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Så förbereds
rehab-bassängens
aktiviteter

Debatt och insändare

Adrian Bunjaku
testar vingarna
i Italien
Sporten: IFK Strömstads talangfulle Adrian Bunjaku ska
provträna med Serie A-klubben
Atalanta. Efter nyår reser han till
Bergamo för en veckas träning
med klubbens ungdomslag.


”Enligt januari
överenskommel
sen ska exempel
vis grundskolan
bli tioårig, och
ett statligt över
tagande ska
utredas.”
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Nyheter: Den 1 februari öppnas rehab-bassängen vid Strömstads sjukhus.
Praktikertjänsts fysioterapeut Susanne Hadenius Granqvist planerar nu för
Sidan 4
fullt hur verksamheten ska se ut.

 | 154:e årgången | Pris: 25 kronor

Christer Norinder inledde julafton med att ta ett traditionsenligt dopp i havet.

Julfirande i hälsans och gemenskapens tecken

Bild: Thomas Bennelind
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Fria ord & Ledare
Chefredaktören

Gunilla Håkansson:
Tack för ett fint 2019!

S

nart dags för en sprakande nyårsafton! I USA
och Kanada finns ju också helgen Thanksgiving
i slutet av november, en helg som jag tycker är
ganska sympatisk. För visst är det bra att stanna
upp och tänka på vad man är tacksam över ibland? Det
är så lätt att fokusera på det man inte är så nöjd med.
Så jag brukar ta nyåret som en stund att reflektera över
året som gått och inte minst plocka fram guldkornen
och se dem glimma. För egen del har året varit omtumlande och på det hela storartat. Jag började året som
chefredaktör på Allas, gick vidare till nyhetschef på
Östran – mitt första sommarjobb på 30 år – och därefter
blev jag student på en digital marknadsutbildning. I december började jag som chefredaktör på Bohusläningen
och Strömstads Tidning, ett drömjobb! Jag har därmed
fått uppleva att bo i Skåne, Småland och Bohuslän under detta år. Och inga har fått mig att känna mig så välkommen till en plats som bohusläningarna – Småland
och Skåne får ursäkta. Men det återkommer jag till i
nästa lördagskrönika!

Skolan behöver
ett starkt fokus
på kunskap
Skolresultaten har vänt
uppåt. I början av december
kom nyheten att Sverige
ännu en gång klättrar i den
internationella Pisa-undersökningen. Kraftiga förbättringar har skett sedan
bottennoteringen 2012.
Det är glädjande i
sig. Men när januari
överenskommelsen nu
fyller ett år kan det kanske också komma som ett
välbehövligt kvitto på att
skolpolitiken är på väg åt
rätt håll. Det senaste decenniet har skolområdet varit
starkt polariserat.
Attacker på friskolesystemet och valfriheten har
kommit från vänster. Hård
kritik har riktats mot de
reformer som Alliansregeringen genomförde under
Jan Björklunds (L) tid på utbildningsdepartementet.
Med uppåtpekande kurvor måste debatten dämpas, och det blir lättare att
motivera fortsatta reformer
i den riktning som uppenbarligen fungerar. Förbättrade resultat till trots finns
nämligen mycket kvar att
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GUNILLA HÅKANSSON
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Strömstad, Uddevallavägen, torsdag klockan 14.30. Efter flera gråslagna
decemberdagar bjöd annandagen på strålande solsken i Strömstad.

göra, i stort och smått.
Enligt januariöverenskommelsen ska exempelvis
grundskolan bli tioårig, och
ett statligt övertagande ska
utredas.
En nationell plan för ordning och reda i klassrummen ska införas, liksom en
mängd åtgärder för att ge
extra stöd till nyanlända
eller andra elever med särskilda behov. Höstbudgeten
innehöll en stor satsning
på lärarassistenter, som
är tänkta att avlasta lärare
med exempelvis administrativa uppgifter.
Det är nog uppskattat,
även om ännu fler lärare
säkert hade uppskattat
om de detaljstyrande och
tidskrävande regelverk som
är upphov till administrationsbördan minskats
istället. Att en redan stor
flora av riktade statsbidrag
utökas ytterligare är inte
heller optimalt.
Sådana invändningar till
trots är det mesta i januariöverenskommelsens skolavsnitt bra. Skolan behöver
ett starkt fokus på kunskap,
samt ordning och reda.
Elever behöver tydlig återkoppling i form av betyg
och nationella prov.
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Den postmoderna syn
på kunskap och pedagogik
som präglat skolan de senaste decennierna måste
rensas ut.
Att genomföra sådana reformer i praktiken är dock
lättare sagt än gjort. Det
illustrerades om inte annat
av höstens debatt om Skolverkets reviderade kursplaner – också det ett förslag
från “JÖK:en”. Där föreslog
myndigheten bland annat
att antiken skulle strykas
från historieundervisningen. Så mycket för traditionell kunskapssyn och faktakunskaper.
Det visar att reformer av
skolväsendet inte görs i en
handvändning. Skolvärlden
är uppbyggd med strukturer och en kultur som tar
lång tid att förändra, inte
bara därför att en viss syn
på kunskap eller pedagogik
kan sitta i väggarna utan
också för att eleverna byts
ut hela tiden.
De reformer som Jan
Björklund genomförde
under sina första år som utbildningsminister har fått
fullt genomslag först nu.
Desto mer upplyftande
att utvecklingen går åt rätt
håll, och att skolpolitiken

JENNY JOHANSSON
0526-624 05, mobil 0708-53 80 93
LINDA SMITH
0526-624 06, mobil 0730-70 48 54
KUNDSERVICE
Kundservice hanterar alla
prenumerationsärenden och nås
vardagar 7-16 samt lör-sön 7-13.
Telefon: 0526-624 18 och e-post
prenumeration@stnb.se

nu kanske kan få den arbetsro som behövs för att
göra den svenska skolan till
en av världens bästa.
Elever behöver tydlig
återkoppling i form av
betyg och nationella prov.
Den postmoderna syn på
kunskap och pedagogik
som präglat skolan de senaste decennierna måste
rensas ut.
Joakim Broman
Liberala Nyhetsbyrån

Rosling påpekade att vi journalister ibland glömmer att
berätta alla goda nyheter – så det får bli mitt nyårslöfte
till er. Det är klart att vi ska rapportera om allt som blir
fel, om olyckor och våldsdåd. Men också allt det ljusa
och saker som vi tillsammans gjort för att göra Bohuslän och världen lite bättre.
Ett riktigt Gott Nytt År önskar jag er, alla kära läsare!

Gunilla
Håkansson
gunhak@bohuslaningen.se
0522-99183

Ordet är fritt
Under Fria Ord kan du som
läsare skriva dina egna inlägg,
framföra åsikter och synpunkter. Vi har ett tak på 2500 tecken inklusive blanksteg.
• Tänk på att följa lagar och
förordningar, inläggen får inte
vara kränkande eller oetiska.
• Du ska stå för dina åsikter
– skriv under med ditt namn.
Insändare under signatur kan
accepteras i enstaka fall, men
redaktionen måste veta vem
du är.
• Redaktionen förbehåller sig
rätten att avstå från publicering.
• Mejla till: tidningen@stnb.se
•

VILL DU PRENUMERERA?
För aktuella priser och abonnemang, se stromstadstidning.se/
prenumerera eller kontakta kundservice.
OM TIDNINGEN UTEBLIR:
Anmäl dygnet runt via
stromstadstidning.se/kundservice
eller via självservice på telefon
0526-624 19

Hantera alla dina ärenden själv på
stromstadstidning.se/mittkonto
VILL DU ANNONSERA?
Privatannonser:
Få information och boka din annons
själv via stromstadstidning.se/
privatannons. För personlig service
ring 0526-624 18, då tillkommer
serviceavgift på 100 kr.

Privatannonser:
Boka företagsannons på telefon
0526-62 417 eller mejla
bokning@stnb.se
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När jag tänker tillbaka på 2019 är jag mest tacksam över
mitt nya roliga jobb och dessförinnan en fantastisk studieresa till London. Inte bara för att jag fick besöka BCC
och lika världsberömda The Guardian och The Financial Times, utan också för att jag lyckades återknyta kontakten med min aupairfamilj, som jag bodde hos under
ett år i min ungdom. Fantastiska Anna och Ian som gav
mig så mycket då. Vi hade inte träffats på över 35 år,
men det kändes precis som förr. Fast de båda var mycket
bekymrade över utvecklingen i världen. Jag piggade
upp dem med att skicka över Hans Roslings bok Factfulness, som pekar på allt som blivit bättre i världen. Vi
tror generellt sett att allt är mycket värre än vad det är
om vi får gissa. Ju högre utbildning ju sämre gissningar, i de flesta fall lyckades jämförelsegruppen (som var
apor) bättre än nobelpristagare. 90 % av världens barn
går i dag i skola i minst nio år. För varje 100-tal pojkar
som får utbildning får 87 flickor samma utbildning.
Visst kan det bli bättre, men det är ändå så mycket bättre än de flesta av oss tror.

Miljömärkt trycksak
3041 0083
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AKTUELLA

ERBJUDANDEN
Gäller till 1 januari
STRÖMSTAD

179k

K

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200:- SÅ FÅR DU KÖPA MAX 2 KG/MEDLEM

FÄRSK OXFILÉ

Brasilien/Naturkött hel bit ca. 900-1600g.

3 FÖR

30k

MÄNGDER AV PLAGG

1/2
DAM & HERR

UPP
TILL

+PANT

PRISET
Gäller på ordinarie pris

MAX 2 KÖP/HUSHÅLL

LÄSK COCA-COLA/FANTA/SPRITE
150 cl.

Några exempel för HENNE

MEDLEMSPRIS

TRÖJA

99k

K

39)*
K
MAX 3 KG/MEDLEM

LÖSVIKTSGODIS

MAX 3 KG/HUSHÅLL

BIFF/ENTRECOTE
Brasilien/Naturkött i bit.

2 kg. Peka färsk.

15kS

20kS

FUSKPÄLS

399:- NU

VeroModa

499:- NU

JACKOR
VeroModa

ALLA plagg

200 g.

499:- NU

30%

Gäller på ordinarie pris

HERR

Allt inför Nyår!

299:- NU

VeroModa

BRIEOST

Egna sillinläggningar,
rökta produkter, gravad lax,
fisk & skaldjur och
mycket annat gott!

