
engagerar sig inte.
Så föräldrar borde ta större 

ansvar för sina barn?
– Ja, det tycker jag.

Så till mer allmänna frågor. 
Vad är roligast med att vara 
Drottning av Sverige?

– Jag tycker att det är 
trevligt att möta människor 
i olika sammanhang – i or-
ganisationer, på resor och 
ute i landet.
Finns det något som är 
svårt eller tråkigt?

– Den ”press” som press-
sen utsätter våra barn för 
kan vara det. Vi upplever ib-
land att man är orättvis mot 
dem. Det tycker jag är svårt. 
Man ser inte vilka fi na män-
niskor de är. De är trevliga, 
naturliga och okomplicera-
de. Men så säger kanske alla 
mammor.
Vilka är Drottningens star-
kaste minnen från 2007?

– Det har varit ett väldigt 
rikt år. Närmast är det Kron-
prinsessans 30-årsdag jag 
tänker på. Det var verkligen 
rörande och sött att se hur 
människor ville fi ra henne. 
Sen var det naturligtvis väl-
digt fi nt också att se Carl 
Philips utställning och hans 
fantastiska bilder.

– Nu låter jag som en 
kycklingmamma igen... Och 
sen naturligtvis Madeleine 
– att det gick så bra med 
hennes studier och att hon 
nu är mycket engagerad i 
Childhood. Helt  frivilligt! 
Det är härligt att se.
Närmast väntar jul- och ny-
årsfi rande. Svenska folket 
har generöst fått följa kung-
afamiljens julfi randen. Be-
rätta något om familjens 
jultraditioner som vi inte re-
dan vet!

– Ja, jag minns ett av jul-
programmen för SVT då vi 
gjorde julkorvar och  Carl 
Philip som var väldigt liten 
fi ck sköta köttkvarnen. Han 
ropade: ”Mera kött, mera 
kött!”. Det var sött. Men nu 
har vi tyvärr slutat med att 
göra egen julkorv.
Vad betyder julen för Drott-
ningen?

– Jag blir lite sentimen-
tal. Det är viktigt att ta tid 
för varandra och familjen. 
På Juldagen går vi till hög-
mässa i Drottningholms ka-
pell där det fi nns en vacker 
kristallkrona och där tänder 
man 200 ljus. Det är så fan-
tastiskt vackert.

Drottning Silvia, 64 år den 23 december. I en öppenhjärtig intervju berättar hon om sitt engagemang för barn 
och unga som far illa och hur hon reagerat på den senaste tiden uppmärksammade våldsbrott.LÄGET?

”Det är så att fl ickor ska
vara försiktiga med alkohol”

Madeleines studier

Drottningen listar årets höjdpunkter: Carl Philips utställning

Victoria 30 år

Silvia om...
...klimatförändringar:
– Kungen är mycket en-
gagerad och intresse-
rad. Tyvärr har vi ett väl-
digt intensivt program 
och det är klart att vi är 
beroende av fl yget. Men 
Kungen har köpt träd i 
Mexiko till våra barn.
...utsatta som behöver 
hjälp men är bortglöm-
da.
– Barnen som är offer 
för våld inom familjen. 
Man tänker inte på att 
de ser och hör och li-
der. Och barn som är 
utsatta för människo-
handel.

Julen gör Drottningen lite sentimental. ”Vi brukar vara i Drottningholms kapell där det fi nns en vacker kristallkrona och där tän-
der man 200 ljus. Det är så fantastiskt vackert”, berättar hon.  Foto: JIMMY GUSTAFSSON

Teresa Lindstedt
teresa.lindstedt@city.se



Med Telia Mobil 199 ringer du för hela månadsbeloppet (199 kr/mån). 
Just nu kan du också skicka sms och mms utan extra kostnad. 
Dessutom kan du köpa en Nokia 5310 för 1 kr med Telia Mobil 199 
i 18 månader. Sedan kan alla vänner och bekanta se fram emot 
glada julhälsningar i mellandagarna.

Julklappstips till familjer 
med många vänner: 

Gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 31/12 2007. Lokala avvikelser kan förekomma. Mobiltelefonerna är operatörslåsta till Telias 
mobila abonnemang eller Telia Refi ll kontantkort i Sverige i 12 mån, därefter kan de mot en avgift på 300 kr öppnas för valfri operatör. 1) Med 
Telia Mobil 199 i 18 mån. Fast avgift under bindningstiden 249 kr, varav 199 kr för abonnemanget och 50 kr för telefonen. Lägsta total-
kostnad under bindningstiden 4.482 kr + kontantpriset för mobiltelefonen. Samtalsavg 69 öre/min,öppningsavg 79 öre/min. Sms 69 öre/st, 
mms 1,69 kr/st. Mobil surf maxtaxa 9 kr/dygn. Gäller inom Sverige till svenska operatörer båda fasta och mobila nät. Ej utnyttjat 
minimibelopp kan inte sparas till nästkommande månad. Kampanjerbjudandet sms och mms utan extra kostnad gäller t.o.m. 29/2 2008. 
För fullständiga priser och villkor, se telia.se/mobilt eller information i butik.

Välkommen till Telias butiker, återförsäljare eller telia.se/mobilt

Nokia 5310 Xpress Music
• 2 megapixelkamera
• Mp3-spelare
• 2 GB minneskort ingår
• Bluetooth TM-stereo
• FM-radio
• Pris utan abonnemang 2.395 kr

1:-1)

med Telia Mobil 199 i 18 mån

Nyhet!
199:-/mån

Ring för hela 
månadsbeloppet.
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ISHOCKEY. Gröt, skinka 
och tomten.

Det måste Frölundas 
spelare tänkt på när de 
skrinnade ut mot Söder-
tälje.

”Vi ska ta 
ut allt”. Det 
sa Södertäl-
jes tränare 
Leif Strömberg inför mat-
chen. Liknande tankar hade 
säkert Per Bäckman. Men 
det blev som så många gång-
er förr den här säsongen – 
ett riktigt pinsamt magplask 
för Frölunda.

– Klart man blir förvånad 
efter den matchen vi gjorde 
mot Färjestad. Från betyg 
fem ena dagen till betyg ett 
nästa, sa en dämpad Per 
Bäckman till City Göteborg.

Spelarna åkte mest och 
petade, likt en kräsen ton-
åring i maten, när närkam-
per kom på tal. Och när de 
väl bestämde sig att använda 
kroppen resulterade det i 
klumpiga utvisningar. Fyra 
av Södertäljes mål kom till i 
powerplay.

– Klart man är besviken 
efter en sådan här förlust. 

Men jag kan inte förklara 
varför det blir så här, sa 
Bäckman.

Som om inte förnedring-
en var nog. En av segerorga-
nisatörerna i SSK var den 
förre Frölundaspelaren Mar-
tin Cibak.

– Det spelar ingen roll 
vem som gör mål, det vikti-
ga är att laget spelar bra, sa 
en ödmjuk Cibak efter 
matchen.

Frågan är om Frölunda är 
värda något julfi rande, kan-
ske läge med ett träningslä-
ger istället.

– Nej, det går inte, vi ska 
inte fundera så mycket på 
hockey under ledigheten, sa 
Bäckman.

Magplask för Frölunda
+ Joel Gistedt kom in efter 

0–5 och gjorde bra ifrån 
sig. Enda ljuspunkten i ett segt 
och blekt Frölunda.-Tja, det mesta om man är 

supporter till Frölunda. 
Ännu en pinsam storförlust på 
kontot den här säsongen och 
den andra mot Södertälje, 2–7 
senast.

Elitserien:
Södertälje 7
Frölunda 0

Pär Andersson
par.andersson@city.se

031-723 29 00

■ Så gick det till:
1–0 (5.21) Petri Pakaslahti 5/4, 
2–0 (17.55) Martin Cibak, 3–0 
(20.59) Per Hallin, 4–0 (34.10) 
Dragan Umicevic 5/3, 5–0 
(34.56) Stefan Pettersson 5/4, 
6–0 (51.33) Tomas Kollar, 7–0 
(57.16) Quinn Hancock 5/4.

Skott: 24–34. 
Utvisningar: 12–14. 
Domare: Mikael Lindqvist. 
Publik: 3 452.
■ Därför gick det så:
Ett aggressivt Södertälje körde 
över och ifrån Frölunda. Göte-
borgarna åkte nog mest och 

tänkte på köttbullar, julskinka 
och julmust. Vann knappt en 
enda närkamp och sumpade 
chanser när de väl dök upp
■ Topp tre i Frölunda
C C C  Ingen.
C C  Ingen.
C  Joel Gistedt.

 Södertälje–Frölunda 7–0

Det var en dyster kväll för Frölunda i går.  Foto: ROGER VIKSTRÖM/SCANPIX

Europarekord och 
VM-guld i Osaka 

gör Carolina Klüft till årets svenska 
friidrottare tycker Svenska friidrotts-
förbundet. Tvåa blev Stefan Holm, 
precis före Susanna Kallur. 

BÄST Förre speedway-
stjärnan Antonio 

Lindbäck har dömts av Falu tingsrätt till villkorlig dom 
och 50 timmars samhällstjänst efter att ha kört rattfull. 
Lindbäck körde onykter i slutet av september och med-
delade i november att han slutar köra speedway.  TT

VILLKORLIGT

11 22 33

Sävehof hakar
på topplagen
HANDBOLL. Sävehof tog 
sin tionde seger för säsong-
en borta mot Helsingborg. 
Men jumbon stod upp bra 
och Partillelaget avgjorde 
först efter en stark andra 
halvlek. Segersiffrorna 
skrevs till 26–23.  City

Öis har hittat 
Pappas ersättare
FOTBOLL. Örgryte har 
skrivit ett tvåårskontrakt 
med Christofer Bengts-
son. 27-åringen kommer 
närmast från Husqvarna 
FF och har även spelat 
i Kalmar FF.

– Han är en bra för-
svarsspelare som är kom-
pakt och snabb. Han har 
bra karaktär och goda 
ledaregenskaper, säger 
Öis tränare Janne Carls-
son till klubbens hemsi-
da.  City

Wålemark kör
ett år till
FOTBOLL. Jörgen Wåle-
mark spelar ett år till 
i Ljungskile. 

Den 35-årige veteranen 
har länge tvekat inför en 
satsning på allsvenskt spel, 
men känner sig nu redo.  
 City
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Dels är de viktiga av traditionen, och det är 
verkligen en fi n tradition. Alla är lediga och vad 
kan väl vara bättre då än att gå på fotboll? Sen 
handlar det också om att de här matcherna in-
faller precis i mitten av ligan. Det är många 
matcher, mycket poäng och efter julmatcherna 
kan man verkligen börja dra slutsatser.

 Det är nog trots allt Manchester United, de 
har, i alla fall på pappret, det minst tuffa sche-
mat. Det är deras period nu också, kan den här 
formen förlängas över jul är det en enorm för-
del. 

Jag tror inte att det kommer så många över-
raskningar underifrån.Det som kan hän-

da är väl att Chelsea tappar en del i 
John Terrys frånvaro. Det känns som 
ett möjligt scenario, jag tror inte riktigt 
på Chelsea i år.

Mycket för att det är så många matcher på kort 
tid vilket innebär lite vila vilket kräver enormt 
mycket av spelarna. De lag som inte har en så 
bred trupp kan lätt hamna i en formsvacka som 
kostar många poäng. Har man otur kan julen 
knäcka ett lag.

Manchester United tror jag. De ligger dessutom 
redan så bra till. Liverpool har ett ganska bra 
schema, men å andra sidan har de många poäng 
att hämta in. Manchester City lär få en halvbra jul. 
De har usel bortastatistikoch kan inte räkna med 
poäng varken mot Aston Villa eller Newcastle. 

Det händer alltid överraskningar över jul och 
jag är helt säker på att det kommer göra det 
även i år. Kanske blir det Chelsea som tappar 
poäng där man inte riktigt anade det. De fi ck 
problem förra matchen och kommer ha både 
Didier Drogba och John Terry borta.

Alltså, en seger ger tre poäng oavsett när. 
Men med det tajta schemat kan något 
lag tappa koncentrationen och det 
kan räcka för att man sedan ska 
vara efter våren ut. Tidningsrap-
porter om blöta julfester kan 
också störa.

Manchester United och Liver-
pool har ganska enkla program, bör 
ta minst tio poäng var. Arsenal har 
klart tuffast, två derbyn bland 
annat. 

Som sagt, jag 
tror Arsenal 
kan få svårt 
i åtminstone 
ett par av 
matcherna.

Varför är julmat-
cherna så viktiga?

Vilket av de fem 
topplagen har för-
delaktigast julsche-
ma?

Kan vi vänta 
oss några 
över-
rask-
ningar 
över jul?

FOTBOLLS-
PANELEN

FOTBOLL. Fyra omgångar 
på tolv dagar.

Och matcherna är bety-
delsefulla.

Mer än en gång har Pre-
mier league avgjorts över 
julhelgen.

I La Liga, Serie A och Bun-
desliga hinner man med en 
match mellan 22 december och 
2 januari. I Premier league 
maxar man med fyra. Och det 
tuffa schemat tär på spelarna, 
det vet före detta Englands-
proffset Niclas Alexanders-
son.

– Det är en väldigt intensiv 
period. Julmatcherna är så 
fyllda med tradition, då går alla 
på fotboll, säger Alexandersson 
som tidigare spelat för Sheffi eld 
Wednesday, Everton och West 
Ham.
Men vad är det då, förutom tra-
ditionen, som är så speciellt 
med julmatcherna?

– På grund av det tuffa sche-
ma brukar det vara så att de som 
klarar perioden bäst har ett bra 
försprång inför resten av säsong-
en. Storlagen med bredast trupp 
har naturligtvis en fördel, men det 
kan räcka att en nyckelspelare skadas 
för att det ska slå väldigt hårt, säger 
Alexandersson. 

City sex poäng bakom
Inför julhelgens matcher har både 

Arsenal och Manchester United guld-
läge att dra ifrån i toppen. Trean Chel-
sea är just nu fem poäng bakom Uni-
ted, fyran Manchester City sex poäng 
bakom.

– Det är ju inte bara fysiskt det sliter 
att spela match på match med bara en 
dag emellan. Det tar även hårt men-
talt. Jag vill minnas att vi spelade 
22:a, 26:e, 28:e och 1:a. Med träning 
på julafton och juldagen, det tar ett tag 
att vänja sig, säger Alexandersson. 

Klart är att tabellen om bara drygt 
en vecka kan se helt annorlunda ut. 

AnnaMaria Jansson
annamaria.jansson@city.se

fi ras med fyra 
avgörande fajter

Julen

Blackburns Roque Santa Cruz fi rade 
tidig julafton mot Wigan då han slog 
till med tre mål. Men det hjälpte 

inte, Wigan kontrade med hela fem 
mål och vann uppladdningen inför 
de extremt viktiga matcherna 

kring jul och nyår. Ett tips till 
Santa Cruz är att behålla tom-

teluvan på. För egen del ver-
kar det ju vara en lycko-

smäck. Kanske ska han 
se till att lagkompisar-

na tar på sig varsin 
också.

  Foto: SCANPIX

”Svennis” och hans Man C har häng på toppen. Frå-
gan är om han kommer ur nyåret i samma posi-

tion. många räknar med ett ryck från toppla-
gen under de dramatiska omgångarna. 

 Foto: SCANPIX

Nora Strandberg
fotbollsankare 
på Canal Plus

Pelle Blohm
expertkommentator 

Canal Plus

Mathias Gurestam
sportchef 

City 

Man U har läge Man U har läge att rycka ifrånatt rycka ifrån

Läge för att dra ifrån.

