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Ny hemsida avslöjar  
vem som är en brottsling
I måndags lanserade företaget Lexbase en ny 
hemsida. På den kan alla få reda på vem som har 
begått ett brott. Det går att söka på en persons 
namn för att se om den är en brottsling. Det går 
även att söka på ett område.  

Då får den som söker veta vilka brott som har 
begåtts i området. Det kostar att läsa domar på 
Lexbase. Många har sagt att de tycker att hemsidan 
är dålig. Advokaten Johan Åberg tror till och med 
att den kan vara olaglig.     SIDAN 2
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Lolo jones ska tävla för usa i 
bob under os i sotji. Bob är en 
sport där man ska åka snabbt i en 
släde. Lolo jones har tidigare varit 
friidrottare. En del tycker inte att 
hon förtjänar att vara med i usa:s 
bob-lag i os.                            SIDAN 7

Carolina Falkholt har målat en vägg 
i en skola i nyköping. rektorn ville 
att hon skulle måla på väggen. Hon 
målade en snippa. En del är upprörda 
över Carolina Falkholts konstverk. nu 
är det inte säkert att det kommer att 
få finnas kvar.               SIDAN 10 och 11

”Va? Var vi tidiga? ja. Vi var 
väldigt tidiga. En hel månad 
tidiga! Festen skulle vara 
sista lördagen i februari. 
inte sista lördagen i januari. 
jag skämdes. Åh så jag 
skämdes!”                  SIDAN 16
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Många unga röstar inte i EU-valet 
I maj i år är det val till 
EU-parlamentet. Då ska 
svenska folket välja tjugo 
personer som ska sitta 
i EU-parlamentet. Men 
det är många som inte 
röstar i valet. Det är ännu 
färre unga än äldre som 
röstar. I dag berättar 
Nyhetstidningen om 
valet och om vad EU-
parlamentet gör. De 
arbetar bland annat med 
att godkänna lagar som 
ska gälla i alla EU-länder. 
Vi tipsar också om en ny 
hemsida där man kan 
lära sig mer inför valet.  
SIDAN 8 och 9
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I måndags lanserade 
företaget Lexbase en ny 
hemsida. På hemsidan kan 
alla hitta och läsa domar. Där 
kan vem som helst få reda på 
vilka personer som är dömda 
för brott. Hemsidan har fått 
mycket kritik.

På hemsidan Lexbase går det att söka 
efter och ladda ner domar. Hemsidan 

är öppen för alla. Det går att söka på en 
persons namn. Det går även att söka på 
ett område. Om personen eller någon 
i området har begått ett brott står det 
på hemsidan. För att läsa hela domen 
måste besökaren betala pengar. Det 
kostar olika mycket pengar beroende 
på hur mycket information besökaren 
vill ha. 

Många besökare
Första dagen Lexbase fanns besökte 
många sidan. Sidan hade så många 
besökare att den slutade fungera en 
stund. 

Hemsidan Lexbase har fått mycket 
kritik. Några personer som kan väldigt 
mycket om lagar och regler säger att 
den kanske är olaglig. 

Offentlighetsprincipen 
I Sverige inns något som 
heter offentlighetsprincipen. 
Offentlighetsprincipen är en grundlag. 

Den handlar om att allt som skrivs och 
sägs i en myndighet är offentligt. Alla 
domstolar är myndigheter. Därför är 
domar offentliga.

Kan vara olaglig
Mårten Schultz är professor i civilrätt. 
Civilrätt handlar om saker som är 
offentliga. Han har sagt till Dagens 
Nyheter att han tror att Lexbase är 
olaglig. Han tror att hemsidan bryter 
mot en lag som heter PUL. PUL står för 
Personuppgiftslagen. PUL handlar om 
vilken information om andra som det är 
tillåtet att berätta om. 

Får inte berätta vidare
Domar är offentliga. Alla får läsa dem. 
Men man får inte berätta vidare vad 
man har läst hur man vill. 

– Om min granne är dömd fem gånger 
och jag plockar ut domarna och går runt 
till andra grannar och berättar om dem, 
då kan jag göra mig skyldig till förtal,  

sa Johan Åberg till Dagens Nyheter.  
Han är advokat. 

”Ingen bra idé”
Kris står för Kriminellas revansch i 
samhället. Kris är en förening som inte 
tycker om den nya hemsidan. 

– Detta låter inte som en bra idé. En 
risk är att vi skapar ett samhälle med 
extra rädsla, säger Ali Reunanen till SvD. 
Han är vice ordförande i Kris.

ERIKA GRANATH 

förtal här: ett brott som innebär att man 
berättar saker om någon t.ex är väldigt 
kränkande
grundlag = en väldigt viktig lag som 
är svårare för riksdagen att ändra än 
vanliga lagar
lanserades = presenterades. När 
någonting nytt visas upp
offentlig = något som alla får se och 
veta om

Hemsida visar vem som begått brott

På hemsidan Lexbase är det lätt att få reda på vem som har begått brott. Där inns en 

karta som visar var alla som har begått brott bor. 
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Det kan vara olagligt att berätta mycket för dina grannar om en annan granne som har 

begått ett brott. 
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Om min granne är 
dömd fem gånger 
och jag plockar ut 
domarna och går 

runt till andra 
grannar och berättar 

om dem, då kan jag göra 
mig skyldig till förtal.

Johan Åberg, advokat
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Oppositionen och regeringen 
har börjat prata med 
varandra i Ukraina. Men 
oppositionen demonstrerar 
fortfarande. En grupp 
har tagit över byggnader 
som tillhör regeringen. 
Den senaste veckan har 
tre människor dött i 
demonstrationerna. 

Ukrainas president Viktor Janukovytj 

sa förra veckan till oppositionsledarna 

Arsenij Jatsenjuk och Vitalij Klitjko att 

de kan få vara med i regeringen. Han har 

sagt att de kan få bra jobb i regeringen. 

Har samtal om nyval
Ukrainas justitieminister Olena Lukasj 

har sagt att det kommer att bli nyval om 

oppositionsledarna säger ja till förslaget. 

Många i Ukraina tycker att det är bra att 

oppositionen och regeringen har börjat 

prata. De hoppas att det kan få slut på 

krisen i Ukraina.  

En polis skjuten
Oppositionen vill att en ny president ska 

väljas i år. Både Arsenij Jatsenjuk och 

Vitalij Klitjko har hållit tal på det stora 

torget i Kiev där många demonstranter 

är. De har inte sagt om de ska tacka ja 

till president Viktor Janukovytj förslag. 

Den senaste veckan har 

demonstrationerna varit våldsamma i 

Ukraina. Tre personer har dött. En av 

dem var polis. Han blev skjuten.

Hotar demonstranterna
Demonstranter tog i förra veckan över 

en del av regeringsbyggnaden i Kiev. På 

måndagen sa Ukrainas justitieminister 

Olena Lukasj att de måste lämna 

byggnaden. Hon sa att hon skulle säga 

till president Viktor Janukovytj att sluta 

prata med oppositionsledarna annars. 

Demonstranterna vill inte lämna 

regeringens byggnad. I tisdags sa 

Ukrainas premiärminister Mykola 

Azarov att han vill lämna sitt jobb som 

minister. Han hoppas att det ska göra 

situationen i landet lugnare. Men det är 

inte säkert att han får det. Presidenten 

måste godkänna det.

ERIKA GRANATH 

erbjudande = ett löfte om att någon 

kan få något 

justitieminister = en minister som 

arbetar med lag och rätt

krisen = en väldigt allvarlig situation 

våldsamma = när någon bråkar och 

slåss 

Tre personer döda i demonstrationer

Den 25 januari var det tre år sedan 

demonstrationerna mot Egyptens 

förre president Hosni Mubarak 

började. De ledde till att han slutade 

vara president. Det kallas för den 

egyptiska revolutionen. Många ville 

ira det den 25 januari i år. Men dagen 

innan irandet exploderade lera 

bomber i huvudstaden Kairo. Minst 

fyra människor dog och runt 80 blev 

skadade. En grupp som heter Ansar Beit 

Almaqdis har sagt att de är skyldiga till 

en av explosionerna. De har kopplingar 

till al-Qaida. En del säger att de arbetar 

för partiet Muslimska brödraskapet, 

som är förbjudet i Egypten. Men partiet 

säger att de inte har något med gruppen 

eller explosionerna att göra. 

Flera bomber exploderade i Kairo
I höstas var det nära att internatskolan 

Lundsberg ick stänga. En 14-årig elev 

blev bränd med ett strykjärn. Två andra 

elever brände 14-åringen. Nu har de två 

eleverna fått sin dom. I fredags bestämde 

Karlstads tingsrätt att eleverna ska 

betala böter och skadestånd. De döms 

för brottet vållande till kroppsskada. 

Skadeståndet ska de betala till 

14-åringen. Det är nästan 20 000 kronor. 

Nio andra elever på Lundsberg var 

också misstänkta för brott. De kommer 

inte att få något straff. Det bestämde 

Karlstads tingsrätt i fredags. 

Alla elever kommer att få gå kvar på 

Lundsberg. Även de två elever som har 

blivit dömda för brottet.

Två elever på Lundsberg dömda
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En grupp demonstranter har tagit över regeringsbyggnaden i Kiev i Ukraina. Den senaste veckan har demonstrationerna i landet  

varit våldsamma. 
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Facit

Ringa in rätt svar och se om du har hängt med i veckans nyheter!

 

X. Att det var tre år sedan Hosni 

Mubarak slutade vara president. 

2. Att det var tre år sedan Egypten ick  

en ny president efter Hosni Mubarak. 

4. i USa har det blivit diskussioner om 

sporten bob. Vad är det för sport?

1. En sport där man åker nerför en 

backe i en sorts släde.

X. En konstnärlig form av skidåkning.

2. En blandning av curling och 

skidåkning.

5. Konstnären carolina Falkholt målade 

en vägg på en skola i Nyköping. Vad 

målade hon?

1. En kvinna som visar sina bröst.

X. En kvinna och en man som är nakna. 

2. En kvinnas kropp, där vaginan syns.

1. Lexbase är en ny hemsida. Vad kan man läsa om där? 

1. information om lagar, till exempel lex sarah och lex Maria.

X. Man kan hitta domar och se vilka som har blivit dömda för 

brott.

2. Man kan bara hitta information om poliser som är dömda 

för tjänstefel.

2. två elever på internatskolan har blivit dömda för ett 

brott. De hade bränt en annan elev med ett strykjärn. 

Vilket brott blev de dömda för?

1. Misshandel.

X. Vållande till kroppsskada.

2. Grov misshandel.

3. Den 25 januari irade många en treårsdag i Egypten. 

Vad irade de?

1. Att det var tre år sedan de stora demonstrationerna 

mot Egyptens förre president Hosni Mubarak började.

Just nu pågår en stor 
konferens om Syriens 
framtid. Målet är att den ska 
leda till att landet får en ny, 
tillfällig regering. Många tror 
inte på det. Men de hoppas 
att konferensen blir ett första 
steg mot fred. 

 

Konferensen är i FN:s högkvarter i 

Genéve i Schweiz. Representanter för 

regimen, oppositionen och 40 olika 

länder är där. Målet är att konferensen 

ska leda till att Syrien får en ny, tillfällig 

regering. Men många tror inte att det 

kommer att hända. Regimen säger att 

de ska ha kvar makten. Oppositionen 

säger att regimen måste avgå. Det är 

också ett problem att oppositionen inte 

har kontroll över de olika grupper som 

strider mot regimen inne i Syrien. Vissa 

grupper består bland annat av personer 

som kommer från grupper som al-

Qaida. De kommer från andra länder 

och har rest till Syrien för att kriga. 

Regimen säger att kvinnor och 
barn ska få lämna Homs
Många hoppas ändå att konferensen 

ska bli ett första steg mot samtal om 

fred i landet. På konferensen har de 

bland annat pratat om situationen i 

staden Homs. Regimens militär har 

kontrollerat staden i över ett år. Det 

är stor brist på mat och mediciner 

där. Men regimen har inte släppt in 

hjälporganisationer som vill komma 

in med mat och mediciner. Folk har 

inte heller fått lämna staden. Nu säger 

regimen att kvinnor och barn ska få 

lämna staden. Men ännu har man inte 

sett att det har hänt. Regimen har ännu 

inte sagt ja till att organisationer ska 

få komma in i staden med mat och 

medicin. 

De har inte pratat direkt 
med varandra
Under delar av konferensen 

har personer från regimen och 

oppositionen suttit i samma rum.  

Men de har inte pratat med varandra. 

De har pratat genom Lakhdar Brahimi, 

som arbetar för FN. 

Under måndagen pratade de om 

fångar. Den syriska oppositionen har 

sagt att de ska ge regimen en lista med 

soldater från regeringen som hålls 

fångar. Oppositionen säger också att 

de vill ha FN:s hjälp för att hjälpa de 

tusentals personer som sitter i regimens 

fängelser. De säger att en del är kvinnor 

och barn och många dör av tortyr. 

SaRa HaSBaR

Stor konferens om fred i Syrien

Tävlar de i bob?
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Facit: X, X, 1, 1 och 2

Här är några representanter för Syriens opposition på väg in till konferensen om 

Syriens framtid. 
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hjälporganisation = en organisation 

som till exempel åker ut med mat och 

mediciner till länder där det är krig

konferens = ett stort möte där man 

pratar om ett särskilt ämne

opposition här: de som är emot 

regimen

regim = de som styr ett land

representant = en person som ska tala 

för en grupp och säga vad de behöver 

och vill ha

tillfällig = för en kort tid
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Fler köper ekologisk frukt
För ett halvår sedan gjorde 

Testfakta en undersökning. 

Undersökningen visade 

att frukt innehåller mycket 

bekämpningsmedel. 

Mest bekämpningsmedel 

innehåller vanliga bananer.

Ekologiska bananer 

innehåller inga 

bekämpningsmedel, enligt 

undersökningen. Senaste 

halvåret har ler börjat 

köpa ekologisk frukt. 

– Vi sålde lika mycket 

ekologiska vindruvor 

under en vecka förra året 

som vi gjorde under hela 

år 2012, sa Louise König 

till DN förra veckan. Hon 

arbetar med ekologiska 

varor på Coop.

Enligt DN köper kunderna 

dubbelt så mycket 

ekologiska bananer nu 

som för ett halvår sedan. 

DN har pratat med alla 

stora företag som äger 

mataffärer för att ta reda 

på det. 



red@nyhetstidningen.nu • 08-600 80 92

6 Onsdag 29 januari 2014FRIA ORD

I snart 200 dagar har det palestinska lyk-
tinglägret Al-Yarmouk blivit utsatt för en 
blockad av den syriska regimen. Ingen 
mat, medicin och annan hjälp kommer 
in i lyktinglägret. Det inns drygt 20 000 
palestinier och syrier kvar i Al-Yarmouk. 
Människorna där är i så stor nöd att de 
har börjat äta hundar, råttor, katter och 
gräs. Men även denna ”näring” börjar ta 
slut. Svälten har lett till att drygt 40 per-
soner har dött. Hjälporganisationer var-
nar för en katastrof. Problemet är bara 
att katastrofen händer nu.

Palestinska partier  
tar inte sitt ansvar
Att andra länder nästan inte reagerar på det 
som händer i Syrien har man vant sig vid. 
Den skammen får varje beslutsfattare leva 
med. Det är värre när de som ska represen-
tera lyktinglägret inte tar sitt ansvar för 
situationen där. I det här fallet är det PLO 
och andra palestinska partier som har det 
ansvaret. Istället har olika rebellgrupper ut-
nyttjat situationen. De består av olika perso-
ner som är för eller emot regimen i Syrien. 
De försöker på sitt sätt hitta en lösning på 
kriget. Det har lett till att kriget och bråken 
mellan de olika rebellgrupperna har ökat. 
Det har också lett till att ännu ler oskyldi-
ga civila människor blir drabbade. 

Palestinier får se sina hus  
bli bombade igen
I dag har människorna i Al-Yarmouk ing-

en representant. De palestinska partier-
na har misslyckats helt med att vara en 
röst för de svältande människorna i Al-
Yarmouk. Än en gång får palestinier se 
sina hus bli bombade. Familjer blir splitt-
rade och människor blir tvungna att lyt-
ta till ännu ett tillfälligt hem. Än vet vi 
inte om det tillfälliga boendet varar i en 
vecka eller i 66 år.

Det började som en  
fredlig revolution
Konlikten i Syrien började som en fred-
lig icke-våldsrevolution. Människorna vil-
le ha demokrati och rättigheter för med-
borgarna. Men det har i dag utvecklats till 
ett krig mellan lera olika grupper. Det har 
också lett till en växande religiös extre-
mism. Väst, med USA först, har lämnat 
sina demokratiska principer bakom sig. 
De säger istället att hotet från extremister-
na är större än vad det är. De har på så sätt 
skapat en kamp mellan två grupper. Där 
går det inte att säga vilka som är ”the bad 
guys” och vilka som är ”the good guys”. 

Väst måste stötta Syriens  
resa mot demokrati
Vi vill uppmärksamma det syriska folkets 
resa mot att få sina mänskliga rättighe-
ter. Rättigheter som vi i väst tar för giv-
na. Syrien har börjat sin resa mot demo-
krati, precis som lera av länderna i Mel-
lanöstern. Den resan kan vara lång och 
krokig. Men vi i väst borde stötta den re-

san så gott vi kan. Vi borde inte fastna i 
vem som är ”the bad guy” och vem som 
är ”the good guy”. 

Frihet är det enda  
som kan leda till fred
Till sist vill vi också säga att den syriska 
revolutionen föddes ur folkets längtan ef-
ter frihet, jämlikhet och social rättvisa. 
Det borde vi stötta. Förr kunde väst lita 
på en tyrann för att få det de själva ville 
ha från landet. Så är det inte längre. Det 
enda som säkert kan ge fred och stabilitet 

i Al-Yarmouk, Syrien och resten av Mel-
lanöstern är att folken där får rätt att leva 
i frihet. Att människor själva kan bestäm-
ma över sina liv. Och när palestinska lyk-
tingar inte längre behöver vara lyktingar.
FAYYAD OCH DINA

Palestinier.
Fayyad och dina vill inte ha med sina 

efternamn i tidningen.

al-Yarmouk är ett palestinskt lyktingläger 

som ligger i syriens huvudstad damaskus. 

Många palestinier har lytt dit sedan israel 

och Palestina delades år 1948.

På Fria ord får alla skriva sina åsikter. I dag skriver Dina och  

Fayyad om situationen i flyktinglägret Al-Yarmouk i Syrien. 

Vi måste hjälpa dem som svälter

beslutsfattare här: till exempel en po-

litiker som har makten att fatta viktiga 

beslut

blockad här: när det är väldigt svårt att 

ta sig in eller ut ur ett område, eller att 

föra in varor dit (till exempel för att det 

är krig)

civila = personer som inte är militärer 

eller stridande i ett krig

demokratiska principer här: att man 

tycker att demokrati är bra och viktigt

hjälporganisation = en organisation 

som till exempel försöker hjälpa män-

niskor i krig

ickevåldsrevolution = en revolution där 

man inte använder våld

Palestinska befrielseorganisationen 

(PLO) = en slags regering för det pales-

tinska folket över hela världen

religiös extremism här: att det inns 

grupper i landet som till exempel strider 

för att islam ska bli grund för landets la-

gar

representant = en person eller grupp 

som har blivit vald för att tala om vad 

gruppen eller landet tycker och behöver

social rättvisa = till exempel att alla 

människor i landet har lika rättigheter

splittrade familjer blir splittrade = per-

soner i familjerna måste skiljas från var-

andra

ta sina rättigheter för givna här: inte 

fundera så mycket över de rättigheter 

man har, utan se det som något som all-

tid har funnits

the bad guys här: engelska för: de som 

är onda

the good guys här: engelska för: de 

som är goda 

tillfälligt = för en kort tid

tyrann = en grym person som har mak-

ten och låter folket lida

www.nyhetstidningen.nu

Veckans viktigaste 
nyheter på lätt  
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Nyhetstidningen på lätt svenska kommer ut en gång i veckan och 
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frågorna vi skriver om utan beskriver dem bara på ett enklare språk. 

Beställ i dag på www.nyhetstidningen.nu 
eller genom att skicka in talongen nedan.

Fria Tidningar lagrar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). 
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Det är mindre än en vecka 
kvar till vinter-OS i Sotji. 
Flera länder har nyss tagit ut 
de sista idrottare som ska få 
tävla i OS. USA har bestämt 
att två friidrottare ska få 
tävla i bob. Det har gjort 
många upprörda. Flera bob-
idrottare tycker att de borde 
få tävla istället. 

Lolo Jones har tävlat i häckhoppning 

och har vunnit VM guld för USA. Lauryn 

Williams är en duktig amerikansk 

sprinter. Båda kvinnorna har slutat tävla 

i friidrott. Nu ska de istället tävla i bob. 

De ska tävla för USA under OS i Sotji 

som börjar den 7 februari. Lolo Jones 

har tävlat i bob i världscupen i USA, 

men det inns andra som har tävlat i 

bob på en högre nivå.

Går till historien
Lolo Jones och Lauryn Williams har 

tävlat i sommar-OS tidigare. Det är 

ganska få idrottare som har tävlat för 

USA i både sommar-OS och vinter-

OS. Lolo Jones och Lauryn Williams är 

den nionde och tionde amerikanen i 

historien som gör det. 

Darrin Steele är ledare för USAs bob-

lag i OS. Han har fått kritik för att han 

har bestämt att friidrottarna ska få vara 

med i USA:s bob-lag.

Missnöjd som reserv
Emily Azevedo och Katie Eberling har 

varit med i USA:s landslag i bob tidigare. 