ÄTMOGEN
AVOCADO/MANGO

ONLY

99:99:199:299:299:-

199:- NU

TEDDYJACKA

FUSKPÄLS

49)*
S
POTATISGRATÄNG

VeroModa

STICKAT
BYXOR
JACKOR

RESERVATION MOT SLUTFÖRSÄLJNING.
SORTIMENTET KAN VARIERA MELLAN BUTIKERNA

GÖTEBORG: Nordstan - Frölunda Torg - Allum - Kållered.
HALMSTAD: City - Hallarna. MALMÖ: Burlöv Center - Center Syd.
ÖVRIGA BUTIKER: Alingsås - Charlottenberg - Eskilstuna
Jönköping - Kalmar - Karlskrona - Karlstad - Knalleland
Kristianstad - Kungsbacka - Nordby - Norrköping - Skövde
Stenungsund - Töcksfors - Valbo - Väla - Västerås - Växjö
Örebro - Överby.
www.cassels.se

199:FRÅN 299:FRÅN 499:-

FRÅN
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Nyheter
Strömstad

Från 1 februari ska det vara öppet för gruppträning och enskild träning i olika varianter. Det är Praktikertjänsts plan.

Planer finslipas för
mer liv i bassängen
i Strömstad
Fredagen före jul blev kontraktet mellan Praktikertjänst och
Västfastigheter om rehabbassängen vid Strömstads
sjukhus klart. Dagarna innan
hade Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden sagt ja till sitt
avtal, som bland annat ger
bidrag till driften.
Praktikertjänsts fysioterapeut Susanne Hadenius Granqvist planerar
nu för fullt hur verksamheten ska se
ut. Hon arbetar i dag vid bassängen
i Bäckefors men bor i Fjällbacka och
kommer att åtminstone två dagar
per vecka vara på plats i Strömstad.
Start blir det 1 februari. Bassängen
i Strömstad ska vara bemannad tre
dagar per vecka. Den dag Susanne
inte är på plats håller en assistent
öppet. Övriga dagar är det möjligt
för privatpersoner och föreningar
att hyra bassängen. De tar då själ-

va ansvaret för exempelvis säkerhet. Tiderna ska vara flexibla, det
kommer att gå bra att hyra även
kvällstid.
– Det är många som är intresserade. Vi har bland annat förfrågningar
om babysim och om kajakträning
och från reumatikerförbundet, berättar Susanna Hadenius Granqvist.

”

Det kan vara till
exempel qi gong och
yoga i vatten eller
vanlig vattengympa
av olika slag
Susanne Hadenius Granqvist
om bassängens möjligheter

– Bassängen kommer att fungera
som en filial till bassängen i Bäckefors. Vi kan inte ge sjukvårdande
behandling i Strömstads bassäng
utan den blir öppen för personer
som har egna träningsprogram och
vi kommer att bygga ut olika former
av gruppträning, säger Sanna Hellman, rehab-chef i Bäckefors.
Där ansvarar Praktikertjänst för hela
rehab-verksamheten, alltså även
det som faller under sjukvård. I
Strömstad är det Närhälsans Rehab
på sjukhuset och rehab-avdelningen vid Capios vårdcentral som har
hand om sjukvårdande rehab.
I Strömstads bassäng kommer
man att kunna boka tid hos fysioterapeuten för att få ett personligt
träningsprogram om man har behov för det. Sedan kan man köpa
antingen ett månadskort eller ett
klippkort för tio träningstillfällen,
som gäller i sex månader.

Bild: Marita Adamsson

– Man kan köpa ett träningskort
även utan att ha fått ett program,
men man får ut mer av träningen
med ett personligt program, säger
Susanne Hadenius Granqvist.
Den som tränar på egen hand får
komma under de tre dagar bassängen är öppen. Grundtiderna är
mellan klockan 8 och 16.30, men
det är flexibilitet som gäller, säger
Susanne Hadenius Granqvist.
– Vi vill få så många badande som
möjligt. Finns det efterfrågan försöker vi ha öppet en morgon och en
kväll, men i Bäckefors har det inte
funnits den efterfrågan.
Hon planerar för flera olika sorters gruppträning, beroende på
intresset.
– Det kan vara till exempel qi
gong och yoga i vatten eller vanlig
vattengympa av olika slag, från
kom-igång-grupper till mera intensiv träning eller grupper med
speciellt fokus, exempelvis på ryggträning.
Grupperna bli fasta. Man anmäler
sig till en omgång träningstillfällen, till exempel fem gånger.
– Det finns oändligt mycket att
använda vattnet till, säger Sanna
Hillman.
En lång rad föreningar och personer som i dag tränar enskilt i
Strömstads bassäng kom till Närhälsans informationsmöte, när de
ansvariga gav information om läget
– stängningshotet – för bassängen.
Samtliga besökare vittnade om att

Fakta: Bassängen
• Bassängen i Strömstads sjukhus
ligger inne i Närhälsan Rehab.
• Hittills har Närhälsan haft hand
om bassängen, men när regionen
sänkte sitt årliga bidrag till drift
en från 1.4 miljoner till 750 000
ansåg sig Närhälsan inte kunna
driva den.
• Summan täcker inte kostnader
na och det krävs uthyrning utan
för den sjukvårdande verksam
heten för att få ekonomin att gå
ihop. Närhälsan har inte i uppdrag
att utföra friskvård och tog inte
på sig ansvaret.
• Praktikertjänst arbetar redan
i dag med uthyrning och friskvård
bassängen i Bäckefors. Företaget
tar nu över också bassängen
också i Strömstad.
• Där kommer att bli grupp
träning med olika inriktning och
möjlighet att träna efter eget
program. Bassängen ska också
hyras ut.

de haft stor nytta av tillgången till
en varmvattenbassäng och önskade
en fortsättning.
Babysimmarna har sedan dess
skrivit kontrakt med Tanumstrand
om tillgång till bassäng och startar
en grupp där, men verksamheten
är populär och planen är att ha en
grupp även i Strömstad om bassängen får leva vidare.

Marita Adamsson
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Strömstad

Flydde från kriget – nu öppnar han
tandläkarmottagning i Strömstad
Strömstad har fått en ny tandläkarmottagning. Efter en liten marknadsundersökning öppnade Granit Hoti en mottagning som blir den tredje i Strömstad.
Strömstad är ingen ny plats för tandläkaren
Granit Hoti, 30 år. Han kommer från Kosovo.
Strax före Balkankriget flyttade hans familj
till Strömstad och Granit började skolan på
Bojarskolan. Föräldrarna flyttade tillbaka till
Kosovo, men nu är Granit tillbaka i Strömstad
med egen praktik.
– Min fru Jetmira praktiserade på Folktandvården här i Strömstad och jobbar där
nu, säger Granit Hoti.
Han är utbildad i Göteborg och har tidigare
arbetat på Folktandvården i Sverige och flera
år hos privata tandläkare.
Det är ett stort steg att öppna eget. Granit
gjorde en liten marknadsundersökning i
Strömstad och kom fram till att det finns
underlag för ytterligare en tandläkare. Cirka
tre miljoner kronor kostar det att sätta upp
en praktik. Optimalt för en mottagning med
tandsköterska och tandhygienist är cirka
1 000 patienter.
– Det går att köpa begagnad utrustning
men det var aldrig aktuellt. Svårast var nästan
att få tag på en tandsköterska, men även det
har löst sig, säger Granit
Under åren har han vidareutbildat sig i
endodonti, rotfyllning. Det finns två metoder att rotfylla. Vanligast är att man går

in i tanden via tuggytan. En annan metod
som Granit är utbildad i är att man gör ett
kirurgiskt snitt i tandköttet och kommer åt
tanden via rotspetsen.
Närmaste akuttandläkare finns i Uddevalla. Den nya mottagningen kommer därför att pröva att ha jour-mottagning under
sommaren, för turister och andra med akuta
tandproblem.
Granit Hoti hoppas en del på norska patienter. I Norge finns inte något som liknar
det svenska högkostnadsskyddet och ett
tandläkarbesök i Norge är cirka 20 procent
dyrare än i Sverige.
Ska man be om offerter hos olika tandläkare
för en större behandling? Granit menar att
det alltid tillkommer en undersökningsavgift på cirka 1 000 kronor innan man kan
lämna en offert. Med det svenska högkostnadsskyddet brukar det ändå bli lika kostnad
oberoende vilken tandläkare man går till.
Tandblekning är populärt.
– Vi erbjuder bara blekskenor med blekmedel, säger Granit Hoti. Tandblekning med
laser kan skada tanden.
Tandläkarskräck går att övervinna.
– Man får vara lyhörd för patienten och
börja behandlingen i lugn takt. Det är mycket
sällan jag behövt använda lugnande medel,
säger Granit Hoti.

Jerker Norlander

Granit Hoti, ny tandläkare i Strömstad.

jerker.norlander@stnb.se

Bild: Jerker Norlander

STRÖMSTAD–SANDEFJORD

Boka och gör
din företagsannons själv.
I vårt verktyg Annonsstudio skapar du snabbt och
smidigt din annons. Välj dag, storlek och utförande –
se ett färdigt förslag på ett par minuter.

Betala
med kort/
Swish

DAGSTUR
från

32 SEK per

person en väg. Barn 4-15 år
halva priset.

För alla Color Club-medlemmar
I januari och februari
Gäller 1 bil och 5 personer en väg.
Från 142 SEK för icke-medlemmar.
Tillägg för bil över 2 m hög/5 m lång.

ÄR DU INTE MEDLEM?
Anmäl dig på colorline.se

TIDTABELL 2020
FRA STRØMSTAD

FRA SANDEFJORD

01/01

1700

1330

02/01–16/01 og
14/04–16/04

1340, 2000

1000, 1700

17/01–13/04 og
17/04–23/12

1000, 1340, 1700, 2000*

0700, 1000, 1330, 1700*

* Ingen avgång 11/05 og 08/06 kl. 1700/2000.

colorline.se | +46 526 62000
60:- kronor tillkommer vid beställning på terminalen vid avresa

SAD-LJ19-46A

Kom igång på stampenmedia.se/annonsstudio

GRATIS
BILPAKET
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Nyheter
Strömstad

Västsverige

Församlingshemmet
bjöd på mat och värme
”
Dörren till församlingshemmet stod öppen och julmaten
var uppdukad. Trots att lokalen
i år inte var särskilt välbesökt
kände sig församlingspedagogen Frank Robra nöjd med initiativet. Att det inte heller var
antalet besökare som var det
viktigaste styrktes av Strömstadsborna Jerker Smith och
Göran Åkerlind.