ALLA MATCHER
Spelschema Premier league

Omgång 18 
22/12–07
Arsenal–Tottenham 
Reading–Sunderland
Middlesbrough–West Ham
Liverpool–Portsmouth
Fulham–Wigan 
Bolton–Birmingham
Aston Villa–Manchester City

23/12–07
Manchester United–Everton
Newcastle–Derby
Blackburn–Chelsea

Omgång 19
26/12–07
West Ham–Reading
Chelsea–Aston Villa
Wigan–Newcastle
Tottenham–Fulham
Sunderland–Manchester United
Everton–Bolton
Derby–Liverpool
Birmingham–Middlesbrough
Portsmouth–Arsenal

27/12–07
Manchester City–Blackburn

Omgång 20
29/12–07
Wigan–Aston Villa
West Ham–Manchester Uni-
ted
Tottenham–Reading
Sunderland–Bolton
Portsmouth–Middlesbrough
Chelsea–Newcastle
Birmingham–Fulham
Everton–Arsenal

30/12–07
Derby–Blackburn 
Manchester City–Liverpool

Omgång 21
01/01–08
Fulham–Chelsea
Reading–Portsmouth
Middlesbrough–Everton
Manchester United–Birming-
ham
Arsenal–West Ham
Aston Villa–Tottenham
02/01–08
Newcastle United–Manches-
ter City
Liverpool–Wigan
Bolton–Derby County
Blackburn–Sunderland

Birmingham tycks bli kvar i engelsk ägo ett tag till. Klubben avbröt i går samtalen med af-
färsmannen Carson Yeung från Hongkong. Yeung köpte i somras knappt 30 procent av 
klubben och hade till i går på sig att slutföra sitt övertagande.

Chelseas Frank Lampard, Chelseas Frank Lampard, 
och John Obi Mikel.och John Obi Mikel.
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Jul- och nyårshelgernas stora upplevelser brukar för oss 
s venskar ske framför tv:n.
   Men City har tröttnat lite på den glöggfryntlige Tyko Jonsson 

och den – med usel smak för tjejer – fäktande Ivanhoe.
    Därför har vi vässat manuspennan och gjort uppföljarna
till julens tv-klassiker.

”Karl Bertil Jonsson – Lord of the servettring”

Med: Karl Bertil Jonsson, Tyko Jonsson, Harald  Ljungström och H.K Bergdahl.

Handling: Karl Bertil Jonsson ärver sex  japanska servettringar i päronträ

av den medellöse  Harald Ljungström. Tyko anar oråd och skickar iväg sin 

son på en resa genom samhällets  bottenskikt.

Med sig har han sina följeslagare bestående av svarvare, studerande, 

 sömmerskor och byggnadsarbetare. Efter enorma slag  mellan Karl Bertils 

 mannar och de onda (civil ingenjörer, överstinnor, bankirer och dispo-

nenter)  bestämmer sig följet för att förgöra ringarna hos den onde härska-

ren – byrådirektör H K Bergdahl.

Karl-Bertil och hans trogna följeslagare rustar för slutstrid.  Foto: SVT

”Kalle Anka fl ew over the cuckoo’s nest”
Med: Kalle Anka, Bengt Feldreich, Lufsen, Ferdinand och Långben.
Handling: När Kalle Anka hamnar på mentalsjukhus efter dispyten med den 
 jobbiga hackspetten i första fi lmen  försöker han liva upp institutionen – där 
 gökbon som Lufsen, Ferdinand och Långben är inlagda.

Efter en del knasiga utfl ykter till havs ryker Kalle ihop med den elaka syster 
Snövit. Det hela slutar med en obehaglig  lobotomi varpå Bengt Feldreich ser som 
det enda rätta att  kväva Kalle med en kudde. Till slut rymmer Feldreich ut  genom 
tv-rutan.

Kalle Anka strax innan han tvångsintas.  Foto: BUENA VISTA

Klassikerna – så gick det sedan…Klassikerna – så gick det sedan…

”Ivanhoe och de fördömdas tempel”
Med: Ivanhoe, Rowena, Rebecca och kung Rikard.

Handling: Ivanhoe och den men-
lösa Rowena fl yr uppståndelsen
i England via fl ygplan till Shang-
hai. Efter en kraschlandning 
i Indiens regnskogar hamnar han 
dock i ett mystiskt tempel.

Under resten av fi lmen får vi se 
honom hissas upp och ner i ett 
brinnande helvete. Publiken för-
står nu att det här var ”meant to 
be” och att det 

var kung Rikard som fi xade så att 
 planet kraschade. För så dålig smak 
när det gäller brudar kan man inte ha 
som riddare. I slutet får vi se en den 
judiska Rebecca pusta ut över att hon 
faktiskt slapp den taffl ige Ivanhoe.

”En Per Morberg till farsa fi rar jul”
Med: Per Morberg och familjen Griswold.
Handling: Som familjens överhu-
vud anstränger sig Per Morberg för 
att skapa den perfekta amerikanska 
 julen. Till skillnad från föregånga-
ren blir detta mer en historia om 
mat än om dekoration.

Per börjar skära lamm med 
 motorsåg och skala potatisar med 
högtryckstvättar. Samtidigt för han 
ett krig mot det mediauppbåd som 
vill åt honom och hans stökiga för-
fl utna. Det hela slutar med att han 
kidnappar TV4-chefen och tvingar 
till sig en julbonus och en roll i 
uppföljaren till ”Labyrint”.

”Grevinnan och betjänten
– forever blowing bubbles”
Med: Grevinnan, betjänten, Sir Toby, Amiral von 
Schneider och ett tigerhuvud.
Handling: Festen på nyårs-
afton slutar lyckligt efter 
mycket champagne i gre-
vinnan Sophie de Witts 
sovrum. För att fortsätta fi -
randet bjuder miss Sophie 
betjänten – som för övrigt 
heter Jack Dawson – på en båtutfl ykt där den 
nyvunna kärleken över klassgränserna fi ras 
med ännu mera bubbel. Där är de förstås alli-
hop: Sir Toby, Amiral von Schneider och de 
andra. Den druckne betjänten och grevinnan 
fyller här på med ännu mera bubbel, men 
plötsligt hör de – stående längst fram på däck-
et – ett helt annat bubbel än från champag-
nen. Fartyget har snubblat och sprungit läck 
på ett jättelikt tigerhuvud.

Foto: Foto: TV3TV3

Foto: SVTFoto: SVT

SCEN. Efter det omtalade av-
hoppet från Dramaten går 
Mikael Persbrandt till Stock-
holms stadsteater.

I februari 2009 spelar 
han ”I väntan på Godot” 
 tillsammans med Johan Ra-
baeus i regi av Thommy 
Berggren.

– Jag och Thommy har 
letat efter ett möjligt sam-
arbete i fl era år, säger Mi-
kael Persbrandt. 

Stort tumult
Det var i oktober som Mi-

kael Persbrandt under stort 
tumult lämnade Dramatens 
uppsättning av ”Måsen” en-
dast efter några föreställ-
ningar.

Anledningen till avhop-
pet var en fi lminspelning i 
Tyskland.

Så sent som i onsdags 
kväll gick en av medspelar-
na i ”Måsen”, Jan Malmsjö, 
till hård attack mot Pers-
brandt: ”Avhopparen, han 
har pissat på oss”, sa Malm-

sjö i SVT:s regionala pro-
gram ”Eftersnack” och väg-
rade ta Persbrandts namn i 
mun.

– Jag har noterat att 
 Janne har uttalat sig. Jag 
tycker att han är en fantas-
tisk skådespelare, men i öv-
rigt har jag inga kommen-
tarer. Varför han sa som 
han sa, det får ni fråga ho-
nom om. Jag tycker inte att 
den här historien ska av-
handlas i media. För mig är 
det ett avslutat kapitel, sa 
Mikael Persbrandt på Stads-
teaterns pressträff i går.

Detaljerna kring uppsätt-
ningen av ”I väntan på 
 Godot” är långt ifrån klara.

 TT Spektra

Persbrandt går till Stadsteatern

Mikael Persbrandt och Johan Rabaeus ska spela tillsammans i ”I väntan på Godot” på Stock-
holms stadsteater. Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

Thommy Berggren.

Så många 
exemplar 

av Josh Grobans julskiva ”Noel” har sålts i år. Det gör 
albumet till det mest sålda i USA i år och han toppar 
Billboardlistan för fjärde veckan i rad.

2,77 MILJONER
Skådespelaren, feministen och 
 aerobics-gurun Jane Fonda fyller 
70 år i dag. 

GRATTIS

Foto: Foto: TV3TV3Foto: SVTFoto: SVT
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LÄGET?

Läget?
– Det känns jätteskönt 

att allting är klart – med 
fi lmen och premiären – 
och att jag sitter här och 
kan pusta ut nu.
Nu när du själv har sett 
den. Vad tyckte du om fi l-
men?

– Jag ser på den med 
andra ögon än du tror jag. 
Jag tänker mer på det tek-
niska och det praktiska, 
som att ”den där ljussätt-
ningen var bra” och ”det 
där masken är snygg”. 
Men jag är nöjd och stolt 
över fi lmen, men jag kan 
inte bedöma min egen in-
sats.
Varför det? Jag vet ju till 
exempel när jag har skrivit 
en dålig text.

– Jo, men det är nog lite 
skillnad. Man går in i det 
med hela sitt liv, i fl era må-
nader. Och det går inte att 
ljuga för sig själv och säga 
att det är bra fast man inte 
tycker det. Jag är nöjd och 
det har känts rätt från bör-
jan.
Jag tycker att du är den 
stora behållningen i fi lmen.

– Tack så mycket!
Men jag hörde att du inte 
hade läst ”Arn”-böckerna 
innan ni började spela in fi l-
men.

– Jo, det stämmer.

Fast nu har du gjort det?
– Nej.

Va!? Då blir väl Jan Guillou 
bitter som aldrig förr. Var-
för inte då?

– Ja, du... det är respekt-
löst. Ha, ha! Men jag ville 
utgå från fi lmmanuset och 
inte från Jan Guillous 
böcker. Frågeställningarna 
hade nog blivit fl er och 
krångligare om jag hade 
läst böckerna. ”Varför gör 

jag så där, det står ju inte i 
boken”.
Ja, det dyker upp en del frå-
gor. Varför kan man till ex-
empel dräpa en kung lite 
hipp som happ och sedan 
bli livrädd för Bibi Anders-
son som abbedissa?

– Det var faktiskt en av 
de första frågorna som jag 
ställde mig. Va fan, jag 
borde ju bara mosa henne 
och ta tjejen därifrån. Men 

Gud var större än något 
annat på den tiden. Och 
alla trodde på Guds väg. 
Arn tjänade Gud.

– Men det är många frå-
gor som har dykt upp ge-
nom arbetet. ”Varför går 
jag och hälsar på min vär-
sta fi ende i öknen?”, ”Var-
för knullade jag inte med 
Katarina (Lina Englund) 
när hon ville det?” och 
”Varför reagerar min pappa 

(Michael Nyqvist) så kon-
stigt när jag kommer tillba-
ka efter en massa år från 
klostret?”. Men jag har fått 
svar på frågorna genom att 
arbeta med fi lmen och ma-
nuset. Jag har gått igenom 
Arns resa från a till ö.
Hur påverkade SVT:s 
avhopp dig under inspel-
ningen?

– Det påverkade mig 
inte.
Jo, men erkänn nu. Det stod 
ju om fl oppar och kalkon-
varningar i tidningarna. Det 
måste väl ha påverkat?

– Nej, jag förstår inte 
hur man kan reagera på en 
fi lms kvalitet redan innan 
den har börjat klippas. Det 
är väldigt märkligt och det 
är en diskussion som är 
ovanför mitt huvud. Jag 
kunde inte påverka deras 
beslut.
Tvekade du någonsin inför 
att göra ”Arn” – en svensk 
medeltidsfi lm?

– Nej, varför då? Jag 
blev chockad när de ringde 
och jag sa ”ja” direkt. Det 
är klart att jag inte tvekade. 
Jag fi ck en huvudroll i en 
storfi lm och skulle få fäk-
tas, rida, spela in fi lm 
i Marocko och Skottland. 
Med en massa stora skåde-
spelare. Klart att jag inte 
tvekade.

Men du kommer att vara 
”Arn” med hela svenska 
folket ganska länge. Är inte 
det jobbigt?

– Nej, det skiter jag i. 
Det är kul. Folk glömmer 
nog dessutom bort det när 
jag dyker upp nästa gång.
Du blev nyligen framröstad 
i Plaza som Sveriges sexi-
gaste man. Grattis!

– Jag fi ck reda på det 
när jag hade mustasch och 
var lönnfet på en fotbolls-
plan. Det kändes absurt. 
Men det är jätteroligt.
Var det svårt att ställa om 
från ringbrynjeriddare till 
rollen som andretränare för 
ett damlag i fotboll – i ditt 
kommande SVT-projekt 
”Häxdansen”?

– Nej, det vara bara att 
tänka boll, boll, boll.
Och det var ganska skönt 
va?

– Ja, det var jätteskönt att 
få göra något annat än Arn. 
Det har varit tufft och väl-
digt intensivt att spela in de 
här fi lmerna. När vi var fär-
diga med allt i höstas ville 
jag bara lägga mig på soffan 
och kolla på Seinfeld. Jag 
var helt slut.

– Men nu har jag sex nya 
manus att gå igenom...

Joakim Nätterqvist, 33 år, skådespelare som har huvudrollen 
i ”Arn – Tempelriddaren” som har premiär på annandagen.

Joakim Nätterqvist
Ålder: 33 år.
Yrke: Skådespelare.
Bor: Stockholm.
Aktuell: Som Arn i fi lmatise-
ringen av Jan Guillous böcker 
om korsriddaren Arn. Filmen har 
premiär på annandagen.
Bakgrund: Gick ut Teaterhög-
skolan 2001. Har tidigare haft 
roller i fi lmer som ”Spränga-
ren”, ”Tsatsiki – vänner för all-
tid”, ”Bäst i Sverige!” och ”Ve-
randa för en tenor”. På teater-
scenen har vi bland annat sett 
honom i Norénpjäsen ”Termi-
nal”.

Antingen eller
Hemmakväll  vs  ✔ Utekväll
AIK  vs  ✔ IFK Göteborg
Hångla  vs  ✔ Fäktas
✔ ”Holy  vs  ”Ivanhoe”
Grail”  
✔ Rött  vs  Blått
Sill  vs  ✔ Nubbe
✔ Sofi a  vs  ✔ Lina   
Helin  Englund   

När Joakim Nätterqvist skulle tolka Arn på vita duken fi ck han ställa sig en rad frågor om sin karaktär, som varför en slagskämpe blir harig inför en abbedissa. Foto: PÄR OLSSON

”Jag borde ju ”Jag borde ju 
bara mosa bara mosa 
henne och ta henne och ta 
tjejen därifrån”tjejen därifrån”

Arn valde Gud före tjejen.
 Foto:BJÖRN LARSSON ROSVALL/SCANPIX

Pontus Hellsén
pontus.hellsen@city.se
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Woody West
■ De fi naste julklappsklä-
derna kommer att trängas 
på Woody West på julda-
gen. Big-mama Sanna och 
Moonlight Wranglers på 
scen och bakom skivspelar-
na står Woody-Kim och 
Country-Kristina.
Pusterviksbaren, Järntorgsga-
tan 12, 22.00–03.00

Rumble
■ För alla som delar Blen-
da sound och Rough Lynx 
kärlek till den Jamaikanska 
kulturen fi nns inget bättre 
tillfälle att samlas för inbör-
des beundran. På övervå-
ningen spelas reggae och 
dancehall. I källaren bjuds 
det på house och techno.
Inferno, Viktoriagatan 3, 
22.00–03.00

Nefertitis Stora Juldagsfest
■ Alla vill kalasa på julda-
gen och Dj Sankt Göran är 
inget undantag. Stort kalas 
med Kissey Asplund, Kool 
Dj Dust och Dj Baby G som 
tar med sig bra julstämning 
ända från Barcelona.
Nefertiti, Hvitfeldtsplatsen 6, 
21.00–05.00

Mellandagsfestival
■ Startskottet går på julda-
gen i Änggården. I stället för 
att spilla rödvin på julklapps-
tröjan i ett mörkt hörn på 
Röda rummet kan du dansa 
loss med en paraplydrink 
och låta din nya polyesterpo-
lo gå under med stil.
Kontiki, Storängsgatan 2, 
18.00–01.00

K R A F T
■ Stora klubbscenen på 
Storan bjuder in Dimitrios 
K och Jor-el med tung elek-
tronisk musik och La No-
che från Stockholm står för 
det visuella.
Storan, Kungsparken 1, 
22.00–03.00

Juldagsmayhem
■ Disco i maritim miljö. 
Snygga tjejer och killar 
som rymt från släktmidda-
gen kan med fördel ta sig 
till Stybord Babord. Här 
bjuds på techno, house 
och disco i vodkamarinad.
Styrbord Babord, Kungsports-
platsen 1, 22.00-03.00

Juldagsfest
■ Latinhouse och Karibis-

ka rytmer innebär att de 
som har svurit en ed på att 
aldrig dansa bör söka sig 
någon annanstans.
Tranquilo, Kungstorget 14, 
18.00–02.00

Juldagen på Park Lane
■ Ett riktigt jullotteri där 
man har 33 procents chans 
att få det man vill ha. En 
tredjedel brats, en tredjedel 
utomsocknes och en tredje-
del vanliga tjommar, det 
fi nns alltså något för de 
fl esta.
Park Lane, Kungsportsavenyn 
36, 21.00–05.00

Sticky Fingers Juldagsfest
■ Finns det något mer char-
merande än Dapony bros? 
Sticky Fingers är dessutom 
statistiskt sett den plats i 
Göteborg där du har störst 
chans att få en lapp med nå-
gons telefonnummer på, 
bara en sån sak.
Sticky fi ngers, Kaserntorget 7, 
20.00–04.00

Flexible Xmas Cargo
■ Skivbolaget Flexible rege-
rar på båten med: Ibojima, 
Hux FLux och Gaudiom. 