De har båda varit med och tagit medalj i 

VM. Nu är de reserver till USA:s bob lag i 

OS. De har båda sagt till webbtidningen 

USA Today att 

de tycker att 

det är konstigt 

att de inte är 

med i OS-laget. 

Tränaren 
är nöjd
Några 

idrottare 

har sagt att 

Lolo Jones 

och Lauryn 

Williams har 

blivit uttagna 

till OS för att de är kända. Darrin Steele 

har sagt till USA Today att det inte är så:

– Det handlar inte om reklam eller 

marknadsföring. Det bästa sättet att 

lansera sporten är att vinna. 

Han har även sagt att kvinnorna är 

bra tränade. Han tror att de är de bästa 

som han kunde ta ut till USA:s bob-lag. 

ERIKA GRANATH

Många upprörda över USA:s bob-lag

bob = en sport där två eller fyra 

personer åker med en bob. En bob är en 

släde. de åker nerför en backe av is. det 

lag som åker snabbast ner vinner.

kritik här: negativa åsikter om något en 

person har gjort

lansera = få uppmärksamhet för något. 

Visa upp något mycket

marknadsföring = när man visar upp 

och gör reklam för något

sprinter = en person som tävlar i att 

springa snabbt

Handbolls-EM i Danmark är slut för 

Sverige. Det gick inte så bra. Sverige gick 

vidare från första gruppspelet men där 

tog det stopp. Sverige gick inte vidare 

till semiinal. Sverige förlorade stort mot 

Polen förra tisdagen. Matchen slutade 

35–25 till Polen. Efter den förlusten kunde 

Sverige inte få tillräckligt många poäng för 

att ta sig vidare till semiinal. I onsdags 

spelade Sverige sin sista match mot 

Frankrike. Sverige vann den matchen 

med 30–28. 

Snart börjar kvalet till VM 2015. 

Handbolls-VM spelas vartannat år. Senast 

Sverige spelade handbolls-VM var år 2011.

Sverige åkte ur EM i handboll 
Formel 1 är en sorts rally. Namnet på 

sporten sporten förkortas F1. Det är 

den högsta nivån av rally med bilar som 

inns. Ingen svensk har fått köra F1 sedan 

år 1991. Nu ska Marcus Ericsson från 

Sverige få börja köra F1. Han är bara 23 år. 

Marcus Ericsson ska köra för märket 

Caterham. Han har tidigare kört GP2 för 

märket DAMS. GP2 är också en form av 

rally.

På bilden är Marcus Ericsson och prins 

Carl Philip. Den är tagen förra lördagen. 

Då var de med och invigde en ny bana på 

Kumla Funktionshindrades Motorklubb.

Marcus Ericsson ska köra Formel 1

Jamie Greubel till höger och Lolo Jones till vänster. Bilden är tagen i december när de tävlade för USA i världscupen i bob.
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Lolo Jones vann VM-guld 

i 60 meter häcklöpning 

år 2008. Nu ska hon tävla 

i USA:s boblag i OS. 
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E
U-parlamentet är en av EU:s 
institutioner. Där sitter 766 
personer från 27 EU-länder. De 
kallas för ledamöter. De har 

alla blivit valda av folket i sitt land.  
I år är det val till EU-parlamentet igen. 
Då ska EU-ländernas folk välja vilka 
ledamöter som ska sitta i parlamentet. 
Det är ett viktigt val som kommer att 
påverka EU:s framtid. 

EU-parlamentet godkänner 
lagar och bestämmer
EU-parlamentet har tre uppgifter som 
de arbetar mest med: 

De diskuterar och godkänner 
vilka lagar som ska gälla i EU-
länderna. Det gör de tillsammans med 
ministerrådet. Ministerrådet är en 
grupp ministrar från EU-länderna. De 
ska tala för sina länders regeringar. 
Ledamöterna i EU-parlamentet kan 
inte själva ge förslag på nya lagar. 
Förslagen på nya lagar kommer från 
EU-kommissionen. 

EU-parlamentet beslutar om EU:s 
budget. De bestämmer alltså hur EU 
ska använda sina pengar till sina olika 
verksamheter. De kontrollerar också 
hur EU-kommissionen har använt 
pengarna. De granskar om andra 
institutioner inom EU arbetar på ett 
demokratiskt sätt.

De godkänner lagar  
på 86 områden
EU-parlamentet har rätt att godkänna 
lagar på 86 områden. Det är bland 
annat miljö, asyl, migration, 

jämställdhet, folkhälsa, utbildning, 
energi och mycket mer. Parlamentet 
har alltså ett viktigt arbete. De 
bestämmer vilka EU-lagar som ska 
gälla i alla EU-länder. 

EU:s lagar står över  
ländernas egna lagar
En EU-lag står över ländernas egna 
lagar, om lagarna går emot varandra. 
Då är det alltså EU:s lagar som gäller. 
Men det inns vissa undantag. I Sverige 
är snuset ett undantag. I EU är snus 
förbjudet. Men Sverige får ändå 
tillverka och sälja snus. Men vi får 
bara sälja snuset i Sverige, och inte till 
andra EU-länder.

Många röstar inte i valet  
till EU-parlamentet
Många medborgare i EU röstar inte i 
valet till EU-parlamentet. Det första 
valet till EU-parlamentet var 1979. Då 
röstade 62 procent av medborgarna 
i EU. Efter det har allt färre personer 
röstat. Det senaste valet var år 
2009. Då röstade 43 procent av EU:s 
medborgare. 

I gruppen unga som är 18 till 
24 år röstar ännu färre personer. 
År 2009 röstade bara 29 procent 
av ungdomarna i EU. I Sverige var 
det något ler unga som röstade, 
38 procent. Så ser det även ut i 
andra val, till exempel till svenska 
riksdagen. Även där är det färre unga 
än äldre som röstar. 

SARA HASBAR

Många unga röstar inte i va let till Eur

budget = en plan där man skriver 

upp till exempel vad pengarna ska 

användas till under ett år (i till exempel 

ett företag)

EU-kommissionen = en grupp inom 

Eu som föreslår nya Eu-lagar. de 

kontrollerar också att Eu-länderna 

följer Eu:s regler

folkbokförd = att stå med i en lista 

över sveriges befolkning och var de 

bor

hänvisa svenska regler hänvisar till 

Eu:s lagar = svenska regler ser ut som 

de gör på grund av Eu:s lagar

institution institution inom Eu = en 

grupp inom Eu som arbetar med något 

eller några områden inom Eu

landsting = en grupp personer som 

folket väljer och som ska bestämma 

om vissa frågor i ett län, till exempel 

sjukvården och traiken

region här: ett område som styrs av 

politiker som folket har valt

Sveriges kommuner och landsting, 

SKL = en organisation för alla 

landsting, kommuner och regioner i 

sverige

undantag = när något inte är eller 

behandlas på samma sätt som de lesta 

andra

År 2009 kom nya regler som gav EU-parlamentet mer makt. Parlamentet ska bland annat godkänna v

makt över EU:s politik. I dag är José Manuel Barrosso ordförande. Här är han  och Sveriges statsminis

Isabella Lövin är en av Sveriges ledamöter i EU-parlamentet. Hon är med i Miljöpartiet. 

Sverige har nio kvinnor och elva män i EU-parlamentet.
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I år är det val till Europaparlamentet. I Sverige ska vi 

välja tjugo personer som ska sitta i EU-parlamentet. 

Men det är många som inte röstar i valet. Ungdomar 

är en av de grupper som röstar minst. Här berättar 

Nyhetstidningen om vad EU-parlamentet gör. Vi tipsar 

också om en ny hemsida på internet. Där kan du lära 

dig mer om EU-parlamentet på ett roligt sätt!
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Vilka politiker i EU-parlamentet tycker som du?

i förra veckan lanserades en ny hemsida inför valet till Eu-parlamentet. 

där kan man göra olika tester för att lära sig mer om politiken i Eu-parlamentet.

du kan svara på olika frågor och se vilka politiker i Eu-parlamentet som tycker 

mest som du.

du kan se hur politikerna och de politiska grupperna har röstat i olika frågor. 

du kan spela ett spel för att lära dig mer om parlamentet.

du kan se hur lagarna skulle se ut om de som har röstat på hemsidan ick 

bestämma.

Hemsidans adress är: http://www.myvote2014.eu/sv

delar av hemsidan inns också som en mobil-app och en Facebook-app. 

Hemsidan inns på lera europeiska språk. 

Målet är att informera om Eu-parlamentet på ett enkelt och roligt sätt.

det är Votewatch Europe som har startat sidan. 

Votewatch Europe är en självständig organisation. de vill informera om arbetet 

inom Eu. 

KÄLLA: HTTP://WWW.MYVOTE2014.EU/SV

e i va let till Europaparlamentet

odkänna vem som ska bli ordförande för EU-kommissionen. Ordföranden har mycket 

tatsminister Fredrik Reinfeldt.
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EU-parlamentet har sina möten i två städer: Strasbourg i Frankrike och Bryssel i Belgien. 

Det här är parlamentets byggnad i Strasbourg. 
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HUR MÅNGA SVENSKA LAGAR KOMMER FRÅN EU?

det inns svenska undersökningar om hur många av sveriges lagar som påverkas 

av Eu:s lagar. de har visat att runt 30 procent av alla nya svenska lagar och regler 

hänvisar till Eu:s lagar. 

det inns även andra sätt att undersöka frågan på. Enligt Eu genomförs runt 70 

procent av Eu:s lagar inom kommuner och regioner. 

sveriges Kommuner och Landsting har undersökt det. runt 60 procent av de 

frågor som politikerna tar upp på möten inom kommuner och landsting påverkas 

av Eu, enligt sKL.

KÄLLA: EU-UPPLYSNINGEN

FAKTA OM VALET

i sverige är det val till Eu-parlamentet den 25 maj i år.

Valet går till som ett ”vanligt” val i sverige. du får ett röstkort hem i brevlådan. du 

går sedan till din vallokal och röstar.

Från och med den 7 maj kan du rösta i förväg.

För att få rösta ska man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Man måste 

också ha varit folkbokförd i sverige någon gång. 

Medborgare i andra Eu-länder som har varit folkbokförda i sverige minst 30 dagar 

före valet får också rösta i sverige.

det är val till Eu-parlamentet vart femte år.

alla som ställer upp i det svenska valet till parlamentet måste tillhöra ett politiskt 

parti. Man kan inte ställa upp utan att vara med i ett parti.

KÄLLA: EU-UPPLYSNINGEN VID SVERIGES RIKSDAG
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Konstnären Carolina Falkholt ick 
uppdraget att måla grafiti på en ny 
högstadieskola i Nyköping. Skolan håller 
på att byggas. Den öppnar till hösten. 
Pasi Rönkkö är chef för bygget av skolan. 
Han var med i en artikel i tidningen 
Södermanlands Nyheter:

– En målning av en kvinna som visar 
vaginan känns lite olämpligt att ha på 
skolan, säger han.

Fick måla på en stor vägg
Konstnären Carolina Falkholt ick 
bestämma själv vad hon ville måla. Hon 
ick en stor vägg i skolan att måla på. Pasi 
Rönkkö hade pratat med konstnären.

Han hade berättat för henne om 
skolans inriktning. Skolan är inriktad 
mot naturvetenskap och teknik. Han 
hade också berättat att Nyköping ligger 
nära havet. Han hade hoppats att 

Carolina Falkholt skulle måla något 
utifrån det. Men det gjorde hon inte.

Hon målade en snippa
Carolina Falkholt målade en snippa. Hon 
ville få eleverna att tänka på att män och 
kvinnor behandlas olika. Hon anser att 
män och kvinnor behandlas olika i hela 
samhället. Hon tycker att skillnaderna är 
extra tydliga i högstadiet. 

Fula ord
Carolina Falkholts målning heter 
Övermålning. Innan Carolina Falkholt 
gjorde sin målning skrev hon ord på 
väggen. Ord som hon anser att tjejer 
ofta kallas för i högstadiet. Hon skrev 
till exempel ordet hora. Sedan målade 
hon över orden. 

– Jag arbetar alltid feministiskt, sa 
hon i Södermanlands Nyheter.

Skulle målas över
Nu är det inte bestämt vad som kommer 
att hända med målningen. Först skev 

Nyköpings kommun på sin hemsida 
att den skulle målas över. Kommunen 
tyckte inte att målningen passade i en 
högstadieskola. Det gjorde att många 
blev arga. 

Nakna män
En som blev arg var Soie Andersson. 
Hon skrev på sin blogg att det inns 
minst tre statyer av nakna män i 
Nyköping. En av statyerna står på en 
högstadieskolas skolgård. I sin blogg 
undrar hon varför nakna män är mer 
okej än nakna kvinnor. Kommunen 
påverkades av att många blev arga. Nu 
ska politikerna diskutera hur de ska 
göra med målningen. De ska bestämma 
sig innan skolan öppnar i höst.

Nyköping borde  
göra som Halmstad
Carolina Falkholt tycker att det är bra 
att många blev arga när målningen 
skulle målas över. Hon tycker Nyköpings 
kommun ska göra som i Halmstad. Där 
har hon gjort en liknande målning.  

Den inns på en vägg i Söndrumsskolan. 
Även i Halmstad tyckte några att det 
var fel med en snippa på väggen. Men 
målningen ick vara kvar.

Rektorn tycker att det var bra. 
Målningen används i undervisningen. 
Den används i diskussioner om 
yttrandefrihet och jämställdhet.

KARIN FRIMODIG

Kommunen sa nej till snippa i skola

Carolina Falkholt är konstnär. Nyköpings kommun ville 

att hon skulle måla graffiti i en skola. Hon fick 40 000 

kronor för att göra det. Men målningen blev inte riktigt 

som kommunen hade tänkt sig. Nu är det inte säkert att 

målningen kommer att vara kvar.

arbeta feministiskt = när man arbetar 

för att till exempel kvinnor ska ha lika 

mycket makt som män

feminist = kämpar för kvinnors 

rättigheter och jämställdhet

grafiti = bilder eller texter som någon 

har målat på till exempel en vägg 

utomhus

hora = en kvinna som har sex med män 

för pengar

jämställdhet = lika rättigheter för män 

och kvinnor

snippa = namn på kvinnan könsorgan

yttrandefrihet = allas rätt att säga eller 

skriva vad de tycker och tänker

vaginan = namn på kvinnans könsorgan

Carolina Falkholt målade en snippa. Hon ville få eleverna att tänka på att män och kvinnor behandlas olika. 
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Jag arbetar alltid 
feministiskt.

Carolina Falkholt
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ola

CAROLINA ALEXANDRA FALKHOLT

• smeknamn: Blue (betyder blå på 

engelska) 

• Född: i göteborg år 1977. Hon är 36 år

• gör: är en konstnär som målar grafiti 

och håller på med musik. 

• Har gjort: hon lyttade till stockholm 

när hon var tonåring. Hon gick på en 

konstnärlig skola i stockholm. Efter 

några år lyttade hon till new York. 

där blev hon känd som en duktig 

grafitimålare. nu bor hon utanför 

göteborg. Carolina Falkholts konst 

har visats på väldigt många museer i 

sverige. 

• rolig fakta: Carolina Falkholt var med i 

sVT:s program Konstkuppen år 2013. 

då målade hon grafiti på en stor vägg 

på en skola i Bengtsfors.

KÄLLA: CAROLINAFALKHOLT.COM

Carolina Falkholt är konstnär. Nyköpings kommun ville att hon skulle måla grafiti i en skola.
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– Jag arbetar alltid feministiskt, säger Carolina Falkholt.
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Konstnären Carolina Falkholt ick bestämma själv vad hon ville måla. Hon ick en stor 

vägg i skolan att måla på. 

FO
T

O
: 

P
A

T
R

IK
 L

JU
N

G
M

A
N



TV Onsdag 29 januari 201412

Onsdag 29 Januari

ONSDAG DEN 29 JANUARI KL 18.00 – SVT2

Dokumentär om 
bedrägeri rotel
BRITTISK DOKUMENTÄRSERIE 

Bedrägerier är ett brott som blir allt 

vanligare. Flera miljoner människor i 

Europa blir lurade varje år. En del blir 

till exempel lurade att satsa pengar i 

företag som inte inns på riktigt. Det är 

särskilt lätt att lura äldre människor. 

Här har tv-kamerorna följt med polisen 

i London, som jagar en av de största 

ligorna i Europa. 

Brittisk dokumentärserie från 2012.

ONSDAG DEN 29 JANUARI KL 22.15 – SVT2

Alek på egna ben
DOKUMENTÄR. 9-årige Alek ick en cp-

skada när han föddes. Han kämpar för 

att kunna gå själv. Han drömmer om en 

operation som skulle kunna göra det 

möjligt för honom att gå utan kryckor. 

TORSDAG DEN 30 JANUARI KL 18.45 – SVT2

Glömda brott
REPORTAGESERIE Herman och Gustaf 

har varit vänner sedan de var barn. Men 

deras liv har blivit väldigt olika. En av 

dem äger ett litet slakteri och har mycket 

pengar. Den andra har knappt pengar 

till att försörja sig. Det leder till ett mord 

som skakade Stockholm år 1901. 

Glömda brott visar korta program om 

brott som har hänt i Sverige förr i tiden. 

FREDAG DEN 31 JANUARI KL 20.00 – SVT2

Vogue 120 år
DOKUMENTÄR Vogue är en tidning 

som handlar om mode. Den har 

funnits ända sedan 1892. Den är en 

av världens mest kända tidningar om 

mode. Den här dokumentären handlar 

om tidningen och tidningens historia. 

Vogues chefredaktör Anna Wintour är 

en av dem som berättar om tidningen. 

Flera kända personer är intervjuade i 

dokumentären. Några av dem är Nicole 

Kidman, Sarah Jessica Parker, Hamish 

Bowles och Marc Jacobs. 

LÖRDAG DEN 1 FEBRUARI KL 23.35 – TV4

Slumdog millionaire
FILM Jamal Malik kommer från 

slummen i staden Bombay i Indien. 

Hans föräldrar är döda. En dag ställer 

han upp i frågetävlingen Vem vill 

bli miljonär, som går på tv. Det går 

jättebra. Ingen hade trott att det 

skulle gå så bra för Jamal! Men efter 

programmet säger både programledaren 

och polisen att han har fuskat. Polisen 

ställer frågor till Jamal. De vill veta hur 

han kunde svaren på alla frågor. De 

svaren blir också berättelsen om Jamals 

liv. Filmen har vunnit lera Oscar, bland 

annat för bästa ilm. 

SÖNDAG DEN 2 FEBRUARI KL 22.15 – TV4

Pappa på burk
FILM Kassie bor i New York. Hon lever 

ett bra liv och har ett bra jobb. Men 

det inns en sak hon saknar. Hon vill 

väldigt gärna ha barn. Hon har ingen 

partner, så hon bestämmer sig för att 

skaffa barn själv. Hon ska skaffa barn 

genom insemination. Kassies bästa vän 

är en man som heter Wally. Han är kär 

i Kassie och tycker att inseminationen 

är en dålig idé. Men Kassie ändrar sig 

inte. När hon ska göra inseminationen 

ordnar hon en fest för sina vänner. Hon 

vill att de ska vara glada och ira med 

henne. På festen råkar Wally av misstag 

spilla ut donatorns sperma. Han vågar 

inte säga det till någon. Istället lägger 

han sin egen sperma i burken. 

donator här: en man som ger bort 

sperma, för att en kvinna ska kunna bli 

gravid

insemination här: en teknik där man 

placerar sperma i en kvinnas livmoder

slummen  = ett mycket fattigt område

sperma = en vätska från mannens 

könsorgan som behövs för att barn ska 

bli till

TV-TiPs

10.00 Efter tio Svenskt magasin från 
2013. Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och in-
tervjuer med artister, författare och 
politiker. 
11.55 Bandy: sverige–ryssland VM. Från 
Irkutsk, Ryssland. Kommentator: Daniel Kristi-
ansson. 
11.55 Bandy: sverige–ryssland 
12.50 studio: Bandy-VM 
13.00 Bandy: sverige–ryssland 
14.00 Vad blir det för mat Svenskt matprogram 
från 2007. Säsong 1. Del 3 av 10. 
14.35 The good wife Amerikansk dramaserie 
från 2010-11. Säsong 2. Del 11 av 23. 
15.35 Farmen Svensk realityserie från 2014. Sä-
song 7. Del 12 av 50. 
16.10 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 1 av 20. 
16.50 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 15 av 21. 
17.50 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2012. Säsong 6. Del 8 av 48. 
18.25 Lotto, Joker och drömvinsten Dagens 
lotto- och jokerdragningar. 
18.35 112 – på liv och död, forts 
19.00 nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Vädret
19.30 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
20.00 sveriges mästerkock Svensk matlag-
ningsserie från 2014. Säsong 4. Del 6 av 15. 
21.00 Mia på grötö Svensk pratshow från 2014. 
22.00 nyheterna
22.00 nyheterna
22.05 nyheterna
22.30 Lokala nyheter
22.35 sport
22.50 Väder
23.00 Farmen Svensk realityserie från 2014.  
Säsong 7. Del 13 av 50. 
23.30 new girl Amerikansk komediserie från 
2012–13. Säsong 2. Del 18 av 25. 
00.00 Elementary Amerikansk kriminalserie 
från 2012. Säsong 1. Del 20 av 24. 
00.55-01.55 House Amerikansk dramaserie från 
2004. Säsong 1. Del 14 av 22. 
02.35 Medium Amerikansk dramaserie från 
2005. Del 11 av 16. Allison är sjuk och roar sig 
med att se en komediserie från sextiotalet där 
den manliga stjärnan blev fälld för mordet på 
den kvinnliga stjärnan. 
03.30-04.45 Matmissbrukarna Brittisk doku-
mentärserie från 2009. Säsong 3. Del 6 av 8. 