Prinskorvar, skinka och sill. Julbordet i kyrkans församlingshem
var välfyllt. Frank Robra och den
ideellt arbetande personalen har
dukat och fixat.
– Maten är helt underbar. Vi har
fått till skänks varmrätter från
Restaurang Park, kallrätter från
Rossö Hamncafé och fina tårtor
från Backlunds. Tyvärr har vi inte
varit fler än omkring 20 personer.
Förra året hade vi nära 50 besökare,
säger han.
Frank Robra tycker det är viktigt att erbjuda alternativ under

Det har varit
jättefint. Skinkan
och sillen smakade
allra bäst.

Frank Robra, församlingspedagog vid Strömstads pastorat, tog emot bland
andra Göran Åkderlind och Jerker Smith
Bild: Thomas Bennelind

julafton.
– Absolut. Vi vet om att en del
personer sitter ensamma hemma
på jul. Att då kunna komma hit,
äta julmat och umgås en stund är
viktigt, säger han.
Jerker Smith och Göran Åkerlind
har nyss ätit klart maten. Nu fylls
kaffekopparna på. Det småpratas

om livet och julen. Tidigare under dagen har vännerna tagit ett
juldopp.
– Det har varit jättefint. Skinkan
och sillen smakade allra bäst. Det
är första gången jag kommer hit
på julafton. Det var Jerker som
väckte idén att komma hit. Annars
hade jag gått hem efter badet. Men

nu ska jag hem och se Karl-Bertil
Jonssons julafton, säger Göran
Åkerlind.
Jerker Smith känner sig tillfreds
efter maten.
– Det är strålande. Jag tycker också om idén att man tar tillvara på
maten från restaurangerna donerat
till julmaten, säger han.
Det är inte första gången som
Jerker Smith besöker församlingshemmet.
– Nej, tidigare har jag varit här
tillsammans med min mor under
en författarkväll, säger han.

Thomas Bennelind
thomas.bennelind@stnb.se 0526-624 07

Kämpersvik

Västtrafik höjer priserna efter nyår.
Förklaringen bakom höjningen är
ökade personalkostnader. (Arkivbild)
Bild: Thobias Nilsson

Västtrafik
höjer priserna
efter nyår
Efter nyår blir det dyrare att
åka kollektivt för bohusläningarna. Från och med den 5 januari höjs Västtrafiks biljetter
med 2,8 procent. Anledningen:
Ökade personalkostnader.
Både enkelbiljetter och periodbiljetter väntas bli dyrare efter årsskiftet, åtminstone för den som bor
i Bohuslän. Prishöjningen innebär
ett snitt på 2,8 procent dyrare biljetter och väntas gälla alla kommuner utom Göteborg. Anledningen,
meddelar kollektivtrafiknämnden,
är ökade kostnader.
– Hälften av våra kostnader är
personalkostnader och vår personal ska givetvis ha löneförhöjning,
precis som alla andra. Dessutom
går bränslepriserna uppåt, säger
Ulrika Frick (MP), ordförande i
kollektivtrafiknämnden.

”

Det är så klart aldrig
kul att höja priser,
men samtidigt
måste vi ju täcka de
kostnader vi har

tradition med julbad i Kämpersvik,
men det kan bli det framöver. Min
svägerska bor i orten. Familjen
samlas här för lunch, bastu och bad.
Det var varmt och skönt i vattnet,
säger han med ett leende.
Christer Norinder börjar huttra.
Alldeles strax är det dags för en till
vända i den 80-gradiga bastun.
– Bastun och badet är vår samlingspunkt i Kämpersvik, säger
han.

Från och med den 5 januari väntas
de nya priserna börja gälla. I Uddevalla kommun kommer exempelvis en enkelbiljett för en vuxen att
kosta 33 kronor, istället för nuvarande 31 kronor och motsvarande
ungdomsbiljett 25 kronor, istället
för 23 kronor som den gör i dag.
Tråkigt men nödvändigt, menar
Ulrika Frick.
– Det är så klart aldrig kul att
höja priser, men samtidigt måste
vi ju täcka de kostnader vi har. Det
är givetvis en noggrann avvägning
vi gör, säger hon.
Enligt Ulrika Frick har antalet
resenärer ökat med cirka fem procent, varje år, under flera års tid. En,
enligt henne, positiv utveckling
men som innebär ökade kostnader.
– Vi är jätteglada över att det
är fler som reser men vill vi ha en
fortsatt utbyggnadstrafik måste vi
också finansiera den, säger Ulrika
Frick.

Thomas Bennelind

Frida Bergkvist

Kämpersvikbon Christer Norlinder är ingen badkruka.

Bild: Thomas Bennelind

Tappra julbadare i Kämpersvik
Fem grader i havet – inga
konstigheter. Strax innan
lunchtid på julafton tog de sig
ner till badstegen. Traditionen
med julbad i Kämpersvik lever
vidare.
Det är ungefär samma temperatur i luften som i havet när Kämpersviksbon Christer Norinder
kliver ut ur bastun. På inrådan av
Strömstads Tidnings utsände reporter går sakta mot badstegen.

Med inte alltför stor möda kliver
han ner i vattnet. Känslan efteråt?
– Härligt, det är friskt! Det var
inga problem att bada i dag, säger
han.
Christer Norinder har bott i Kämpersvik i 30 år. Vid badplatsen står
också en bastubyggnad. Hår träffas
Kämpersviksborna varje lördag för
just bad och bastu. Att det är julafton påverkar inte badarnas intresse
– tvärtom.
– Vi badar även varje nyårsafton,
påskafton och alla lördagar under

året. Jag tror att vi har gjort såhär
i tio år. Det blir en bra start på dagen med god mat och avkoppling,
säger han.
Men Christer Norinder var inte
först på plats. På förmiddagen hade
omkring 20 personer, vuxna och
barn, hoppat i havet. Grebbestadsbon Matti Demegård har fått på
sig varma kläder. Efter badet med
familjen njuter han av sällskapet
och fikat.
– Vi fick en perfekt start på julafton. För mig har det varit inte varit
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Strömstad

Västsverige

Häktad man från Strömstad
dömd för flera brott
Strömstadsbon som tidigare
dömts för liknande brottslighet sätts nu bakom lås och bom
meddelar tingsrätten som nu
har avkunnat sin dom. Bland
annat har den dömde mannen
anträffats med större mängder
narkotika som varit avsedd för
försäljning, enligt rätten.
Mannen som har stått tilltalad
för två fall av stöld, tre fall av narkotikabrott, ett fall av ringa narkotikabrott och ett fall av brott mot
knivlagen – döms till ett år och två
månader i fängelse.
Stölderna kan ringas in till bostaden där mannen varit inneboende.
Han ska bland annat ha stulit 43
morfintabletter av den han varit
inneboende hos, samt en väska
som bland annat innehållit en
surfplatta, keps och allergimedicin, som tillhörde en inneboende
som tagit över hans rum.
Väskans innehåll värderas till

drygt 8 500 kronor.
När den dömde mannen anträffades i samma veva som väskstölden kunde polisen beslagta 1732 tabletter av det narkotiska preparatet
alprazolam från mannen.
Enligt den skriftliga bevisningen
motsvarar den mängden 577 dagars
förbrukning, vilket talar för att tabletterna inte varit avsett för eget
bruk utan langning, skriver rätten
i sitt dombeslut.
Bara knappt en vecka tidigare ska
mannen dessutom ha anträffats
med 8 gram cannabisharts, 6 gram
khat, närmare 9 gram kokain och
49 morfintabletter (där flertalet
blivit stulna av den han varit inneboende hos).
Det är också vid detta tillfälle mannen burit en kniv, som är
upprinnelsen till att han dessutom
döms för brott mot knivlagen.
Efter denna tidigare händelse
testade mannen dessutom positivt
för tramadol, alprazolam, klonazepam, amfetamin och metamfe-

”

Mannen som dömts
för liknande brotts
lighet så sent som
i slutet på mars tidi
gare i år, förekom
mer sedan tidigare
under 29 avsnitt i
belastningsregistret

tamin, varför han döms för att ha
använt narkotika.
Vidare döms mannen dessutom
för ett narkotikabrott från i somras,
då han haft på sig 21 gram cannabisharts, 4,5 gram MDMA, 18 tabletter alprazolam och 27 tabletter
tramadol.
Precis som med den stora mängd
alprazolam som beslagtogs i oktober, konstaterar rätten att narkotikan vid detta tidigare tillfälle
också ska ha utgjort ett led i narkotikaförsäljning – då polisen även
tog mannens midjeväska som
innehöll en våg, två telefoner, ett
anteckningsblock med namn och
siffror, samt kontanter.
Mannen som dömts för liknande
brottslighet så sent som i slutet
på mars tidigare i år, förekommer
sedan tidigare under 29 avsnitt i
belastningsregistret.

Pontus Johansson
pontus.johansson@stnb.se

Strömstad

Strömstadskvinna
dömd för penningtvätt
Kvinnan, som är hemmahörande i Strömstad, har nekat till
anklagelserna om penningtvätt och menar att hon handlat
i god tro. Tingsrätten gör dock
en annan bedömning.
Penningtvätten ska vara ett led i
ett bedrägerimål med hemvist i en
annan del av landet. Mannen som
utfört bedrägeriet ska därefter ha
satt in 100 000 kronor av 150 000
kronor, som han kommit åt genom
bedrägeriet, på ett bankkonto tillhörande en kvinna i Strömstad.
Strömstadskvinnan själv anser att
hon hjälpt personen i god tro och
ville vara snäll då personen uppgav

att han inte hade något bankkonto,
något hon inte heller ska ha ifrågasatt.
Efter insättningen ska hon ha
fått sms med två-tre nummer och
belopp som skulle swishas till
numren som angavs. Efter bara
något dygn ska dock bankkontot
ha spärrats, fortfarande med en stor
summa av det totala beloppet kvar
på kontot, för att sedan upptäcka
att pengarna var borta.
Hon ska då ha fått panik när hon insett att banken tagit pengarna och
då kontaktat mannen och som gett
instruktioner om att säga till banken att hon inte visste var pengarna kom ifrån.
Att hon fått panik över att peng-

Kvinnan från Strömstad döms för penningtvättsbrott till villkorlig dom
med 40 dagsböter om 50 kronor, motsvarande 2 000 kronor.

Bild: Björn Larsson Rosvall/Exponera

arna varit borta och sin önskan om
att snabbt bli av med pengarna gör
att tingsrätten anser att hon borde
ha insett att pengarna härrör från
brott.
Kvinnan döms för penningtvätts-

brott till villkorlig dom med 40
dagsböter om 50 kronor, motsvarande 2 000 kronor.