Rio Rio, Rosenlundsplatsen, 
20.00-05.00

Gretas Juldagsfest
■ Schlagers, disco, r´n´b 
och house ryms på Göte-
borgs främsta gayställe 
med gott om dansplats.
Gretas, Drottninggatan 35, 
21.00–03.00

Juldagen på Lokal
■ En bra pubstämning men 
inte alltför sömnigt, folk är 
avslappnade men inte så att 

de sover över bardisken.
Lokal, Kyrkog 11, 19.00–02.00

Vibes Julfest
■ För den som längtat hela 
året är reggae/hiphop-klub-
ben Vibes tillbaka med sin 
årliga juldagsfest. Kashal-
Tee, Äkta Kärlek och Gubb 
+ OBX står på scen.
Henriksberg, Stigbergsliden 7, 
21.00–02.00

Vice City Club Xmas Party
■ Dj Ernesto och Dj Lucho 

på översta våningen medan 
det spelas caribean style i 
källaren. Bästa stället för 
kidsen att dansa till reggae-
ton, salsa och latin-remixes.
Stars n Bars, Järntorget 4, 
22.00–03.00

Juldagsreggae
■ Mr Gillis fi xar festen med 
liveunderhållning i form av 
Snakkas Kapell, Treanti och 
Tommy Tip & Jr Eric.
Musikens Hus, Djurgårdsgatan 
13, 21.00–02.00

MUSIK
I kväll
Synthbandet VNV Nation 
kommer tillbaka för att ge-
nomföra konserten som de 
tvingades avbryta på grund 
av strömavbrott.
Musikens Hus, Djurgårds-
gatan 13, 19.00.
Troublemakers fi rar pun-
kens 30-års jubileum med 
singeln ”Utan hjärta stan-
nar Sverige”.
Sticky Fingers, Kaserntor-
get 7, 23.00.
Roky Erickson fyllde tälten 
med råge under somma-
rens festivaler. Nu fortsät-
ter han sin triumfartade 
comeback på klubbar.
Trädgår’n, Nya Allén 11, 
20.00.
I morgon
Numera en återkomman-
de tradition – Daniel Lem-
ma inleder julfi randet på 
Nef.
Nefertiti, Hvitfeldtsplatsen 
6, 19.30.
Quit Your Dayjob spelar 
electro-surf-punk på 
Showdown.
Henriksbergs Ballroom, 
Stigbergsliden 7, 22.00.
Bachs Juloratorium är ett 
pampigt sätt att få igång 
julkänslan.
Oscar Fredriks Kyrka, Os-
car Fredriks kyrkogata 1 A, 
17.00.
Göteborg Wind Orchestra 
bjuder på stämningsfull 
julkonsert.
Domkyrkan, Kyrkogatan 
28, 15.00, 18.00.
Göteborgs Gosskör klätt-
rar upp i den sjungande jul-
granen.

Bältespännarparken, fre-
dag–lördag18.30, 19.15.

SCEN
”Cabaret Cartwright” är 
en helkväll med After 
Shave & Anders Eriksson.
Kajskjul 8, Packhuskajen, 
fredag 19.00.

BARN
”Julberättelser” handlar 
om julens tre karaktärer 
Julbocken, Lucian och 
Tomten.
Göteborgs Stadsteater, 
Götaplatsen, fredag 13.00, 
14.00.
”Jultrad-i-ton” är en musi-
kalisk resa i tomtarnas 
land för hela familjen.
GöteborgsOperan, Christi-
na Nilssons Gata, 19.30.

KONST
Hur vill du förändra värl-
den? På Världskulturmu-
seet kan besökare få sitt 
budskap uppstickat av ma-
skinen ”Retstickan”.
Världskulturmuseet,, lör-
dag-söndag 12.00–17.00.
Konstpauser i julruschen. 
I tio skyltfönster innanför 
Vallgraven har konstnärer 
fått fria händer att göra 
vad de vill.
Innanför Vallgraven; bland 
annat Wettergrens, Västra 
Hamngatan 22 och Design 
Forum, Korsgatan 3.
Se verk av de konstnärer 
som fått årets Sten A Ols-
son-stipendier i Stenasalen.
Göteborgs Konstmuseum, 
Götaplatsen, fredag-sön-
dag 11.00–17.00.
Utställningen ”Hem och 

hemlöshet” är ett samar-
bete mellan gatutidningen 
Faktum, hjälporganisatio-
ner, arkitekter och konst-
närer.
Göteborgs Stadsmuseum, 
Norra Hamngatan 12, fre-
dag-söndag 10.00-17.00.

KLUBB
I kväll
Gatufest blir det i dag när 
Andra Långgatandagen fi -
ras i butiker och caféer. 
Och för de som vill fortsät-
ta festa under kvällen är 
det efterfest på Respekt.
Respekt, Järntorget, 
22.00–03.00.
Julfest i riktig Kalle Anka-
anda med exotiskt after-
work-julbord.
Kontiki, Storängsgatan 2, 
20.00–02.00.
Popklubben Existens har 
Ram Di Dam och Love 
Spurts på scen.
Henriksbergs Ballroom, 
Stigbergsliden 7, 21.00–
02.00.
Koloni ställer till med jul-
fest. Vegetariskt julbord, 
Larkin Grimm, Kompjotr 
Eplektrika, Ved och XgLos-
Cho.
Berg 211, Artillerigatan 40, 
20.00–01.00.
The Eye har tagit hit brit-
tiska Radioslave som bju-
der på svängig, disko-tech-
no.
Nefertiti, Hvitfeldtsplatsen 
6, 23.00–04.00.
Uppåt Framåt fi rar jul med 
internationellt på dj-me-
nyn. Marco Menaballi från 
Italien, Boris & Stavros från 
Ryssland, Max Lusensky 
från Tyskland och Also 

Your Dogs Will Dance.
Uppåt Framåt, Magasins-
gatan 3, 21.00–02.00.
I morgon
Atlantis är en ö av konst, 
techno och performance 
att rymma till när man vill 
slippa bjällerklang.
Röda Sten, Röda Sten 1, 
20.00–03.00.
För ett år sedan dök Lokal 
upp och blev snart favorit-
stället för det drinksugna 
och hungriga utgångsfol-
ket. JohnnyTooBad har fått 
äran att stå för musiken på 
födelsedagskalaset.
Lokal, Kyrkog 11, 21.00–
02.00.

Klubb Rumble drar sig åt 
hiphophållet i kväll genom 
att bjuda in dj Dainja från 

gamla klubben Fatmilk.
Inferno, Viktoriagatan 3, 
22.00–03.00.
Premiär i kväll för klubben 
Extra Allt. Alternativ jul-
musik, för alla som tröttnat 
på den gamla vanliga heli-
ga natten.
Styrbord Babord, Kungs-
portsplatsen 1, 22.00–
03.00.
Johan SOH spelar house, 
musiken som alltid regerar 
på otroligt stilrena klubben 
Peacock.
Peacock, Kungsportsave-
nyn 21, 19.00–04.00.
Sveriges mest metrosexu-
elle man Peter Siepen står 
bakom skivspelarna på Av-
eny-glammiga Park Lane.
Park Lane, Kungsports-
avenyn 36, 21.00–05.00.

Anna FlytströmNÖJESKOLLEN
SCENTIPSET

Bröderna Brothers ”Mellandagsrealiteter – en After jul-
must-show” är en julshow som inte handlar om julen.
 Stadsteatern, Götaplatsen, lördag 21.00

 Foto: KALLE SANNER

NÖJECITY FREDAG 21 DECEMBER 2007

Juldagens festerbästa

N

Juldagen är julklapparnas natio-
naldag, deras första tillfälle att 
visa upp sig. 

Många Göteborgsklubbar har 

uppmärksammat detta och här 
är guiden för den som vill följa 
med sin nya julklappströja ut i 
vimlet. Lotta Andersson

MUSIKTIPSET

Folk-reggaebandet Kultiration ger två konserter på 
samma kväll. En utan åldersgräns och en med.
Pustervik, Järntorgsgatan 12, 19.00 och 22.00. 

Dapony Bros svänger på på Sticky Fingers juldagsfest.
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IRINA PALM
Regi: Sam Garbaski. 
Med: Marianne Fathfull, Miki 
Manoilovic. 

DRAMA. Desperat, för att 
fi xa pengar till sin sonsons 
operation, tar Maggie arbe-
te som avrunkare på sun-
kig sexklubb. Sliten, själv-
utplånande och med maka-
lös cigarettröst sitter hon 
bakom en vägg där ansikts-
lösa män står på andra sidan 
och trycker in sina könsor-
gan i ett hål. Ryktet sprider 
sig om hennes mjukahand-
lag och snart får hon ”artist-
namnet” Irina Palm. 

Det är en långsamt be-
rättad historia helt i avsak-
nad av moraliserande. Den 
tröga stillheten i Faithfulls 
porträtt är först irriterande, 
men utvecklas snart till ett 
slags lågintensiv känslo-
bomb av Vera Drake-snitt. 

 Jesper Larsson

BIOKOLLEN
Vilken är din 
favorit-
utomjording?

Henric Tiselius: 
Diva Plavalaguna 
i ”Det femte 
elementet”.

Jesper Larsson: 
Alla i ”Mars 
attacks”.

Caroline Hainer: 
”Alf”.

Karin Svensson: 
Mopsen Frank 
i ”Men in black”.

ARN – TEMPELRIDDAREN
Regi: Peter Flinth. 
Med: Joakim Nätterqvist, Sofi a 
Helin, Michael Nyqvist, Stellan 
Skarsgård, Gustaf Skarsgård.

RIDDARFILM. Det är svårt 
att gå med nollställd för-
väntansfull blick till lan-
dets dyraste fi lm någonsin. 
Ett äventyr som ska rädda 
biografbranschen såväl 

som – typ – Sveriges anse-
ende. Som Jan Guillou 
skrivit. Som stämplades 
med kalkonvarning redan 
när SVT hoppade av av 
”kvalitetsskäl”. Men så 
fi nns Joakim Nätterqvist 
där och lugnar oss alla 
med sin hundlika blick. 

I en övrig kaskad av 
fi lmklyschor gör den unge 
skådespelaren ett fullödigt, 
varmt porträtt av Arn. Inte 

bara hjälte, utan människa 
med allt vad det innebär. 

Allt medan fi lmen 
i övrigt vimlar av Lucky 
Luke-solnedgångar, obe-
kväma skådisar, tomt kan-
tig kojboj-dialog och obe-
gripligt kärlekstörstande 
nyschamponerat leende 
kvinnor. Eller en nunnifi e-
rad Bibi Anderson – vad 
skulle Ingmar säga om de 
replikerna?

Det var dock länge 
sedan en svensk fi lm ljus-
sattes så storartat, och bild-
mässigt är den lätt att tycka 
om. Inte minst i öknen. Då 
och då känns det till och 
med 1100-tal. Men så var 
det då de där replikerna – 
mer övertydliga än ett fot-
bollsfan, och oftast mer 
packade. 

Det var desutom oerhört 
länge sedan en fi lm var så 

fräckt öppen med en cliff-
hanger, inför sin fortsätt-
ning – som följer först om 
åtta månader minus tre 
dagar. 

Nu känns ”Arn” på sin 
höjd halv – och ska fi lmer 
visas på bio så? 

I slut ändan är fi lmen 
ändå klart starkare än allt 
det skvaller vi inte kunnat 
undvika.
 Henric Tiselius

Joakim Nätterqvist gör ett fi nt porträtt av Arn – men vad hjälper det när dialogen är plockad från fotbollsläktaren? Foto: SF

Bihumor utan sting
Jerry Seinfelds ”Bee movie” har känsla för komiska detaljer, men viljan att tilltala alla gör att 
humorn inte riktigt når fram.  Foto: UIP

Faithfull
briserar 
i känslor

BEE MOVIE
Regi: Steve Hickner, Simon 
J. Smith. 
Med: Jerry Seinfeld, Renée Zell-
weger, Matthew Broderick. 

ANIMERAT.  I allt väsent-
ligt en ny ”Antz”. Där ville 
en självparodierande 
Woody Allen frigöra sig 
från stacken och bara lik-

som ”leva”, här vill ett ny-
utexaminerat Jerry Sein-
feld-bi frigöra sig från 
kupan. 

Snart märker han att 
han kan tala med männis-
kor, och inser att de snor 
all deras honung. Kändis-
rösterna är många, bäst är 
Zellweger som öm fl orist. 

Det är ganska kul hela 
tiden, med betoning på 

”ganska”. Att Seinfeld är 
ett detaljfi xerat komiskt 
geni är vetenskapligt bevi-
sat men när man vill nå 
alla målgrupper samtidigt 
uppstår problem. Skärpan 
fi nns där ibland, oftast 
halvdolt under ytan, men 
inget är ändå i närheten av 
ett vardagligt litet George 
Costanza-utbrott på 
Monks.  Jesper Larsson

THE STRANGER INSIDE
Regi: Neil Jordan.
Med: Jodie Foster, Terrence 
Howard, Naveen Andrews.

DRAMA. Jodie Foster tar 
i med hårdhandskarna i en 
fi lm om gatuvåld, sorg och 
hämnd. Hon spelar Erica 
Bain, en Kjell Alinge-fl um-
mig radiopratare i New 
York som förlorar sin fäst-
man när paret blir överfall-
na av våldsverkare i Cen-
tral Park. För att hantera 
förlusten utrustar hon sig 
med ett illegalt vapen och 
blir en vigilante, en laglös 
hämnare på de ”godas” 
sida.

Det innebär konkret att 
hon skjuter först och frågar 

sedan. Foster spelar sin 
moraliskt sargade karaktär 
med smärtsam intensitet, 
men offren skildras som 
monster utan några som 
helst mänskliga drag. Det 
sätter en annars genom-
arbetad fi lm i obalans.

Precis som Ericas vän-
skap med en sympatisk 
polis (Terrence Howard) 
sätts i gungning av att han 
och kollegorna slänger käft 
i något slags tröttsam 
”Snuten i Hollywood”-jar-
gong. 

Men tack vare Jodie Fos-
ter blir den ändå sevärd – 
särskilt med tanke på hur 
sällan en 45-årig kvinna får 
spela huvudrollen i en 
Holly woodfi lm.
 Karin Svensson

Jodie Foster räddar inte ett småtaskigt manus. Foto: WARNER

Tuff brud i trist 
förpackning

RiddarenRiddaren
av fi lm-av fi lm-

klyschornaklyschorna

MIN FRÖKEN ÄR 
EN UTOMJORDING
Regi: Ole Bornedal.
Med: Paprika Steen, Ulrich 
Thomsen, Henrik Prip.

UNGDOM. Man glömmer 
lätt att även respekterade 
danska dogma-skådisar 
måste jobba för brödfödan 
ibland. Ulrich Thomsen 
och Paprika Steen spelar 
huvudrollerna i denna his-
toria om ett utomjordiskt 
väsen som antar mänsklig 
skepnad i form av en skol-
fröken (Steen), som place-
ras på jorden för att försöka 
förstå hur kärlek och empati 
funkar. Det är två saker 
som saknas på hennes hem-
planet, där man ständigt 
slår ihjäl varandra i stället. 

Grubblande skolpojken 
Carls pappa (Thomsen) har 
skrivit en bok om kärlek, 
och är därför ett högintres-
sant byte för utomjordingen. 

För att vara en barnfi lm 
är den alldeles för våldsam 
och obegriplig. Som ung-
domsfi lm enbart genant. 
Som kalkon är den dock 
strålande.  Caroline Hainer

Strålande – 
som kalkon

Steen som utomjording.