09.00 En bok, en författare Min pappa 
Ann-Christine. Ester Roxberg berättar om 
tiden innan, under och efter det att hen-
nes pappa bestämde sig för att leva som kvinna. 
09.20 duellen Komikerna Yvonne Johnsson och 
Yvonne Skattberg möts i ämnet Tänder. 
09.30 Banbrytande arkitektur Dokumentärse-
rie om världens mest berömda byggnader. 
10.00 Karavanvägen till Himalaya 
11.00 Min omättliga tonårsdotter Hur kan 
en generation som har fått så mycket vara så 
olycklig? 
12.00 Min väg till Paralympics 
13.00 Världen Drömmar och drama i Georgien. 
Vi möter unga georgier i ett samhälle som lång-
samt moderniseras, samtidigt som ekot från sov-
jettiden ännu inte har tystnat. 
14.00 Polcirkeln med Bruce Parry Brittisk do-
kumentärserie från 2011. Del 5 av 5. 
15.00 Jakten på det demokratiska klass-
rummet Experimentgymnasiet. I vågen efter 
studentrevolten på 1960-talet växte kraven på en 
skola med större elevinlytande och friare under-
visningsformer. 
15.30 rektorerna Skolinspektionen kommer. 
16.00 ur samtiden
19.00 En bok, en författare Krisen. Jan Jörn-
mark skriver om personer som under efter-
krigsdecennierna bidrog till att forma Europas 
utveckling. 
19.20 arkitekturens pärlor 
borg. År 1969 får Adam Knuth en idé om hur 
han ska blåsa liv i det gods som på 1700-talet var 
Danmarks mest välbärgade. 
20.00 Historien om Lsd 
21.00 Hjärnans dolda kreativitet 
21.55 dokument utifrån Tsarens återkomst. 
22.55 döden i konungarnas dal Del 2 av 2. 
23.55 En bok, en författare Krisen. 
00.15 Björnarnas och gamarnas berg Tysk 
naturserie från 2011. Del 3 av 3: Bergens ljus.

20.00 skavlan Talkshow.
21.00 ironside 
21.45 20 minuter Turkiskt 
thrillerdrama från 2013. 
22.15 Luck Amerikansk dramaserie från 2011. 
23.15 Luck Amerikansk dramaserie från 2011. 
00.10 Fittstim - min kamp Del 2 av 3. 
01.10 rakt på Rakt på med Mats Knutson. 
01.40 Vita bussar och svarta makter 
02.40 angry boys Amerikansk komediserie .
03.10 sportnytt

08.30 soffsurfarna Finsk resere-
portageserie från 2012. En resa runt 
Svarta havet. Del 3 av 6. 
09.00 sVT Forum 
15.30 rakt på Rakt på med Mats Knutson. 
16.00 rapport
16.05 sVT Forum 
16.20 Min sanning: Hans Blix Del 3 av 8. Under 
några dramatiska månader 2003 hamnade Hans 
Blix i världens centrum. 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 seriestart: Polisens bedrägerirotel 
Brittisk dokumentärserie från 2012. Del 1 av 2. 
Bedrägerier har blivit ett allt vanligare brott. 
18.50 seriestart: glömda brott Reportagese-
rie från Go’kväll. Bit för bit växte den svenska 
rättstaten fram under århundradenas gång men 
länge fanns det landsändar där djungelns lag 
härskade. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 13 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. 
20.00 MiffoTV talkshow Avundsjuka. Lyxmys 
med Nour El Refai och Fredde Granberg. 
20.30 Fashion Del 3 av 7: Kostymören. Scenklä-
der och ilmkostymer har fått en allt mer bety-
dande roll för både skådespelare och artister. 
21.00 aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning
22.00 sportnytt
22.15 alek på egna ben Dokumentär. 9-årige 
Alek ick en cp-skada vid födseln och kämpar för 
att kunna gå själv. Han drömmer om en opera-
tion som skulle kunna förbättra hans möjligheter 
att kasta kryckorna.
22.45 nyiken på partiledaren Del 2 av 8. 
23.45 ryssen kommer: Hollywoods häxjakt K 
special. Om Hollywood och ondskan. Från vilka 
länder kommer “the bad guys” och hur har skur-
karna växlat genom åren? 
00.40 24 Vision 01.00 rapport 01.05 Väster-
bottensnytt  01.15 aBC 01.25 24 Vision
01.30 rapport 01.35 sydnytt 01.45 Värm-
landsnytt 01.55 24 Vision 02.00 rapport 02.05 
nordnytt 02.15 Mittnytt 02.25 24 Vision 02.30 
rapport 02.35 gävledala 02.45 Tvärsnytt 02.55 
24 Vision 03.00 rapport 03.05 Östnytt 03.15 
smålandsnytt  03.25 24 Vision

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron sverige 
10.00 go’ kväll Längdskidåkning har de senaste 
åren blivit allt populärare. 
10.45 Vid lägerelden Finsk programserie från 
2013. Vildmark, jakt och iske med programleda-
ren Mikko Peltola. Del 3 av 10. 
11.15 Trädgårdskampen Del 3 av 8. Dags för 
grönsaksodling i tävlingen om vem som bäst kan 
skapa en trädgård av ett stycke orörd jord. 
12.15 stjärnorna på slottet Del 5 av 5. Denna 
säsong är det Lasse Åberg, Maria Lundqvist, 
Malena Ernman, Claes Månsson och Leif Andrée 
som träffas på Bäckaskogs slott i norra Skåne. 
13.15 Tjockare än vatten Svensk dramaserie 
från 2014. Del 1 av 10. 
14.15 Till Maria Svensk kortilm från 2010. 
14.30 Matiné: dimmornas kaj Fransk långilm 
från 1938. Desertören Jean kommer till Le Havres 
hamn för att hitta ett sätt att ly från landet. 
16.00 gomorron sverige sammandrag
16.30 ut på tur - upptäck norge Norsk pro-
gramserie från 2012. Del 3 av 4. Varför åka ut-
omlands, när det inns spektakulära och vackra 
resmål inom Norges gränser? 
17.30 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’ kväll 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 uppdrag granskning 
21.00 Jills veranda, nashville Del 2 av 6.
22.00 idrottens himmel och helvete Hets och 
värderingar. Den före detta fotbollsmålvakten 
Magnus Hedman har skrivit en bok om hur han 
höll på att hetsa lusten att sporta ur sina barn. 
22.30 Yrkesmästarna Tävlingsnerver och tårar. 
För frisören Julia, kocken Garbriel och Markus, 
som tävlar i telekommunikation, gäller det nu att 
komma igen efter sina misstag. 
23.00 Tänk till med dewide Kroppshår. Kan 
man se på någons klädstil om de är helrakade, 
har landningsbana eller full buske? 
23.15 rapport
23.20 sherlock Brittiskt kriminaldrama från 2011. 
00.50 Veckans brott Del 3 av 9. 
01.50-02.05 Kulturnyheterna
04.50 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
05.15 go’ kväll

Dev Patel spelar Jamal Malik i filmen Slumdog millionaire.
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10.00 Efter tio Svenskt magasin från 
2013. Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och in-
tervjuer med artister, författare och 
politiker. 
11.40 sveriges skönaste gårdar Svensk under-
hållning från 2013. Säsong 2. Del 4 av 12. 
12.10 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
12.40 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
13.10 Holby city Brittisk dramaserie från 2012. 
Säsong 14. Del 40 av 52. 
14.25 The good wife Amerikansk dramaserie 
från 2010-11. Säsong 2. Del 12 av 23. 
15.25 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
15.50 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 2 av 20. 
16.20 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 3 av 20. 
16.55 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 16 av 21. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2012. Säsong 6. Del 9 av 48. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Vädret
19.30 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
20.00 Tre dygn med nanny Brittisk dokumentär-
serie från 2013. Del 3 av 4. Kathryn Mewes tar sig 
an familjen Vickers som har sönerna Jack och Alie. 
21.00 djurskyddsinspektörerna Svensk doku-
mentärserie från 2014. Säsong 1. Del 4 av 6. 
22.00 nyheterna
22.00 nyheterna
22.05 nyheterna
22.30 Lokala nyheter
22.35 sport
22.50 Väder
23.00 Farmen Svensk realityserie från 2014. Sä-
song 7. Del 14 av 50. 
23.30 new girl Amerikansk komediserie från 
2012–13. Säsong 2. Del 19 av 25. 
00.00 Elementary Amerikansk kriminalserie 
från 2012. Säsong 1. Del 21 av 24. 
00.55-01.55 House Amerikansk dramaserie från 
2004. Säsong 1. Del 15 av 22. 
02.35 Medium Amerikansk dramaserie från 
2005. Del 12 av 16. Efter att suttit med som åskå-
dare vid avrättningen av en dödsdömd fånge 
börjar Allison plågas av skrämmande drömmar. 
03.30 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 26. Del 6321. 
04.10-04.45 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
Säsong 26. Del 6322. 

09.00 En bok, en författare Krisen.
09.20 duellen Flygturer. Anna Ek och Lars 
Jederlund får frågor om bland annat en 
frukt, en kompositör och en speciell dans.
09.30 seriestart: Mer än ett språk Sydafrika. 
Efter sekler av förtryck beslutar Sydafrikas de-
mokratiskt valda parlament år 1997 att lersprå-
kighet ska skrivas in i grundlagen. 
10.00 Min väg till Paralympics Den neurose-
dynskadade dokumentärilmaren Niko von Gla-
sow möter atleter som ska delta i Paralympics i 
London 2012. 
11.00 Världen Drömmar och drama i Georgien. 
12.00 Begravningsentreprenörerna Brittisk 
dokumentärserie från 2013. 
13.00 så gör djuren Brittisk naturilm från 2013. 
14.00 Historien om Lsd Testet 1943 av ett 
medel som är tänkt att förbättra blodcirkulation 
slutar med världens första LSD-tripp. 
15.00 Historiska trädgårdar Glorup. 
15.30 arkeologerna De tidiga pionjärerna.
16.00 ur samtiden 
19.00 En bok, en författare Germanerna. 
19.20 Karavanvägen till Himalaya 
20.10 Kinas glömda pyramider Brittisk doku-
mentär från 2011. 
21.00 antikmagasinet Del 5 av 12. Idag visar vi 
upp oss på Instagram och Facebook. På 1700-ta-
let beställde man ett porträtt hos en konstnär 
istället och en del gör det fortfarande. 
21.30 Banbrytande arkitektur Dokumentärse-
rie om världens mest berömda byggnader. 
22.00 Hemma på slottet Treschow på Fritzøehus. 
22.30 apostlahästar Finlandssvensk program-
serie från 2010. Del 4 av 4. 
23.00 Hjärnans dolda kreativitet Forskarna 
har börjat förstå hur vår kreativitet fungerar.
23.55 En bok, en författare Germanerna. 
00.15 seriestart: internatskolan Herlufsholm 
Morgonbestyr. Den 20-årige Caspar berättar hur 
det var att placeras på internat som barn.

20.00 ut på tur - upptäck 
norge Norsk programserie.
21.00 Tjockare än vatten 
22.00 20 minuter Turkiskt thrillerdrama.
22.30 Min sanning: Hans Blix Del 3 av 8. 
23.30 alek på egna ben Dokumentär. 
00.00 nyiken på partiledaren Del 2 av 8. 
01.00 uppdrag granskning 
02.00 Trädgårdskampen Del 3 av 8. 
03.00 Hockeykväll Från studion i Stockholm.
03.35 sportnytt

08.10 Polisens bedrägerirotel 
Brittisk dokumentärserie från 2012. 
Del 1 av 2. Bedrägerier har blivit ett 
allt vanligare brott. 
09.00 sVT Forum 
14.00 sVT Forum: riksdagens frågestund 
15.00 rapport
15.02 sVT Forum
16.00 rapport
16.05 sVT Forum 
16.20 Via sverige Finsk resereportageserie från 
2007. Del 3 av 7. Vad har Sommarsverige att er-
bjuda en insk och tillika motorintresserad turist? 
16.35 agenda 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 Polisens bedrägerirotel Brittisk doku-
mentärserie från 2012. Del 2 av 2. Bedrägerier har 
blivit ett allt vanligare brott. Miljontals individer 
i Europa blir lurade varje år. Genom tjusiga kata-
loger och försäljningstips lockas privatpersoner 
att investera miljoner i företag som inte existe-
rar. Särskilt äldre är ett lätt byte. 
18.50 glömda brott Reportageserie från 
Go’kväll. Barndomsvännerna Herman och Gustaf 
har dragit olika lotter i livet. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 14 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. 
20.00 Tempelriddaren Svensk dokumentär från 
2013. När Europas största buddistiska tempel ska 
byggas i Norrlands inland, tvingas kommunalrådet 
från Lappland - som aldrig ägt ett pass - ut på ett 
äventyr som förändrar hans liv. Han hamnar i FN-
huset i Bangkok och får träffa de högsta buddis-
tiska munkarna i Thailand. Men det blir också en 
resa på ett personligt plan där mycket står på spel. 
21.00 aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning
22.00 sportnytt
22.10 Hockeykväll Från studion i Stockholm 
med fokus på dagens matcher. 
22.45 Mellan väggarna Fransk långilm från 
2008. 
00.50 24 Vision 01.00 rapport 01.05 Väster-
bottensnytt 01.15 aBC 01.25 24 Vision 01.30 
rapport 01.35 sydnytt 01.45 Värmlandsnytt 
01.55 24 Vision 02.00 rapport 02.05 nordnytt 
02.15 Mittnytt 02.25 24 Vision 02.30 rapport

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron sverige 
10.00 go’kväll 
10.45 ut på tur - upptäck norge Norsk pro-
gramserie från 2012. Del 3 av 4. 
11.45 Återlyttarna Finsk programserie från 
2012. Tillbaka till landsbygden! Del 3 av 10. 
12.15 uppdrag granskning 
13.15 anslagstavlan
13.20 Jills veranda, nashville Del 2 av 6: Kakan 
Hermansson.
14.20 Fittstim - min kamp Del 2 av 3. 
15.20 10 saker du inte visste om Adolf Hitler. 
I den här serien avslöjas tio okända fakta om 
historiska personer och händelser, fakta som i 
många fall förklarar och länkar samman olika 
historiska händelser.
15.40 gomorron sverige sammandrag
16.10 Minnenas television: Jacobs stege Tid 
att minnas ett program från 1987 i underhåll-
ningsserien “Jacobs stege” med Jacob Dahlin. 
Direkt från Umeå. Även i SVT1 senare i natt 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’ kväll 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 antikrundan Del 5 av 12. Antikrundan lan-
dar ikväll i soliga Lysekil. 
21.00 Fittstim - min kamp Del 3 av 3. 
22.00 debatt Programledaren Kristina Hedberg.
22.45 undercover boss Amerikansk dokumen-
tärserie från 2011. Del 9 av 9. 
23.30 rapport
23.35 Medicin med Mosley Brittisk dokumen-
tärserie från 2013. Del 4 av 7. Varför lever opti-
mister längre? Hur skapas våra personligheter 
och kan de ändras? 
00.30 Husdrömmar I åtta program följs åtta 
husdrömmar - villor, vindsvåningar, nybyggen 
och renoveringar. Arkitekten Gert Wingårdh 
synar husen och Pernilla Månsson Colt följer 
familjerna. Del 1 av 8. 
01.30 Jills veranda, nashville Del 2 av 6: Kakan 
Hermansson.  
02.30-02.45 Kulturnyheterna
04.50 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
05.15 go’ kväll En tittare får ny stil av stylisterna 
Astrid Ljungberg Järnblad och Helene Hagman. 
Joachim Vogel fortsätter sin resa i Kambodja.

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron sverige 
10.00 go’ kväll En tittare får ny stil av stylisterna 
Astrid Ljungberg Järnblad och Helene Hagman. 
Joachim Vogel fortsätter sin resa i Kambodja. 
10.45 Minnenas television: Jacobs stege 
12.05 debatt Programledaren Kristina Hedberg 
med gäster från studion i Göteborg. Del 3 av 18. 
12.50 antikrundan Del 5 av 12. Antikrundan lan-
dar ikväll i soliga Lysekil. 
13.50 Vid lägerelden Finsk programserie från 
2013. Vildmark, jakt och iske med programleda-
ren Mikko Peltola. Del 3 av 10. 
14.20 undercover boss Amerikansk dokumen-
tärserie från 2011. Del 9 av 9. Vi följer hur högt 
uppsatta chefer börjar arbeta som vanliga med-
arbetare på sina egna företag. 
15.05 gomorron sverige sammandrag
15.35 det ljuva livet i alaska Amerikansk dra-
maserie från 1993. Femte säsongen. Del 23 av 25. 
16.20 seriestart: Columbo Klassisk deckarserie 
från 1971, första säsongen. Del 1 av 9. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’ kväll Christer Sjögren bjuder fyra per-
soner på drömmiddag. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 På spåret Del 11 av 13. I kväll är det dags 
för första semiinalen. Musikartist är Emilia. 
21.00 skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 
22.00 ironside Amerikansk deckare från 2013. 
Del 3 av 9. Action. Ironsides team utreder ett 
mord på en pokerspelare i den undre världen. 
22.40 suits Amerikanskt advokatdrama från 2011. 
23.25 rapport
23.30 Tjockare än vatten Svensk dramaserie 
från 2014. Del 1 av 10. Krönika om de tre sysko-
nen Lasse, Jonna och Oskar Waldemar som efter 
många år återförenas på familjens pensionat i 
den åländska skärgården. 
00.30 antikrundan Del 5 av 12. Antikrundan lan-
dar ikväll i soliga Lysekil. 
01.30-01.45 Kulturnyheterna
04.30 go’ kväll 
05.15 Fråga doktorn Del 3 av 19. Håkan Hemlin 
är sångare i gruppen Nordman. Ikväll gästar han 
Fråga doktorn tillsammans med kollegan och ar-
tisten Jacob Gordin. De två delar med sig av sina 
erfarenheter av att leva med ADHD.

08.10 Polisens bedrägerirotel 
Brittisk dokumentärserie från 2012. 
Del 2 av 2. Bedrägerier har blivit ett 
allt vanligare brott. 
09.00 sVT Forum 
16.00 rapport
16.05 sVT Forum
16.45 Hockeykväll Från studion i Stockholm 
med fokus på dagens matcher. 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 sOs noshörning Brittisk dokumentär.
18.50 glömda brott Reportageserie från 
Go’kväll. Början av 1900-talet var en tid fylld av 
politiska spänningar i Sverige. Sommaren 1908 
exploderar en bomb ombord på fartyget Amalt-
hea i Malmö hamn. Det första terrordådet i lan-
det är ett faktum. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 15 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. 
20.00 Vogue 120 år K special. Amerikansk do-
kumentär från 2012. Vogue anses vara världens 
mest inlytelserika modemagasin och har funnits 
sedan 1892. Här får vi historien berättad genom 
unikt arkivmaterial och av tidningens mode-
redaktörer, bl.a. nuvarande chefredaktör Anna 
Wintour. 
21.00 aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning
22.00 sportnytt
22.15 Filmklubben: Elena Rysk långilm från 
2011. Elena och Vladimir är ett äldre par från 
olika bakgrunder. Han är en äldre, rik och en 
kylig person. Hon är från enklare miljöer - blyg-
sam och foglig. Elenas son som är arbetslös 
och oförmögen att försörja sin egen familj, ber 
ständigt sin mor om pengar. Vladimirs dotter är 
en slarvig ung kvinna som har en avlägsen rela-
tion med sin far. När Vladimir blir sjuk ställs alla 
relationer och all moral på sin spets.
00.10 sápmi sessions Del 2 av 7: Aki & King 
Fari Band möter Maxida Märak. Några av Sveri-
ges just nu mest hyllade artister möter samiska 
artister i världsklass för ett unikt samarbete. 
00.40 24 Vision 01.00 rapport 01.05 Väster-
bottensnytt  01.15 aBC  01.25 24 Vision 01.30 
rapport 01.35 sydnytt 01.45 Värmlandsnytt 
01.55 24 Vision 02.00 rapport 02.05 nordnytt

09.00 En bok, en författare Germanerna. 
09.20 duellen I seriernas värld. 
09.30 internatskolan Herlufsholm Mor-
gonbestyr. Den 20-årige Caspar berättar hur det 
var att placeras på internat som barn. 
10.00 Hjärnans dolda kreativitet Forskarna 
har börjat förstå hur vår kreativitet fungerar och 
kan även visa vad som händer i hjärnan vid en 
ingivelse. 
11.00 Vad du måste veta - om vädret Brittisk 
vetenskapsserie från 2011. 
12.00 Min omättliga tonårsdotter 
13.00 Polcirkeln med Bruce Parry Brittisk do-
kumentärserie från 2011. Del 5 av 5. 
14.00 Världen Drömmar och drama i Georgien. 
15.00 idrottens himmel och helvete Hets och 
värderingar. Den före detta fotbollsmålvakten 
Magnus Hedman har skrivit en bok om hur han 
höll på att hetsa lusten att sporta ur sina barn. 
15.30 Yrkesmästarna Tävlingsnerver och tårar. 
16.00 ur samtiden
19.00 En bok, en författare Denis Mukwege - 
en levnadsberättelse. Berthil Åkerlund beskriver 
ett arbete som har lett till världsberömmelse och 
ina priser - samt ett lertal mordförsök. 
19.20 Världens natur: Björntorget Brittisk na-
turserie från 2012. 
20.10 seriestart: Människans ursprung Brit-
tisk vetenskapsserie från 2011. Del 1 av 3.
21.00 skönhetsideal jorden runt: Panama 
Fransk dokumentärserie från 2013. Del 6 av 6. 
22.00 actors studio: anthony Lapaglia Del 12 av 
20. Några av världens största namn inom ilm och 
tv berättar om sin syn på sitt arbete och sin konst.
22.45 dokument utifrån Tsarens återkomst. 
Fransk dokumentär från 2014. 
23.45 En bok, en författare Denis Mukwege - 
en levnadsberättelse. Berthil Åkerlund beskriver 
ett arbete som har lett till världsberömmelse och 
ina priser - samt ett lertal mordförsök.
00.05 Mer än ett språk Sydafrika.