Pontus Johansson
pontus.johansson@stnb.se

Bohuslän

Nekades inträde – slog ordningsvakt i ansiktet
En man i 25-årsåldern ilsknade
till och angrep en ordningsvakt
efter att ha nekats inträde på
en krog i norra Bohuslän
i somras.
Den dömde mannen, som påstår sig ha varit såpass berusad att
han inte minns händelsen i fråga,
betvivlar inte att händelsen skett
– utan har erkänt efter att ha fått
den återberättad för sig.
Enligt ordningsvakternas vittnesutsaga ska mannen ha slagit en av
dem i ansiktet när han nekats inträde efter att han inte velat betala
inträde till krogen. Rätten betvivlar inte berättelsens trovärdighet

och dömer mannen till våld mot
tjänsteman.
Gärningen som motsvarar en
månads fängelsestraff har i stället
blivit en villkorlig dom med samhällstjänst i 50 timmar.
Den angripne ordningsvakten har
begärt 10 000 kronor i skadestånd,
dels 5 000 kronor i ersättning för
kränkningen och dels 5 000 kronor
för sveda och värk.
Den dömda mannen har dock endast godtagit att utge skadestånd
om 450 kronor för sveda och värk,
en linje som också rätten går på
gällande ersättning till ordningsvakten.

Enligt rätten beror det bland annat på att svedan och värken lade
sig efter bara några dagar och att
mer än 450 kronor därför inte är
skäligt, samt att kränkningen inte
uppgår till ersättningsberättigad
nivå.
Bland annat skriver de att det i
ordningsvakters arbetsuppgifter
ingår ”... att ingripa mot besvärliga
och ibland våldsamma personer.
De måste i sådana situationer vara
beredda på att mötas av visst våld
och ha en större mental beredskap
för detta”.
En ordningsvakt attackerades i
somras av en man i 25-årsåldern i
norra Bohuslän. Bild: Stefan Bennhage

Pontus Johansson
pontus.johansson@stnb.se

Enligt chefsläkaren Magnus Söderbergh ska larmmattan ha krånglat
tidigare utan att någon anmälan
gjorts.
Bild: Stefan Bennhage

Patient dog
efter trasig
larmmatta
När patienten hittades på golvet visade det sig att larmmattan varit ur funktion. Nu lex
Maria-anmäls händelsen.
En person har avlidit på Näl i
Trollhättan efter att en larmmatta inte fungerat. Enligt anmälan
ska patienten ha hittats liggandes på golvet i sitt rum, varpå det
visat sig att larmmattan inte utlöst
något larm.
Patienten ska ha drabbats av en
höftfraktur och två dagar senare
innan operation, ha avlidit på sjukhuset. Nu anmäls händelsen enligt
lex Maria.
– Vi har inte haft några rutiner
för att kontrollera den här typen av
utrustning. Varför kan jag faktiskt
inte svara på, säger Magnus Söderbergh, chefsläkare på Nu-sjukvården i Trollhättan.
Enligt Magnus Söderbergh ska
mattan ha krånglat vid upprepade
gånger tidigare, men trots det inte
tagits ur bruk.
– Det kan vara så att olika personer har upptäckt att den krånglat
vid olika tillfällen och på så sätt har
det missats. När det upptäcks första
gången ska vi givetvis anmäla det
så att det kommer till kännedom,
men det har vi inte gjort.

”

Vi har inte haft
några rutiner för att
kontrollera den här
typen av utrustning
När en patient läggs in görs det
enligt Magnus Söderbergh, en bedömning om det finns en risk att
patienten ska falla och skada sig
och vilka åtgärder som ska vidtas
för att förebygga det. En sådan åtgärd är en larmmatta. Men i det
här fallet larmades inte personalen,
utan när tros ha lämnat sängen och
fallit i golvet.
– Det man vet är att personen faller och det bildas en höftfraktur.
Det blir en påfrestning för kroppen och risken att man avlider ökar
kraftigt. Är man skör från början
har man inte så mycket reserver,
säger Magnus Söderbergh.
Efter att händelsen påträffats
säger Magnus Söderbergh att
sjukhuset vidtagit åtgärder för att
förhindra framtida olyckor. Bland
annat har man sett över och infört
nya rutiner.
– Vi har infört rutiner för att
kontrollera utrustningen och letar
efter en annan modell av larmmatta
som är mer tillförlitlig, säger han.

Frida Bergkvist
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Nyheter
Tanum

”Jag får alltid en kram innan jag lägger mig varje natt. Till och med hennes son kommer ner. Det är otroligt egentligen”, säger Sten.

Sten räddades från
hemlöshet av sin
dotter i Grebbestad
En 70-årig man som bor på en
tågstation blir omskriven i tidningen, upptäcks av sin vuxna
dotter som inte sett honom på
20 år och flyttar in hos dottern
och hennes 16-årige son. Nej,
det är inte en synopsis för en ny
hjärtevärmande Netflix-serie,
utan en helt sann historia som
nu fått ett lyckligt slut i Grebbestad.
I september i år blev den då nyamputerade Sten Söhrman, 70, hemlös
och tvingades tillbringa större delen av dygnet på Göteborgs centralstation. Hans livssituation hade då
havererat i rask takt på bara några
månader. Att den skulle vända uppåt igen lika snabbt några månader
senare hade han ingen aning om.
Bakgrunden till hans olycka var
två oförutsedda händelser på kort
tid. Inte nog med att kallbranden i

hans vänstra ben förvärrats så till
den grad att han i slutet av augusti
blev amputerad och rullstolsburen,
i samma veva fick han också lämna
sin brors lägenhet i Skene, i Marks
kommun sex mil från Göteborg.
Sten hade varit inneboende hos sin
bror, men nu hade brodern gift sig
och frun skulle flytta in.
– Han har inget ansvar för mig.
Jag vill inte det heller och sa det till
honom. Under ett par månader blev
benet bara sämre och sämre. Under
tiden gav han mig käk och tog hand
om mig. Han har ställt upp jävligt
mycket för mig, berättar Sten när
GP gör ett reportage om hans situation den 7 december.
Då hade han varit hemlös i cirka tre
månader, och hunnit skapa sig en
tillvaro på Göteborgs resecentrum
och en relation till människorna
som jobbar där. Han fick bullar av
kioskpersonal, laddade sin telefon

på fiken och sågs om lite extra av
vakterna.
När han kom ut från sjukhuset
efter sin amputation hade Sten
räknat med hjälp till bostad från
socialtjänsten i Marks kommun, där
han var skriven. Men de förhoppningarna grusades snabbt. Han fick
hyra in sig på ett vandrarhem för
300 kronor natten, men det blev
snabbt ohållbart ekonomiskt, trots
att pensionen kommer varje månad.
– Socialtjänsten menar att jag
skulle kunna få bistånd, men det är i
så fall först efter att jag har kört slut
på mina pengar. Jag accepterar inte
det. Jag vill inte ha kronofogden
på dörren. När pengarna började
sina så drog jag därifrån. Det var i
september någon gång, förklarade
Sten i GP:s reportage.
Och det var just reportaget i GP
som blev vändningen.
Hemma i Grebbestad satt Anita
Ekelund, 44, när hennes mamma

som var på besök från Norge plötsligt ville visa henne en bild som dykt
upp i hennes flöde på Facebook.
– Jag tänkte jaja, det är väl någon
meme. Men när hon kom bort till
soffan och vände på datorn såg jag
att det var en bild av pappa under
rubriken ”Därför bor Sten, 70, på
centralstationen”. Det var en total
chock. Att se den bilden var helt förfärligt, säger Jenni Ekelund till GP.

”

Vi har kunnat
fortsätta som om
ingenting har hänt

Bild: Robin Aron

de sig direkt, och nästa morgon styrde de mot Göteborg för att hämta
hem Sten.
– Jag kände inte igen dem först.
Men när de sa sina namn så gick det
upp för mig, i nästan samma ögonblick, att det ju var min dotter Jenni
– och Anita också. Det var väldigt
överraskande. Det var det sista jag
hade räknat med, säger han.
– Han var liksom reducerad och
lite förvirrad, säger Jenni. Han ville
bjuda på kaffe så vi satte oss och
småpratade lite och visade honom
bilder av hans barnbarn. Efter tio
minuter tror jag att han sa: då åker
jag väl med er hem. Ja, det är därför
vi är här, sa vi. Då bröt vi upp ganska
snart. Han sa bara hejdå till vakterna på stationen, sen tog vi rullstolen
och körde iväg.

Jenni Ekelund
Stens dotter

Efter att hennes föräldrar skilde sig
under tidigt 80-tal flyttade Sten
tillbaka till Sverige från den norska
västkusten, och sedan dess har hon
träffat sin pappa två gånger, senast
när han hälsade på i Norge 2002.
Trots ljusa minnen av ett starkt
band under Jennis barndom.
– Jag tror att det blev för svårt för
honom att bara finnas där under
helger eller bara besöka över jul. Till
slut blev det en vana att han inte var
där längre, säger Jenni.
Hon och hennes mamma bestäm-

Nu bor Sten med Anita och hennes
16-årige son i Grebbestad. Hon har
även tre utflugna döttrar och tre
barnbarn. Att återknyta kontakten med Sten efter 20 år har gått
anmärkningsvärt smidigt.
– Vi har kunnat fortsätta som om
ingenting har hänt. Det är inga konstigheter. Det är ingen som går och
bär på gammal skit, säger Jenni.
– Livet funkar inte så. Om man
ska känna bitterhet om ditt och dattan – hur många människor skulle
man inte gå runt och vilja mörda
då? Det får man bara glömma, säger Sten.

Alexander Ekström
alek@bohuslaningen.se

Allt för ditt nyår.
Och lite till.
SUPERPRIS

189:/ kg

Färsk oxfilé
BRASILIEN • Ca 1,6 kg • Kylvara.
Max 3 st/hushåll.

SPARA 25:-

49.90

/förp

SPARA 20:-

49.90

/kg

Västerbottensost

Lösgodis

450 g • Lagrad i minst 14 månader.
Kylvara. Ord. pris 74,90 kr.
110,89 kr/kg. Max 3 förp/hushåll.

Lösvikt • Ord. pris 69,90 kr/kg.
Max 2 kg/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

ALLTID I SORTIMENT

3 FÖR

SPARA 15.51–19.71

40:-

OLW Snacks
225–275 g/st
Välj mellan olika sorter.
Ord pris 18,50–19,90 kr/st.
48,47-59,24 kr/kg.