Marianne Faithfull.
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FÖRTROLLAD
Regi: Kevin Lima. 
Med: Amy Adams, Patrick Ste-
wart, Susan Sarandon. 

ROMKOMSAGA. Den arke-
typiska tecknade Disney-
sagan möter den arketypis-
ka romkom-sagan. 

En befruktning som 
fungerar oväntat bra, ända 
tills det ganska väntat blir 
total overkill. Det är alltid 
svårt att driva med klichéer 
samtidigt som man använ-
der sig av dem. 

Men det börjar festligt. 
En tecknad prinsessa ham-
nar i New York och blir 
”riktig”. Att hon fortfaran-
de beter sig som i sagorna 
leder till sköna skämt, 

Adams är outhärdlig 
positiv på exakt vis, och 
snart börjar man gilla 
henne. Precis som ”Grey’s 
anatomy”-Stewart så klart. 

Snart kommer prinsarna 
och de gulliga ekorrarna, 
alla klichéer bockas lust-
fyllt av, och tempot skruvas 
upp till bombastiskt van-
sinne.  Jesper Larsson

THE DARJEELING LIMITED
Regi: Wes Anderson. 
Med: Owen Wilson, Jason 
Schwarzman, Adrien Brody. 

DRAMAKOMEDI. Kan man 
få nog av knasiga New 

York-intellektuella som 
levererar stela deadpan-
repliker i bisarra miljöer? 
Förmodligen inte. 

Om ”Life aquatic” var 
för pastellig och hyperstili-
serad för sitt eget bästa är 
denna indiska tågodyssé 

motiverat färgstark. Att 
Indiens kaos integreras så 
smidigt är märkligt, men 
man hänger bara på, helt 
glad. Länkarna till Wes 
Andersons tidigare verk 
och karaktärer är, som van-
ligt, många. Ibland känns 

det som de faktiskt är 
samma. Inte minst Owen 
Wilson, likheten mellan 
fi lmens knarkglade store-
bror och hans knarkglade 
författarkaraktär Eli Cash 
i ”Royal Tenenbaums” är 
enorm. Berörelsepunkterna 

är dock till fi lmens fördel. 
Att den extrema dead-

pan-subtiliteten ibland är 
på väg att förgöra sig själv, 
gör att självparodin ofta är 
nära – men som helhet är 
det svårt att inte falla på 
nytt. Jesper Larsson

Ett gäng knasiga New York-intellektuella på indiska äventyr är svårt att inte falla för. Foto: FOX

Mordmys utan skam
Ewan McGregor och Colin Farrell gör huvudrollerna.  Foto: SCANBOX

Lustfylld 
överdos 
i klyschor

CASSANDRA’S DREAM
Regi: Woody Allen.
Med: Colin Farrell, Ewan 
McGregor, Tom Wilkinson, 
Hayley Atwell.

CRIME.  Är vägen till lyck-
an värd lite bondeoffer? 
Eller till och med ett brors-
offer? Hur långt är man 
beredd att gå? 

Mästaren Woody Allens 
nya deckarhistoria (utan 
deckare) har samma mys-

faktor, som hans senaste 
fi lmer ”Scoop” och ”Match 
point”. 

Men det saknas både 
riktig svärta och något för-
höjt i detta Hitchcockartade 
skådespel för att få den 
i samma nivå som London-
föregångarna. 

Det handlar om Ian och 
Terry som – trots att de 
kommer från en vanlig 
engelsk arbetarfamilj – äls-
kar att umgås i stans lyck-
ligt rika kretsar. De lånar 

lyxbilar och beter sig som 
om de hörde hemma där. 
Tack vare morbror Howard 
får de också lite stash att 
röra sig med. Men så en 
dag behöver rike Howard 
hjälp i sin tur – och med 
något fruktansvärt.

Woody Allens nya fi lm 
är inte märkvärdig, men 
charmig och lättsam nog 
att man till och med kan 
mysa med lite popcorn till 
– utan att skämmas.
 Henric Tiselius

THE JANE AUSTEN 
BOOK CLUB
Regi: Robin Swicord.
Med: Maria Bello, Emily Blunt, 
Hugh Dancy, Jimmy Smits.

FEELGOOD. En trevlig 
1800-talsroman har alltid 
gjort susen för brustna 
hjärtan och haltande äkten-
skap. Så resonerar kultur-
tanten Bernadette och har 
därmed den perfekta lös-
ningen på nyskilda vänni-
nan Sylvias separations-
sorg. Om de tillsammans 
läser en Jane Austen-roman 
i månaden och diskuterar 
den tillsammans i en bok-
klubb så får hon något 
annat att tänka på. Tada! 

Ensam är stark-kvinnan 
Jocelyn (Bello) kommer 
också med och bjuder sam-
tidigt in gentlemannen 
Grigg som ingen har nå-

gon koll på. Kan han vara 
en hövlisk IT-miljonär kan-
ske? Äktenskap på tom-
gång-kvinnan Prudie 
(Blunt) förväntas leda dis-
kussionerna men får kon-
kurrens av känslokvinnan 
Allegra. 

Ja, det krävs ingen litte-
raturvetare för att se att de 
egenskaper som utmärker 
några av Jane Austens 
hjältinnor kan återvinnas 
i 2000-talets feelgoodfi l-
mer, och det är inte fel att 
på ett småtrevligt vis lappa 
ihop äktenskap med hjälp 
av romantiska idéer om att 
man alltid kan tända en 
slocknande låga, men det 
känns inte så lite begränsat 
att allting måste utgå från 
1800-talsromantik och att 
en kvinna tydligen fort-
farande inte har ett liv värt 
att leva utan en redig ring 
på fi ngret. Caroline Hainer

I feelgood-fi lmer är 1800-talsromantik hett. Foto: SONY

Romantik räddar alla
ringrostiga äktenskap

POLISORKESTERN
SOM KOM BORT
Regi: Eran Kolirin.
Med: Sasson Gabai, Ronit Elka-
betz.

DRAMAKOMEDI. Inget är 
så hjärteknipande som val-
hänta medelålders män. 
I Alexandrias polisorkester 
är de sju till antalet, med 
endast en yngre charmör 
som kontrasterande element. 
I inledningen av denna is-
raeliska fi lm står de i sina 
babyblå uniformer utanför 
en israelisk fl ygplats och 
väntar på bilen som ska ta 
dem till det arabiska kultur-
centrum som bjudit in dem.

Den kommer förstås 
aldrig. I ställer åker de vil-
se till en gudsförgäten 
ökenstad, där möten upp-
står med lokalbefolkning-
en. Charmören Haled lär 
en ung pojke att ragga och 
den stiffe dirigenten Tew-
fi q tillbringar natten med 
den mystiska kvinnan Dina.

”Polisorkestern som 
kom bort” är en komedi, 
men en sorgesam sådan. 
Det stillsamt dråpliga vilar 
på lager av konfl ikter och 
fredstrevare. Den kräver 
tålamod, men ger en spän-
nande motvikt till tv-nyhe-
ternas berättelser om fi en-
defolk. Karin Svensson

Skönt sorglig 
fredstrevare

Krävande.  Foto: FOLKETS BIO

Färgstark indisk odyssé att tillbe
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UPPTÄCK DE STORA 
FILMSKAPARNA

BioPalatset
Fre 15.00, 18.30, 21.15 Lö-sö+ti-to
12.30, 15.00, 18.30, 21.15 Bt

av Claude Berri

Tillsammans är man
mindre ensam

Köp/reservera biljetter: www.sf.se eller 08-56 26 00 00

PROGRAMMET GÄLLER 21 - 27 DECEMBER

Filmstaden Bergakungen
Fre-sö 18.30 Ti-to 15.00 Barntillåten

Evening av Lajos Koltai

Filmstaden Bergakungen
Orig. med svensk text:
Fre 15.00 Lö-sö 12.30, 15.00 Ti-to 12.30
Svenskt tal: Fre-sö+ti-to 15.30 Barntillåten

Kikis Expressbud
av Hayao Miyazaki

Biopalatset Fre-sö+ti-to 15.45,
18.00, 20.30 Från 7 år

av Andrei Zvyagintsev

4 månader, 3 veckor
och 2 dagar av Cristian

Mungiu
Biopalatset Från 11 år
Fre-sö 15.00, 18.00, 21.00
Ti-to 15.00, 18.00

Cassandras Dream

Fyra fruar och en man...................18.15
Inland Empire kort tid.....................18.30

Direktören för det hele ..................18.45
Vid himlens utkant ........................19.45
Daisy Diamond...............................20.45

Förtrollad........................................19.30

Lilla Spöket Laban - spökdags......To 16
Hairspray ...................................To 19.00

Cassandra´s Dream ............18.45, 21.00
Waitress ..............................18.45, 21.00
Guldkompassen ..................18.30, 20.45

Kassan öppnar 13.00
Förtrollad..................14.00, 16.30, 19.00

Lilla spöket Laban – Spökdags.....14.30
Guldkompassen ..................15.00, 17.30
Råttatouille.....................................16.00
Råttatouille orig.ver. Sv. text ...........18.30
Dark is Rising ................................20.00

Fregatten
Stenungsund
0303-680 01
www.fregattenbio.se

Kungsbacka
0300-104 78
www.facklan.se

BIOPROGRAM FREDAG 21 DECEMBER 2007

Ti-to 12.45, 15.00 Från 11 årTi-to 13.45, 15.45

SVERIGEPREMIÄR JULDAGEN!

w
w

w
.sf.se

4 månader,
3 veckor och
2 dagar
Mästerligt drama om studenterna
Otilia och Gabita, två vänner i
Ceausescus grymma Rumänien.
Ett kallt samhälle som tvingar
fram det värsta ur människor.

Kikis Expressbud
Nytt animerat äventyr av Miyazaki.
Den 13-åriga häxan Kiki flyttar
hemifrån och måste klara sig helt på
egen hand. Hon startar en budfirma,
med sin flygande kvast som budbil.

Filmkrönikan

Fredag – extra koll på helgens nöjen!

Tänk på 
miljön.

FREDAG 21 DECEMBER 2007 NÖJE CITY
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Skånegatan 16.
Kassan öppnar 11.00
OBS! JULAFTON STÄNGT!

American Gangster
100 kr (15)
Fre-sö 17.40, 21.00 Ti-to
21.00

Arn – Tempelriddaren
100 (11)

PREMIÄR JULDAGEN!
Ti-to 12.00, 15.10,
18.15, 21.20

Bee Movie - engelskt tal
65 kr under 12 år (Bt)
SMYGPREMIÄR LÖ-SÖ!
Lö-sö 16.00
PREMIÄR JULDAGEN!
Ti-to 15.45, 18.00, 20.30

Bee Movie - svenskt tal
65 kr under 12 år (Bt)
SMYGPREMIÄR LÖ-SÖ!
Lö-sö 13.30

PREMIÄR JULDAGEN!
Ti-to 12.00, 12.45,
14.15, 15.45,
16.30, 18.45

Beowulf (15)
Fre 13.00, 15.40,
18.15, 21.00
Lö-sö 13.00, 18.15,
21.00
Lö även 23.30
Ti-to 21.15

Bron till Terabitia - eng tal (7)
65 kr under 12 år
Fre-sö 13.45, 16.15

Eastern Promises (15)
Fre-sö+ti-to 18.15, 20.45
Lö även 23.15

Evening 90 kr (Bt)
Fre-sö 18.30 Ti-to 15.00

Förtrollad PREMIÄR! (7)
Fre-sö+ti-to 13.30, 16.00,
18.30, 21.00 Lö även 23.30

Good Luck Chuck (7)
Fre 13.30, 16.15,
18.45, 21.10
Lö-sö 16.15, 18.45,
21.10 Lö även 23.30
Ti-to 18.45, 21.10

Guldkompassen
90 kr (11)
Fre-sö 13.00, 15.40, 18.15,
20.50 Lö även 23.30
Ti-to 12.30, 15.10, 18.15,
20.50

Hairspray 90 kr (Bt)
Fre-sö 13.00, 15.30, 18.00, 20.30
Ti-to 18.30

Kikis Expressbud
- Originalversion med sv text
65 kr under 12 år (Bt)
Fre 15.00
Lö-sö 12.30, 15.00 Ti-to 12.30

Kikis Expressbud - sv tal (Bt)
65 kr under 12 år
Fre-sö+ti-to 15.30

Leo (15)
Fre-sö+ti-to 19.00, 21.00

Lilla Spöket Laban – Spökdags
- svenskt tal 50 kr (Bt)
Fre 14.00
Lö-sö+ti-to 12.30, 14.00

Min fröken är en
utomjording (11)
65 kr under 12 år
PREMIÄR JULDAGEN!
Ti-to 12.45, 15.00

Mordet på Jesse James av
ynkryggen Robert Ford
100 kr (15)
Fre-sö+ti-to 17.30, 21.00

Råttatouille - svenskt tal (7)
65 kr under 12 år
Fre-sö 13.15, 15.00, 16.00
Lö-sö även 12.15
Ti-to 12.45, 13.15, 16.00

Saw IV (15)
Fre-sö 18.45, 21.00
Lö även 23.20
Ti-to 21.10

Shrek den tredje - svenskt tal
65 kr under 12 år (Bt)
Fre-sö+ti-to 13.30

Snuttefilm - för de små
35 kr (Bt)
Lö-sö 12.00 Ti-to 12.15

Solstorm 90 kr (15)
Fre-sö 16.15, 18.45, 21.15
Ti-to 16.15, 18.45

Stranger Inside 90 kr (15)
PREMIÄR!
Fre-sö 15.00, 18.00, 20.45
Lö-sö även 12.15 Lö även 23.30
Ti-to 18.00, 20.45

Surf´s Up - svenskt tal (Bt)
65 kr under 12 år
Fre 14.15, 16.15
Lö-sö+ti-to 12.15, 14.15, 16.15

The Heartbreak Kid 90 kr (11)
Fre-sö 21.00

The Jane Austen Book Club
PREMIÄR JULDAGEN! 90 kr (Bt)
Ti-to 13.00, 15.30, 18.00, 20.30

Kungstorget.
Kassan öppnar 11.00
OBS! JULAFTON STÄNGT!

1408 (15)
Fre-sö 21.00

4 månader, 3 veckor och 2
dagar (11)
Fre-sö 15.00, 18.00, 21.00
Ti-to 15.00, 18.00

American Crime (15)
Fre-sö 18.30, 21.15 Ti-to 21.15

American Gangster 100 kr (15)
Fre-sö 15.00, 18.00, 21.00
Lö-sö äv 12.00 Ti-to 18.00, 21.00

Arn – Tempelriddaren 100 (11)
PREMIÄR JULDAGEN!
Ti-to 13.00, 15.45, 18.30, 21.15

Bee Movie - svenskt tal
65 kr under 12 år (Bt)

PREMIÄR JULDAGEN!
Ti-to 12.00, 14.00, 16.00

Cassandras Dream (7)
PREMIÄR!
Fre-sö+ti-to 15.45, 18.00, 20.30

Darjeeling Limited (11)
PREMIÄR JULDAGEN!
Ti-to 16.00, 18.30, 21.00

Eastern Promises (15)
Ti-to 20.30

Elias och kungaskeppet
- svenskt tal (7)
65 kr under 12 år
Fre 14.00 Lö-sö 12.00, 14.00

Elizabeth 90 kr (11)
- The Golden Age
Fre-sö 16.00, 18.30, 21.00
Ti-to 18.30

Ett öga rött 65 kr (7)
Fre-sö 13.30, 16.00

Förtrollad (7)
PREMIÄR!
Fre-sö 13.30, 16.00, 18.30, 21.00
Ti-to 13.30, 15.45, 18.00, 20.30

Guldkompassen 90 kr (11)
Ti-to 13.30, 16.00, 18.30, 21.00

Interview (7)
Fre-sö 13.30, 16.00, 18.30
Ti-to 12.30, 15.00

Michael Clayton 90 kr (11)
Fre-sö 21.00 Ti-to 18.00, 20.30

Råttatouille - svenskt tal (7)
65 kr under 12 år
Sö+ti-to 12.30

Shrek den tredje - svenskt tal
65 kr under 12 år (Bt)
Fre 14.00 Lö-sö+ti-to 12.00, 14.00

Solstorm 90 kr (15)
Fre-sö 16.00, 18.30, 21.00

Stardust 90 kr (11)
Lö-sö+ti-to 12.00

Surf´s Up - svenskt tal (Bt)
65 kr under 12 år
Fre 14.00, 16.00, 19.00
Lö-sö 12.00, 14.00, 16.00, 19.00
Ti-to 13.00, 15.00

Tillsammans är man mindre
ensam (Bt)
Fre 15.00, 18.30, 21.15
Lö-sö+ti-to 12.30, 15.00, 18.30,
21.15

Kungsportsplatsen.
Kassan öppen 11.30
OBS! JULAFTON STÄNGT!