20.00 Familjehemligheter 
20.50 Historien om bingo 
21.00 det ljuva livet i alaska 
21.45 20 minuter Turkiskt thrillerdrama.
22.15 antikrundan Del 5 av 12. 
23.15 ut på tur - upptäck norge 
00.15 Husdrömmar 
01.15 Äkta människor Svensk dramathriller.
02.15 debatt Programledaren Kristina Hedberg.
03.00 Vid lägerelden Finsk programserie från 2013. 
03.30 sportnytt

10.00 Efter tio Svenskt magasin från 
2013. Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och in-
tervjuer med artister, författare och 
politiker. 
11.40 sveriges skönaste gårdar Svensk 
 underhållning från 2013. Säsong 2. Del 5 av 12. 
12.10 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
 Säsong 26. Del 6323. 
12.40 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
 Säsong 26. Del 6324. 
13.10 Holby city Brittisk dramaserie från 2012. 
Säsong 14. Del 41 av 52. 
14.25 The good wife Amerikansk dramaserie 
från 2010-11. Säsong 2. Del 13 av 23. 
15.25 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
 Säsong 7. Del 14 av 50. 
15.50 How clean is your house Brittisk reali-
tyserie från 2005. Säsong 2. Del 4 av 20. 
16.20 How clean is your house Brittisk reali-
tyserie från 2005. Säsong 2. Del 5 av 20. 
16.55 Äntligen hemma Svensk inredningsse-
rie från 2010. Säsong 13. Del 17 av 21. 
17.50 V75 klubben Svenskt sportmagasin från 
2014. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2012. Säsong 6. Del 10 av 48. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Vädret
19.30 Postkodmiljonären Svensk frågesport 
från 2014. Säsong 17. Del 9 av 44. 
20.00 Fångarna på fortet Svensk underhåll-
ning från 2014. Del 5 av 8. Några av Sveriges 
största idrottsproiler drabbar samman på 
fortet. 
21.30 drive Amerikansk action från 2011. I rol-
lerna: Ryan Gosling, Carey Mulligan och Bryan 
Cranston. Regi: Nicolas Winding Refn. 
22.00 nyheterna
22.05 Vädret
22.15 drive, forts Amerikansk action från 2011. 
I rollerna: Ryan Gosling, Carey Mulligan och 
Bryan Cranston. Regi: Nicolas Winding Refn. 
23.45 Beowulf Amerikanskt animerat äventyr 
från 2007. I rollerna: Ray Winstone, Angelina 
Jolie och Anthony Hopkins. Regi: Robert Ze-
meckis. 
02.10 På gränsen Amerikansk action från 
1997. I rollerna: Anthony Hopkins, Alec Bald-
win, Elle Macpherson, Harold Perrineau Jr, 
Kathleen Wilhoite och L Q Jones. Regi: Lee 
Tamahori. 
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06.00 Bananer i pyjamas Ameri-
kansk animerad serie. 
06.00 Barnprogram
06.10 svamp-Bob Fyrkant Ameri-
kansk animerad serie. Säsong 3. 
06.25 scooby-doo Amerikansk animerad serie. 
Repris från 2012. Om grand danois-hunden Scoo-
by-Doo och hans vänner som är medlemmar i ett 
deckargäng. 
06.45 The looney tunes show Amerikansk ani-
merad serie. Repris från 2013. Om Snurre Sprätts 
och Daffy Ankas äventyr. 
07.10 Tom & Jerry Amerikansk animerad serie. 
Repris från 2012. 
07.20 Pop Pixie Italiensk animerad serie. Repris 
från 2011. I staden Pixieville bor de Pixies som 
har tillgång till magiska klot som innehåller po-
sitiv magi. 
07.35 Bröderna Fluff Svensk barnserie.
07.58 nyhetsmorgon 
11.30 sportcentralen 
11.55 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryssland. Direkt. 
11.55 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryssland. Direkt. 
12.50 studio: Bandy-VM Svenskt sportmagasin.
13.00 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryssland. Direkt. 
14.00 sportcentralen S
14.50 ishockey: HV71–Färjestad SHL. Direkt. 
14.50 ishockey: HV71–Färjestad SHL. Direkt. 
15.40 studio: ishockey 
15.45 ishockey: HV71–Färjestad SHL. Direkt. 
16.30 studio: ishockey 
16.35 ishockey: HV71–Färjestad SHL. Direkt. 
17.30 sportcentralen Svenskt sportmagasin.
17.55 Keno
18.00 Vinnare V75 Svenskt sportmagasin från 
2013. Redovisning av dagens V75-tävlingar. 
19.00 nyheterna
19.10 sporten Sportnyheter från TV4. 
19.25 Vädret
19.30 Postkodmiljonären Svensk frågesport.
19.55 Lotto, Joker och drömvinsten 
20.00 Bloopers Amerikansk underhållning från 
2012. Del 9 av 40. 
20.30 Bloopers 
21.00 Bloopers 
21.30 sommaren med göran Svensk komedi 
från 2009. 
22.00 nyheterna
22.05 Vädret
22.15 sommaren med göran, forts 
23.35 slumdog millionaire Brittiskt drama från 
2008. 
02.10-04.45 The core Amerikansk science iction 
från 2003.

20.00 Minnenas television: 
Jacobs stege Tid att min-
nas ett program från 1987 i 
underhållningsserien “Jacobs stege” med Jacob 
Dahlin. 
21.20 Columbo Klassisk deckarserie från 1971, 
första säsongen. 
22.55 Veckans brott Del 3 av 9. 
23.55 På spåret Del 11 av 13. 
00.55 norsk attraktion Norsk serie.
01.25 skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 

09.00 internatskolan Herlufsholm Mor-
gonbestyr. Den 20-årige Caspar berättar hur 
det var att placeras på internat som barn. 
09.30 seriestart: Mer än ett språk Sydafrika. 
10.00 ur samtiden 
16.00 Människans ursprung Brittisk veten-
skapsserie från 2011. Del 1 av 3: Benstommen. 
16.50 Världens natur: Björntorget Brittisk na-
turserie från 2012. 
17.40 safaridrama Hur skickliga de professionel-
la naturilmarna än är kan de inte vara ute jämt. 
Vädret Brittisk vetenskapsserie från 2011. 
18.30 actors studio: anthony Lapaglia 
19.15 skönhetsideal jorden runt: Panama 
Fransk dokumentärserie från 2013. Del 6 av 6. 
20.10 så gör djuren Brittisk naturilm från 2013. 
21.00 det osmanska riket Brittisk dokumentär-
serie från 2013. 
21.55 Kinas glömda pyramider Brittisk doku-
mentär från 2011. Utspridda i det kinesiska åker-
landskapet ligger gåtfulla kullar, välbekanta för 
traktens bönder men länge okända i omvärlden. 
När de väl började undersökas fann forskarna 
stora arkeologiska skatter. Och det stod klart att 
kullarna var skapade av människor.
22.45 Två sidor av auschwitz Nyligen hittades 
två fotoalbum med bilder från Auschwitz under 
1944. En tillhör oficeren Karl Höcker och den 
andra fången Lili Jacob, som överlevde koncen-
trationslägret. 
23.45 Hemma på slottet Treschow på Fritzøe-
hus. De två familjerna inns båda med i den dans-
ka adelskalendern, men där slutar likheterna. 
00.15 apostlahästar Finlandssvensk program-
serie från 2010. Del 4 av 4. Vägen med Sascha. 
Peter Lüttge går “El camino”, världens mest kän-
da pilgrimsled, 800 km från franska Pyrenéerna 
till spanska Santiago de Compostela. Vandringen 
närmar sig sitt slut och den sista etappen går 
från Villafranca del Bierzo till Santiago. En klas-
sisk roadmovie - med apostlahästar!

08.10 sOs noshörning Brittisk 
dokumentär från 2013. 
09.00 rapport
09.03 agenda Direktsänt fördjupande samhälls-
program om aktuella händelser i Sverige.
09.50 det söta livet Danskt program från 2010. 
10.00 rapport
10.05 seriestart: grön glädje Norskt träd-
gårdsprogram från 2009. Del 1 av 10. 
10.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 11 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. Den 
annars så tafatte Ali tvingas nu uppbåda all tänk-
bar styrka för att försöka bevisa sin frus oskuld. 
11.00 rapport
11.05 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 12 av 60. 
11.35 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 13 av 60. 
12.05 rapport
12.10 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 14 av 60. 
12.40 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 15 av 60. 
13.10 Vetenskapens värld Del 2 av 18:.
14.10 nyiken på partiledaren Del 2 av 8. 
15.10 Vogue 120 år K special. Amerikansk do-
kumentär från 2012. Vogue anses vara världens 
mest inlytelserika modemagasin och har funnits 
sedan 1892.
16.10 rapport
16.15 Fashion Del 3 av 7: Kostymören. 
16.45 Tempelriddaren Svensk dokumentär från 
2013. När Europas största buddistiska tempel ska 
byggas i Norrlands inland, tvingas kommunalrå-
det från Lappland - som aldrig ägt ett pass - ut på 
ett äventyr som förändrar hans liv. 
17.45 sápmi sessions Del 2 av 7: Aki & King 
Fari Band möter Maxida Märak. 
18.15 atlantis Brittisk äventyrsserie från 2013. 
19.00 Filip Jers, Harmonica Man 
19.30 Cameron Carpenter, orgelns enfant 
terrible Musik special. 
20.00 Veckans föreställning: galakonsert 
från san Francisco 
21.30 umeå Kulturhuvudstad i Europa 2014 
Spektakulär show på Umeälvens is inviger Umeå 
som kulturhuvudstad i Europa. 
22.30 Luck Amerikansk dramaserie från 2011. 
23.20 angry boys Amerikansk komediserie.
23.50 girls Amerikansk komedi från 2013. 
00.20 alek på egna ben 
00.50 24 Vision 01.00 rapport 01.05 24 Vision

06.00 sverige Kulturliv i hela landet.
06.30 Återlyttarna Finsk program-
serie från 2012. 
07.00 debatt Programledaren Kristina Hedberg.
07.45 uppdrag granskning 
08.45 Vintermagasinet 
09.45 Vinterstudion Vinterstudion analyserar 
och summerar dagens tävlingar. 
10.00 alpint: Världscupen Maribor 
10.45 Längdskidor: Världscupen Toblach 
11.30 Vinterstudion 
11.45 alpint: Världscupen garmisch-Parten-
kirchen Direktsändning från Garmisch-Parten-
kirchen, Tyskland och herrarnas störtlopp.
12.45 Vinterstudion 
13.15 alpint: Världscupen Maribor 
14.00 Vinterstudion 
14.15 Längdskidor: Världscupen Toblach 
15.40 Vinterstudion 
16.00 Handboll: Elitserien 
17.30 Vinterstudion 
17.50 Helgmålsringning Från Olaus Petri kyrka 
i Örebro. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.15 go’ kväll Susanne Jonsson bjuder på varm 
chokladbakelse, Sarah Widman ger inrednings-
tips. Intervju med aktuell gäst. 
19.00 sverige Kulturliv i hela landet. 
19.30 rapport
19.45 sportnytt
20.00 seriestart: Melodifestivalen 2014: 
deltävling 1 Melodifestivalens första deltävling 
direktsänds i kväll från Malmö. 
21.30 seriestart: sherlock Brittiskt kriminal-
drama från 2014 efter klassisk förlaga. Tredje 
säsongen. Frågan på allas läppar får slutligen sitt 
svar när Sherlock återvänder i tre nya fristående 
avsnitt. Hur gjorde han det? 
23.00 rapport
23.05 nattilm: Basic - farligt uppdrag Ameri-
kansk långilm från 2003. 
00.40 Jills veranda, nashville Del 2 av 6: Kakan 
Hermansson. I kväll får det traditionstyngda och 
konservativa Nashville en prövning när Kakan 
Hermansson, lesbisk feminist, besöker Jill och 
prövar på livet hemma hos en av ledarna för den 
lokala Tea Party rörelsen. 
01.40-02.25 ironside Amerikansk deckare från 
2013. Del 3 av 9. Action. Ironsides team utreder ett 
mord på en pokerspelare i den undre världen. Ted-
dys och Virgils spända arbetsrelation blir frestar 
på utredningen och sätter allas säkerhet på spel. 
05.10 go’ kväll

06.15 gröna lyktan Amerikansk ani-
merad serie. 
06.40 studio: Bandy-VM Svenskt 
sportmagasin från 2014. 
06.40 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryss-
land. Direkt. 
06.55 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryssland. Direkt. 
07.50 studio: Bandy-VM Svenskt sportmagasin 
från 2014. 
08.05 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryssland. Direkt. 
11.00 Längdskidor Ski Classics. Långloppscu-
pen i klassiska tävlingar Direkt. 
12.00 Fångarna på fortet Svensk underhållning 
från 2014. Del 5 av 8. Några av Sveriges största 
idrottsproiler drabbar samman på fortet. 
13.25 Bygglov Svensk inredningsserie från 2014. 
Säsong 10. Del 3 av 10. 
14.25 sveriges mästerkock Svensk matlag-
ningsserie från 2014. Säsong 4. Del 6 av 15. 
15.25 djurskyddsinspektörerna Svensk doku-
mentärserie från 2014. Säsong 1. Del 4 av 6. 
16.25 snn news Svensk underhållning från 2014. 
Säsong 2. Del 2 av 10. 
17.00 Vinnare V64 Svenskt travmagasin från 
2014. Från dagens travtävlingar. 
17.55 Keno
18.00 Bingolottos upp till miljonen Svensk frå-
gesport från 2014. Säsong 2. Del 4 av 18. 
19.00 nyheterna
19.10 sporten Sportnyheter från TV4. 
19.20 Vädret
19.30 Hellenius hörna Svensk pratshow från 
2012. Säsong 3. Del 1 av 10. 
20.00 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
20.30 snn news Svensk underhållning från 2014. 
Säsong 2. Del 3 av 10. 
21.00 Pappa på burk Amerikansk komedi från 
2010. I rollerna: Jennifer Aniston, Jason Bateman och 
Patrick Wilson. Regi: Josh Gordon och Will Speck. 
22.00 nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Pappa på burk 
23.10 Fotbollskanalen Europa Svenskt fotbolls-
magasin från 2014. Del 4 av 30. Svenskt fotbolls-
magasin från 2014. 
23.55 Farmen Svensk realityserie från 2014. Sä-
song 7. Del 15 av 50. 
00.25 devil’s child Amerikansk thriller från 
2007. I rollerna: Sam Rockwell, Vera Farmiga och 
Jacob Kogan. Regi: George Ratliff. 
02.45 Matmissbrukarna Brittisk dokumentär-
serie från 2009. Säsong 3. Del 7 av 8. 
03.45 Hem till gården 
04.15-04.45 Hem till gården

09.00 Är du psykopat? Brittisk dokumen-
tär. Det inns förändringar i hjärnan hos 
psykopater, som kan förklara varför de ver-
kar sakna moral. 
10.00 ur samtiden 
16.00 apostlahästar Finlandssvensk program-
serie från 2010. Del 4 av 4. 
16.30 Hemma på slottet 
17.00 safaridrama Hur skickliga de professionel-
la naturilmarna än är kan de inte vara ute jämt. 
17.05 så gör djuren Brittisk naturilm från 2013. 
18.00 Hur bor djur? Kortilmsserie. 
18.10 det osmanska riket Brittisk dokumen-
tärserie från 2013. Del 1 av 3: En enda familj blev 
ledare i Osmanska riket. 
19.05 ur samtiden Tema Vägen till Nobelpriset. 
20.05 Hjärnans dolda kreativitet 
21.00 Löparbyn i Etiopien Flera framgångsrika 
långdistanslöpare och olympiska mästare kom-
mer från lilla Bekoji. 
22.00 antikmagasinet Del 5 av 12. Idag visar vi 
upp oss på Instagram och Facebook. På 1700-ta-
let beställde man ett porträtt hos en konstnär 
istället och en del gör det fortfarande. 
22.30 Banbrytande arkitektur Dokumentärse-
rie om världens mest berömda byggnader. Den 
schweiziske mästarens kloster “Sainte Marie de 
La Tourette” dominerar sin omgivning och är ett 
utmärkt exempel på den typiskt franska “bruta-
larkitekturen”, den som bl.a. Jacques Tati ironise-
rade över i lera av sina ilmer. 
23.00 actors studio: anthony Lapaglia Del 12 
av 20. Några av världens största namn inom ilm 
och tv berättar om sin syn på sitt arbete och sin 
konst. James Lipton intervjuar skådespelare, ko-
miker, musiker och regissörer. 
23.45 Två sidor av auschwitz Nyligen hittades 
två fotoalbum med bilder från Auschwitz under 
1944. En tillhör oficeren Karl Höcker och den 
andra fången Lili Jacob, som överlevde koncen-
trationslägret.

20.00 Fashion Del 3 av 7.
20.30 sverige Kulturliv.
21.00 Äkta människor Svensk 
dramathriller från 2013. 
22.00 galakonsert från san Francisco 
23.30 suits Amerikanskt advokatdrama från 2011. 
00.15 uppdrag granskning 
01.15 antikrundan Del 5 av 12. 
02.15 Husdrömmar I åtta program följs åtta 
husdrömmar - villor, vindsvåningar, nybyggen 
och renoveringar. 

08.00 MiffoTV talkshow 
08.30 alek på egna ben 
09.00 rapport
09.05 grön glädje Norskt trädgårdsprogram.
09.30 sápmi sessions Del 2 av 7: Aki & King 
Fari Band möter Maxida Märak. 
10.00 rapport
10.05 gudstjänst Gudstjänst från Väster-
strandskyrkan, Karlstad. 
10.50 Kyrkornas hemligheter 
11.00 rapport
11.05 umeå Kulturhuvudstad i Europa 2014 
Spektakulär show på Umeälvens is inviger Umeå 
som kulturhuvudstad i Europa. 
12.05 rapport
12.10 Min sanning: Hans Blix Del 3 av 8. Under 
några dramatiska månader 2003 hamnade Hans 
Blix i världens centrum. 
13.10 Jan och kronhjorten Danskt naturpro-
gram från 2006. 
13.25 Vem vet mest? Frågesport. 
13.55 Vem vet mest? Frågesport. 
14.25 Vem vet mest? Frågesport. 
14.55 Vem vet mest? Frågesport. 
15.25 Vem vet mest? Frågesport. 
15.55 rapport
16.00 Filip Jers, Harmonica Man Musik spe-
cial. Musikanten och kompositören Filip Jers har 
vid 27 års ålder etablerat sig som en av världens 
betydande artister på sitt instrument. 
16.30 Cameron Carpenter, orgelns enfant 
terrible Musik special. 
17.00 Fais pas ci, fais pas ça Solidarité fami-
liale. Tiphaine Bouley vill börja med p-piller, 
men hennes mamma är inte alls redo för den 
diskussionen. 
17.43 Kortilmsklubben - franska 
17.46 geistergeschichten Das Spiel. 
18.00 Begravningsentreprenörerna Del 2 av 3. 
Vi möter en muslimsk kvinna som tappat grep-
pet om sin tro och behöver hjälp med att ordna 
med sin fars begravning. 
18.50 Byta liv Del 2 av 6. 
19.00 seriestart: Världens natur: istidens 
giganter Brittisk naturserie från 2013. 
19.50 att bo i båt Finlandssvenskt reportage.
20.00 nyiken på partiledaren Del 3 av 8.
21.00 aktuellt
21.15 agenda 
22.00 sportnytt
22.10 dokument utifrån Spelet om Sotji. 
23.40 gudstjänst 
00.25 norsk attraktion 
00.55 24 Vision 01.00 rapport 01.05 24 Vision

06.55 Minnenas television: Jacobs 
stege 
08.15 Landet runt Spännande och 
intressanta reportage från hela Sverige.  
09.00 Vinterstudion Vinterstudion analyserar 
och summerar dagens tävlingar. 
09.15 alpint: Världscupen Maribor Direkt-
sändning från Maribor i Slovenien och damernas 
slalom, första åket.
10.00 Vinterstudion 
10.30 alpint: Världscupen garmisch-Parten-
kirchen 
11.15 Längdskidor: Världscupen Toblach 
12.30 alpint: Världscupen Maribor 
13.00 Vinterstudion 
13.30 alpint: Världscupen garmisch-Parten-
kirchen 
14.15 Vinterstudion 
15.00 Handboll: Elitserien 
16.30 Vinterstudion 
16.55 Tjockare än vatten Svensk dramaserie 
från 2014. Del 1 av 10. Krönika om de tre sysko-
nen Lasse, Jonna och Oskar Waldemar som efter 
många år återförenas på familjens pensionat i 
den åländska skärgården. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 Landet runt 
19.00 sportspegeln 
19.30 rapport
19.55 regionala nyheter
20.00 så ska det låta Musiklek för hela familjen 
med Kalle Moraeus. Del 8 av 12.
21.00 Äkta människor Svensk dramathriller 
från 2013. Del 10 av 10. Florentines framtid ska 
avgöras i domstolen. Mimi, som drabbats hårt av 
viruset, kallas som vittne. 
22.00 Medicin med Mosley Brittisk dokumen-
tärserie från 2013. Del 5 av 7. Vad är njutning och 
vad är smärta? 
22.50 rapport
22.55 Melodifestivalen 2014: deltävling 1 
Melodifestivalens första deltävling direktsänds i 
kväll från Malmö. På plats inns programledarna 
Nour El Refai och Anders Jansson. De åtta tävlan-
de artisterna är: Mahan Moin, Alvaro Estrella, Li-
nus Svenning, Sylvester Schlegel, Elisa Lindström, 
Ellen Benediktson, Helena Paparizou och Yohio. 
00.25 skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 
01.25-01.55 sportspegeln 
05.15 Landet runt Spännande och intressanta 
reportage från hela Sverige. Programledare:  
Henrik Kruusval.
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 MÅndag 3 FEBruari

 Tisdag 4 FEBruari

Med reservation för ändringar i tablån.