SPARA 9.90

10:-

Pizzadeg med pizzasås
600 g • Kylvara. Ord. pris 19,90 kr.
16,67 kr/kg. Max 3 förp/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

Erbjudandena gäller från torsdag–onsdag 26/12 2019 – 1/1 2020
Reservation för slutförsäljning och tryckfel. Försäljning endast till privathushåll. Lokala avvikelser kan förekomma. Lidl kundtjänst: 020-190 8070, www.lidl.se/kontakt.
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Kultur & Nöje
Kultur

På annandagen uppträdde Strömstad Gospel i Strömstads kyrka: ”Jag är så glad över min kör och musikerna. De är oerhört duktiga. Jag känner mig trygg med dem”, säger körledaren Annelie
Karlsson.
Bild: Thomas Bennelind

Lyckliga jultoner
av sammansvetsat
Strömstad Gospel
Körledaren Annelie Karlsson vill bjuda besökarna på svängig gospel.
Annandagens konsert i Strömstads kyrka blev energisk när sångare
och musiker underhöll i vacker julanda.

Förberedelserna pågår in i det sista. I ett av husen intill kyrkan har
sångarna och musikerna i Strömstad Gospel fyllt på energinivåerna
med mat och peppande samtal.
Ett fåtal minusgrader har lagt
bäddat in gräsmattorna med frost.
Annelie Karlsson, körledare för
Strömstad Gospel, knyter slipsar
och tar pulsen på gruppen som om
drygt 20 minuter ska uppträda.
– Jag är så glad över min kör och
musikerna. De är oerhört duktiga.
Jag känner mig trygg med dem. Sedan gäller det givetvis att även jag
gör mitt jobb, säger hon.
Jobbet, eller rättare sagt, uppträdandet ska utföras. Gospel, som i
huvudsak är en kyrklig musikgenre med rötter i USA, kommer naturligtvis i kväll till sin fulla rätt:
”Go, tell it on the mountain”, är en
klassisk julsång som finns med i

programmet.
Gospel på annandagen i Strömstad kyrka har förekommit sedan
2013.
– Jag började arbeta här 2012,
och ett år senare hade vi den första
konserten. Repertoaren förändras
till varje julkonsert. Publiken kommer att känna igen något, men det
blir även en del nytt, säger Annelie
Karlsson.
Hur väl tycker du att gospel och
julen gifter sig?
– Gospel är musik som man blir
glad av. Ofta svänger man runt lite,
det finns en del gospel i jullåtarna
som spelas på radio. Gospel vill leverera glädjens budskap: Jesus har
kommit.
Gruppen övar varje torsdag inför de olika evenemangen under
terminen.
Anneli Karlsson, som har rötter
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Veckans boktips

Bibliotekarier som skriver boktips. Linda Oderbrant, Lise-Lotte Arnäs (sittande), samt från
vänster Terhiä Voionmaa, Gunilla Sandin, Eva Danielsson, Eva Bejhed, Lena Vallsten.

Psykologisk thriller om familj
i kris med många vändningar
För årets sista boktips svarar
Eva Danielsson, bibliotekarie
vid Strömstads gymnasium.
Hon väljer en familjeberättelse,
spännande intill sista raden.
Mattias Edvardsson: En helt
vanlig familj (Forum)
Körledaren Annelie Karlsson var full av energi och entusiasm.

Freddie Edstam, tenor i Strömstad Gospel, trivdes i kyrkan.

inom frikyrkan och hållit på med
gospel i hela sitt liv, berättar att
gruppen redan i augusti började
repetera inför jul.
– Men det är i november som vi
övar allra flest jullåtar, säger hon.
Tenoren Freddie Edstam, som är
en av medlemmarna i Strömstad
Gospel och medverkat i fyra julkonserter, känner sig redo – trots att
han inför årets upplaga kom sent
in till repetitionerna.
– Jag känner taggad, det ska bli
riktigt kul. Jag har studerat ett år
av ämneslärare på Göteborgs Universitet, kom därför direkt in för att
nöta konsert, säger han.
Hur känns det att sjunga gospel på
annandagen i Strömstad?
– Att få sjunga gospel i kyrkan i
Strömstad är hemma för mig. Det
vilar bara ett lugn över mig, för jag
vet om att jag har kören och Annelie

”

Det vilar bara ett lugn
över mig, för jag vet
om att jag har kören
och Annelie med mig

Bild: Thomas Bennelind

År 2018 fick Mattias Edvardsson
sitt stora genombrott med En helt
vanlig familj, som har sålts till ett
trettiotal länder och fått ett mycket
positivt mottagande, inte minst i
USA.
Den har ofta jämförts med en
annan succébok, Malin Giolitio
Perssons Störst av allt. Båda böckerna handlar om unga kvinnor som
ställs inför rätta anklagade för
mord, men den här historien står
stadigt på egna ben.
Bokens familj består av prästen
Adam, advokaten Ulrika och deras
19-åriga dotter Stella. En till synes
helt vanlig familj. Eller är den det?
Hur väl känner familjemedlemmarna egentligen varandra?
I inledningen sitter Adam i tingsrätten och väntar på att vittna i rät-

tegången mot Stella. I hans tillbakablickar avslöjas att hon varit ett
problembarn, men hans kärlek till
sitt enda barn har fått honom att
blunda för svårigheterna. Chocken blir total när hon sent en natt
kommer hem med blodiga kläder.
Nästa dag briserar bomben. En
man har mördats under natten, och
Stella har setts på platsen. Hans dotter, en mördare? För Adam är det
otänkbart. Driften att skydda henne får honom att överträda gränser
han aldrig tidigare trott skulle vara
möjligt.
Men Adam är inte den enda som
bär på hemligheter. Även Stella och
Ulrika får komma tals och berätta
historien ur sina perspektiv, något
som omkullkastar den nästintill
perfekta familjebild som Adam
målat upp.
Sakta men säkert läggs pusselbitarna på plats, men den omsorgsfullt uppbyggda intrigen håller läsaren i ovisshet om vad som hänt
ända till den sista sidan. En thriller
med många oväntade vändningar!

Eva Daniielsson

Bild: Thomas Bennelind

med mig, säger Freddie som fyller
22 år på lördagen.
Bänkraderna i kyrkan börjar så
sakteligen fyllas. Prästen Kedidjan
välkomnar och introducerar gruppen.
Sedan börjar det svänga. Låtar
som, Joy, Mary did you know, Angel´s Carol, framförs av kören som
kompas av Olle Åkerlund, Linnea
Åkerlund, Fredrik Ehnebom, Håkan Torstensson och Joachim Vannberg.
I mitten av konserten hålls andakt. Under den sista delen får
Annelie Karlsson igång publiken.
Det klappas händer när körledaren,
sångarna och musiker lyckas med
sitt uppdrag. Glädjen genomsyrar
kyrkan.

Thomas Bennelind
thomas.bennelind@stnb.se 0526-624 07

Mattias Edvardsson har skrivit thrillern som är dagens boktips.

Bild: Caroline Edvardsson

Det ser nästan ut som om de dansar i mörkret, alla kulörta smågranar vid
Greby. Det är Ann-Sofie Karlsson som sedan flera år tillbaka sätter ut fullt av
granar framför huset, till egen och förbipasserandes glädje.

Bild: Jerker Norlander
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Kors & tvärs

Frågor om inslag på sidan besvaras vardagar mellan kl 13.00 och 15.00 på tfn: 08-555 206 79 | E-post: slm-kryss@bulls.se

Fredagskrysset av Marie Roos

| Tävlingsnummer 7589

1

2

Tävla om lotter med miljonchans
1. Fyll i bokstäverna från Fredagskryssets blåfärgade rutor i motsvarande
numrerade rutor till höger.
2. Omvandla de sex ifyllda bokstäverna till siffror enligt informationen till
höger. De sex nya siffrorna bildar din lösningskod.
Så här svarar du via knapptelefon:
1. Ring 0944-114 90 04.
2. Knappa in Fredagskryssets nummer (7589) och därefter din sexsiffriga
lösningskod. Senast tisdag kl. 24.
Så här svarar du via sms:
1. Skriv WRS 7589 lösningskoden.
Exempel: WRS 7589 123456. Glöm inte mellanslagen.
2. Skicka till 72660. Senast tisdag kl. 24.
Pris per samtal och sms: 12 kr. Du behöver inte uppge ditt telefonnummer.
Det registreras automatiskt.
Tekniska problem: support@wordex.se.
1:a pris: fem trisslotter. 2:a pris: tre lotter.
3:e pris: fem vinnare får en lott var.
Åldersgräns för lotter: 18 år.
Lösning och vinnare publiceras nästa fredag.

Förra veckans lösning

Bokstäver
från
krysset

1

2

3

4

5

6

Lösnings
kod
(siffror)

SIFFERNYCKEL
Å-Ä-Ö
A-B-C
D-E-F

1
2
3

G-H-I
J-K-L
M-N-O

4
5
6

P-Q-R-S
T-U-V
W-X-Y-Z

7
8
9

Förra veckans vinnare
Lösningskod: APOTEK = 276835
Fem trisslotter: Paul Helltén, GÖTEBORG
Tre lotter: Bror Fredriksson, LAHOLM
En lott: Jan Erik Nyström, GÖTEBORG, Margareta Sabel, GÖTEBORG,
Karl Johan Ingemar Bergkvist, HALMSTAD, Kjell Hugo Nystrand, BILLDAL,
Ursula Kulikowski, BULLAREN
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Insidan
Mystiska profilen

Kultur och Nöje

Sägs ha varit hustru till
diktator med svarta byxor

V

år Profil var en dumbom. Hon råkade ut
för ett hemskt öde.
Hennes man hade
mycket makt. Han
lät spärra in henne på ett mentalsjukhus. Där dog hon i slutet av
år 1937.
Hon skulle ha hållit tyst om allt
hon varit med om. Hon skulle
inte ha sagt något om att de gift
sig. Men det klarade hon inte.
Tvärtom, så sprang hon omkring och beklagade sig för alla
människor, om att hennes man
hade svikit henne.
Vår Profil hette Irene. Hon beskyllde sin man för bigami! Han
hade gift sig en gång till, med
en ny kvinna, trots att han redan
var gift med henne! Det var en
skandal! Tidningarna borde ta
upp saken. Irenes man hade varit
journalist, så han förstod säkert
vad det kunde leda till.
Den skurkaktige mannen hette
Andrea. Han blev ruskigt irriterad
på Irene. De hade bara haft en
kort kärleksaffär. Sedan hade han
lessnat.
Det här är en mycket snårig
berättelse. Vi vet nämligen inte
helt säkert om Andrea verkligen
var gift med vår Profil. De flesta
spåren av deras förhållande har
förstörts av landets säkerhetstjänst.
Irene kom från en liten stad där
hennes pappa var borgmästare.
Han hade det gott ställt, så han
kunde skicka henne till Paris för
att studera ”kosmetisk medicin”.
När hon blev klar bosatte hon sig
i större stad i sitt hemland. Där
öppnade hon en skönhetssalong.
Det var i den här vevan som
hon träffade Andrea. Han var
journalist med starka vänstersympatier och ville starta en egen
tidning. Till det behövdes det
pengar. Vår Profil var mycket
förälskad. Hon lovade att hjälpa
honom ekonomiskt. Hon var till
om med beredd att sälja sin skön-

hetssalong, för att kunna bidra
till hans projekt.
Andreas känslor för vår Profil
var inte alls lika starka. Han var
säkert tacksam för att hon hjälpte
honom. Men han tyckte nog mer
om hennes pengar, än om henne
själv.
Enligt vad vår Profil berättat, så
gifte de sig 1914. Då var Irene 34 år
gammal. Andrea var 31. Det finns
inte någon uppgift om var bröllopet skall ha ägt rum eller om de
bjudit in några gäster.