Guldkompassen 90 kr (11)
Fre-sö 18.20, 21.00 Lö-sö äv 15.30

Arn – Tempelriddaren 100 (11)
PREMIÄR JULDAGEN!
Ti-to 15.00, 18.15, 21.30

Bee Movie - svenskt tal
65 kr under 12 år (Bt)
PREMIÄR JULDAGEN!
Ti-to 12.45

21 - 27 DECEMBER
KÖP/RESERVERA PÅ
WWW.SF.SE / 08-56 26 00 00

Prisinformation:
85 kr om ej annat anges
(Må-to halva priset med
SF Bios Rabattkort)
Pensionärspris alla filmer 65 kr

Premiär Juldagen

En salong utöver det vanliga.
Separat foajé/lounge med bar.
Tillträde 1 timme innan föreställ-
ning. Läsk, popcorn och snacks
ingår. 18 år. Pris: 200 kr

Eastern Promises 185 kr (18)
Fre-sö 17.30, 21.30
Lö-sö även 13.30

Arn – Tempelriddaren
PREMIÄR! 200 kr (18)
Ti-to 13.30, 17.30, 21.30

PREMIÄR
JULDAGEN!
PREMIÄR
JULDAGEN!

Köp/reservera:
www.sf.se eller 08-56 26 00 00.

Tempelriddaren
www.ArnMovie.com

”Nätterqvist övertygar som Arn”
Skaraborgs Läns Allehanda

”Jag ser fram emot mer ARN”
Aftonbladet

”Det här är en filmsaga som kommer att roa, förtjusa och ge en och annan tankställare.”
”MÄSTERLIGT.”
Nerikes Allehanda

www.sf.se eller 08-56 26 00 00

BILJETTFÖRSÄLJNING
PÅGÅR!

SVERIGEPREMIÄR
JULDAGEN!

15.00, 18.15, 21.30
31/12 ej 18.15 21.30

12, 15.10, 18.15, 21.20 Från 11 år
31/12 ej 18.15 21.20 1/1 ej 12

13.00, 15.45, 18.30, 21.15
31/12 18.30, 21.15 1/1 ej 13

13.30, 17.30, 21.30
Visas ej 31/12
Från 18 år på VIP-salongen

18.00,
21.00

Premiär även i Kungälv,
Stenungsund och

Skärhamn!Kungsbacka  0300-104 78  www.facklan.se

Fre-sö+ti-to 15.45, 18.00, 20.30
Från 7 år

SVERIGEPREMIÄR
IDAG!

www.sf.se eller 08 56 26 00 00

Fre 18.45, 21.00
Lö-sö+ti-to 16.30,
18.45, 21.00

Förtrollad
Det klassiska
animerade
Disneyäventyret
möter den
moderna roman-
tiska komedin
när en sago-
boksprinsessa
förvisas till vår
verkliga värld.
Patrick Dempsey,
Susan Sarandon
m fl.

Guld-
kompassen
Mystik, magi, mod
och medkänsla i
storslaget fantasy-
äventyr i samma anda
som CS Lewis och
Tolkien. Föräldralöse
Lyra kan ha världens
öde i sina händer
genom guld-
kompassen, en
magisk vägvisare
till sanningen.

Eastern Promises
Realistisk och brutal actionthriller av
Cronenberg. Viggo Mortensen spelar den
mystiske ryska torpeden Nikolaj vars
existens inom maffians innersta kretsar
äventyras av en idealistisk barnmorska.

Good Luck
Chuck
Charlie Logan har hittat
kvinnan i sitt liv. Nu gäller
det bara att bryta förbannelsen
som gjort honom så populär
bland singelkvinnor. Jessica
Alba, Dane Cook m fl.

Cassandra's dream Colin Farrell och Ewan McGregor
spelar två bröder i känsloladdat Woody Allen-drama om komplice-
rade familjeförhållanden, kärleksaffärer och jakten på framgång.

Stranger
Inside
Radioprogramle
daren Ericas liv
är perfekt - tills
hon råkar ut för
en brutal tragedi
och förlorar allt.
När polisen inte
är till någon
hjälp ger hon sig
ut på en mörk
hämndjakt.
Jodie Foster.

NYA SF.SE
Störst på film
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Helgvinet
Under 60 kronor
■ Vita 6012 2007 El Cor-
tejo sauvignon blanc, Oe-
nofors, 59 kronor, är ett 
lättsamt, krusbärs-
friskt vin, pas-
sar lika bra på 
egen hand 
som till enk-
lare fi sk- och 
skaldjursrätter.

Under 80 kronor
■ Röda 6295 2006 Mar-
ques de Borba, Tegner Her-
mansson, 79 kronor, kom-
mer från Portugal med 

värme och jätte-
fi n, matvänlig 

karak-
tär. 
Till 

annan-
dagens 

lammstek.

Under 100 
kronor
■ Vita 6456 
2007 Saint 
Clair riesling, 
Sigva, 99 
kronor, har 
härliga lime-
syror och stor fräschör. 
Prova gärna till julbordets 
rökta lax som alternativ till 
nubben.

Lyx och lust
■ Portvinet 
8016 Chur-
chills late 
bottled vinta-
ge, Biben-
dum, 169 kronor, är sött 
mustigt och härligt russin-
tonat. Supergott till en stil-
ton, roquefort eller annan 
ädelost som desert i mel-
landagarna.

Alkoholkonsumtion under 
graviditeten kan skada barnet.
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REKOMMENDERAS!
Allt om Vin nr 9 2007

ETT AV HÖSTENS 
BÄSTA VITA VINER!

DN 9 september 2007

UTMÄRKT TILL ANTIPASTO, PASTA OCH
SOM APERITIF. 12% VOL. ART. NR 2409

          

750 ML59:-  375 ML36:-

GAROFOLI
VERDICCHIO

FREDAGSKRYSSET Gör så här: Bokstäverna i de blå rutorna bildar ett lösen ord. Skicka lösenordet i ett sms till nummer 
72580 (kostnad 10 kr + trafi kavgift). Skriv City (mellanslag) fredagskryss (mellanslag) ditt svar. 
 Exempel: City fredagskryss lösenord. Skicka ditt svar senast torsdag klockan 16.00. 
Vinnarna och rätt svar presenteras nästa fredag.EN LÖSARE VINNER TVÅ BIOBILJETTER

LARSSONS FREDAGSVIN

➤ Finns vinet i din systembutik? Kolla på www.systembolaget.se

Lösning till förra 
veckans kryss Svar: FORMA. 
Vinnare: O702774520.

 

VIN

Håkan LarssonHåkan Larsson  
Provar alla vinerProvar alla viner
på Systembolagetpå Systembolaget

Lilla vinskolan 11

Liksom människor har 
viner en livscykel: De föds 
mognar och dör. Och 
liksom för oss påverkas 
livslängden och utveck-
lingen av av uppväxten och 
vad livet utsätter oss för.

Det är syret i mellan-
rummet mellan vin och 
kork som får vinet att åld-
ras. En process som syns 
bland annat i vinets färg 
– vita viner går från gul-
grönt via halmgult mot gyl-
lene och till slut brunt, röda 
från blåviolett till via pur-
pur mot telgelröda nyanser.

I dag görs de fl esta viner 
för att drickas unga, och är 
drickfärdigt redan när du 
köper det. Men särskilt en 

del dyrare viner både tål och 
mår bra av att sparas några 
år innan korken dras ur. 
Och en liten enkel vinkälla-
re blir alltmer populärt; 
man kan till och med lagra 
vin i en vanlig garderob, så 
länge temperaturen är 
jämn, rummet är mörkt och 
fl askorna ligger ner. Vinet 
mognar dock fortare här än 
i lägre temperatur. Innan 
du börjar spara buteljer är 
det bra att ta reda på om du 
gillar mer mogna viner. 
Smaken förändras nämli-
gen radikalt – ungdomens 
friska frukt försvinner och 
ersätts av mer starkvinslik-
nande, fl yktiga nyanser. En 
mustig oljemålning bleknar 

till en eterisk pastell, för att 
göra en liknelse. Kanske 
lika vacker, men annorlun-
da. Det fi nns få riktigt mog-
na viner att köpa, men en 
Rioja med några år på nack-
en ger en aning. Prova gär-
na 12601 2000 Conde de 
Valdemar Gran reserva, Hjo 
grosshandel, 122 kronor, 
med mycket fatvanilj men 
också mognadstoner. Jäm-
för med 2389 2006 El Pe-
drosal, Vina Espanola, 82 
kronor – samma land, sam-
ma druva (tempranillo), 
också med mycket fatkarak-
tär, men fem år yngre och 
med druvsmaken i huvud-
rollen. Visst är vin fascine-
rande!

Unga viner och gamla

Välkommen till Larssons 
Fredagsvin i City! Här 
får du varje fredag 
 köpråd om de bästa helg-
vinerna just nu, plus en 
lättsam  vinskola i 
tolv  avsnitt. Häng 
med och bli vin expert 
till nyår!

Viner till julhelgens alla måltider
Ta en riesling Ta en riesling 
till laxen.till laxen.

Lite rött till lammsteken.Lite rött till lammsteken.

Ett portvin Ett portvin 
till stiltonen.till stiltonen.
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69kr nr4406 | 12,5% 75 cl

Louis Eschenauer 
PREMIUM
Sauvignon Blanc 
2006

PRISVÄRT!
– DN 2007

Alkoholkonsumtion under 
graviditeten kan skada barnet.

VINNARNA
Torsdagens vinnare av två 
biobiljetter på sms-sudokun.
Rätt svar: 7862. 
Telnr: 070831349.

Tordagens vinnare av två 
biobiljetter på sms-krysset.
Rätt svar: ORSA. 
Telnr: 0736284911.
Om ditt nummer är med bland 
vinnarna men har kontantkort 

eller hemligt nummer, skriv din 
adress, ditt mobilnummer och 
vilken tävling det gäller till 
sms@city.se. Har du abonne-
mang hittar vi adressen själva. 
För att underlätta god service 

och korrekt administration av 
dina mobila tjänster används 
modern informationsteknik 
inom Bonnier AB, som äger City. 
Läs mer om detta på www.city.
se.

HOROSKOP
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VATTUMANNEN
(21/1–18/2)

Det är inte så konstigt att du 
varit irriterad under veckan, 
men nu är det mesta utrett och 
då kan du kosta på dig att vara 
lite förlåtande. Önska dina kol-
leger en god jul.

FISKARNA
(19/2–20/3)

Du får ett bra besked under 
dagen och det betyder mycket 
för dig. Någon annan blir där-
emot riktigt avundsjuk och du 
vet varför. Strunta i gnället.

VÄDUREN
(21/3–20/4) 

Det är alltid kul att få beröm och 
det känns extra bra när det är 
någon som du ser upp till. Ta åt 
dig och låt det också bli en puff 
åt rätt håll.

OXEN
(21/4–21/5)

Du har hunnit med allt du lovat 
och nu gäller det att du gör upp 
lite planer för julhelgen tillsam-
mans med din partner. Var be-
redd på en glad överraskning.

TVILLINGARNA
(22/5–21/6)

Dina arbetskamrater har verkli-
gen respekt för dig och dina 
åsikter och nu behöver du inte 
ens fundera över om någon pra-
tat strunt. Njut av julledigheten.

KRÄFTAN
(22/6–22/7)

Det har hänt mycket under 
veckan och det är egentligen 
först nu som du kan börja tänka 
efter och utnyttja det du gjort. 
Nappa på ett tips.

LEJONET
(23/7–23/8) 

Det som verkade lite rörigt i 
början av veckan är nu glasklart. 
Ångrar du något beslut ska du 
ändå hålla fast vid vad du sagt. 
Du har lyckats fi xa det mesta.

JUNGFRUN
(24/8–23/9) 

Ditt humör ger dig massor med 
energi och det fi nns knappast 
några gränser för din arbetslust. 
Hjälp gärna dina kamrater när 
du kan. En julfest blir bra.

VÅGEN
(24/9–23/10)

Du är lite orolig för en julfest, 
men du får absolut inte tacka 
nej. Du får en riktigt trevlig kväll 
och någon som stört dig ber om 
ursäkt. Är du singel blir det rik-
tigt bra.

SKORPIONEN
(24/10–22/11)

Du får en tuff dag, men det gäl-
ler bara att du står på dig så blir 
det lugnt. Du kan dessutom av-
färda all kritik med att visa vad 
du kan.

SKYTTEN
(23/11–21/12) 

Du behöver inte vara så försiktig 
och blygsam av dig. Säg ifrån 
när du får för mycket att göra, 
men gör det artigt så lyssnar 
man också på dig.

STENBOCKEN
(22/12–20/1)

Din tuffa hållning ger resultat 
och nu samlar du massor av 
poäng från de mest oväntade. 
Känslorna leker dock med dig 
och gör dig lite orolig emellanåt.

av Frank Cho

av Paul Gilligan

av Mim Sörensson
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En En 
lösarelösare
vinner
2 bio-
biljet-
ter!

Lös krysset. Bokstäver-
na i de blå  rutorna bildar 
ett lösenord. Startbok-
staven fi nns i översta 
rutan till vänster. Gör så 
här: Skicka ditt svar i ett 
sms till nummer 72580 
(kostnad 5 kronor + ev. 
trafi kavgift). Skriv City 
(mellanslag) Korsord 
(mellanslag) ditt svar. 
Exempel: City korsord 
lösenord. Skicka ditt 
sms senast i dag klock-
an 16.00. Vinnarens te-
lefonnummer presente-
ras i nästa City. 
Förra krysset:

S
A
M
I
R

av Max Gustafsson

TV&SERIER

Ta siffrorna i de fyra blå rutorna i ordningen 
uppifrån och ned. Skicka ett sms till 72580 
(kostnad 5 kr + trafi kavgift). Skriv CITY 
(mellanslag) SUD (mellanslag) 
 sifferserien. Exempel: CITY SUD 9463. En 
lösare vinner två bio biljetter. Lösning och 
vinnare presenteras i nästa City.

Vinn 2 biobiljetter!

3p. Löste en tvist mellan två 
kvinnor som påstod sig vara 
mor till samma barn.

2p. Drottningen av Saba be-
gav sig enligt Bibeln till honom 
för att lyssna till hans vishet.

1p. Davids son och efter-
trädare, kung 973–935 före 
Kristus.

  En mäktig kungFRÅGELEKEN

Rätt svar: KUNG SALOMO.
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JULHELGENS TV

Anne håller oss sällskap
TV. – Jag hoppas att jag 
kommer att vara ett trev-
ligt sällskap, säger Anne 
Lundberg, årets julvärd  
i Sveriges Television.

Julvärdarnas nestor Arne 
Weise fi rade jul i tv i 30 år. 
Sedan han gick i pension 
2002 har julvärdsskapet gått 
som ett vandringspris till 
några av Sveriges Televi-
sions främsta profi ler.

Strax innan klockan 15 på 
julafton är det Anne Lund-
bergs tur att som femte jul-
värd efter Arne Weise tända 
julljuset i tv.

– Julvärden är någon att 
hålla i handen, någon som 
följer med under julafton. 
Det är inte alla som gillar att 
fi ra stort under julen, säger 
Ann Lundberg.

Anne Lundberg har lång 
erfarenhet av att befi nna sig 
framför kameran. Efter ett 
sommarvikariat på ”Rap-
port” anställdes hon på SVT. 
Sedan dess har det blivit en 
mängd program som ”Upp-
drag granskning”, och 
”Landgång”.
Vad kommer du att sak-
na mest från en vanlig 
jul?

– Mina barn. Så är det 
naturligtvis. Jag kommer ju 
att träffa dem både före och 
efter så det är ingen fara. 
Men det kommer att bli en 
jättekul jul! Det här kom-
mer att bli en jul som jag 
kommer att minnas hela  
livet, säger Ann Lundberg. 