10.00 Efter tio Svenskt magasin från 
2013. Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och in-
tervjuer med artister, författare och 
politiker. 
11.40 sveriges skönaste gårdar Svensk under-
hållning från 2013. Säsong 2. Del 6 av 12. 
12.10 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 26. Del 6325. 
12.40 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 26. Del 6326. 
13.10 Holby city Brittisk dramaserie från 2012. 
Säsong 14. Del 42 av 52. 
14.30 The good wife Amerikansk dramaserie 
från 2010-11. Säsong 2. Del 14 av 23. 
15.25 Farmen Svensk realityserie från 2014. Sä-
song 7. Del 15 av 50. 
15.50 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 6 av 20. 
16.25 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 7 av 20. 
17.00 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 18 av 21. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2012. Säsong 6. Del 11 av 48. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Vädret
19.30 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
20.00 Familjen annorlunda Svensk dokumen-
tärserie från 2014. Säsong 6. Del 2 av 10. 
21.00 Elementary Amerikansk kriminalserie.
22.00 nyheterna
22.00 nyheterna
22.05 nyheterna
22.30 Lokala nyheter
22.35 sport
22.45 Väder
23.00 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
23.30 new girl Amerikansk komediserie från 
2012–13. Säsong 2. Del 20 av 25. 
00.00 Elementary Amerikansk kriminalserie 
från 2012. Säsong 1. Del 22 av 24. 
01.00 House Amerikansk dramaserie från 2004. 
Säsong 1. Del 16 av 22. 
02.00 Medium Amerikansk dramaserie från 
2005. Del 13 av 16. En pilot är huvudmisstänkt för 
mordet på sin fru. 
02.55 glamour Amerikansk dramaserie från 2012. 
03.30 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 26. Del 6325. 
04.10-04.45 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
Säsong 26. Del 6326. 

09.00 En bok, en författare Denis 
Mukwege - en levnadsberättelse. 
09.20 duellen 1789. 
09.30 Hemma på slottet 
10.00 adoption som enda utväg Synen på 
moral och kvinnors sexualitet i USA under 
1950- och 60-talen gav många oönskat gravida få 
alternativ. 
11.00 Begravningsentreprenörerna Del 2 
av 3. Vi möter en muslimsk kvinna som tappat 
greppet om sin tro och behöver hjälp med att 
ordna med sin fars begravning. 
12.00 skönhetsideal jorden runt: Panama 
Fransk dokumentärserie från 2013. Del 6 av 6. 
13.00 En historisk hårtuss Amerikansk doku-
mentär från 2011. 
14.00 Vad du måste veta - om vädret Brittisk 
vetenskapsserie från 2011. 
15.00 Fais pas ci, fais pas ça Solidarité fami-
liale. Tiphaine Bouley vill börja med p-piller, 
men hennes mamma är inte alls redo för den 
diskussionen. 
15.43 Kortilmsklubben - franska 
15.46 geistergeschichten Das Spiel. 
16.00 ur samtiden Nobel för gymnasister. 
19.00 En bok, en författare Världar av liv. 
19.20 K-märkta ord Om ord som var extra 
gångbara på 1950- och 60-talet. 
19.25 actors studio: anthony Lapaglia Del 
12 av 20. Några av världens största namn inom 
ilm och tv berättar om sin syn på sitt arbete och 
sin konst.
20.10 Världens natur: istidens giganter Brit-
tisk naturserie från 2013. Del 1 av 3. 
21.00 Världen Dokumentärserie. 
22.00 Barnläkarna Brittisk dokumentärserie 
från 2011. Andra säsongen. Del 1 av 6. 
23.00 Löparbyn i Etiopien 
00.00 En bok, en författare Världar av liv. 
00.20 antikmagasinet Del 5 av 12.

20.00 atlantis 
20.45 Jan och kronhjorten 
21.00 nyiken på partiledaren 
22.00 20 minuter Turkiskt thrillerdrama.
22.30 angry boys Amerikansk komediserie.
23.00 så ska det låta Musiklek för hela familjen.
00.00 girls Amerikansk komedi från 2013. 
00.30 Fittstim - min kamp Del 3 av 3. 
01.30 sverige Kulturliv i hela landet. 
02.00 Veckans brott Del 3 av 9. 
03.00 soffsurfarna Finsk resereportageserie.
03.30 sportnytt

08.05 Begravningsentreprenö-
rerna Del 2 av 3. 
09.00 sVT Forum 
16.00 rapport
16.05 sVT Forum 
16.20 Jan och räven Danskt naturprogram.
16.35 gudstjänst 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 seriestart: dvärgpingvinernas ö Del 1 
av 3. Dvärgpingvinen är inte större än en and. 
18.55 En tufing i skidbacken Norskt program 
från 2013. Sjuåriga Joseine är en tufing i skid-
backen. Utan minsta tecken till rädsla kastar hon 
sig ut i både åtta- och sextonmetersbacken. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 16 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. 
20.00 Vetenskapens värld Del 3 av 18. Svampar 
på frammarsch.Kanske tänker du på kantareller 
och champinjoner när du hör ordet svamp? Här 
får du i stället se hur svamp kan användas som 
läkemedel, för att få öknen att blomstra och för 
att ta hand om miljöfarligt avfall. 
21.00 aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning
22.00 sportnytt
22.15 sápmi sessions Del 3 av 7. Ane Brun och 
Mari Boine. Akustiska singer-songwriters, jojk 
och kampsång. Två världsstjärnor möts i Sápmi 
Sessions studio för att skriva och spela in en helt 
ny låt tillsammans. 
22.45 afrikas nya härskare Dokumentärilma-
ren Bram van Paesschen skildrar kulturkrocken 
som uppstår när kineser bygger en väg i afri-
kanska Kongo. Det är kaos på arbetsplatsen och 
platschefen Loa Yang och hans guide Eddy måste 
förhandla med lokala entreprenörer. Deras rund-
resa kantas av ständiga missförstånd. 
23.40 agenda Direktsänt fördjupande samhälls-
program om aktuella händelser i Sverige 
00.25 norsk attraktion Norsk underhållnings-
serie från 2012. Del 4 av 8. Glöm fjordar, stavkyr-
kor och Karl Johan! Här är programmet som tar 
dig till norska turistattraktioner som garanterat 
inte inns i guideboken. 
00.55 24 Vision 01.00 rapport 01.05 Väster-
bottensnytt  01.15 aBC 01.25 24 Vision 01.30 
rapport 01.35 sydnytt 01.45 Värmlandsnytt

06.00 rapport
06.05 sportspegeln
06.25 gomorron sverige 
10.00 Landet runt 
10.45 sportspegeln Från 2/2 i SVT1 
11.15 Fittstim - min kamp Del 3 av 3. 
12.15 På spåret Del 11 av 13. I kväll är det dags 
för första semiinalen. Musikartist är Emilia. 
13.15 Melodifestivalen 2014: deltävling 1 
Melodifestivalens första deltävling direktsänds i 
kväll från Malmö. 
14.45 Matiné: idel ädel adel Svensk långilm 
från 1945. Ägaren till Gyllingehus, baron Gyllen-
horn, funderar allvarligt på att sälja slottet och 
lytta till stan. 
16.10 gomorron sverige sammandrag
16.40 Familjehemligheter Dokumentärserie 
från 2012. Tredje säsongen. 
17.30 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 Fråga doktorn Del 4 av 19. Att skaffa dator 
är en av de bästa sakerna hon gjort. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 Husdrömmar Del 2 av 8.  
21.00 Tjockare än vatten Svensk dramase-
rie från 2014. Del 2 av 10. Mamma Anna-Lisas 
plötsliga dödsfall blir en chock för syskonen 
Waldemar och hennes testamente innehåller ett 
oväntat krav som tvingar Lasse, Oskar och Jonna 
att stanna kvar och samarbeta mot deras vilja. 
Samtidigt sker något i Stockholm som drar sna-
ran tätare kring Lasses hals. 
22.00 seriestart: game of thrones Ameri-
kansk fantasyserie baserad på George R R Mar-
tins boksvit. Tredje säsongen. Del 1 av 10.
22.55 Vi förändrar oss Svensk kortilmsserie 
från 2014. Del 1 av 6. Vi möter en underjordisk 
grupp med oklart syfte och mål. 
23.05 rapport
23.10 Äkta människor Svensk dramathriller 
från 2013. Del 10 av 10. 
00.10 Hjältekoden Israelisk dokumentär från 
2013. Vad utmärker en hjälte? 
01.40-01.55 Kulturnyheterna
04.50 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
05.15 Fråga doktorn Del 4 av 19. Att skaffa da-
tor är en av de bästa sakerna hon gjort. Numera 
är 101-åriga Dagny Carlsson en van bloggare. 
Ikväll gästar hon Fråga doktorn och berättar om 
sitt liv. 

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron sverige 
10.00 Fråga doktorn Del 4 av 19. Att skaffa dator 
är en av de bästa sakerna hon gjort. 
10.45 Medicin med Mosley Brittisk dokumen-
tärserie från 2013. Del 5 av 7. Vad är njutning och 
vad är smärta? 
11.35 Familjehemligheter Dokumentärserie 
från 2012. Tredje säsongen. 
12.25 skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 
13.25 Husdrömmar Del 2 av 8. Arkitekten Jo-
hannes ska bygga Sveriges första nollenergivilla 
hemma i Lund. 
14.25 Matiné: Musik ombord Svensk långilm 
från 1958. Två danska musiker, Hansen och Jen-
sen, gör en provspelning för direktören Charles 
Frick. Han lovar dem en parkbandsturné om de 
lyckas övertala succéartisten Ulla Winther att 
delta i deras band. Men Ulla tänker inte lämna 
sin tillvaro som hemmafru. 
16.00 gomorron sverige sammandrag
16.30 Återlyttarna Finsk programserie från 
2012. Tillbaka till landsbygden! Del 4 av 10.
17.00 Vid lägerelden Finsk programserie från 
2013. Vildmark, jakt och iske med programleda-
ren Mikko Peltola. Del 4 av 10. 
17.30 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’ kväll Skidsäsongen är i full gång i 
stora delar av landet. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 Trädgårdskampen Del 4 av 8. 
21.00 Veckans brott Del 4 av 9. 
22.00 dox: El Medico - historien om Cubaton 
Svensk dokumentär från 2012. Kubanen Raynier 
jobbar som doktor för att uppfylla sin revolutio-
nära mammas dröm. Men egentligen vill han bli 
artisten El Medico. 
23.20 rapport
23.25 nattilm: reykjavik-rotterdam Isländsk 
långilm från 2008. På grund av inansiella svå-
righeter funderar en säkerhetsvakt på att återgå 
till sitt förra “jobb” som smugglare. 
00.50 Vi förändrar oss Svensk kortilmsserie 
från 2014. Del 1 av 6. 
01.00-01.15 Kulturnyheterna
04.50 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
05.15 go’ kväll

08.05 dvärgpingvinernas ö Del 1 
av 3. Dvärgpingvinen är inte större 
än en and. 
09.00 sVT Forum 
16.00 rapport
16.05 sVT Forum 
16.20 Vetenskapens värld Del 3 av 18. Svampar 
på frammarsch.Kanske tänker du på kantareller 
och champinjoner när du hör ordet svamp? Här 
får du i stället se hur svamp kan användas som 
läkemedel, för att få öknen att blomstra och för 
att ta hand om miljöfarligt avfall. 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 dvärgpingvinernas ö Del 2 av 3. 
18.55 91-årig skrinnare Norskt program från 
2013. 91-årige Alf Helgheim älskar att snöra på sig 
långfärdsskridskorna. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 17 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. 
20.00 Min sanning: Cecilia uddén Del 4 av 8. 
Många har berörts Cecilia Uddéns rapporter om 
blodet på Kairos gator och om drunknande barn 
på lykt undan Syrienkriget. I tjugo år har hon 
jobbat för Sveriges Radio, främst som utrikeskor-
respondent i Mellanöstern. Hennes berättelser, 
som ofta väcker starka känslor, har belönats med 
Stora journalistpriset två gånger. 
21.00 aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning
22.00 sportnytt
22.15 girls Amerikansk komedi från 2013. 
22.45 soffsurfarna Finsk resereportageserie 
från 2012. En resa runt Svarta havet. Del 4 av 6. 
23.15 Filip Jers, Harmonica Man Musik spe-
cial. Musikanten och kompositören Filip Jers har 
vid 27 års ålder etablerat sig som en av världens 
betydande artister på sitt instrument. 
23.45 Cameron Carpenter, orgelns enfant 
terrible Musik special. Ett snabbporträtt av en 
mycket annorlunda organist och kompositör - 
Cameron Carpenter. 
00.15 sápmi sessions Del 3 av 7. Ane Brun och 
Mari Boine. Akustiska singer-songwriters, jojk 
och kampsång. 
00.45 24 Vision 01.00 rapport 01.05 Väster-
bottensnytt 01.15 aBC 01.25 24 Vision
01.30 rapport 01.35 sydnytt

09.00 En bok, en författare Världar av liv. 
09.20 duellen 11 september. 
09.30 antikmagasinet Del 5 av 12. 
10.00 Världen Dokumentärserie. 
11.00 Löparbyn i Etiopien Flera framgångsrika 
långdistanslöpare och olympiska mästare kom-
mer från lilla Bekoji. De unga tjejerna Alemi och 
Hawii inspireras av sina idoler och drömmer om 
att ta sig ur fattigdomen. 
12.00 det osmanska riket Brittisk dokumen-
tärserie från 2013. Del 1 av 3: En enda familj blev 
ledare i Osmanska riket. 
13.00 Barnläkarna Brittisk dokumentärserie 
från 2011. Andra säsongen. Del 1 av 6. 
14.00 Begravningsentreprenörerna Del 2 av 3. 
Vi möter en muslimsk kvinna som tappat grep-
pet om sin tro och behöver hjälp med att ordna 
med sin fars begravning. 
15.00 En del av mig Tvivel. Vad krävs för att 
kunna bygga upp sin självkänsla på egen hand? 
15.30 siffror Matematikserie. Ekonomi. 
16.00 ur samtiden 16.00: Vi är romer: 
19.00 En bok, en författare En av oss. 
19.20 Fartyg på specialuppdrag 
19.35 Banbrytande arkitektur Dokumentärse-
rie om världens mest berömda byggnader. 
20.05 Jordens heta kärna Brittisk vetenskaps-
ilm från 2011. 
21.00 de levande öarna: Zanzibar Holländsk 
naturserie från 2012. Del 1 av 6: Zanzibar. 
21.55 skönhetsideal jorden runt: Panama 
Fransk dokumentärserie från 2013. Del 6 av 6. 
22.50 Kontinenter på drift: Oceaniens eld-
ring Fransk vetenskapsserie från 2011. Del 1 av 5. 
23.40 Historien om Lsd Testet 1943 av ett 
medel som är tänkt att förbättra blodcirkulation 
slutar med världens första LSD-tripp. 
00.40 En bok, en författare En av oss. Åsne Seier-
stad skriver om den största attacken i Norge.

20.00 Jills veranda, nashville 
21.00 sherlock Brittiskt krimi-
naldrama från 2014.
22.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama.
23.00 idrottens himmel och helvete - syntol-
kat Hets och värderingar. 
23.30 skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 
00.30 Vid lägerelden Finsk programserie.
01.00 agenda 
01.45 På spåret Del 11 av 13. 
02.45 Landet runt 
03.30 Återlyttarna Finsk programserie.
04.00 sportnytt

10.00 Efter tio Svenskt magasin från 
2013. Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och in-
tervjuer med artister, författare och 
politiker. 
11.40 sveriges skönaste gårdar Svensk under-
hållning från 2013. Säsong 2. Del 7 av 12. 
12.10 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
12.40 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
13.10 Holby city Brittisk dramaserie från 2012. 
Säsong 14. Del 43 av 52. 
14.30 The good wife Amerikansk dramaserie 
från 2010-11. Säsong 2. Del 15 av 23. 
15.25 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
15.50 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Kim och Aggie får en 
otrevlig överraskning när de besöker familjen 
Fletchers smutsiga hem i Leeds. 
16.25 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 2 av 20. 
17.00 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 19 av 21. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2012. Säsong 6. Del 12 av 48. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Vädret
19.30 Farmen Svensk realityserie från 2014. Sä-
song 7. Del 17 av 50. 
20.00 Bygglov Svensk inredningsserie från 2014. 
Säsong 10. Del 4 av 10. 
21.00 En resa för livet Svensk dokumentärserie 
från 2014. Del 4 av 4. 
22.00 nyheterna
22.00 nyheterna
22.05 nyheterna
22.30 Lokala nyheter
22.35 sport
22.45 Väder
23.00 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
23.30 new girl Amerikansk komediserie från 
2012–13. Säsong 2. Del 21 av 25. 
00.00 Elementary Amerikansk kriminalserie 
från 2012. Säsong 1. Del 23 av 24. 
01.00 House Amerikansk dramaserie från 2004. 
Säsong 1. Del 17 av 22. 
02.00 Medium Amerikansk dramaserie från 
2005. Del 14 av 16. Efter att Allison haft en dröm 
om en liten licka som blir bortrövad och mör-
dad, söker hon efter ett samband i verkliga livet. 
02.55 glamour Amerikansk dramaserie.
03.30 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
04.10-04.45 Hem till gården Brittisk dramaserie.
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10.00 Efter tio Svenskt magasin från 
2013. Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och in-
tervjuer med artister, författare och 
politiker. 
11.55 Bandy: sverige–ryssland VM. Från 
Irkutsk, Ryssland. Kommentator: Daniel Kristi-
ansson. 
11.55 Bandy: sverige–ryssland 
12.50 studio: Bandy-VM 
13.00 Bandy: sverige–ryssland 
14.00 Vad blir det för mat Svenskt matprogram 
från 2007. Säsong 1. Del 3 av 10. 
14.35 The good wife Amerikansk dramaserie 
från 2010-11. Säsong 2. Del 11 av 23. 
15.35 Farmen Svensk realityserie från 2014. Sä-
song 7. Del 12 av 50. 
16.10 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 1 av 20. 
16.50 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 15 av 21. 
17.50 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2012. Säsong 6. Del 8 av 48. 
18.25 Lotto, Joker och drömvinsten Dagens 
lotto- och jokerdragningar. 
18.35 112 – på liv och död, forts 
19.00 nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Vädret
19.30 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
20.00 sveriges mästerkock Svensk matlag-
ningsserie från 2014. Säsong 4. Del 6 av 15. 
21.00 Mia på grötö Svensk pratshow från 2014. 
22.00 nyheterna
22.00 nyheterna
22.05 nyheterna
22.30 Lokala nyheter
22.35 sport
22.50 Väder
23.00 Farmen Svensk realityserie från 2014.  
Säsong 7. Del 13 av 50. 
23.30 new girl Amerikansk komediserie från 
2012–13. Säsong 2. Del 18 av 25. 
00.00 Elementary Amerikansk kriminalserie 
från 2012. Säsong 1. Del 20 av 24. 
00.55-01.55 House Amerikansk dramaserie från 
2004. Säsong 1. Del 14 av 22. 
02.35 Medium Amerikansk dramaserie från 
2005. Del 11 av 16. Allison är sjuk och roar sig 
med att se en komediserie från sextiotalet där 
den manliga stjärnan blev fälld för mordet på 
den kvinnliga stjärnan. 
03.30-04.45 Matmissbrukarna Brittisk doku-
mentärserie från 2009. Säsong 3. Del 6 av 8. 

09.00 En bok, en författare Min pappa 
Ann-Christine. Ester Roxberg berättar om 
tiden innan, under och efter det att hen-
nes pappa bestämde sig för att leva som kvinna. 
09.20 duellen Komikerna Yvonne Johnsson och 
Yvonne Skattberg möts i ämnet Tänder. 
09.30 Banbrytande arkitektur Dokumentärse-
rie om världens mest berömda byggnader. 
10.00 Karavanvägen till Himalaya 
11.00 Min omättliga tonårsdotter Hur kan 
en generation som har fått så mycket vara så 
olycklig? 
12.00 Min väg till Paralympics 
13.00 Världen Drömmar och drama i Georgien. 
Vi möter unga georgier i ett samhälle som lång-
samt moderniseras, samtidigt som ekot från sov-
jettiden ännu inte har tystnat. 
14.00 Polcirkeln med Bruce Parry Brittisk do-
kumentärserie från 2011. Del 5 av 5. 
15.00 Jakten på det demokratiska klass-
rummet Experimentgymnasiet. I vågen efter 
studentrevolten på 1960-talet växte kraven på en 
skola med större elevinlytande och friare under-
visningsformer. 
15.30 rektorerna Skolinspektionen kommer. 
16.00 ur samtiden
19.00 En bok, en författare Krisen. Jan Jörn-
mark skriver om personer som under efter-
krigsdecennierna bidrog till att forma Europas 
utveckling. 
19.20 arkitekturens pärlor 
borg. År 1969 får Adam Knuth en idé om hur 
han ska blåsa liv i det gods som på 1700-talet var 
Danmarks mest välbärgade. 
20.00 Historien om Lsd 
21.00 Hjärnans dolda kreativitet 
21.55 dokument utifrån Tsarens återkomst. 
22.55 döden i konungarnas dal Del 2 av 2. 
23.55 En bok, en författare Krisen. 
00.15 Björnarnas och gamarnas berg Tysk 
naturserie från 2011. Del 3 av 3: Bergens ljus.