”

Den stackars Albino
råkade också mycket illa ut. Han blev
bortadopterad till en
gammal polischef.
Året därpå fick vår Profil en son,
som döptes till Albino. Andrea
blev inte alls glad. Han hade tröttnat på sin ”fru”. Kanske hade han
helt enkelt ”sol- och vårat” henne.
Det första världskriget hade
drabbat världen. Andrea deltog
som soldat. Han blev sårad och
hamnade på sjukhus. Där gifte
han sig 1915 med en kvinna som
hette Rachele.
När Irene fick reda på det, blev
hon vansinnigt arg. Det var så
bråket började. Det skulle komma
att fortgå i många år.
Saken komplicerades genom
att Andrea gjorde karriär och blev
berömd. Det gick fort. Han bytte
sida politiskt, från vänster till
höger. År 1921 grundade han ett
nytt parti. Det fick genast vind i
seglen. Året därpå ordnade han
en lång marsch, som blev mycket
framgångsrik. Den ledde till att
han blev landets diktator.
Nu gällde det att hålla skenet
uppe. En diktator måste framstå
som en landsfader med goda fa-

miljeförhållanden. Andrea hade
Rachele vid sin sida. Genom åren
fick de fem barn tillsammans.
Den här idyllen stördes av vår
Profil, som sprang omkring och
tjatade om att det egentligen var
hon som var hans rätta fru. De
levde i ett katolskt land, där en bigami sågs som en stor synd. Därför gav Andrea sin säkerhetstjänst
order om att utplåna varje spår av
sitt äktenskap med vår Profil. Det
lyckades nästan, men inte helt och
hållet.
Till sist gick det inte längre. År
1926 lät Andrea häkta henne. Hon
spärrades in på ett mentalsjukhus
i norra Italien. Därifrån flyttades
hon till ett annat mentalsjukhus i
närheten av Venedig. Där dog hon
1937 av ”hjärnblödning”.
Den stackars Albino råkade
också mycket illa ut. Han blev
bortadopterad till en gammal
polischef. Andreas säkerhetstjänst
höll ögonen på honom hela tiden.
Albino fick trots allt leva i
några år. Efter skolan gick han in
i flottan. Men han kunde inte heller hålla tyst, utan gick omkring
och berättade att Andrea var hans
pappa.
Det kunde bara sluta på ett
sätt. Albino hamnade också på
ett mentalsjukhus. Där blev han
mördad 1942.
Andrea är en mycket känd
person. Vår Profil är nästan totalt
okänd. Det har tagit lång tid för
forskarna att gräva fram några
vederhäftiga uppgifter om deras
”äktenskap”. Men en sak är helt
säker. Hon skulle ha gift sig med
någon annan, som inte blivit diktator i Italien.
Vem var hon?

Se, sa ja. No lyser da oppe ti stövva
sa Mali a rökte kontakten tor
väggen.
– Passe da du sö ente Tomten
sädder tannvark på da, sa ja. De
jorn på lämnsman bortte ti Bössgårn. Länsman prada öuvse drid
om Tomten, men de fekken fan
för sö!
Rätt som de va nä ve sto där a
kjäfta, sö slokkna lyset på låven,
a ve kunne öngne nogge lidet a
grått som flöuv nogge färt in ti
fauvset, a etter e stönn kom da
öuvse nogge lidet a grått.
– No ä Tomten a nissen hans
bort a strör fö kretture, sa ja. A te
råga på allt sö pussarn hönne på
kretture öuvse.
– Ja trur du får ta da en subb, sa
Mali. Du ser a hör i syner tykkes
jaj.
– Se, sa ja. No lyser da oppe ti
stövva.

Mössen tillbaka med
ny restaurang i Malmö
De små mössen i Malmö har
startat upp ny verksamhet
i staden. På julaftonsnatten
dök det upp en liten restaurang och en andrahandsbutik
för möss, det vill säga en
andratassbutik, i centrala
Malmö.

– Ja föbanningen, sa Mali, a ja
tykkes de ä noggen som spellar
öuvse.
– Jojjogu, sa ja. de ä Tomtefar
a Tomtemor asse ett böl me små
nissar.
– Ja tykkes du ska koge en trylle
me gröd, sa ja te Mali, sö ska ja gå
opp te döm.
– Ja,ja bevares väl, sa Mali. Kan
da jälpe fö trua di, sö ente maj
emod.
Etter e stönn va gröden fäli, a
Mali hade hälla gröden opp ti e
bron skål.
– Go Jul på dår allihobba, sa ja
nä ja klev in ti stövva. Här hare
lett gröd. Ed no a vär glae!
– Du ä sö appartta Nolhötten sa
Tomtefar.
– Samme less te daj, sa ja, a Go
Jul på dår a takk fö jälpe!

Anonymouse som ligger bakom
konstverken.
Mössens nya verksamheter verkar ha varit välkomnade – inlägget
har sedan det lades upp tidigt på
juldagsmorgon fått omkring 5
000 gillamarkeringar.
Anonymouse blev världskänt
med sitt första verk, musrestaurangen ”Il Topolino” och nötbutiken ”Noix de vie”, som dök upp
på Bergsgatan i Malmö i december
2016.
De nya etablissemangen ligger
på Kungsgatan i Rörsjöstaden.
TT

”God jul allihopa! Hoppas ni
har haft en fin kväll. Under julaftonsnatten öppnades det en liten
restaurant och en andratassbutik i Malmö,” skriver det hemlighetsfulla konstnärskollektivet

Sudoku

7

Förra veckans Profil: Svetlana
Iosifovna Alliluyeva. Föddes i
Moskva den 28 februari 1926. Var
dotter till Sovjetunionens ledare
Josef Stalin. Hon dog i Richland
Center i Wisconsin i USA den 22
november 2011.

Nolhôtten

– Haru glömt a släkkt på låven?
fröuva Mali nä ho stå a strög.
– Hekke då, svara ja. Ja sadd a
läste e bog tå Sigge Stark.
– De lyser på låven, sa Mali, a no
va ho höuvmåla.
No reste ja ma ifrö storn a jekk
ud te Mali.
– De ä Jul no Mali, sa ja, a då
kommer allti den lelle gråe Tomten hitt te gårn. Han ställar sö
pent me kjynnane. A de järn fö
atter han a hele tomteföljet få bu
fritt opp ti den ene stövva.
– Hör, sa ja. No skärn hakkels.
– Haru blett ijenbåna elle?
fröuva Mali. truru på da sjöl no,
elle ståru a löuver man rätt opp i
ansektet?
– Höuvarunte ifjol a, sa ja.
Tomten va jo här a bytte på morrakaffe.
– Du ä e stor föbannade jangle,

Indiskt och återbruk för anonyma möss. Natten till juldagen hade de
anonyma mössen slagit upp ’Emmus -second paw’ och en restaurang
med indisk mat i Malmö. Anonymouse blev världskänt med sitt första
verk, musrestaurangen ”Il Topolino” och nötbutiken ”Noix de vie”, som
dök upp på Bergsgatan i Malmö i december 2016.
Bild: Johan Nilsson/TT
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Förra veckans lösning
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Sport
Bowls

Christer, Dick och Marcus Almén summerar 2019 och blickar framåt mot jubileumsåret 2020.

Överbytrio
laddar upp inför
jubileumsår
2020 fyller Överby IF 70 år. Bowlsspelarna Christer, Dick och Marcus Almén
arbetar tillsammans med Strömstads kommun för att ordna kalaset.
Våren 2018 hölls Sverige hittills
enda världsmästerskapet i short
mat bowls. Strömstad blev värdstaden och Överby IF stod för stora
delar av arrangemanget. Ett och ett

halvt år har gått. Surbrunnssalongen är klubbens hemmaplan.
Christer, Dick och Marcus Almén
är tre av föreningens många eldsjälar. Trion spelar och är ideellt aktiva.

Under säsongen 2019 har Överby
arrangerat ett antal egna tävlingar
i Nordby Supermarkethallen.
Då föreningen är i fortsatt konflikt med Svenska Bowlsförbun-

det får klubbens spelare inte delta
i tävlingar som är arrangerade av
förbundet. Inte heller får de representera Sveriges landslag.
Men trots schismen är Marcus,
Dick och Christer positiva. Dick Almén har bland annat vunnit VM-silver och flera SM-guld.
– Sportsligt, sett efter omständigheterna, tycker jag att det har varit
ett bra år. Vi har hållit i en del tävlingar, fått ut vårt budskap att vi
finns som bowlsförening.
– Vad som är intressant i frågan
om klubbens avstängning har vi
som grupp i Överby blivit starkare.
Jag har till exempel kunnat träna
och tränat andra spelare i Norge,
säger han.
Christer Almén håller delvis med.
– Tidigare har vi haft internationella stortävlingar med toppspelare
från Europa och Norden. Det gjorde inte bara att vi skapade oss ett
bra rykte i Sverige, utan även efter
de fina resultaten i VM. När man
inte får de möjligheterna känns det
tufft. Skaran av spelare blir mindre.