SVT1 MÅNDAG 14.55
Årets julvärd Anne Lundberg ser sin uppgift som välgörande . – Man kanske är ensam eller i en mindre skara och då tror jag att 
det är trevligt att det är någon som håller en sällskap, säger Anne Lundberg. Foto: MARIANNE EARTHY/SVT

Tomten dyker som be-
kant upp vid juletid varje 
år. Men vilken roll spelar 
han i dag? Marc Girard, 
som i fl era år klätt ut sig 
till tomte, undersöker 
saken.

I dokumentären ”Man-
nen i den röda kostymen” 
möter vi läraren Marc Gi-
rard från Montreal i Kanada. 
Han extraknäcker som jul-
tomte och vill veta mer om 
den rödklädde mannen.

– Du är större än en rock-
stjärna och man ger barnen 
någon att tro på, säger en av 
hans klasskamrater.

Mark vill även träffa röd-
klädda i andra länder och 
ger sig iväg på en resa efter 
kursen. Han åker till en vild 
tomtefest i USA, går på jul-
marknad i Tyskland och lan-
dar till slut i svenska Gälli-
vare, där han tävlar i en tom-
teolympiad och vinner sil-
ver.  

SVT2 MÅNDAG 21.05

Tomten 
träffar 
tomtar

Skruvad jul   
i kvarteret
När gänget i ”Kvarteret 
Skatan” ska fi ra jul får vi 
stifta bekantskap med de-
ras föräldrar och familjer. 
Och vilken bekantskap det 
blir, Ulf får nämligen erfa-
ra att Kristinas familj inte 
har samma traditioner som 
alla andra. Julskinkan är 
ersatt med kycklinggryta 
och mandeln i gröten är ut-
bytt mot en glaskula.  

SVT1 LÖRDAG 22.15 

Kåta Gun fi rar också jul.
 Foto: KNUT KOIVISTO

Idoler sjunger in 
julen
Daniel Karlsson, fyra  
i årets ”Idol”, sjunger med 
de andra idoldeltagarna  
i ”Idol önskar god jul”. 
– Jag och Kristoffer sjunger 
Bing Crosbys och David 
Bowies ”Little drummer 
boy”, säger Daniel Karlsson.
Är det din favorit bland 
jullåtar?
– Nej, för fan. Det är ”O 
helga natt”. Men den blir 
aldrig bättre än med Roger 
Pontare. TV4 LÖRDAG 20.00 

Samtal om sprit 
och Jesus
Vissångaren Stefan Sund-
ström möter prästen Olle 
Carlsson i veckans ”Mötet”. 
I Allhelgonakyrkan i 
Stockholm har Olle Carls-
son öppnat upp för alla  
utslagna i samhället. 

SVT2 LÖRDAG 19.00

En av julens favoriter.
 Foto: SCANPIX

Åtråvärd böna
Så här i jultider bjuds det 
på choklad i många hem.  
I dokumentären ”Lyxig 
choklad” får vi en inblick  
i hur praliner tillverkas i 
Paris, och att man kan an-
vända choklad i skönhets- 
medel. TV4 SÖNDAG 18.00
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Fredspristagare 
hedras med musik
För att hedra Nobels freds-
pristagare hålls varje år  
en konsert på Spektrum  
i Oslo, i samband med  
Nobelfestligheterna. Årets 
konsert presenteras av skå-
despelarna Uma Thurman 
och Kevin Spacey. Bland  
de medverkande artisterna 
fi nns internationella stor-
stjärnor som Alicia Keys, 
Annie Lennox och grup-
pen Earth Wind & Fire.  

SVT2 SÖNDAG 21.20

Engagerande  
högtid
Julen är en högtid som 
framkallar mycket känslor. 
Somliga älskar den, andra 
gör vad som helst för att 
slippa fi randet. I det kana-
densiska reportaget ”Mas-
sor av jul” får vi följa män-
niskor som dyrkar julen. 
För dem är julen inte bara 
en högtid, utan utan ett 
sätt att leva, och julen på-
verkar dem året om.  
Vi möter också kocken  
Nigella Lawson i London, 
och så får vi vara med på 
olympiaden för jultomtar, 
som äger rum i norra  
Sverige.  

KANAL 5 MÅNDAG 20.00

Julstämning från 
scenen
Artister som Paul Potts, 
Andrea Bocelli, Sarah 
Dawn Finer och Amy  
Diamond sprider julstäm-
ning i ”Nordisk julkon-
sert”, från danska Ålborg. 
Tillsammans med musiker 
och körer från Danmarks 
Radio framför de   
låtar som ”Ave 
Maria”, ”Silent 
night” och 
”Ser du 
stjärnan  
i det blå”. 
Pro-
gramle-
dare är 
Gordon Kennedy, 
dansk komiker 
och skåde
SVT1
20.30

Amy Diamond sjunger om  
julen. Foto: SCANPIX

MÅNDAG 

SVT1 MÅNDAG 
19.00

Världstenorer  
i julkonsert
De tre tenorerna Plácido 
Domingo, José Carreras 
och Luciano Pavarotti,  
gjorde operan populär 
bland en bredare publik. 
I ”Klassisk julkonsert med 
de tre tenorerna” ser vi en 
konsert inspelad i Wien  
i december 1999.
 TV4 MÅNDAG 20.00

Kvinnorna i 
Bergmans fi lmer
I ”Kvinnorna och Berg-
man” skapar Nils Petter 
Sundgren ett porträtt av 
Ingmar Bergman genom 
att prata med några av de 
mest framträdande skåde-
spelerskorna i hans fi lmer: 
Bibi Andersson, Gunnel 
Lindblom, Pernilla Au-

gust och Elin 
Klinga. De berättar 
om hur samarbetet 

med Bergman fung-
erade, och om han 
verkligen var så svår 

att jobba med som 
ryktet ibland gjorde 
gällande.
 SVT2 TISDAG 21.05

Bästa jul-
pyntet 
vinner
Vem är bäst på att julpynta 
sitt hus? Den frågan ställer 
sig många i ett område  
i den kanadensiska staden 
Edmonton, där villaägarna 
varje år försöker bräcka 
varandra. I ”Julpyntar- 
gatan” får vi följa fyra  
familjer som förbereder sig 
för kampen.
 SVT2 ONSDAG 23.25

Bergman tolkar 
Mozart
”Trollfl öjten” handlar om 
Prins Tamino som får i 
uppdrag av Nattens drott-
ning att befria hennes dot-
ter Pamina. Ingmar Berg-
mans tv-uppsättning av 
Mozarts opera fascinerade 
tv-tittarna då den sändes 
1975. Om den får samma 
genomslag i dag återstår 
att se.  SVT2 ONSDAG 18.15

En pågående strid.
 Foto: ENTENTE ENTR.

spelare.
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TV I GÅR MOA KÄRNSTRAND

Här lyser julen som bäst
När jag var liten fanns det 
ett hus i mitt område som 
var inklätt i ljusslingor. 
Hela grannskapet vallfär-
dade till det, det ordnades 
till och med bussresor.

Flera av träden var invi-
rade i småljus och till och 
med brevlådan lyste.

Hur gör de? Viskade be-
sökarna.

Då skulle de se Rich-
mond, Virginia. För USA 
ska ju givetvis alltid vara 
värst.

I programmet ”Galen i 
jul” samlas USA:s galnas-
te julpyntare.

Eller ska jag säga de fa-
miljer som är boven bak-
om större delen av Global 
warming med sin enorma 
energiförbrukning? Flera 
av dem sätter upp 10 000 

smålampor i trädgården 
inför jul. Hur är det ens 
fysiskt möjligt?

Och hur kan man på 
något sätt rättfärdiga det?

Å andra sidan är det be-
friande att se de här dårar-
na. Herregud, de blir ju 
lyckliga av det. Över hu-
vudtaget är det tråkigt att 
vi inte får se fl er dårar i tv.

Den skäggiga mannen 
älskar ju sin pyntade träd-

gård. Hans kompis blir 
glad av att hänga polkagri-
sar i hela trädgården, kalla 
den för ”Candy Lane” och 
bjuda dit besökare i limou-
siner.

Och ytterligare en av de 
galna julpyntarna säger:

– Mest gör jag det för 
barnen. För att se deras 
strålande ögon.

Och är det inte den tan-
ken som faktiskt är jul?

Matprogram ska vara 
Solens mat. Det tål att 
sägas igen. Glöm 

knäckbak i TV 4 plus, detta är 
matprogram på riktigt.

Carin Hjulström alltså. 
Jag trodde inte hon skulle få 
komma tillbaka med egen 
pratshow. Är det inte lite trå-
kigt att hon alltid avbryter 
sina intervjupersoner?

CANAL+ FIRST   7.10 Blue Hill Avenue 
9.15 Tjenare kungen 10.45 Heights 12.25
Tapto 14.30 Sanningen om rödluvan 15.50
Man to man 17.50 Just my luck 19.30 Holly-
wood reporter 20.00 Som ni behagar 22.10
Queer as folk 23.00 Att återvända. Spanskt 
drama från 2006 med Penélope Cruz, Carmen 
Maura 1.00 Mission: Impossible II. Action från 
2000 med Tom Cruise 3.00 Entourage 3.30
30 Rock 3.55 Red eye 5.20–7.05 Den enskilde 
medborgaren
CANAL+ HITS   7.00 When Zachary Bea-
ver came to town 8.25 Hustle & fl ow 10.20
Föräldraskap 12.20 Aeon Flux 13.50 Loneso-
me Jim 15.20 Vår tids musik 16.40 Christmas 
in Boston 18.05 The starter wife, del 3 19.30
Ice age 2 21.00 Entourage 21.30 30 Rock 
22.00 The island. Actionthriller från 2005 

med Ewan McGregor. Scarlett Johansson 0.15 I 
julens tecken 2.05 Miltf 22 3.10 Last holiday 
5.00 Hollywood reporter 5.30–7.00 Offi ce 
space
CANAL+ ACTION   7.20 Nu fi ghtas vi igen 
9.15 United 93 11.05 Young guns 12.50 Fire-
wall 14.35 The visitation 16.15 Uro 18.00 The 
shield 18.55 Tiger brigades 21.00 Dirty Harry 
22.40 Fåglarna 0.40 De sex årstiderna 2.35
Alien nation 4.05–6.10 Mission: Impossible III
TV1000   6.00 Cabaret 8.00 Old Gringo 
10.00 Cutting edge 2 12.00 Buffalo dreams 
14.00 The preacher’s wife 16.00 Ghost world 
18.00 Hollow man 2 20.00 Lonely hearts kil-
lers 22.00 Tsotsi 0.00 Terra terra terra 2.10
Wild things 4.00–6.00 Creep
TV1000 ACTION   6.00 Full frontal 8.00
Ivans xtc 10.00 All the Queen’s men 12.00

London 14.00 Vampire bats 16.00 In my 
country 18.00 Flykten från Absolom 20.00
BloodRayne 22.00 The great raid 0.10 Panty 
raid 2.00 Dark water 4.00–6.00 Stone cold
TV1000 FAMILY   7.00 Caprinos äventyr-
liga värld box 3 8.10 Håkan Bråkan och Josef 
9.30 Mupparnas julsaga 11.00 Herbie: Full-
tankad 13.00 Annie 15.10 Blizzard 17.00 Mir-
rorMask 19.00 Employee of the month 21.00
Beyond the sea 23.00 Inget att förlora 1.00
The ballad of Jack and Rose 3.00 House of D 
5.00–7.00 Their eyes were watching God
TV1000 NORDIC   7.00 Beck – Annons-
manden 9.00 Pelle Polisbil 11.00 Frun på 
Hamre 13.00 491 15.00 Pelle Polisbil 17.00
Min frus förste älskare 19.00 491 21.00 Den 
enfaldige mördaren 23.00 Beck – Annonsman-
den 1.00 Idioterna 3.00 Den enfaldige mörda-
ren 5.00–7.00 Vildmark
TV1000 CLASSIC   6.00 Little Big Man 
8.15 Freejack 10.00 The whistle blower 12.00
Ursäkta var är Dracula 14.00 Horse 16.00 På-
klädaren 18.00 ...och rättvisa åt alla 20.00
Invisibles 22.00 Rektorns lag 0.00 My evil 
twin 2.00 Nameless 3.45–6.00 Ed Wood
TV4 FILM   11.15 A death in the family 
12.50 Bokhandlaren som slutade bada 14.25
Omaka par II 16.05 Kristin Lavransdatter 19.15
My fellow Americans 20.55 Jurtjyrkogården 
22.35 Insomnia 0.10 Primal fear 2.15 Vitt ill-
dåd 4.00 Skriet från vildmarken 5.35–7.15
Barnen från Frostmofjället
TCM   6.00 Myteriet i stadsfängelset 7.15
Adventures of Tartu 9.00 Brigadoon 10.45
Den stängda trädgården 12.20 Tidsmaskinen 
14.00 Attack i Burma 16.00 The yellow Rolls-
Royce 18.05 Texas carnival 19.20 Sierra 
21.00 Cannery row. Dramakomedi från 1982 
med Nick Nolte 23.00 Alex in Wonderland 
0.55 Arturos ö 2.30 Hämnarna i Siena 4.10–
6.00 Bron mot solen
SHOWTIME  7.00 Hotet från underjorden 
9.00 Virtuosity 11.00 The skulls II 13.00
Bubba Ho-Tep 15.00 Risk 17.00 The last of 
the fi nest 19.00 Hotet från underjorden 3 
21.00 Top Gun 23.00 Shocker 1.00 The unin-
vited 3.15 Pelham 1-2-3 kapat 5.00–7.00 De 
tre musketörerna

7.15 Julkalendern: 
 En riktig jul
7.30–9.30 Gomorron Sverige,
12.00 Rapport
12.05–12.35 Bakom kulisserna 
 på zoo (R)
12.45 Solens mat (R)
13.15 Videokväll hos Luuk
14.00 Snillen spekulerar (R)
15.00 Argument (R)
16.00 Rapport
16.10 Gomorron Sverige
17.00 Plus (R)
17.30 Anslagstavlan
17.35 Hos Musse (R)
18.00–19.00 Bolibompa
18.00 Hotell Kantarell
18.30 Julkalendern: 
 En riktig jul (R)
18.45 Djungelpuls (R)
18.50 Meka med Knäck
19.00–19.30 Bobster
19.00 Barda
19.30 Rapport med 
 A-ekonomi
20.00 På spåret

Geografi sk frågesport. 
Del 4 av 13. Kristina Kap-
pelin och Kjell Bergqvist 
möter Cecilia Hagen och 
Lennart Hoa-Hoa Dahl-
gren. Även 22/12 och 
25/12.

21.00 Finding Neverland
Amerikanskt drama från 
2004. London 1904. En 
historia om magi och fan-
tasi inspirerad av J M Bar-
ries liv, mannen som ska-
pade sagan om Peter Pan.  
I rollerna: Johnny Depp, 
Kate Winslet, Julie Chris-
tie.

22.40 Hipphipp: 
 Itzhaks julevangelium

Svensk humorserie från 
2006. Del 4 av 4.

23.10 Led Zeppelin live
0.20 Rapport

0.30 Kulturnyheterna (R)
0.40 Svensson, Svensson
1.10 Grotesco (R)
1.40 Pauline & Paulette

Belgisk-fransk-holländsk 
komedi från 2001. Pauline 
är 66 år och förstånds-
handikappad. Hon sköts 
av sin syster Martha.  
Hon har också två andra 
systrar.