20.00 skavlan Talkshow.
21.00 ironside 
21.45 20 minuter Turkiskt 
thrillerdrama från 2013. 
22.15 Luck Amerikansk dramaserie från 2011. 
23.15 Luck Amerikansk dramaserie från 2011. 
00.10 Fittstim - min kamp Del 2 av 3. 
01.10 rakt på Rakt på med Mats Knutson. 
01.40 Vita bussar och svarta makter 
02.40 angry boys Amerikansk komediserie .
03.10 sportnytt

08.30 soffsurfarna Finsk resere-
portageserie från 2012. En resa runt 
Svarta havet. Del 3 av 6. 
09.00 sVT Forum 
15.30 rakt på Rakt på med Mats Knutson. 
16.00 rapport
16.05 sVT Forum 
16.20 Min sanning: Hans Blix Del 3 av 8. Under 
några dramatiska månader 2003 hamnade Hans 
Blix i världens centrum. 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 seriestart: Polisens bedrägerirotel 
Brittisk dokumentärserie från 2012. Del 1 av 2. 
Bedrägerier har blivit ett allt vanligare brott. 
18.50 seriestart: glömda brott Reportagese-
rie från Go’kväll. Bit för bit växte den svenska 
rättstaten fram under århundradenas gång men 
länge fanns det landsändar där djungelns lag 
härskade. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 13 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. 
20.00 MiffoTV talkshow Avundsjuka. Lyxmys 
med Nour El Refai och Fredde Granberg. 
20.30 Fashion Del 3 av 7: Kostymören. Scenklä-
der och ilmkostymer har fått en allt mer bety-
dande roll för både skådespelare och artister. 
21.00 aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning
22.00 sportnytt
22.15 alek på egna ben Dokumentär. 9-årige 
Alek ick en cp-skada vid födseln och kämpar för 
att kunna gå själv. Han drömmer om en opera-
tion som skulle kunna förbättra hans möjligheter 
att kasta kryckorna.
22.45 nyiken på partiledaren Del 2 av 8. 
23.45 ryssen kommer: Hollywoods häxjakt K 
special. Om Hollywood och ondskan. Från vilka 
länder kommer “the bad guys” och hur har skur-
karna växlat genom åren? 
00.40 24 Vision 01.00 rapport 01.05 Väster-
bottensnytt  01.15 aBC 01.25 24 Vision
01.30 rapport 01.35 sydnytt 01.45 Värm-
landsnytt 01.55 24 Vision 02.00 rapport 02.05 
nordnytt 02.15 Mittnytt 02.25 24 Vision 02.30 
rapport 02.35 gävledala 02.45 Tvärsnytt 02.55 
24 Vision 03.00 rapport 03.05 Östnytt 03.15 
smålandsnytt  03.25 24 Vision

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron sverige 
10.00 go’ kväll Längdskidåkning har de senaste 
åren blivit allt populärare. 
10.45 Vid lägerelden Finsk programserie från 
2013. Vildmark, jakt och iske med programleda-
ren Mikko Peltola. Del 3 av 10. 
11.15 Trädgårdskampen Del 3 av 8. Dags för 
grönsaksodling i tävlingen om vem som bäst kan 
skapa en trädgård av ett stycke orörd jord. 
12.15 stjärnorna på slottet Del 5 av 5. Denna 
säsong är det Lasse Åberg, Maria Lundqvist, 
Malena Ernman, Claes Månsson och Leif Andrée 
som träffas på Bäckaskogs slott i norra Skåne. 
13.15 Tjockare än vatten Svensk dramaserie 
från 2014. Del 1 av 10. 
14.15 Till Maria Svensk kortilm från 2010. 
14.30 Matiné: dimmornas kaj Fransk långilm 
från 1938. Desertören Jean kommer till Le Havres 
hamn för att hitta ett sätt att ly från landet. 
16.00 gomorron sverige sammandrag
16.30 ut på tur - upptäck norge Norsk pro-
gramserie från 2012. Del 3 av 4. Varför åka ut-
omlands, när det inns spektakulära och vackra 
resmål inom Norges gränser? 
17.30 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’ kväll 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 uppdrag granskning 
21.00 Jills veranda, nashville Del 2 av 6.
22.00 idrottens himmel och helvete Hets och 
värderingar. Den före detta fotbollsmålvakten 
Magnus Hedman har skrivit en bok om hur han 
höll på att hetsa lusten att sporta ur sina barn. 
22.30 Yrkesmästarna Tävlingsnerver och tårar. 
För frisören Julia, kocken Garbriel och Markus, 
som tävlar i telekommunikation, gäller det nu att 
komma igen efter sina misstag. 
23.00 Tänk till med dewide Kroppshår. Kan 
man se på någons klädstil om de är helrakade, 
har landningsbana eller full buske? 
23.15 rapport
23.20 sherlock Brittiskt kriminaldrama från 2011. 
00.50 Veckans brott Del 3 av 9. 
01.50-02.05 Kulturnyheterna
04.50 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
05.15 go’ kväll
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10.00 Efter tio Svenskt magasin från 
2013. Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och in-
tervjuer med artister, författare och 
politiker. 
11.40 sveriges skönaste gårdar Svensk under-
hållning från 2013. Säsong 2. Del 4 av 12. 
12.10 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
12.40 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
13.10 Holby city Brittisk dramaserie från 2012. 
Säsong 14. Del 40 av 52. 
14.25 The good wife Amerikansk dramaserie 
från 2010-11. Säsong 2. Del 12 av 23. 
15.25 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
15.50 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 2 av 20. 
16.20 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 3 av 20. 
16.55 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 16 av 21. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2012. Säsong 6. Del 9 av 48. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Vädret
19.30 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
20.00 Tre dygn med nanny Brittisk dokumentär-
serie från 2013. Del 3 av 4. Kathryn Mewes tar sig 
an familjen Vickers som har sönerna Jack och Alie. 
21.00 djurskyddsinspektörerna Svensk doku-
mentärserie från 2014. Säsong 1. Del 4 av 6. 
22.00 nyheterna
22.00 nyheterna
22.05 nyheterna
22.30 Lokala nyheter
22.35 sport
22.50 Väder
23.00 Farmen Svensk realityserie från 2014. Sä-
song 7. Del 14 av 50. 
23.30 new girl Amerikansk komediserie från 
2012–13. Säsong 2. Del 19 av 25. 
00.00 Elementary Amerikansk kriminalserie 
från 2012. Säsong 1. Del 21 av 24. 
00.55-01.55 House Amerikansk dramaserie från 
2004. Säsong 1. Del 15 av 22. 
02.35 Medium Amerikansk dramaserie från 
2005. Del 12 av 16. Efter att suttit med som åskå-
dare vid avrättningen av en dödsdömd fånge 
börjar Allison plågas av skrämmande drömmar. 
03.30 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 26. Del 6321. 
04.10-04.45 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
Säsong 26. Del 6322. 

09.00 En bok, en författare Krisen.
09.20 duellen Flygturer. Anna Ek och Lars 
Jederlund får frågor om bland annat en 
frukt, en kompositör och en speciell dans.
09.30 seriestart: Mer än ett språk Sydafrika. 
Efter sekler av förtryck beslutar Sydafrikas de-
mokratiskt valda parlament år 1997 att lersprå-
kighet ska skrivas in i grundlagen. 
10.00 Min väg till Paralympics Den neurose-
dynskadade dokumentärilmaren Niko von Gla-
sow möter atleter som ska delta i Paralympics i 
London 2012. 
11.00 Världen Drömmar och drama i Georgien. 
12.00 Begravningsentreprenörerna Brittisk 
dokumentärserie från 2013. 
13.00 så gör djuren Brittisk naturilm från 2013. 
14.00 Historien om Lsd Testet 1943 av ett 
medel som är tänkt att förbättra blodcirkulation 
slutar med världens första LSD-tripp. 
15.00 Historiska trädgårdar Glorup. 
15.30 arkeologerna De tidiga pionjärerna.
16.00 ur samtiden 
19.00 En bok, en författare Germanerna. 
19.20 Karavanvägen till Himalaya 
20.10 Kinas glömda pyramider Brittisk doku-
mentär från 2011. 
21.00 antikmagasinet Del 5 av 12. Idag visar vi 
upp oss på Instagram och Facebook. På 1700-ta-
let beställde man ett porträtt hos en konstnär 
istället och en del gör det fortfarande. 
21.30 Banbrytande arkitektur Dokumentärse-
rie om världens mest berömda byggnader. 
22.00 Hemma på slottet Treschow på Fritzøehus. 
22.30 apostlahästar Finlandssvensk program-
serie från 2010. Del 4 av 4. 
23.00 Hjärnans dolda kreativitet Forskarna 
har börjat förstå hur vår kreativitet fungerar.
23.55 En bok, en författare Germanerna. 
00.15 seriestart: internatskolan Herlufsholm 
Morgonbestyr. Den 20-årige Caspar berättar hur 
det var att placeras på internat som barn.

20.00 ut på tur - upptäck 
norge Norsk programserie.
21.00 Tjockare än vatten 
22.00 20 minuter Turkiskt thrillerdrama.
22.30 Min sanning: Hans Blix Del 3 av 8. 
23.30 alek på egna ben Dokumentär. 
00.00 nyiken på partiledaren Del 2 av 8. 
01.00 uppdrag granskning 
02.00 Trädgårdskampen Del 3 av 8. 
03.00 Hockeykväll Från studion i Stockholm.
03.35 sportnytt

08.10 Polisens bedrägerirotel 
Brittisk dokumentärserie från 2012. 
Del 1 av 2. Bedrägerier har blivit ett 
allt vanligare brott. 
09.00 sVT Forum 
14.00 sVT Forum: riksdagens frågestund 
15.00 rapport
15.02 sVT Forum
16.00 rapport
16.05 sVT Forum 
16.20 Via sverige Finsk resereportageserie från 
2007. Del 3 av 7. Vad har Sommarsverige att er-
bjuda en insk och tillika motorintresserad turist? 
16.35 agenda 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 Polisens bedrägerirotel Brittisk doku-
mentärserie från 2012. Del 2 av 2. Bedrägerier har 
blivit ett allt vanligare brott. Miljontals individer 
i Europa blir lurade varje år. Genom tjusiga kata-
loger och försäljningstips lockas privatpersoner 
att investera miljoner i företag som inte existe-
rar. Särskilt äldre är ett lätt byte. 
18.50 glömda brott Reportageserie från 
Go’kväll. Barndomsvännerna Herman och Gustaf 
har dragit olika lotter i livet. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 14 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. 
20.00 Tempelriddaren Svensk dokumentär från 
2013. När Europas största buddistiska tempel ska 
byggas i Norrlands inland, tvingas kommunalrådet 
från Lappland - som aldrig ägt ett pass - ut på ett 
äventyr som förändrar hans liv. Han hamnar i FN-
huset i Bangkok och får träffa de högsta buddis-
tiska munkarna i Thailand. Men det blir också en 
resa på ett personligt plan där mycket står på spel. 
21.00 aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning
22.00 sportnytt
22.10 Hockeykväll Från studion i Stockholm 
med fokus på dagens matcher. 
22.45 Mellan väggarna Fransk långilm från 
2008. 
00.50 24 Vision 01.00 rapport 01.05 Väster-
bottensnytt 01.15 aBC 01.25 24 Vision 01.30 
rapport 01.35 sydnytt 01.45 Värmlandsnytt 
01.55 24 Vision 02.00 rapport 02.05 nordnytt 
02.15 Mittnytt 02.25 24 Vision 02.30 rapport

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron sverige 
10.00 go’kväll 
10.45 ut på tur - upptäck norge Norsk pro-
gramserie från 2012. Del 3 av 4. 
11.45 Återlyttarna Finsk programserie från 
2012. Tillbaka till landsbygden! Del 3 av 10. 
12.15 uppdrag granskning 
13.15 anslagstavlan
13.20 Jills veranda, nashville Del 2 av 6: Kakan 
Hermansson.
14.20 Fittstim - min kamp Del 2 av 3. 
15.20 10 saker du inte visste om Adolf Hitler. 
I den här serien avslöjas tio okända fakta om 
historiska personer och händelser, fakta som i 
många fall förklarar och länkar samman olika 
historiska händelser.
15.40 gomorron sverige sammandrag
16.10 Minnenas television: Jacobs stege Tid 
att minnas ett program från 1987 i underhåll-
ningsserien “Jacobs stege” med Jacob Dahlin. 
Direkt från Umeå. Även i SVT1 senare i natt 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’ kväll 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 antikrundan Del 5 av 12. Antikrundan lan-
dar ikväll i soliga Lysekil. 
21.00 Fittstim - min kamp Del 3 av 3. 
22.00 debatt Programledaren Kristina Hedberg.
22.45 undercover boss Amerikansk dokumen-
tärserie från 2011. Del 9 av 9. 
23.30 rapport
23.35 Medicin med Mosley Brittisk dokumen-
tärserie från 2013. Del 4 av 7. Varför lever opti-
mister längre? Hur skapas våra personligheter 
och kan de ändras? 
00.30 Husdrömmar I åtta program följs åtta 
husdrömmar - villor, vindsvåningar, nybyggen 
och renoveringar. Arkitekten Gert Wingårdh 
synar husen och Pernilla Månsson Colt följer 
familjerna. Del 1 av 8. 
01.30 Jills veranda, nashville Del 2 av 6: Kakan 
Hermansson.  
02.30-02.45 Kulturnyheterna
04.50 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
05.15 go’ kväll En tittare får ny stil av stylisterna 
Astrid Ljungberg Järnblad och Helene Hagman. 
Joachim Vogel fortsätter sin resa i Kambodja.

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron sverige 
10.00 go’ kväll En tittare får ny stil av stylisterna 
Astrid Ljungberg Järnblad och Helene Hagman. 
Joachim Vogel fortsätter sin resa i Kambodja. 
10.45 Minnenas television: Jacobs stege 
12.05 debatt Programledaren Kristina Hedberg 
med gäster från studion i Göteborg. Del 3 av 18. 
12.50 antikrundan Del 5 av 12. Antikrundan lan-
dar ikväll i soliga Lysekil. 
13.50 Vid lägerelden Finsk programserie från 
2013. Vildmark, jakt och iske med programleda-
ren Mikko Peltola. Del 3 av 10. 
14.20 undercover boss Amerikansk dokumen-
tärserie från 2011. Del 9 av 9. Vi följer hur högt 
uppsatta chefer börjar arbeta som vanliga med-
arbetare på sina egna företag. 
15.05 gomorron sverige sammandrag
15.35 det ljuva livet i alaska Amerikansk dra-
maserie från 1993. Femte säsongen. Del 23 av 25. 
16.20 seriestart: Columbo Klassisk deckarserie 
från 1971, första säsongen. Del 1 av 9. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’ kväll Christer Sjögren bjuder fyra per-
soner på drömmiddag. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 På spåret Del 11 av 13. I kväll är det dags 
för första semiinalen. Musikartist är Emilia. 
21.00 skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 
22.00 ironside Amerikansk deckare från 2013. 
Del 3 av 9. Action. Ironsides team utreder ett 
mord på en pokerspelare i den undre världen. 
22.40 suits Amerikanskt advokatdrama från 2011. 
23.25 rapport
23.30 Tjockare än vatten Svensk dramaserie 
från 2014. Del 1 av 10. Krönika om de tre sysko-
nen Lasse, Jonna och Oskar Waldemar som efter 
många år återförenas på familjens pensionat i 
den åländska skärgården. 
00.30 antikrundan Del 5 av 12. Antikrundan lan-
dar ikväll i soliga Lysekil. 
01.30-01.45 Kulturnyheterna
04.30 go’ kväll 
05.15 Fråga doktorn Del 3 av 19. Håkan Hemlin 
är sångare i gruppen Nordman. Ikväll gästar han 
Fråga doktorn tillsammans med kollegan och ar-
tisten Jacob Gordin. De två delar med sig av sina 
erfarenheter av att leva med ADHD.

08.10 Polisens bedrägerirotel 
Brittisk dokumentärserie från 2012. 
Del 2 av 2. Bedrägerier har blivit ett 
allt vanligare brott. 
09.00 sVT Forum 
16.00 rapport
16.05 sVT Forum
16.45 Hockeykväll Från studion i Stockholm 
med fokus på dagens matcher. 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 sOs noshörning Brittisk dokumentär.
18.50 glömda brott Reportageserie från 
Go’kväll. Början av 1900-talet var en tid fylld av 
politiska spänningar i Sverige. Sommaren 1908 
exploderar en bomb ombord på fartyget Amalt-
hea i Malmö hamn. Det första terrordådet i lan-
det är ett faktum. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 15 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. 
20.00 Vogue 120 år K special. Amerikansk do-
kumentär från 2012. Vogue anses vara världens 
mest inlytelserika modemagasin och har funnits 
sedan 1892. Här får vi historien berättad genom 
unikt arkivmaterial och av tidningens mode-
redaktörer, bl.a. nuvarande chefredaktör Anna 
Wintour. 
21.00 aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning
22.00 sportnytt
22.15 Filmklubben: Elena Rysk långilm från 
2011. Elena och Vladimir är ett äldre par från 
olika bakgrunder. Han är en äldre, rik och en 
kylig person. Hon är från enklare miljöer - blyg-
sam och foglig. Elenas son som är arbetslös 
och oförmögen att försörja sin egen familj, ber 
ständigt sin mor om pengar. Vladimirs dotter är 
en slarvig ung kvinna som har en avlägsen rela-
tion med sin far. När Vladimir blir sjuk ställs alla 
relationer och all moral på sin spets.
00.10 sápmi sessions Del 2 av 7: Aki & King 
Fari Band möter Maxida Märak. Några av Sveri-
ges just nu mest hyllade artister möter samiska 
artister i världsklass för ett unikt samarbete. 
00.40 24 Vision 01.00 rapport 01.05 Väster-
bottensnytt  01.15 aBC  01.25 24 Vision 01.30 
rapport 01.35 sydnytt 01.45 Värmlandsnytt 
01.55 24 Vision 02.00 rapport 02.05 nordnytt

09.00 En bok, en författare Germanerna. 
09.20 duellen I seriernas värld. 
09.30 internatskolan Herlufsholm Mor-
gonbestyr. Den 20-årige Caspar berättar hur det 
var att placeras på internat som barn. 
10.00 Hjärnans dolda kreativitet Forskarna 
har börjat förstå hur vår kreativitet fungerar och 
kan även visa vad som händer i hjärnan vid en 
ingivelse. 
11.00 Vad du måste veta - om vädret Brittisk 
vetenskapsserie från 2011. 
12.00 Min omättliga tonårsdotter 
13.00 Polcirkeln med Bruce Parry Brittisk do-
kumentärserie från 2011. Del 5 av 5. 
14.00 Världen Drömmar och drama i Georgien. 
15.00 idrottens himmel och helvete Hets och 
värderingar. Den före detta fotbollsmålvakten 
Magnus Hedman har skrivit en bok om hur han 
höll på att hetsa lusten att sporta ur sina barn. 
15.30 Yrkesmästarna Tävlingsnerver och tårar. 
16.00 ur samtiden
19.00 En bok, en författare Denis Mukwege - 
en levnadsberättelse. Berthil Åkerlund beskriver 
ett arbete som har lett till världsberömmelse och 
ina priser - samt ett lertal mordförsök. 
19.20 Världens natur: Björntorget Brittisk na-
turserie från 2012. 
20.10 seriestart: Människans ursprung Brit-
tisk vetenskapsserie från 2011. Del 1 av 3.
21.00 skönhetsideal jorden runt: Panama 
Fransk dokumentärserie från 2013. Del 6 av 6. 
22.00 actors studio: anthony Lapaglia Del 12 av 
20. Några av världens största namn inom ilm och 
tv berättar om sin syn på sitt arbete och sin konst.
22.45 dokument utifrån Tsarens återkomst. 
Fransk dokumentär från 2014. 
23.45 En bok, en författare Denis Mukwege - 
en levnadsberättelse. Berthil Åkerlund beskriver 
ett arbete som har lett till världsberömmelse och 
ina priser - samt ett lertal mordförsök.
00.05 Mer än ett språk Sydafrika.