– Samtidigt håller spelarna i klubben, och de som besökt tävlingarna, hög klass. Men det blir kämpigt
när man inte har ett stort sportsligt
mål att sträva mot. Vi måste försöka
behålla medlemmarna och skapa
möjligheter för nyrekryteringar,
säger han.
Överby IF Bowls har i dag omkring 30 medlemmar.
– Med lite vind i seglen kan vi öka
siffran till 50, säger Christer Almén.
Gav VM på hemmaplan medvind
för intresset kring sporten?
– Jag tror att folk har mycket omkring sig. Det är konkurrens om
deltagandet i sporterna, men det
surras fortfarande om världsmästerskapet i bowls.
Hur ser du på återväxten för
sporten?
– Vi i klubben ser det som att man
vet vad bowls är för sport. Men ska
man vara ärlig går snabba sporter
som innebandy och handboll före
för de unga. Men när de tröttnar
passar bowls alldeles utmärkt, säger
Christer Almén.
Nästa år blir Överby IF 70 år. Se-
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Fotboll

15-årige Adrian ska prov
träna med Serie A-klubb
Adrian Bunjaku har i år debuterat med IFK Strömstads herrlag och spelat internationella
turneringar. Nästa säsong kan
komma att bli ännu roligare. I
början på januari reser talangen till Italien för provspel med
Atalantas ungdomslag – och
kanske kan det även bli spel
med Albaniens U-landslag.
Adrian Bunjaku från Strömstad
ler med hela ansiktet när besöker redaktionen på Strömstads Tidning.
Fotbollsåret har varit händelserikt
och lyckosamt.
Adrian, som är född 04, har i år
vunnit serien med IFK Strömstads
03-lag. Han har också hunnit med
att göra debut med A-laget som efter två segrar i kvalet numera spelar
i division 4.
– Jag känner mig jättenöjd med
min och lagets prestation. För egen
del har det blivit många framspelningar och mål. Sedan lär jag mig
något nytt på varje match.
Jämfört med förra året har jag
blivit mer målfarlig. Det blir fler poäng. Jag har lärt mig oerhört mycket
i IFK Strömstad, säger han.
Hur viktigt har det varit att göra
debut med IFK:s A-lag?
– Mycket viktigt. Sedan är det
också kul att klubben är tillbaka i
division 4.
Adrian har också spelat internationella turneringar med norska
fotbollsakademien NF Academy.
För ett tag sedan tog pappa Zijadin

Adrian Bunjaku från Strömstad åker i januari till Bergamo för att provspela
med italienska Serie A-klubben Atalantas U-lag.
Bild: Thomas Bennelind

emot ett telefonsamtal. På andra
sidan luren fanns en representant
från italienska Serie A-klubben
Atalanta. De var intresserade av att
träffa Adrian.
Den 2 januari reser far och son
till Bergamo för en veckas provspel.
– Det kommer att bli en skön
känsla. Jag har kämpat hårt för
det här. Att jag har spelat utanför
Sverige har säkert gjort att jag fått
ögonen på mig. Samtidigt vet jag
att klubben har följt mig i ett antal
år och nu vill de bjuda ner mig. De
står för flygbiljetter och boende på
hotell, säger Adrian.
Känner du dig redo för att så småningom kanske flytta till Italien?
– Jag känner mig redo och förberedd, men det är också viktigt att det
fungerar med skolan. Att vi hittar

en skola som är bra passar mig är
väldigt viktigt. Men självklart skulle det vara ett stort och häftigt steg.
Intresset för Adrian Bunjaku är
stort. Pappa Zijadin berättar att
allsvenska klubbar uppvaktar den
talangfulle spelare som ser sig själv
som en allsidig mittfältare.
Nyligen blev IFK Strömstad
kontaktade av Albaniens fotbollsförbund. De gärna ser att Adrian
representerar landets fotbollslag.
– Det känns stort, men jag vet
ännu inte om jag ska välja Sveriges eller Albaniens landslag, säger
15-åringen.

Thomas Bennelind
thomas.bennelind@stnb.se 0526-624 07

Fotboll



”

Samtidigt håller
spelarna i klubben,
och de som besökt
tävlingarna, hög
klass. Men det blir
kämpigt när man inte
har ett stort sportsligt
mål att sträva mot.

nast klubben hade jubileumsfirande var för 20 år sedan. Representanter från Överby för just nu dialog
med kommunens fritidschef Kurt
Dahlberg.
Den stora frågan för Christer Almén handlar om vem som ska leda
projektet och planeringen.
– Vi hade möte i november. Då
medverkade även representanter

Jimmie Larsson återvänder
till Grebbestad
Bild: Thomas Bennelind

från Överby Classic Motor. Vi kom
fram till att det kanske hade varit
trevligt med att sätta upp en utställning i exempel.
Vad fick du för reaktioner av de
andra medlemmarna?
– De var överväldigade. Många
pratade om hur det skulle vara
att få träffa gamla vänner och lagkamrater. På mötet medverkade
bland annat en kvinna som gjorde
klubbens första mål för damlaget.
Jag tror det här skulle stärka klubbandan ytterligare.
Dick Almén berättar också att
man skissar på en jubileumstävling i bowls.
– Ja, det kan bli aktuellt på sensommaren eller under hösten. Vi
har kapacitet att genomföra tävlingen då vi klarat av att arrangera
VM, SMPT-tävlingar (Short mat
bowls). Jag tror att 2020 kommer
att bli ett år då vi syns mycket i
Strömstad och omnejd.

Thomas Bennelind
thomas.bennelind@stnb.se
0526-624 07

På julafton presenterade Grebbestad sitt senaste nyförvärv.
31-årige Jimmie Larsson har
bestämt sig för att komma
tillbaka.
Om två veckor startar försäsongen på Sparvallen. Grebbestad, som
nyligen förlängde kontrakten med
tränarna Peter Levin, Mikael Mattsson och Mattias Svensson, har gjort
klart med ytterligare ett nyförvärv.
Efter en säsong med moderklubben
Kungshamn vänder Jimmie Larsson norrut igen.
– Det känns jättebra att komma
tillbaka till Grebbestad, säger han.
Kungshamn var förra året nykomlingar i division 4. Laget blev trea
i tabellen bakom Munkedal och
seriesegraren Bengtsfors.
– Resultat- och poängmässigt
tycker jag att vi gjorde det väldigt
bra, Jimmie Larsson.
Att han väljer att återvända till
Grebbestad beror bland annat på
suget efter fotboll på högre nivå.
– Jag har känslan av att jag håller
för spel i division 2, säger han.
Jimmie Larsson valde inför säsongen 2019 att lämna Grebbestad.
Då hade laget med minsta möjliga

Jimmie Larsson gör comeback i Grebbestad. Mittbacken kommer närmast
från division 4-klubben Kungshamn.
Bild: Håkan Fredriksson

marginal åkt ur division 1.
Grebbestad tränades av Matti
Demegård, och Jimmie Larsson
bildade mittbackslås med Tobias
Carlsson – numera i allsvenska BK
Häcken.
Med värvningen av Jimmie Larsson har Grebbestad skrivit kontrakt

med 15 spelare och tre tränare.
– Det känns som att vi ligger i
framkant. Jag hoppas att vi ska bli
ett topplag i serien, säger han.

Thomas Bennelind
thomas.bennelind@stnb.se
0526-624 07
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Namn & Nära
Kämpersvik

Jan-Erik Gustafsson, trogen vinterbadare, fyller 80 år.

Bild: Privat

Han badar både
i vintervakar och
vid Kanarieöarna
Vänner, vinterbad
och yoga är Jan-Erik
Gustafssons recept på
välbefinnande. Han bor
i Kämpersvik och den 7
januari fyller han 80 år.
Jan-Erik Gustafsson föddes
i Haga i Göteborg och flyttade
med föräldrarna till Lysekil
när han började skolan. Efter
realexamen väntade arbetslivet. Yrkesvalet var inte så
mycket att fundera på, man
fick ta det som fanns. Det
blev bank och arbete runtom
i Västergötland. Lilla Hova,
norr om Mariestad, fick en
speciell betydelse. Där bodde
blivande hustrun Ing-Britt.
Efter bank blev det kontor
och därefter jobb hos fastig-

hetsmäklare i Göteborg, med
hela Bohuslän som område.
1985 var det dags att stå på
egna ben med företaget Kustmäklaren, som han drev i 30
år tillsammans med hustrun.
De sålde hus från Gullmarsfjorden i söder till Strömstad
i norr.
I de inre kretsarna går han under namnet ”
 kustjägaren”,
efter att någon lyssnat fel på
firmanamnet.
2010 blev de bofasta i Kämpersvik när de flyttade in i det
ombyggda fritidshuset.
Grabbgänget GGG i Grebbestad blev en snabb inspark i
kustsamhället. Grundtanken
hos gänget var matlagning
och efter 41 år är sammanhållningen fortfarande lika

”

Glöm inte
att skriva att
jag gjorde
minnestestet på
läkarstationen
i förra veckan

stark. Jan-Erik lovordar kamratskapet.
– Det betyder mycket för
trivseln och det sociala livet,
säger han.

GGG blev steget in i vinterbadandet när vännerna byggde en flytande bastu. Sedan
många år är torsdagar GGG:s
bastukväll med dopp i havet,
oberoende av temperatur.
Torsdag kväll är helig, och
någon annan aktivitet har
inte en chans att bryta badtraditionen. På lögardagen,
lördag, tänder sedan Jan-Erik
den vedeldade kaminen i bastun hos Föreningen Framåt
vid badplatsen i Kämpersvik.
– Där får man reda på allt
som inte går att trycka i tidningen, skrattar han.
Föreningen Framåt, med
nära 200 medlemmar, byggde bastun i egen regi 2008.
Traditionellt står den alltid
uppvärmd på julafton för ett
vinterdopp.

– Utförsåkningen med
Partille Alpin var trevligt
förr, men nu känns det lite
vanskligt, menar Jan-Erik. Vi
kunde ju aldrig ta semester
under sommaren med alla
husvisningarna, så vinterveckorna var värdefulla för
hela familjen.
När det är som mest grått i
Bohuslän så lockar Kanarie
öarna. I 20 år har de hyrt
lägenhet hos Sebastian och
Maria i Mogan, på sydvästra
Gran Canaria. Alltid samma
lägenhet.
I Mogan upptäckte Jan-
Erik yogan.
– För tre år sedan kunde
jag knappt gå 500 meter. I
affärerna måsta jag använda
kundvagn som rollator, berättar han.
Nu är det yoga 40 minuter på stranden i Mogan
varje morgon 9.00. Ledaren
Ricardo är 87 år och räknar
med att hålla igång minst
tio år till.
– Sedan går vi hem och äter
frukost.
Jan-Erik lovordar yogan
och menar att den gjort underverk för hans leder. Han
tar med sig yoga-programmet hem till Kämpersvik och
kör igenom det då och då.