2.55–7.00 Sändningar från 
 SVT24

TV I MORGON

EUROSPORT   8.30 Bågskytte 9.00 Ten-
nis 9.30 Fotboll 11.15 Fotboll: Larissa FC–
Nürnberg 12.00 Fotboll 14.30 Backhoppning 
15.30 Fotboll: Hamburg–Basel 16.15 Fotboll: 
Larissa FC–Nürnberg 17.00 Backhoppning 
18.00 Fotboll 18.30 Watts 19.00 Sumo 
21.00 Styrkesport 22.00 Ridsport 23.15 Fot-
boll 23.45 Extrema sporter 0.15 Äventyr 
0.45–1.30 Fotboll: Larissa FC–Nürnberg
TV4 SPORT9.00 Gladiators 10.00 Fotboll: 
Cagliari–Inter 11.55 Störtlopp 13.20 Ekwall vs 
Lundh 14.00–14.55 Maestro 16.00 Gladia-
tors 16.55 Black Rock Tour 17.25 Vägen till OS 
2008 18.00 Vroom vroom 19.00 Målgöraren i 
Marseille 19.45 House 21.30 Bilhandlarkung-
en 22.00 IFL Battleground 23.50 Vroom 
vroom 0.45 Beachvolleyboll 1.40 Fotboll 
3.30 Fotbollsvärlden i veckan 4.30–5.20
Vroom vroom

VIASAT SPORT 1   12.00 Fotboll 12.30
Basket: Fenerbahce–Barcelona 14.25 Ishockey: 
Salavat Yulaev–SKA 17.00 Gillettes sportvärld 
17.30 Motorsport 17.55 Viasat Sportcenter 
18.00 European Tour weekly 19.00 Bowling 
20.00 Golfmagasinet 20.30 Segling 21.00
Uefa Champions League weekly 21.30 Gillettes 
sportvärld 22.00 KOTV 22.30 NFL Gameday 
23.00 Ishockey: Salavat Yulaev–SKA 1.00–
4.00 Kampsport
VIASAT SPORT 2   11.45 Fotboll 13.00
Barca TV 16.00 Fotboll 22.30 Fotboll: Chel-
sea–Liverpool 0.15–2.00 Fotboll: Manchester 
City–Tottenham
VIASAT SPORT 3   12.00 Gillettes sport-
värld 12.30 Basket: Fenerbache–Barcelona 
14.00 Amerikansk fotboll: St. Louis Rams–
Pittsburgh Steelers 16.30 Boxning: Nigel 
Benn–Chris Eubank 17.30 Boxning: Mike Ty-

son–Donovan Ruddock 19.30 KOTV 20.00
Basket: Fenerbache–Barcelona 21.30 Ameri-
kansk fotboll: St. Louis Rams–Pittsburgh Stee-
lers 0.00–2.00 Boxning 
CANAL+ SPORT 1   10.00 Ishockey: Bry-
näs–Luleå 12.00 Fotboll: Fulham–Newcastle 
14.00 Ishockey: Timrå–HV 71 16.00 Ishockey:
Skellefteå–Modo 18.00 Golf 18.25 Premier 
League world 18.55 Ishockey: San José–Pho-
enix 20.55 Premier League-magasin 21.25
Fotboll: Nacional–FC Porto  23.30 Portugol 
0.00 Premier League-magasin 0.30 Golf 
3.00–6.00 Ishockey: Colorado–NY Rangers
CANAL+ SPORT 2   14.00 Fotboll: Ports-
mouth–Tottenham 16.00 Ishockey: Linköping–
Djurgården 18.00 Ishockey: Södertälje–
Frölunda 20.00 Trans world sport 21.00 Is-
hockey: Atlanta–Ottawa 23.00–1.00 Ishock-
ey: Färjestad–Mora

SPORTKANALER

FILMKANALER

SVT1
8.00–9.15 Bolibompa 8.00 Boli-
bompahelg 8.05 Hotell Kantarell 
8.30 Riddare Rost 9.00 Julkalen-
dern: En riktig jul 9.15–10.15 Bud-
fi rman Bums jullov 9.16 Jane och 
draken 9.45 Familjen Ouf 10.15
Barda 10.40 Karamelli 11.10 Sago-
trädet 11.25 Grand prix 11.50 Stå-
upp 12.15–12.20 Centralskolan 
12.40 Kobra 13.30 Andra Avenyn 
14.00 Andra Avenyn 14.30 Andra 
Avenyn 15.00 En spricka i kristal-
len 16.00 Uppdrag granskning 
17.00 På spåret 18.00–19.00 Boli-
bompa 18.00 Bolibompahelg 18.05
Timon och Pumbaa 18.30 Julkalen-
dern: En riktig jul 18.45 Evas super-
koll 18.55 Bernard 19.00 Hej rym-
den! 19.30 Rapport 19.45 Sport-
nytt 20.00 Svensson, Svensson 
20.30 Babben & co 21.30
Brottskod: Försvunnen 22.15 Kvar-
teret Skatan 22.45 Out of practice 
23.10 Rapport 23.15 Silverado 
1.25–7.00 Sändningar från SVT24

SVT2
9.00 Go’kväll 9.45 Fråga doktorn 
10.30 Perspektiv 10.50 Plus 

11.20–11.50 Ceausescus barn 
12.20 Extrem fritid 12.50 Vem hål-
ler i kopplet? 13.10 Musikbyråns 
årsbästalista 14.10 Grosvold 14.55
Skogman 15.55 Guldörat 16.25
Närbild 16.55 Frufritt 17.25 Emi-
granterna 17.55 Helgmålsringning 
18.00 Rapport 18.15 Landet runt 
19.00 Mötet 19.30 Little Britain 
julspecial 20.00 Nils Liedholm – 
aristokraten och legenden 20.45
Klacken 20.55 Fair play 21.00 Rap-
port 21.05 Fotbollsspelare vid mid-
natt 21.25 Fever pitch 23.05 Moni-
ca Zetterlund – Underbart är kort 
0.35–1.35 Slutet på historien

TV3
6.30 Lilla huset på prärien 7.30
Winx Club 8.00 Sabrina 8.30
Simpsons 9.00 Simpsons 9.30 Ett 
geni i familjen 9.55 Ett geni i famil-
jen 10.25 Scrubs 10.55 Scrubs 
11.25 All of us 11.55 All of us 12.25
Momento 12.50 Marys jul 14.30
Svenska Hjältar-galan 2007 16.30
Extreme home makeover 17.25 Tre 
stora brudar – en liten klänning 
18.25 Den vilda jakten på juvelen 
20.30 TV3 20 år 21.30 West end 

star 22.30 Sanningen bakom 
23.00 Lida 1.05 Den första kärle-
ken 3.00 Bottle rocket: Oorganise-
rad kriminalitet 4.30–4.55 Home 
and away

TV4
6.00–8.59 Barnprogram 6.00
Lazy Town 6.30 Koalabröderna 
6.40 Elias – den lilla räddningsbå-
ten 6.50 Dora utforskaren 7.15
Postis Per 7.30 Boblins 7.40 Trollz 
8.05 Svamp-Bob Fyrkant 8.25
Svamp-Bob Fyrkant 8.30 Lattjo i 
luckan 8.59 Nyhetsmorgon lördag 
11.30 Äntligen hemma 12.25–13.15
Ring TV4 14.15 Hundjobb  14.40
Sverige i veckan 15.10 CBS 60 mi-
nutes 16.05 Nu är det jul - igen 2  
17.55 Keno 18.00 Vinnare: V75 
19.00 Nyheterna 19.20 Vädret 
19.30 Postkodmiljonären 20.00
Idol önskar god jul  20.40 Lotto, jo-
ker och drömvinsten 21.00 Sweet 
home Alabama  22.00 Nyheterna 
och vädret 22.15 Sweet home Ala-
bama  23.20 Patrioter 1.35 Det bit-
terljuva livet 3.15 Company man – 
Den ofrivillige spionen 4.40 Singel 
5.35–6.00 Djurens ö

Johnny Depp som J M Barrie.  
Foto: DISNEY

9.30  24 direkt
Politik, samhälle och  
kultur.

9.30 Vetenskapens rymder 
 och gränser
12.30 Astronauten, 
 ministern och Europa
14.00 24 direkt
15.10 Cityfolk (R)

Reportageserie. Männis-
koöden i europeiska stor-
städer. Helsingfors. Del 2 
av 6.

15.40 Inför Eid al Adha (R)
Reportage. Varje muslim 
bör en gång i livet vallfär-
da till Mekka. Vallfärden 
kallas hajj. Hajj avslutas 
med högtiden Eid al-Adha.

16.20 Tre pianister: 
 Marc-André Hamelin

Veckans konsert. Pianis-
ten Marc-André Hamelin   
i musik av Haydn,  
Debussy och Gershwin.

17.20 Nyhetstecken
Nyheter på teckenspråk.

17.30 Oddasat
Samiskspråkiga nyheter. 

17.45 Uutiset
Finskspråkiga nyheter. 

17.55 Regionala nyheter
18.00 Rapport
18.15 Go’kväll

Magasin. Radiorösten 
Kersti Adams-Ray är mid-
dagsvärd. Kvällens artist 
är Anne-Lie Rydé. Bok- 
och fi lmtips. Även i SVT24 
senare i dag och SVT2 
23/12.

19.00 Kulturnyheterna
Även i SVT1 senare i dag.

19.10 Regionala nyheter
19.30 Närbild

Intervjuserie. Gäst är  
Jonas Karlsson. Del 8 av 9. 
Även 22/12 och i SVT24 
23/12.

20.00 Walt Disney
K special. Walt Disney är 
ett av världens mest väl-
kända och högst värdera-
de varumärken och man-
nen bakom detta åstad-
kom under sin livstid stor-
verk. I detta porträtt av 
Walt Disney får vi se klipp 
från många av hans väl-
kända fi lmer. Även 23/12.

20.50 13 svenska fotografer
13 etablerade svenska  
fotografer berättar om  
sin vardag och vad som  
inspirerar dem. Med Åke 
E:son Lindman, vars foton  
präglas av ett starkt lugn.

21.00 Aktuellt
21.30 Livräddarnas tips

Reportage. Hur räddar 
man livet på någon som 
drabbats av hjärtstille-
stånd? Hur stoppar man 
en svår blödning tills man 
får hjälp? Livräddare ger 
tips. Även i SVT24 25/12.

22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Mördare okänd (R)

Brittisk kriminalserie från 
2002. En mans bekännel-
se på dödsbädden får 
Boyd och teamet att infi l-
trera familjerna i Londons 
undre värld. I rollerna: 
Trevor Eve, Sue Johnston, 
Holly Aird. Del 2 av 4.

0.10–0.55 Studio 60 on the 
 Sunset Strip (R)

Amerikansk dramaserie 
från 2007. Del 18 av 22.

6.30 Beverly Hills
7.25–7.55 Nanny (R)
8.55 Montel Williams show
9.50 Våra bästa år (R)
10.40 Oprah Winfrey show
11.30 Rachael Ray
12.25 Momento
12.50 Våra bästa år
13.40 Oprah Winfrey show
14.35 Cityakuten
15.30 Nanny
16.00 Ensamma hemma

17.00 Simpsons (R)
17.30 Simpsons
18.00 Scrubs
18.30 Scrubs
19.00 Ensam hemma 3

Amerikansk komedi från 
1997. I rollerna: Alex D 
Linz, Olek Krupa, Scarlett 
Johansson.

21.00 Sanningen bakom (R)
Svensk nöjesserie från 
2007. Felix Herngren rätar 
ut frågetecknen kring någ-
ra av våra mest folkkära 
kändisar.

21.30 Mumien – 
 återkomsten

Amerikanskt äventyr från 
2001. Tio år efter det för-
sta mötet med den mumi-
fi erade egyptiske prästen 
Imhotep är Rick och Eve-
lyn gifta med en åttaårig 
son. Från sin far har han 
ärvt sin äventyrslytnad 
och från sin mor fascina-
tionen för gamla civilisa-
tioner. Tusentals mil från 
Sahara, befi nner de sig i 
sitt trygga Londonhem. 
Men idyllen hotas av en 
6000 år gammal förban-
nelse som ska återupp-
väcka guden Anubis armé 
från de döda och förinta 
jordens civilisation.   
I rollerna: Brendan Fraser, 
Rachel Weisz, John Han-
nah.

23.55 Juwanna Mann
Amerikansk komedi från 
2002. Jamal Jeffreys har 
allt en man kan drömma 
om – en lysande NBA-kar-
riär, pengar som gräs och 
en oändlig ström av kvin-
nor. I rollerna: Miguel A 
Núñez Jr, Vivica A Fox,  
Kevin Pollak.

1.30 Time and Tide
Kinesisk action från 2000. 
I rollerna: Nicholas Tse, 
Wu Bai, Candy Lo.

3.30 Ricki Lake
4.15–5.05 Home and away

CANAL+ FIRST  23.00. Penélope Cruz (t v) som Raimunda, 
som tillsammans med syster och dotter får ta itu med allt stör-
re problem.  Foto: CANAL+

Rachel Weisz och Brendan 
Fraser.  Foto: UNIVERSAL
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12.50 Baywatch 13.35 Ko-
jak 14.25 Dr Quinn 15.15
Mord och inga visor 16.05
Dallas 16.55 Familjen 

Ashton 17.50 Dr Quinn 18.40 Bay-
watch 19.30 21 Jump Street 20.20
Dallas 21.10 Mord och inga visor 
22.00 Mord och inga visor 22.50
Kojak 23.40 Baywatch 0.25 21 Jump 
Street 1.15 Gudfadern 4.05–4.45
Baywatch

16.00 Alf 16.30 Comedy 
Inc. 16.55 Murphy Brown 
17.20 Räkna med bråk 
17.45 Man stroke woman 
18.10 Cosby 18.35 Lifes 

funniest moments 19.00 Comedy 
Inc. 19.25 Mitt liv som snut 19.55
Malcolm – ett geni i familjen 20.20
Murphy Brown 20.45 Nikki 21.10
Svarte Orm – En julsaga 22.00 Mitt 
liv som snut 22.30 Man stroke wo-
man 23.00 Comedy Inc. 23.25 Bea-
vis & Butthead 23.50 Nikki 0.15 Cow 
and Chicken 0.40 Svarte Orm – En 
julsaga 1.25 Alf 1.50 Lifes funniest 
moments 2.15–2.40 Räkna med bråk

10.15 Jerry Springer 14.10
Hollyoaks 14.40 The Du-
desons 15.10 Game-on 
16.00 Hollyoaks 16.25

Australien ocensurerat 17.20 Kelly 
Osbourne: Turning Japanese 18.10
Jerry Springer 19.05 Ibiza ocensure-
rat 21.00 Spice Girls offi cial reunion 
22.00 Victoria Beckham special 
22.45 Kändis: Direkt 22.50 Game-
player TV 23.20 Kändis: Direkt 
23.25 David Letterman 0.25 Jerry 
Springer 1.15 Taffi n 2.55 Spelrum 
3.20 David Letterman 4.05 Spelrum 
5.00–6.30 David Letterman 

15.00 Hajen – havets asätare 
16.05 Okänd diagnos 17.00
Nyheterna 17.05 Road wars – 
gatornas krig 18.00 Nyheter-

na 18.05 Brottsplats USA 18.30
Mördarens profi l 19.00 11 septem-
ber: De fyra fl ygkaparna 20.00 Fire-
power: Krig och teknik 20.30 Parco, 
privatdeckare 21.00 Spermadoktorn 
22.05 Riskfyllt uppdrag 23.10 Polis 
på plats 23.35 Road wars – gatornas 
krig 0.30 Ambulans – först på 
olycksplatsen 1.40 Polis på plats 
2.10 Mördarens profi l 2.40 Brotts-
plats USA 3.30–9.00 Euronews

8.00 Världen i fokus 8.30
Angry planet 9.00 Bloom-
berg 10.00 Smaka på värl-
den 10.30 Smaka på värl-

den 11.00 Deutsche Welle 12.00
Film! 12.30 Film! 13.00 Bloomberg 
14.00 Metro teknik 14.30 Metro 
teknik 15.00 Deutsche Welle 16.00
Bloomberg 17.50 Dragon’s Den 
19.00 Smaka på världen 19.30 Sma-
ka på världen 20.00 Angry planet 
20.30 Finansnytt med E24 21.00
Law and order 22.00 Henry Dunant 
0.10 Tortyr: Vi kan få dig att tala 1.15
Over there 2.10 Studio Virtanen 
2.40 Studio Virtanen 3.05 Studio 
Virtanen 3.30 Studio Virtanen 3.55
Studio Virtanen 4.20 Studio Virta-
nen 4.45 Studio Virtanen 5.10 Stu-
dio Virtanen 5.35–5.59 Studio Vir-
tanen

10.00
Morron-
gänget från 

i morse 12.00 Lycka till med Peter 
Apelgren 13.00 Julkonsert i Mar-
strands kyrka 14.00 Göteborgspa-
trullen 16.00 Göteborgs topp 10 
17.00 Klubb-tv – Blåvitt 17.30 Göte-
borgspatrullen 18.00 Nyheter 18.03
Morrongänget 19.00 Lycka till med 
Peter Apelgren 20.00 Morrongäng-
et 21.00 Klubb-tv – GAIS 21.30
Göteborgspatrullen 22.00 Morron-
gänget 23.00 Lycka till med Peter 
Apelgren 0.00 Morrongänget från  
i morse 2.00 Göteborgspatrullen 
3.00–5.00 Morrongänget från   
i morse 