20.00 Familjehemligheter 
20.50 Historien om bingo 
21.00 det ljuva livet i alaska 
21.45 20 minuter Turkiskt thrillerdrama.
22.15 antikrundan Del 5 av 12. 
23.15 ut på tur - upptäck norge 
00.15 Husdrömmar 
01.15 Äkta människor Svensk dramathriller.
02.15 debatt Programledaren Kristina Hedberg.
03.00 Vid lägerelden Finsk programserie från 2013. 
03.30 sportnytt

10.00 Efter tio Svenskt magasin från 
2013. Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och in-
tervjuer med artister, författare och 
politiker. 
11.40 sveriges skönaste gårdar Svensk 
 underhållning från 2013. Säsong 2. Del 5 av 12. 
12.10 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
 Säsong 26. Del 6323. 
12.40 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
 Säsong 26. Del 6324. 
13.10 Holby city Brittisk dramaserie från 2012. 
Säsong 14. Del 41 av 52. 
14.25 The good wife Amerikansk dramaserie 
från 2010-11. Säsong 2. Del 13 av 23. 
15.25 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
 Säsong 7. Del 14 av 50. 
15.50 How clean is your house Brittisk reali-
tyserie från 2005. Säsong 2. Del 4 av 20. 
16.20 How clean is your house Brittisk reali-
tyserie från 2005. Säsong 2. Del 5 av 20. 
16.55 Äntligen hemma Svensk inredningsse-
rie från 2010. Säsong 13. Del 17 av 21. 
17.50 V75 klubben Svenskt sportmagasin från 
2014. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2012. Säsong 6. Del 10 av 48. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Vädret
19.30 Postkodmiljonären Svensk frågesport 
från 2014. Säsong 17. Del 9 av 44. 
20.00 Fångarna på fortet Svensk underhåll-
ning från 2014. Del 5 av 8. Några av Sveriges 
största idrottsproiler drabbar samman på 
fortet. 
21.30 drive Amerikansk action från 2011. I rol-
lerna: Ryan Gosling, Carey Mulligan och Bryan 
Cranston. Regi: Nicolas Winding Refn. 
22.00 nyheterna
22.05 Vädret
22.15 drive, forts Amerikansk action från 2011. 
I rollerna: Ryan Gosling, Carey Mulligan och 
Bryan Cranston. Regi: Nicolas Winding Refn. 
23.45 Beowulf Amerikanskt animerat äventyr 
från 2007. I rollerna: Ray Winstone, Angelina 
Jolie och Anthony Hopkins. Regi: Robert Ze-
meckis. 
02.10 På gränsen Amerikansk action från 
1997. I rollerna: Anthony Hopkins, Alec Bald-
win, Elle Macpherson, Harold Perrineau Jr, 
Kathleen Wilhoite och L Q Jones. Regi: Lee 
Tamahori. 
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06.00 Bananer i pyjamas Ameri-
kansk animerad serie. 
06.00 Barnprogram
06.10 svamp-Bob Fyrkant Ameri-
kansk animerad serie. Säsong 3. 
06.25 scooby-doo Amerikansk animerad serie. 
Repris från 2012. Om grand danois-hunden Scoo-
by-Doo och hans vänner som är medlemmar i ett 
deckargäng. 
06.45 The looney tunes show Amerikansk ani-
merad serie. Repris från 2013. Om Snurre Sprätts 
och Daffy Ankas äventyr. 
07.10 Tom & Jerry Amerikansk animerad serie. 
Repris från 2012. 
07.20 Pop Pixie Italiensk animerad serie. Repris 
från 2011. I staden Pixieville bor de Pixies som 
har tillgång till magiska klot som innehåller po-
sitiv magi. 
07.35 Bröderna Fluff Svensk barnserie.
07.58 nyhetsmorgon 
11.30 sportcentralen 
11.55 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryssland. Direkt. 
11.55 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryssland. Direkt. 
12.50 studio: Bandy-VM Svenskt sportmagasin.
13.00 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryssland. Direkt. 
14.00 sportcentralen S
14.50 ishockey: HV71–Färjestad SHL. Direkt. 
14.50 ishockey: HV71–Färjestad SHL. Direkt. 
15.40 studio: ishockey 
15.45 ishockey: HV71–Färjestad SHL. Direkt. 
16.30 studio: ishockey 
16.35 ishockey: HV71–Färjestad SHL. Direkt. 
17.30 sportcentralen Svenskt sportmagasin.
17.55 Keno
18.00 Vinnare V75 Svenskt sportmagasin från 
2013. Redovisning av dagens V75-tävlingar. 
19.00 nyheterna
19.10 sporten Sportnyheter från TV4. 
19.25 Vädret
19.30 Postkodmiljonären Svensk frågesport.
19.55 Lotto, Joker och drömvinsten 
20.00 Bloopers Amerikansk underhållning från 
2012. Del 9 av 40. 
20.30 Bloopers 
21.00 Bloopers 
21.30 sommaren med göran Svensk komedi 
från 2009. 
22.00 nyheterna
22.05 Vädret
22.15 sommaren med göran, forts 
23.35 slumdog millionaire Brittiskt drama från 
2008. 
02.10-04.45 The core Amerikansk science iction 
från 2003.

20.00 Minnenas television: 
Jacobs stege Tid att min-
nas ett program från 1987 i 
underhållningsserien “Jacobs stege” med Jacob 
Dahlin. 
21.20 Columbo Klassisk deckarserie från 1971, 
första säsongen. 
22.55 Veckans brott Del 3 av 9. 
23.55 På spåret Del 11 av 13. 
00.55 norsk attraktion Norsk serie.
01.25 skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 

09.00 internatskolan Herlufsholm Mor-
gonbestyr. Den 20-årige Caspar berättar hur 
det var att placeras på internat som barn. 
09.30 seriestart: Mer än ett språk Sydafrika. 
10.00 ur samtiden 
16.00 Människans ursprung Brittisk veten-
skapsserie från 2011. Del 1 av 3: Benstommen. 
16.50 Världens natur: Björntorget Brittisk na-
turserie från 2012. 
17.40 safaridrama Hur skickliga de professionel-
la naturilmarna än är kan de inte vara ute jämt. 
Vädret Brittisk vetenskapsserie från 2011. 
18.30 actors studio: anthony Lapaglia 
19.15 skönhetsideal jorden runt: Panama 
Fransk dokumentärserie från 2013. Del 6 av 6. 
20.10 så gör djuren Brittisk naturilm från 2013. 
21.00 det osmanska riket Brittisk dokumentär-
serie från 2013. 
21.55 Kinas glömda pyramider Brittisk doku-
mentär från 2011. Utspridda i det kinesiska åker-
landskapet ligger gåtfulla kullar, välbekanta för 
traktens bönder men länge okända i omvärlden. 
När de väl började undersökas fann forskarna 
stora arkeologiska skatter. Och det stod klart att 
kullarna var skapade av människor.
22.45 Två sidor av auschwitz Nyligen hittades 
två fotoalbum med bilder från Auschwitz under 
1944. En tillhör oficeren Karl Höcker och den 
andra fången Lili Jacob, som överlevde koncen-
trationslägret. 
23.45 Hemma på slottet Treschow på Fritzøe-
hus. De två familjerna inns båda med i den dans-
ka adelskalendern, men där slutar likheterna. 
00.15 apostlahästar Finlandssvensk program-
serie från 2010. Del 4 av 4. Vägen med Sascha. 
Peter Lüttge går “El camino”, världens mest kän-
da pilgrimsled, 800 km från franska Pyrenéerna 
till spanska Santiago de Compostela. Vandringen 
närmar sig sitt slut och den sista etappen går 
från Villafranca del Bierzo till Santiago. En klas-
sisk roadmovie - med apostlahästar!

08.10 sOs noshörning Brittisk 
dokumentär från 2013. 
09.00 rapport
09.03 agenda Direktsänt fördjupande samhälls-
program om aktuella händelser i Sverige.
09.50 det söta livet Danskt program från 2010. 
10.00 rapport
10.05 seriestart: grön glädje Norskt träd-
gårdsprogram från 2009. Del 1 av 10. 
10.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 11 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. Den 
annars så tafatte Ali tvingas nu uppbåda all tänk-
bar styrka för att försöka bevisa sin frus oskuld. 
11.00 rapport
11.05 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 12 av 60. 
11.35 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 13 av 60. 
12.05 rapport
12.10 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 14 av 60. 
12.40 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 15 av 60. 
13.10 Vetenskapens värld Del 2 av 18:.
14.10 nyiken på partiledaren Del 2 av 8. 
15.10 Vogue 120 år K special. Amerikansk do-
kumentär från 2012. Vogue anses vara världens 
mest inlytelserika modemagasin och har funnits 
sedan 1892.
16.10 rapport
16.15 Fashion Del 3 av 7: Kostymören. 
16.45 Tempelriddaren Svensk dokumentär från 
2013. När Europas största buddistiska tempel ska 
byggas i Norrlands inland, tvingas kommunalrå-
det från Lappland - som aldrig ägt ett pass - ut på 
ett äventyr som förändrar hans liv. 
17.45 sápmi sessions Del 2 av 7: Aki & King 
Fari Band möter Maxida Märak. 
18.15 atlantis Brittisk äventyrsserie från 2013. 
19.00 Filip Jers, Harmonica Man 
19.30 Cameron Carpenter, orgelns enfant 
terrible Musik special. 
20.00 Veckans föreställning: galakonsert 
från san Francisco 
21.30 umeå Kulturhuvudstad i Europa 2014 
Spektakulär show på Umeälvens is inviger Umeå 
som kulturhuvudstad i Europa. 
22.30 Luck Amerikansk dramaserie från 2011. 
23.20 angry boys Amerikansk komediserie.
23.50 girls Amerikansk komedi från 2013. 
00.20 alek på egna ben 
00.50 24 Vision 01.00 rapport 01.05 24 Vision

06.00 sverige Kulturliv i hela landet.
06.30 Återlyttarna Finsk program-
serie från 2012. 
07.00 debatt Programledaren Kristina Hedberg.
07.45 uppdrag granskning 
08.45 Vintermagasinet 
09.45 Vinterstudion Vinterstudion analyserar 
och summerar dagens tävlingar. 
10.00 alpint: Världscupen Maribor 
10.45 Längdskidor: Världscupen Toblach 
11.30 Vinterstudion 
11.45 alpint: Världscupen garmisch-Parten-
kirchen Direktsändning från Garmisch-Parten-
kirchen, Tyskland och herrarnas störtlopp.
12.45 Vinterstudion 
13.15 alpint: Världscupen Maribor 
14.00 Vinterstudion 
14.15 Längdskidor: Världscupen Toblach 
15.40 Vinterstudion 
16.00 Handboll: Elitserien 
17.30 Vinterstudion 
17.50 Helgmålsringning Från Olaus Petri kyrka 
i Örebro. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.15 go’ kväll Susanne Jonsson bjuder på varm 
chokladbakelse, Sarah Widman ger inrednings-
tips. Intervju med aktuell gäst. 
19.00 sverige Kulturliv i hela landet. 
19.30 rapport
19.45 sportnytt
20.00 seriestart: Melodifestivalen 2014: 
deltävling 1 Melodifestivalens första deltävling 
direktsänds i kväll från Malmö. 
21.30 seriestart: sherlock Brittiskt kriminal-
drama från 2014 efter klassisk förlaga. Tredje 
säsongen. Frågan på allas läppar får slutligen sitt 
svar när Sherlock återvänder i tre nya fristående 
avsnitt. Hur gjorde han det? 
23.00 rapport
23.05 nattilm: Basic - farligt uppdrag Ameri-
kansk långilm från 2003. 
00.40 Jills veranda, nashville Del 2 av 6: Kakan 
Hermansson. I kväll får det traditionstyngda och 
konservativa Nashville en prövning när Kakan 
Hermansson, lesbisk feminist, besöker Jill och 
prövar på livet hemma hos en av ledarna för den 
lokala Tea Party rörelsen. 
01.40-02.25 ironside Amerikansk deckare från 
2013. Del 3 av 9. Action. Ironsides team utreder ett 
mord på en pokerspelare i den undre världen. Ted-
dys och Virgils spända arbetsrelation blir frestar 
på utredningen och sätter allas säkerhet på spel. 
05.10 go’ kväll

06.15 gröna lyktan Amerikansk ani-
merad serie. 
06.40 studio: Bandy-VM Svenskt 
sportmagasin från 2014. 
06.40 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryss-
land. Direkt. 
06.55 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryssland. Direkt. 
07.50 studio: Bandy-VM Svenskt sportmagasin 
från 2014. 
08.05 Bandy VM. Från Irkutsk, Ryssland. Direkt. 
11.00 Längdskidor Ski Classics. Långloppscu-
pen i klassiska tävlingar Direkt. 
12.00 Fångarna på fortet Svensk underhållning 
från 2014. Del 5 av 8. Några av Sveriges största 
idrottsproiler drabbar samman på fortet. 
13.25 Bygglov Svensk inredningsserie från 2014. 
Säsong 10. Del 3 av 10. 
14.25 sveriges mästerkock Svensk matlag-
ningsserie från 2014. Säsong 4. Del 6 av 15. 
15.25 djurskyddsinspektörerna Svensk doku-
mentärserie från 2014. Säsong 1. Del 4 av 6. 
16.25 snn news Svensk underhållning från 2014. 
Säsong 2. Del 2 av 10. 
17.00 Vinnare V64 Svenskt travmagasin från 
2014. Från dagens travtävlingar. 
17.55 Keno
18.00 Bingolottos upp till miljonen Svensk frå-
gesport från 2014. Säsong 2. Del 4 av 18. 
19.00 nyheterna
19.10 sporten Sportnyheter från TV4. 
19.20 Vädret
19.30 Hellenius hörna Svensk pratshow från 
2012. Säsong 3. Del 1 av 10. 
20.00 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
20.30 snn news Svensk underhållning från 2014. 
Säsong 2. Del 3 av 10. 
21.00 Pappa på burk Amerikansk komedi från 
2010. I rollerna: Jennifer Aniston, Jason Bateman och 
Patrick Wilson. Regi: Josh Gordon och Will Speck. 
22.00 nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Pappa på burk 
23.10 Fotbollskanalen Europa Svenskt fotbolls-
magasin från 2014. Del 4 av 30. Svenskt fotbolls-
magasin från 2014. 
23.55 Farmen Svensk realityserie från 2014. Sä-
song 7. Del 15 av 50. 
00.25 devil’s child Amerikansk thriller från 
2007. I rollerna: Sam Rockwell, Vera Farmiga och 
Jacob Kogan. Regi: George Ratliff. 
02.45 Matmissbrukarna Brittisk dokumentär-
serie från 2009. Säsong 3. Del 7 av 8. 
03.45 Hem till gården 
04.15-04.45 Hem till gården

09.00 Är du psykopat? Brittisk dokumen-
tär. Det inns förändringar i hjärnan hos 
psykopater, som kan förklara varför de ver-
kar sakna moral. 
10.00 ur samtiden 
16.00 apostlahästar Finlandssvensk program-
serie från 2010. Del 4 av 4. 
16.30 Hemma på slottet 
17.00 safaridrama Hur skickliga de professionel-
la naturilmarna än är kan de inte vara ute jämt. 
17.05 så gör djuren Brittisk naturilm från 2013. 
18.00 Hur bor djur? Kortilmsserie. 
18.10 det osmanska riket Brittisk dokumen-
tärserie från 2013. Del 1 av 3: En enda familj blev 
ledare i Osmanska riket. 
19.05 ur samtiden Tema Vägen till Nobelpriset. 
20.05 Hjärnans dolda kreativitet 
21.00 Löparbyn i Etiopien Flera framgångsrika 
långdistanslöpare och olympiska mästare kom-
mer från lilla Bekoji. 
22.00 antikmagasinet Del 5 av 12. Idag visar vi 
upp oss på Instagram och Facebook. På 1700-ta-
let beställde man ett porträtt hos en konstnär 
istället och en del gör det fortfarande. 
22.30 Banbrytande arkitektur Dokumentärse-
rie om världens mest berömda byggnader. Den 
schweiziske mästarens kloster “Sainte Marie de 
La Tourette” dominerar sin omgivning och är ett 
utmärkt exempel på den typiskt franska “bruta-
larkitekturen”, den som bl.a. Jacques Tati ironise-
rade över i lera av sina ilmer. 
23.00 actors studio: anthony Lapaglia Del 12 
av 20. Några av världens största namn inom ilm 
och tv berättar om sin syn på sitt arbete och sin 
konst. James Lipton intervjuar skådespelare, ko-
miker, musiker och regissörer. 
23.45 Två sidor av auschwitz Nyligen hittades 
två fotoalbum med bilder från Auschwitz under 
1944. En tillhör oficeren Karl Höcker och den 
andra fången Lili Jacob, som överlevde koncen-
trationslägret.

20.00 Fashion Del 3 av 7.
20.30 sverige Kulturliv.
21.00 Äkta människor Svensk 
dramathriller från 2013. 
22.00 galakonsert från san Francisco 
23.30 suits Amerikanskt advokatdrama från 2011. 
00.15 uppdrag granskning 
01.15 antikrundan Del 5 av 12. 
02.15 Husdrömmar I åtta program följs åtta 
husdrömmar - villor, vindsvåningar, nybyggen 
och renoveringar. 

08.00 MiffoTV talkshow 
08.30 alek på egna ben 
09.00 rapport
09.05 grön glädje Norskt trädgårdsprogram.
09.30 sápmi sessions Del 2 av 7: Aki & King 
Fari Band möter Maxida Märak. 
10.00 rapport
10.05 gudstjänst Gudstjänst från Väster-
strandskyrkan, Karlstad. 
10.50 Kyrkornas hemligheter 
11.00 rapport
11.05 umeå Kulturhuvudstad i Europa 2014 
Spektakulär show på Umeälvens is inviger Umeå 
som kulturhuvudstad i Europa. 
12.05 rapport
12.10 Min sanning: Hans Blix Del 3 av 8. Under 
några dramatiska månader 2003 hamnade Hans 
Blix i världens centrum. 
13.10 Jan och kronhjorten Danskt naturpro-
gram från 2006. 
13.25 Vem vet mest? Frågesport. 
13.55 Vem vet mest? Frågesport. 
14.25 Vem vet mest? Frågesport. 
14.55 Vem vet mest? Frågesport. 
15.25 Vem vet mest? Frågesport. 
15.55 rapport
16.00 Filip Jers, Harmonica Man Musik spe-
cial. Musikanten och kompositören Filip Jers har 
vid 27 års ålder etablerat sig som en av världens 
betydande artister på sitt instrument. 
16.30 Cameron Carpenter, orgelns enfant 
terrible Musik special. 
17.00 Fais pas ci, fais pas ça Solidarité fami-
liale. Tiphaine Bouley vill börja med p-piller, 
men hennes mamma är inte alls redo för den 
diskussionen. 
17.43 Kortilmsklubben - franska 
17.46 geistergeschichten Das Spiel. 
18.00 Begravningsentreprenörerna Del 2 av 3. 
Vi möter en muslimsk kvinna som tappat grep-
pet om sin tro och behöver hjälp med att ordna 
med sin fars begravning. 
18.50 Byta liv Del 2 av 6. 
19.00 seriestart: Världens natur: istidens 
giganter Brittisk naturserie från 2013. 
19.50 att bo i båt Finlandssvenskt reportage.
20.00 nyiken på partiledaren Del 3 av 8.
21.00 aktuellt
21.15 agenda 
22.00 sportnytt
22.10 dokument utifrån Spelet om Sotji. 
23.40 gudstjänst 
00.25 norsk attraktion 
00.55 24 Vision 01.00 rapport 01.05 24 Vision

06.55 Minnenas television: Jacobs 
stege 
08.15 Landet runt Spännande och 
intressanta reportage från hela Sverige.  
09.00 Vinterstudion Vinterstudion analyserar 
och summerar dagens tävlingar. 
09.15 alpint: Världscupen Maribor Direkt-
sändning från Maribor i Slovenien och damernas 
slalom, första åket.
10.00 Vinterstudion 
10.30 alpint: Världscupen garmisch-Parten-
kirchen 
11.15 Längdskidor: Världscupen Toblach 
12.30 alpint: Världscupen Maribor 
13.00 Vinterstudion 
13.30 alpint: Världscupen garmisch-Parten-
kirchen 
14.15 Vinterstudion 
15.00 Handboll: Elitserien 
16.30 Vinterstudion 
16.55 Tjockare än vatten Svensk dramaserie 
från 2014. Del 1 av 10. Krönika om de tre sysko-
nen Lasse, Jonna och Oskar Waldemar som efter 
många år återförenas på familjens pensionat i 
den åländska skärgården. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 Landet runt 
19.00 sportspegeln 
19.30 rapport
19.55 regionala nyheter
20.00 så ska det låta Musiklek för hela familjen 
med Kalle Moraeus. Del 8 av 12.
21.00 Äkta människor Svensk dramathriller 
från 2013. Del 10 av 10. Florentines framtid ska 
avgöras i domstolen. Mimi, som drabbats hårt av 
viruset, kallas som vittne. 
22.00 Medicin med Mosley Brittisk dokumen-
tärserie från 2013. Del 5 av 7. Vad är njutning och 
vad är smärta? 
22.50 rapport
22.55 Melodifestivalen 2014: deltävling 1 
Melodifestivalens första deltävling direktsänds i 
kväll från Malmö. På plats inns programledarna 
Nour El Refai och Anders Jansson. De åtta tävlan-
de artisterna är: Mahan Moin, Alvaro Estrella, Li-
nus Svenning, Sylvester Schlegel, Elisa Lindström, 
Ellen Benediktson, Helena Paparizou och Yohio. 
00.25 skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 
01.25-01.55 sportspegeln 
05.15 Landet runt Spännande och intressanta 
reportage från hela Sverige. Programledare:  
Henrik Kruusval.
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10.00 Efter tio Svenskt magasin från 
2013. Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och in-
tervjuer med artister, författare och 
politiker. 
11.40 sveriges skönaste gårdar Svensk under-
hållning från 2013. Säsong 2. Del 6 av 12. 
12.10 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 26. Del 6325. 
12.40 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 26. Del 6326. 
13.10 Holby city Brittisk dramaserie från 2012. 
Säsong 14. Del 42 av 52. 
14.30 The good wife Amerikansk dramaserie 
från 2010-11. Säsong 2. Del 14 av 23. 
15.25 Farmen Svensk realityserie från 2014. Sä-
song 7. Del 15 av 50. 
15.50 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 6 av 20. 
16.25 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 7 av 20. 
17.00 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 18 av 21. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2012. Säsong 6. Del 11 av 48. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Vädret
19.30 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
20.00 Familjen annorlunda Svensk dokumen-
tärserie från 2014. Säsong 6. Del 2 av 10. 
21.00 Elementary Amerikansk kriminalserie.
22.00 nyheterna
22.00 nyheterna
22.05 nyheterna
22.30 Lokala nyheter
22.35 sport
22.45 Väder
23.00 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
23.30 new girl Amerikansk komediserie från 
2012–13. Säsong 2. Del 20 av 25. 
00.00 Elementary Amerikansk kriminalserie 
från 2012. Säsong 1. Del 22 av 24. 
01.00 House Amerikansk dramaserie från 2004. 
Säsong 1. Del 16 av 22. 
02.00 Medium Amerikansk dramaserie från 
2005. Del 13 av 16. En pilot är huvudmisstänkt för 
mordet på sin fru. 
02.55 glamour Amerikansk dramaserie från 2012. 
03.30 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 26. Del 6325. 
04.10-04.45 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
Säsong 26. Del 6326. 