7.00 Rise and shine 9.00
Fabulous life of 10.00 Top 
10 at ten 11.00 Don’t stop 
the music 14.00 Euro top 

20 16.00 Dancefl oor chart 17.00
Cribs specials 18.00 MTV beat 
20.00 Pimp my ride 21.30 Nick Can-
non presents short circuitz 22.00
Celebrity deathmatch 22.30 Andy 
Milonakis 23.00 Human giant 23.30
Party mode 3.00–6.00 100% music

8.15 Femmans 
växel – om bilar 
8.40 Fiskefan-
taster 9.05 Fis-

kefantaster 9.35 Fiskefantaster 
10.00 Kriminaltekniker 11.00 För-
klaring följer... 11.30 Förklaring föl-

jer... 12.00 Skitiga jobb 13.00 Ame-
rikanska hotrods 14.00 Ett fl ygplan 
föds 14.30 Femmans växel – om bilar
15.00 Gigantiska byggen 16.00 Coo-
la maskiner 16.30 Coola maskiner 
17.00 Extrema bilar 18.00 Ameri-
kanska hotrods 19.00 Förklaring föl-
jer... 19.30 Förklaring följer... 20.00
Mythbusters 21.00 De oförstörbara 
21.30 De oförstörbara 22.00 Race 
to Dakar 23.00 Miami Ink 0.00 FBI-
arkiv 1.00 Kriminaltekniker 2.00
Förklaring följer... 2.30 Förklaring 
följer... 3.00 Skitiga jobb 3.55 Över-
naturliga fenomen 4.45 Bo med de 
döda 5.10 Fiskefantaster 5.35–6.00
Fiskefantaster

8.00 Världens skojigaste 
djur 10.00 På expedition 
med Corwin – special 11.00
Föräldralösa djungelungar 
12.00 Hjärnans monster 

13.00 Fantastiska havsäventyr 
14.00 Familjen Morrhår: hemma hos
surikaterna 14.30 Familjen Morrhår: 
hemma hos surikaterna 15.00 En 
uppväxt... 16.00 Föräldralösa djung-
elungar 17.00 Djurpolisen i Houston 
18.00 Världens skojigaste djur 
19.00 Top Dog 20.00 Det vilda  
Sydamerika 21.00 Det vilda Indien 
22.00 Djurpolisen i Phoenix 23.00
Djurpolisen i Houston 0.00 Världens
skojigaste djur 2.00 Top Dog 3.00
Det vilda Sydamerika 4.00 Det vilda 
Indien 5.00–6.00 Djurpolisen i Pho-
enix

7.00 News 7.30 People 
and power 8.00 News 
8.30 Listening post 9.00
News 9.30 Inside story 
10.00 News 11.00 Riz 
khan 11.30 The fabulous 

picture show 12.00 News 12.30 Eve-
rywoman 13.00 News 13.30 Wit-
ness 14.00 News 14.30 The pulse 
15.00 News 15.30 Listening post 
16.00 News 17.30 The fabulous pic-
ture show 18.00 News 18.30 Inside 
Iraq 19.00 News 20.00 Kenya 2007 
21.00 News 21.30 People and power
22.00 News 23.30 Everywoman 
0.00 News 0.30 Inside Iraq 1.00 Ke-
nya 2007 2.00 News 2.30 The pulse
3.00 News 3.30 One on one 4.00
People and power 4.30 Listening 
post 5.00 News 5.30–6.00 Inside 
Iraq

ÖVRIGA KANALER

5.30–5.50 Äntligen hälsa – 
 yoga (R)
5.50 Nyhetsmorgon
10.00–11.00 Jackpot
12.00 Malcolm – 
 ett geni i familjen
12.20 Våra eldsjälar med 
 Svenska Rikslotteriet
12.30 Malcolm – 
 ett geni i familjen
12.55 Nyheterna
13.00 Dagens rätt
13.30 Superveterinärerna
14.00 Doktorn kan komma
14.50 Nyheterna
14.55 Dawson’s Creek
15.50 Kung av Queens (R)
16.10 Tredje klotet från 
 solen (R)
16.40 Will & Grace (R)
17.05 That ’70s show (R)
17.35 Äntligen hemma jul
18.10 Keno
18.15 Äntligen hemma jul

Svenskt inredningspro-
gram från 2007. Äntligen 
hemma-gänget bjuder på 
tips inför den stundande 
julen. Även 23/12.

18.30 Ekonominyheterna 
 och vädret
18.40 Lokala nyheter 
 och väder
19.00 Nyheterna
19.30 Postkodmiljonären

Svenskt lotteri- och fråge-
sportprogram från 2007. 
Programledare: Rickard 
Sjöberg.

20.00 Bruce den allsmäktige
Amerikansk komedi från 
2003. Bruce Nolan jobbar 
som reporter på tv och är 
missnöjd med det mesta i 
livet trots att han är popu-
lär bland tv-tittarna och 
har en kärleksfull fl ickvän. 
När Bruce upplever en av 
de värsta dagarna i sitt liv 
tar han ut sin ilska på Gud. 
Gud ger Bruce över-
mänskliga krafter och ut-
manar honom att ta hans 
jobb för att se om han kan 
göra det bättre. I rollerna: 
Jim Carrey, Morgan Free-
man, Jennifer Aniston.

22.00 Nyheterna, Sporten 
 och vädret
22.25 Numbers

Amerikansk dramaserie 
från 2006-07. Del 15 av 
24. Don och hans team 
öppnar ett gammalt fall 
när en polisbricka dyker 
upp på en byggnadsar-
betsplats.

23.20 Boston legal
0.15 Flykten från Alcatraz

Amerikansk action från 
1979. Frank Morris anlän-
der till det rymningssäkra 
fängelset Alcatraz.   
I rollerna: Clint Eastwood, 
Patrick McGoohan,  
Roberts Blossom.

2.15 Lost souls
Amerikansk rysare från 
2000. En liten grupp kato-
liker tror att Satan ska 
komma till jorden precis 
som Gud gjorde genom 
Jesus.

3.50 Singel
4.40 Lättlagat (R)
5.10–5.35 Lättlagat (R)

6.30–9.00 Vakna med 
 The Voice
9.15 Capish
10.45 Stilpoliserna (R)
11.55 Providence
12.50 Ellen DeGeneres show
13.45 Vänner (R)
14.15 Vänner (R)
14.45 Entertainment now
15.15 Gilmore girls
16.10 Las Vegas
17.10 Ugly Betty (R)
18.10 Bakom kulisserna – 
 Förtrollad

Bakom kulisserna-repor-
tage från produktionen av 
Förtrollad – den nya teck-
nade familjekomedin från 
Disney.

18.30 Ugly Betty (R)
19.25 Hemma hos Jamie

Brittisk matlagningsserie 
från 2007.

20.00 CSI-klassiker: CSI
Amerikansk kriminalserie 
från 2000. Del 10.

21.00 Criminal minds
Amerikansk thrillerserie 
från 2006-07.

21.55 9 lives
Amerikansk action från 
2004. Den tidigare elit-
soldaten Dean Klein råkar 
befi nna sig på fel plats vid 
fel tidpunkt när han kliver 
in på en restaurang. Några 
personer misstar honom 
för en CIA-agent och inn-
an Klein hinner inse vad 
som är på gång har han in-
jicerats med en hallucino-
gen drog. Efter att ha förts 
bort lyckas han dock fl y. 
Nu måste han snabbt få 
tag i ett motgift samtidigt 
som han tvingas kämpa 
mot de inre demoner som 
hans fi ender kan framma-
na med hjälp av drogen. 
Men tiden börjar rinna ut. 
I rollerna: Wesley Snipes, 
Mark Sheppard, Nicholas 
Aaron.

23.50 Magnus Betnér – 
 Inget är heligt (R)

Svenskt humorprogram 
2007.

0.50 Grattis världen
1.50 Law and order: SVU
2.50 Girls of the 
 Playboy Mansion (R)
3.20 Hollywood 
 uncensored (R)
3.50 CSI
4.35 MacGyver
5.25–6.05 Fashion house

8.30 Star Trek (R)
9.20 Stargate SG-1 (R)
10.15 Angel (R)
11.10 Våra värsta år (R)
11.40 Momento
12.25 Våra värsta år (R)
12.50 Momento
13.25 Star Trek
14.15 VIP
15.10 Angel
16.05 Simpsons (R)
16.30 Family guy (R)
17.00 Våra värsta år
17.30 Våra värsta år
18.00 Stargate SG-1
19.00 Cops
19.30 Cops
20.00 Simpsons

Amerikansk tecknad  
komediserie från 2006.  
Del 18 av 22.

20.30 Family guy
21.00 Stargate Atlantis
22.00 Osamu Tezukas 
 Metropolis

Japansk tecknad fi lm från 
2002. 

0.05 The 4400
1.05 Blade
2.05 Rescue me
3.05 Now see this
3.35 Momento X-tra
4.35 Cops (R)
5.00–5.45 Tarzan

Wesley Snipes som Dean 
Klein.  Foto: SCANBOX

6.05 Judys domstol (R)
6.25 Judys domstol (R)
6.45 Conan O’Brien (R)
7.35 Judys domstol
8.30–9.15 Hjärnkoll
11.20 Nyheterna
11.25 Judys domstol (R)
11.50 Glamour (R)
12.40 Game-On
13.25–14.15 Doktor Phil
15.20 Nyheterna
15.25 Conan O’Brien
16.20 Mannen som talar 
 med andar (R)
16.50 Ally McBeal (R)
17.40 Nyheterna
17.45 Glamour
18.35 Judys domstol
19.05 Doktor Phil (R)
20.00 Leilas jul (R)

Svensk matlagningsserie 
från 2007.

20.30 Leilas jul (R)
21.00 Leilas jul (R)
21.30 Trav: Vinnare plus
22.00 Mordkommissionen
23.10 Skenet bedrar (R)
23.45 Mash (R)
0.20 Conan O’Brien
1.10 Medium (R)
2.00 Judys domstol
2.25 Jakten på röd oktober
4.35 Medier söker bevis
4.55 Köket (R)
5.30 Leilas jul (R)
5.55–6.20 Leilas jul (R)

P1
5.29–9.20 P1-morgon 5.30 Ekony-
heter. Väder 5.35 Ring P1 5.45 Mor-
gonandakt 5.55 Sjöväder 6.00 Mor-
goneko. Väder 6.30 Ekonyheter 6.33
Nyheter från Vetenskapsradion 6.50
Tankar för dagen 6.55 Landväder 
7.00 Morgoneko. Väder 7.18 Radio-
sporten 7.30 Nyhetssammanfatt-
ning 7.32 Ekonomieko 7.36 Nyheter 
från Vetenskapsradion 7.46 Kultur-
nytt 7.55 Land- och sjöväder 8.00
Morgoneko 8.30 Ekonyheter 8.32
Ekonomieko 8.37 Nyheter från Ve-
tenskapsradion 8.54 Kulturnytt 
9.00 Morgoneko 9.10 Radiosporten 
9.20 Ring P1 10.00 Ekonyheter 
10.03 Stil 11.00 Ekonyheter 11.03
Svenska nöjen 11.35 Novellen 12.00
Tolvslaget. Dagens dikt 12.05 Ekony-
heter 12.10 Vetandets värld 12.30
Luncheko 12.50 Ekonomieko 12.55
Land- och sjöväder 13.00 Ekonyhe-
ter 13.03 Radiosporten 13.05 Kul-
turnytt 13.20 Vetenskapsradions 
veckomagasin 13.45 OBS 14.00 Eko-
nyheter 14.03 Spanarna 14.45 Mitt i 
musiken 15.00 Ekonyheter. Väder 
15.03 Människor och tro 15.45 Da-
gens eko kvart i fyra 15.55 Sjöväder 
16.00 Studio ett 16.45 Dagens eko 
kvart i fem 17.00 Studio ett 17.45
Dagens eko kvart i sex 18.02 Ekono-
mieko 18.10 Radiosporten 18.15 Kul-
turfredag med Karin Magnusson 
19.00 Ekonyheter 19.03 Radioteater 
klassiker: Metropolis 20.30 Radion 
träffade 20.35 Ring P1 20.45 OBS 
21.00 Ekonyheter 21.03 Filosofi ska 
rummet 21.45 Vid dagens slut 21.50
Land- och sjöväder 22.00 Ekonyhe-

ter 22.10 Radiosporten 22.12 Studio 
ett 22.55 Dagens dikt 23.00 Ekony-
heter. Väder 23.07 Vetandets värld 
23.30 Fråga barnen 0.00 Ekonyhe-
ter 0.03 Stil 1.00 Ekonyheter 1.03
Mitt i musiken 1.20–1.45 Veten-
skapsradions veckomagasin

P2
6.00 SR Sisuradio 6.35 SR Samera-
dion 6.50–9.00 Aurora 7.30–7.32
Ekonyheter 8.30–8.32 Ekonyheter 
9.00 Önska i P2 10.00 Ekonyheter 
10.03 Klassisk förmiddag 12.30
Klassiskt magasin 13.30 SR på eng-
elska 14.00 SR på romani 15.00 SR 
på bosniska/kroatiska/serbiska 
15.30 SR Sameradion 16.00–17.00
SR Sisuradio 16.00 Studio Sisu – Ak-
tualitetsmagasin 16.50 Roketti 
17.00 SR på kurdiska 17.30 SR på 
arabiska 18.00 Ekonyheter 18.03
Mitt i musiken 18.19 Rendezvous 
19.30 P2 live klassiskt: Konsert med 
Göteborgs Symfoniker 21.15 Sergej 
Rachmaninov 21.35 Ernst von 
Dohnányi. Serenad C-dur (1902). Per 
Enoksson, violin, Lars Anders Tom-
ter, viola och Torleif Thedéen, cello. 
Konsert 1998, Nybrokajen 11 22.00
P2 live: Club Jazz med Pierre Martin 
På scen: Free Fall II och Willane 
Bluus med gäster. Free Fall II: Hå-
ward Wiik, piano och Ingebrigt Hå-
ker Flaten, kontrabas Konsert 19/9, 
Glenn Miller Café. Euroradio Jazz 
Season 2007 Willane Bluus with gu-
ests: Tanel Padar gitarr, Gerli Padar 
sång samt gäster Konsert 14/12, 
Harjumaa, Tallinn  0.00 Ekonyheter 
0.03–6.00 Notturno

P3
6.00–6.01 Ekonyheter varje timme 
0.00-5.00 och 19.00-0.00 samt 
5.10. P3 Nyheter varje timme 6.00-
18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Vä-
der i anslutning till ekosändningen/
P3 Nyheter 5.30, 12.00. 17.00, 
18.00, 22.00 och 23.00 6.04–10.00
Morgonpasset 7.05–7.15 Julkalen-
dern: Teskedsgumman 7.31–7.34 Ra-
diosporten 8.31–8.34 Radiosporten 
10.02 P3 populär 13.02 Christer – 
din vän i etern 15.02–16.00 Din gata 
15.50 Julkalendern: Teskedsgum-
man. Av Alf Prøysen. – Teskedsgum-
man i sagoskogen. Från morgonen. 
16.03 Radiosporten 16.08 P3 humor
Deluxe 18.03 Radiosporten 18.06–
22.00 Kvällspasset 20.03–20.06
Radiosporten 22.03 P3 rytm 0.03–
6.00 Vaken

P4
6.00–6.01 Ekonyheter varje timme. 
Dagens eko kvart i fem. Lokala nyhe-
ter på halvslag 6.30–17.30 6.07 Ra-
diosporten 6.10–13.00 Lokala pro-
gram 7.07–7.10 Radiosporten 8.05–
8.08 Radiosporten 9.03–9.05 Ra-
diosporten 13.03 Radiosporten 
13.05 Lantz i P4 15.03–17.45 Lokala 
program 16.03–16.08 Radiosporten 
17.45 Julkalendern: Teskedsgum-
man 18.00 Klartext – nyheter på lätt 
svenska 18.10 SR Sisuradio – regio-
nala program 19.03 Radiosporten 
19.06–21.00 Kalas 20.03–20.06
Radiosporten 21.03 Radiosporten 
21.06–0.00 Lokala rimstugor 
22.10–22.12 Radiosporten 0.03–
6.00 Vaken

RADIO I DAG

FILM 

FILM 

FILM 

FILM 

FILM 

www.sveadirekt.se

Låna 
pengar?

Låna med eller utan säkerhet. 
Ansök på internet.
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