09.00 En bok, en författare Denis 
Mukwege - en levnadsberättelse. 
09.20 duellen 1789. 
09.30 Hemma på slottet 
10.00 adoption som enda utväg Synen på 
moral och kvinnors sexualitet i USA under 
1950- och 60-talen gav många oönskat gravida få 
alternativ. 
11.00 Begravningsentreprenörerna Del 2 
av 3. Vi möter en muslimsk kvinna som tappat 
greppet om sin tro och behöver hjälp med att 
ordna med sin fars begravning. 
12.00 skönhetsideal jorden runt: Panama 
Fransk dokumentärserie från 2013. Del 6 av 6. 
13.00 En historisk hårtuss Amerikansk doku-
mentär från 2011. 
14.00 Vad du måste veta - om vädret Brittisk 
vetenskapsserie från 2011. 
15.00 Fais pas ci, fais pas ça Solidarité fami-
liale. Tiphaine Bouley vill börja med p-piller, 
men hennes mamma är inte alls redo för den 
diskussionen. 
15.43 Kortilmsklubben - franska 
15.46 geistergeschichten Das Spiel. 
16.00 ur samtiden Nobel för gymnasister. 
19.00 En bok, en författare Världar av liv. 
19.20 K-märkta ord Om ord som var extra 
gångbara på 1950- och 60-talet. 
19.25 actors studio: anthony Lapaglia Del 
12 av 20. Några av världens största namn inom 
ilm och tv berättar om sin syn på sitt arbete och 
sin konst.
20.10 Världens natur: istidens giganter Brit-
tisk naturserie från 2013. Del 1 av 3. 
21.00 Världen Dokumentärserie. 
22.00 Barnläkarna Brittisk dokumentärserie 
från 2011. Andra säsongen. Del 1 av 6. 
23.00 Löparbyn i Etiopien 
00.00 En bok, en författare Världar av liv. 
00.20 antikmagasinet Del 5 av 12.

20.00 atlantis 
20.45 Jan och kronhjorten 
21.00 nyiken på partiledaren 
22.00 20 minuter Turkiskt thrillerdrama.
22.30 angry boys Amerikansk komediserie.
23.00 så ska det låta Musiklek för hela familjen.
00.00 girls Amerikansk komedi från 2013. 
00.30 Fittstim - min kamp Del 3 av 3. 
01.30 sverige Kulturliv i hela landet. 
02.00 Veckans brott Del 3 av 9. 
03.00 soffsurfarna Finsk resereportageserie.
03.30 sportnytt

08.05 Begravningsentreprenö-
rerna Del 2 av 3. 
09.00 sVT Forum 
16.00 rapport
16.05 sVT Forum 
16.20 Jan och räven Danskt naturprogram.
16.35 gudstjänst 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 seriestart: dvärgpingvinernas ö Del 1 
av 3. Dvärgpingvinen är inte större än en and. 
18.55 En tufing i skidbacken Norskt program 
från 2013. Sjuåriga Joseine är en tufing i skid-
backen. Utan minsta tecken till rädsla kastar hon 
sig ut i både åtta- och sextonmetersbacken. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 16 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. 
20.00 Vetenskapens värld Del 3 av 18. Svampar 
på frammarsch.Kanske tänker du på kantareller 
och champinjoner när du hör ordet svamp? Här 
får du i stället se hur svamp kan användas som 
läkemedel, för att få öknen att blomstra och för 
att ta hand om miljöfarligt avfall. 
21.00 aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning
22.00 sportnytt
22.15 sápmi sessions Del 3 av 7. Ane Brun och 
Mari Boine. Akustiska singer-songwriters, jojk 
och kampsång. Två världsstjärnor möts i Sápmi 
Sessions studio för att skriva och spela in en helt 
ny låt tillsammans. 
22.45 afrikas nya härskare Dokumentärilma-
ren Bram van Paesschen skildrar kulturkrocken 
som uppstår när kineser bygger en väg i afri-
kanska Kongo. Det är kaos på arbetsplatsen och 
platschefen Loa Yang och hans guide Eddy måste 
förhandla med lokala entreprenörer. Deras rund-
resa kantas av ständiga missförstånd. 
23.40 agenda Direktsänt fördjupande samhälls-
program om aktuella händelser i Sverige 
00.25 norsk attraktion Norsk underhållnings-
serie från 2012. Del 4 av 8. Glöm fjordar, stavkyr-
kor och Karl Johan! Här är programmet som tar 
dig till norska turistattraktioner som garanterat 
inte inns i guideboken. 
00.55 24 Vision 01.00 rapport 01.05 Väster-
bottensnytt  01.15 aBC 01.25 24 Vision 01.30 
rapport 01.35 sydnytt 01.45 Värmlandsnytt

06.00 rapport
06.05 sportspegeln
06.25 gomorron sverige 
10.00 Landet runt 
10.45 sportspegeln Från 2/2 i SVT1 
11.15 Fittstim - min kamp Del 3 av 3. 
12.15 På spåret Del 11 av 13. I kväll är det dags 
för första semiinalen. Musikartist är Emilia. 
13.15 Melodifestivalen 2014: deltävling 1 
Melodifestivalens första deltävling direktsänds i 
kväll från Malmö. 
14.45 Matiné: idel ädel adel Svensk långilm 
från 1945. Ägaren till Gyllingehus, baron Gyllen-
horn, funderar allvarligt på att sälja slottet och 
lytta till stan. 
16.10 gomorron sverige sammandrag
16.40 Familjehemligheter Dokumentärserie 
från 2012. Tredje säsongen. 
17.30 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 Fråga doktorn Del 4 av 19. Att skaffa dator 
är en av de bästa sakerna hon gjort. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 Husdrömmar Del 2 av 8.  
21.00 Tjockare än vatten Svensk dramase-
rie från 2014. Del 2 av 10. Mamma Anna-Lisas 
plötsliga dödsfall blir en chock för syskonen 
Waldemar och hennes testamente innehåller ett 
oväntat krav som tvingar Lasse, Oskar och Jonna 
att stanna kvar och samarbeta mot deras vilja. 
Samtidigt sker något i Stockholm som drar sna-
ran tätare kring Lasses hals. 
22.00 seriestart: game of thrones Ameri-
kansk fantasyserie baserad på George R R Mar-
tins boksvit. Tredje säsongen. Del 1 av 10.
22.55 Vi förändrar oss Svensk kortilmsserie 
från 2014. Del 1 av 6. Vi möter en underjordisk 
grupp med oklart syfte och mål. 
23.05 rapport
23.10 Äkta människor Svensk dramathriller 
från 2013. Del 10 av 10. 
00.10 Hjältekoden Israelisk dokumentär från 
2013. Vad utmärker en hjälte? 
01.40-01.55 Kulturnyheterna
04.50 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
05.15 Fråga doktorn Del 4 av 19. Att skaffa da-
tor är en av de bästa sakerna hon gjort. Numera 
är 101-åriga Dagny Carlsson en van bloggare. 
Ikväll gästar hon Fråga doktorn och berättar om 
sitt liv. 

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron sverige 
10.00 Fråga doktorn Del 4 av 19. Att skaffa dator 
är en av de bästa sakerna hon gjort. 
10.45 Medicin med Mosley Brittisk dokumen-
tärserie från 2013. Del 5 av 7. Vad är njutning och 
vad är smärta? 
11.35 Familjehemligheter Dokumentärserie 
från 2012. Tredje säsongen. 
12.25 skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 
13.25 Husdrömmar Del 2 av 8. Arkitekten Jo-
hannes ska bygga Sveriges första nollenergivilla 
hemma i Lund. 
14.25 Matiné: Musik ombord Svensk långilm 
från 1958. Två danska musiker, Hansen och Jen-
sen, gör en provspelning för direktören Charles 
Frick. Han lovar dem en parkbandsturné om de 
lyckas övertala succéartisten Ulla Winther att 
delta i deras band. Men Ulla tänker inte lämna 
sin tillvaro som hemmafru. 
16.00 gomorron sverige sammandrag
16.30 Återlyttarna Finsk programserie från 
2012. Tillbaka till landsbygden! Del 4 av 10.
17.00 Vid lägerelden Finsk programserie från 
2013. Vildmark, jakt och iske med programleda-
ren Mikko Peltola. Del 4 av 10. 
17.30 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
17.55 sportnytt
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’ kväll Skidsäsongen är i full gång i 
stora delar av landet. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 Trädgårdskampen Del 4 av 8. 
21.00 Veckans brott Del 4 av 9. 
22.00 dox: El Medico - historien om Cubaton 
Svensk dokumentär från 2012. Kubanen Raynier 
jobbar som doktor för att uppfylla sin revolutio-
nära mammas dröm. Men egentligen vill han bli 
artisten El Medico. 
23.20 rapport
23.25 nattilm: reykjavik-rotterdam Isländsk 
långilm från 2008. På grund av inansiella svå-
righeter funderar en säkerhetsvakt på att återgå 
till sitt förra “jobb” som smugglare. 
00.50 Vi förändrar oss Svensk kortilmsserie 
från 2014. Del 1 av 6. 
01.00-01.15 Kulturnyheterna
04.50 sverige idag Nyheter från hela Sverige. 
05.15 go’ kväll

08.05 dvärgpingvinernas ö Del 1 
av 3. Dvärgpingvinen är inte större 
än en and. 
09.00 sVT Forum 
16.00 rapport
16.05 sVT Forum 
16.20 Vetenskapens värld Del 3 av 18. Svampar 
på frammarsch.Kanske tänker du på kantareller 
och champinjoner när du hör ordet svamp? Här 
får du i stället se hur svamp kan användas som 
läkemedel, för att få öknen att blomstra och för 
att ta hand om miljöfarligt avfall. 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 dvärgpingvinernas ö Del 2 av 3. 
18.55 91-årig skrinnare Norskt program från 
2013. 91-årige Alf Helgheim älskar att snöra på sig 
långfärdsskridskorna. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama från 
2013. Del 17 av 60. Ali och Melek är lyckligt gifta. 
Deras liv förvandlas till en mardröm när Melek 
arresteras för mord och hamnar i fängelse. 
20.00 Min sanning: Cecilia uddén Del 4 av 8. 
Många har berörts Cecilia Uddéns rapporter om 
blodet på Kairos gator och om drunknande barn 
på lykt undan Syrienkriget. I tjugo år har hon 
jobbat för Sveriges Radio, främst som utrikeskor-
respondent i Mellanöstern. Hennes berättelser, 
som ofta väcker starka känslor, har belönats med 
Stora journalistpriset två gånger. 
21.00 aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning
22.00 sportnytt
22.15 girls Amerikansk komedi från 2013. 
22.45 soffsurfarna Finsk resereportageserie 
från 2012. En resa runt Svarta havet. Del 4 av 6. 
23.15 Filip Jers, Harmonica Man Musik spe-
cial. Musikanten och kompositören Filip Jers har 
vid 27 års ålder etablerat sig som en av världens 
betydande artister på sitt instrument. 
23.45 Cameron Carpenter, orgelns enfant 
terrible Musik special. Ett snabbporträtt av en 
mycket annorlunda organist och kompositör - 
Cameron Carpenter. 
00.15 sápmi sessions Del 3 av 7. Ane Brun och 
Mari Boine. Akustiska singer-songwriters, jojk 
och kampsång. 
00.45 24 Vision 01.00 rapport 01.05 Väster-
bottensnytt 01.15 aBC 01.25 24 Vision
01.30 rapport 01.35 sydnytt

09.00 En bok, en författare Världar av liv. 
09.20 duellen 11 september. 
09.30 antikmagasinet Del 5 av 12. 
10.00 Världen Dokumentärserie. 
11.00 Löparbyn i Etiopien Flera framgångsrika 
långdistanslöpare och olympiska mästare kom-
mer från lilla Bekoji. De unga tjejerna Alemi och 
Hawii inspireras av sina idoler och drömmer om 
att ta sig ur fattigdomen. 
12.00 det osmanska riket Brittisk dokumen-
tärserie från 2013. Del 1 av 3: En enda familj blev 
ledare i Osmanska riket. 
13.00 Barnläkarna Brittisk dokumentärserie 
från 2011. Andra säsongen. Del 1 av 6. 
14.00 Begravningsentreprenörerna Del 2 av 3. 
Vi möter en muslimsk kvinna som tappat grep-
pet om sin tro och behöver hjälp med att ordna 
med sin fars begravning. 
15.00 En del av mig Tvivel. Vad krävs för att 
kunna bygga upp sin självkänsla på egen hand? 
15.30 siffror Matematikserie. Ekonomi. 
16.00 ur samtiden 16.00: Vi är romer: 
19.00 En bok, en författare En av oss. 
19.20 Fartyg på specialuppdrag 
19.35 Banbrytande arkitektur Dokumentärse-
rie om världens mest berömda byggnader. 
20.05 Jordens heta kärna Brittisk vetenskaps-
ilm från 2011. 
21.00 de levande öarna: Zanzibar Holländsk 
naturserie från 2012. Del 1 av 6: Zanzibar. 
21.55 skönhetsideal jorden runt: Panama 
Fransk dokumentärserie från 2013. Del 6 av 6. 
22.50 Kontinenter på drift: Oceaniens eld-
ring Fransk vetenskapsserie från 2011. Del 1 av 5. 
23.40 Historien om Lsd Testet 1943 av ett 
medel som är tänkt att förbättra blodcirkulation 
slutar med världens första LSD-tripp. 
00.40 En bok, en författare En av oss. Åsne Seier-
stad skriver om den största attacken i Norge.

20.00 Jills veranda, nashville 
21.00 sherlock Brittiskt krimi-
naldrama från 2014.
22.30 20 minuter Turkiskt thrillerdrama.
23.00 idrottens himmel och helvete - syntol-
kat Hets och värderingar. 
23.30 skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 
00.30 Vid lägerelden Finsk programserie.
01.00 agenda 
01.45 På spåret Del 11 av 13. 
02.45 Landet runt 
03.30 Återlyttarna Finsk programserie.
04.00 sportnytt

10.00 Efter tio Svenskt magasin från 
2013. Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och in-
tervjuer med artister, författare och 
politiker. 
11.40 sveriges skönaste gårdar Svensk under-
hållning från 2013. Säsong 2. Del 7 av 12. 
12.10 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
12.40 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
13.10 Holby city Brittisk dramaserie från 2012. 
Säsong 14. Del 43 av 52. 
14.30 The good wife Amerikansk dramaserie 
från 2010-11. Säsong 2. Del 15 av 23. 
15.25 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
15.50 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Kim och Aggie får en 
otrevlig överraskning när de besöker familjen 
Fletchers smutsiga hem i Leeds. 
16.25 How clean is your house Brittisk reality-
serie från 2005. Säsong 2. Del 2 av 20. 
17.00 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 19 av 21. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2012. Säsong 6. Del 12 av 48. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Vädret
19.30 Farmen Svensk realityserie från 2014. Sä-
song 7. Del 17 av 50. 
20.00 Bygglov Svensk inredningsserie från 2014. 
Säsong 10. Del 4 av 10. 
21.00 En resa för livet Svensk dokumentärserie 
från 2014. Del 4 av 4. 
22.00 nyheterna
22.00 nyheterna
22.05 nyheterna
22.30 Lokala nyheter
22.35 sport
22.45 Väder
23.00 Farmen Svensk realityserie från 2014. 
23.30 new girl Amerikansk komediserie från 
2012–13. Säsong 2. Del 21 av 25. 
00.00 Elementary Amerikansk kriminalserie 
från 2012. Säsong 1. Del 23 av 24. 
01.00 House Amerikansk dramaserie från 2004. 
Säsong 1. Del 17 av 22. 
02.00 Medium Amerikansk dramaserie från 
2005. Del 14 av 16. Efter att Allison haft en dröm 
om en liten licka som blir bortrövad och mör-
dad, söker hon efter ett samband i verkliga livet. 
02.55 glamour Amerikansk dramaserie.
03.30 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
04.10-04.45 Hem till gården Brittisk dramaserie.
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I OS i Vancouver 2010 pratade många om 

det norska curlinglagets kläder. Då hade de 

clownbyxor. Någon bildade en Facebook-grupp 

som hette ”The Norwegian Olympic Curling 

Team’s Pants”. Det betyder ”det norska olympiska 

curlinglagets byxor”. Gruppen ick över en halv 

miljon medlemmar. 

    – När vi spelade dåligt tittade vi bara på 

varandra och tänkte: ”åh, vi ser ut som clowner”. 

Det ick oss att slappna av, sa Christoffer Svae i 

det norska landslaget till New York Times.

    Även i OS i Sotji ska det norska curlinglandslaget 

ha speciella kläder. Då ska de ha overaller med 

mönster som ser ut som blixtar i de norska färgerna. 

Clownkläder gör det lättare att förlora

I 
lördags skulle jag på fest. Jag har en kompis som bor 
i en lite större lägenhet. Hon och en vän till henne 
delar på en stor trerummare. Därför är det oftast 
hos den här vännen som vi har fest om vi ska ha det 

hemma hos någon.  

I mItten av förra veckan ick jag en inbjudan till festen 
på Facebook. Jag läste den fort i telefonen. Samtidigt som 
jag läste inbjudan sprang jag till tåget. Kul, tänkte jag. 
Perfekt. Jag hade inget planerat för lördagen. Det var länge 
sedan jag var i min väns 
lägenhet. Hon har inte haft 
en fest sedan i början av 
hösten. Precis innan hon 
åkte till Asien för att resa 
runt där i tre månader. Nu 
blir det återträff, tänkte jag. 

Det fInnS en oskriven 
regel om festerna hos min 
vän. Alla är välkomna. Mina 
vänner är hennes vänner. 
Och mina vänners vänner är 
mina vänner, de blir därför 
hennes vänner. Förstår ni? 
Det spelar ingen roll. Det jag försöker förklara är att det 
brukar vara väldigt mycket folk på min kompis fester. 

Den Här GånGen bjöd jag bara med en vän. Vi 
träffades hos mig ungefär halv åtta på kvällen i 
lördags. Sedan åkte vi tillsammans hem till min vän. 
Det såg lite mörkt ut i hennes lägenhet när vi kom 
dit. Jag ringde på i alla fall. Hennes vän som hon delar 
lägenhet med öppnade. 

”Hon kommer hem snart” sa han. Kom in så länge”. 
Vi gick in.

va? var vI tIDIGa? Ja. Vi var väldigt tidiga. En hel månad 
tidiga!

Festen skulle vara sista lördagen i februari. Inte sista 
lördagen i januari. Jag skämdes. Åh så jag skämdes! Jag 
var röd som en tomat i ansiktet i säkert en timme... 
Men mina vänner bara 
skrattade. Jag är glad för det. 
Och det blev en bra kväll ändå. 
Vi såg på ilm och åt popcorn. 

Jag och min ena vän hade 
klänning och glittrigt smink. 
Min vän som äger lägenheten 
hade rosa mysig overall. 

erIKa GranatH

enliga planerna = så som man har bestämt att det ska 

bli

trerummare = en lägenhet som har tre rum plus kök 

och badrum

oskriven här: en regel som alla känner till men som 

ingen pratar om eller har skrivit ner i en regelbok

overall = byxor och tröja som sitter ihop. Har oftast en 

dragkedja fram

En bra kväll, 
inte alls enligt 
planerna

Jag vill ha Nyhetstidningen:

[ ] på autogiro för 53 kronor i månaden.

[ ] i ett halvår (24 nummer) för 335 kronor.

[ ] hela året (50 nummer) för 635 kronor.

[ ] Jag vill ha Sesam också, lika lång tid.  

 Då kostar det lika mycket till.

Förnamn: ......................................................................................................

Efternamn: ...................................................................................................

Adress: ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Postnummer och ort: .................................................................................

Telefonnummer: ..........................................................................................

Svarspost

122 320 900

128 20  Skarpnäck
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Nyhets-

tidningen 

betalar  

frimärket

SÅ HÄR SKRIVER VI I NYHETSTIDNINGEN

nyhetstidningen är en tidning på lätt svenska.  

Vi skriver nyheter för dig som förstår lika bra 

som andra, men som vill ha en tidning med ett 

enklare språk. 

vI SKrIver OftaSt korta och enkla meningar 

och vi använder hellre vanliga ord än ovanliga.  

Till varje artikel har vi en ordlista där vi 

förklarar ord som  ändå kan vara svåra. 

Det fInnS månGa orsaker till att man vill läsa  

på lätt svenska. Man kan ha dyslexi eller svårt 

att koncentrera sig på en lång text. det kan 

också vara något annat som gör att man inte 

kan läsa långa stunder. 

månGa UnGa och många äldre tycker om att 

läsa nyheter på lätt svenska. nyhetstidningen 

är också bra för den som har ett annat 

modersmål än svenska.

även Om DU läser andra tidningar också, kan 

nyhetstidningen vara något för dig. när man 

är stressad är det skönt att läsa en tidning som 

är lätt att förstå. när man vill förstå hur saker 

hänger ihop är det bra att läsa lätta texter. 

månGa männISKOr som läser 

nyhetstidningen för första gången blir 

förvånade över hur bra de förstår. Vi förklarar 

svåra saker med lätta ord!
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Det 
inns en 
oskriven 
regel om 

festerna 
hos min vän. 

Alla är välkomna. 
Mina vänner är 
hennes vänner. 