På fritiden följer han gärna
barnbarnens utveckling i
idrott. Tolvåriga Lina tillhör
Sverigetoppen i utförsåkning i sin åldersklass och
16-åriga Stella Ullberg spelar
fotboll i IK Rössö. Hon har
fått många rubriker som en
riktig målspruta. För en tid
sedan var hon aktuell för att
delta i en samling med landslaget för F03, det vill säga,
landslaget för 16-åringar.
– Är det inte för långt bort
så åker vi gärna och tittar på
matcher när Stella spelar.
Sommartid fiskas det makrill och påtas i trädgården.
Morfars far, Carl Martin
Lindebäck, var länsträdgårds
mästare och anlade trädgården ute på Hjärterön. Några
gener har väl vandrat vidare
till Jan-Erik, men inte mer
än att han vet att ”anemone
hepatica” är det latinska namnet på blåsippa.
– Glöm inte att skriva att
jag gjorde minnestestet på
läkarstationen i förra veckan,
säger Jan-Erik innan pratstunden är över.
– Alla rätt, säger han stolt.

Thomas Bennelind
thomas.bennelind@stnb.se
0526-624 07
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Familj
Uppvaktning undanbedes

Annonsera
från 99 kr.

Uppvaktning undanbedes
på min 70-årsdag
Irene Karlsson
Resö
Vår älskade

Gunvor Hultqvist

Döda

* 23 april 1935
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Veberöd 18 december 2019

SUNE

Vår älskade

Lars Kvarby
* 20 september 1942
har efter en tids sjukdom
hastigt lämnat oss i stor
sorg och saknad
Strömstad
17 december 2019

GUNILLA
Björn, Per, Johan
med familjer
Syskon Lisbeth och Per
med familjer
Släkt och vänner

Jag viskar ömt de orden
de vackraste jag vet,
Du var mitt allt på jorden
och i all evighet.

Marita och Per-Eric
Lennart och Åsa
Anders och Maria
Anna och Sune
Barnbarn och barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

En gång skall du vara en av
dem som levat för
längesen.
Jorden skall minnas Dig
så som den minns gräset
och skogarna, det
multnade lövet.
Så som myllan minns och
så som bergen minns
vindarna.
Din frid skall vara oändlig
så som havet.
Pär Lagerkvist

Minnestunden äger rum i
kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Ulla-Carin
Lindquists stiftelse för ALSforskning Pg 90 00 49-8.

Begravningen äger rum i
Johannebergskyrkan,
Göteborg
fredag 17 januari kl.13.00.
Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan görs
till Fonus tfn 031-85 98 30
eller till gubberog@fonus.se
senast 9 januari.

Stort och varmt tack till
personalen på Solbogården
och hemtjänsten för god och
kärleksfull vård.

Lika välkommet som en
blomma är en gåva till
Läkare utan gränser
BG 900-6032.

Övrigt

Dela
känslan.
Ta plats i Strömstads Tidning när du vill berätta
något som är värt att fira! Din annons syns i tidningen
och på stromstadstidning.se, samt på familj.se där
annonser från hela landet samlas. Skapa din annons
på stromstadstidning.se/privatannons

Hjälp oss rädda liv
till sjöss.
Testamentera för
framtiden.
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som
är beroende av gåvor, donationer och testamenten
för att kunna rädda liv till sjöss. Testamenterar du
till oss bidrar du till att våra frivilliga sjöräddare kan
fortsätta rädda liv i framtiden.
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller
ring 031-761 62 00.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Bilsemester

Som läsare av Strömstads Tidning får du detta utvalda läsarerbjudande.
Uppge reskoden “STROMSTAD”vid beställning
– så får du automatiskt rabattpriset.

Semesterfavorit i Tyrolen

8 dagar på 4-stjärnigt hotell i Nauders, Österrike
Hotel Margarete Maultasch HHHH
Här är en klar sommarfavorit till alla som älskar en aktiv
semester i Alpernas sköna naturidyll: På Hotel Margarete Maultasch kan du dessutom se fram emot service
i toppklass och läget i den charmiga fästningsstaden
Nauders är perfekt – här befinner du dig endast några få
kilometer från den italienska och schweiziska gränsen.
Koppla av vid hotellets pool och se fram emot de goda
middagarna, det enda du behöver tänka på är vilka utflykter du skall fylla dina semesterdagar med. Vistelsen
inkluderar det förmånliga turistkortet Summer Card som
bland annat ger dig fri transport med lokalbussen och fri
entré till friluftsbadet i Pfunds (14 km) med bassänger,
vattenrutschkana och beachvolleyboll. Gör en utflykt till

sjön Reschensee (10 km) som dämdes upp år 1950 och
där du idag möts av den märkliga synen av ett kyrktorn
som reser sig upp ur vattnet. Med närheten till Italien,
kan det också rekommenderas att göra bilutflykter till
exempelvis Merano (81 km): Du får en romantisk körtur
med på köpet, vägen går genom ett landskap kantat av
äppellundar och praktfulla slott.
Barnrabatt

1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-10 år ½ priset.
2 barn 11-17 år 30 % rabatt.
Max. 2 barn per rum över 5 år.

Pris per person i dubbelrum

SEK 5.299:Pris utan reskod 5.599:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag inkl.
salladsbuffé
• Barnmeny varje kväll
• Förmånligt turistkort som
ger dig fri transport med
lokalbuss samt rabatt på
entré till friluftsbad,
sevärdheter och guidade
vandringsutflykter
• Rabatt på cykeluthyrning

3 nätter 2.299:4 nätter 3.049:-

Ankomst: 1/6-24/9 2020.

2 nätter från 949:4 nätter från 1.849:-

3 nätter 2.449:-

Upplev kulturpärlan Güstrow Hotel Skansen på Öland
4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Nordtyskland

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Färjestaden

Hotel am Tierpark HHH
Pris per person i dubbelrum
Güstrow, som ligger söder om
Rostock, tillhör eliten bland
praktstäderna i MecklenburgPris utan reskod 1.549:Vorpommern. Här bor du med en
Pristillägg 1/5-1/11
perfekt belägenhet i förhållande
maks. 850:-/pers.
till både semesterregionens och
• 3 övernattningar
Güstrows alla turistattraktioner:
• 3 x frukostbuffé
Renässansslottet, djurparken
• 3 x eftermiddagskaffe
med det stora akvariet, den
• 3 x middagsbuffé
pampiga katedralen och det
• Öl och vin ad libitum kl.
populära badlandet med well18.00-20.30
nessavdelning – allt detta och
• Alkoholfri dryck ad
mycket mer är inom räckhåll när
libitum kl. 11.00-20.30
du bor på Hotel Am Tierpark. När
• Rabatt på entré till
du kommer hem från dagens
djurpark och akvarium
utflykter och semesterupplevelser – ja, då kan du se fram emot
att slå dig ner vid dukat bord och
få ett glas vin.
Ankomst: Valfri 4/1-19/12 2020.

Hotel Skansen HHHH
Pris per person i dubbelrum
När du lämnar Kalmar bakom dig
och kör över den sex kilometer
långa bron till Öland kan du låta
Pris utan reskod 1.849:axlarna sjunka ner med insikten
om att du ska tillbringa ett par
• 2 övernattningar
dagar på en av Sveriges mest idyl• 2 x frukostbuffé
liska platser mellan väderkvarnar,
fyrar och världsarv! Öland har en
• 1 x 2-rätters middag med
unik natur och kultur vilket har
aperitif
medverkat till att den lilla ön har
• Kaffe och kaka för fri
blivit en äkta turistmagnet. I det
avhämtning
charmiga färjeläget Färjestaden
• Fri Wi-Fi
ligger din semesterbas med anor
från 1796. Hotellanläggningen,
som ligger inbäddad i en grönskande park, består av en liten
samling av historiska byggnader
där familjen Norén har drivit Ankomst
hotellverksamheten sedan 1984. Valfri 12/1-28/6 2020.

SEK 1.399:-

SEK 1.699:-

3 nätter från 1.749:-

Bo fyrstjärnigt i Hamburg
3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Nordtyskland
Hotel Engel HHHH
Hamburg är en skön året runtdestination för en uppiggande
storstadssemester som du kan
fylla med shopping, nöjen, cafébesök och julmarknadsbesök i
advent. Här ska du bo på det
4-stjärniga hotell i stadsdelen
Lokstedt där du kan se fram
emot en avkopplande minisemester i de lugna omgivningarna endast 8 km från
Hamburgs absoluta centrum,
Jungfernstieg. Hotellet andas
tysk solid tradition i både inredning och värdskap, och här finns
det fina möjligheter för avkoppling efter dagens dos av storstadspuls med bastu, trädgård
och terrass.

Pris per person i dubbelrum

SEK 1.199:Pris utan reskod 1.349:-

Pristillägg 1/3-31/12 max.: 350:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Välkomstdrink
(1 glas vin eller öl)
• Fri parkering

Ankomst:
Valfri 1/1-30/12 2020.

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 99:- tillkommer. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt. Barnrabatt vid 2 vuxna. Notera att några hotell kräver en mindre turistskatt.

Beställ på www.happydays.nu eller ring 020 - 79 33 84
Teknisk arrangör:

Vardagar kl. 9-17 och weekend & helgdagar kl. 10-14.

Kom ihåg att uppge reskoden: STROMSTAD
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Bussresor

Rolfs Flyg & Buss är Sveriges största gruppresearrangör med över 3 000 avgångar till mer än 400 olika
resmål. I våra gruppresor ingår reseledare, utflyktsprogram och väl utvalda hotell. Besök vår hemsida
för mer detaljerad information om varje resa.

Julmarknadsresor

Berlin 4d 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 10/4, 10/4, 16/4 fr.3 275:Polen 7d 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 8/5 .... fr.6 195:Reseträffen 45 år 2d 8/3 ............................. f r. 4 9 5 : Rostock 2d 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 22/2, 29/2 ....f r. 8 9 5 : Sparesa Polen 8d 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 13/3 ......fr.6 275:Szczecin 4d 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4, 7/5.......fr.2 975:Sparesa Polen 8d 17/1, 31/1, 14/2, 28/2 ...............fr.6 275:Ullaredshelgerna 1d lör &sön januar-februari .........fr. 59:-

13 dagar

8 dagar
fr

från mellersta och södra Sverige

fr

11 975:-

24 975:-

Teaterresor

Arlövsrevyn 2d 15/2, 14/3.............................. fr.1 795:Falkenbergsrevyn 1d 17/1, 24/1, 31/1, 7/2 ....fr.1 075:Dalhalla Jesus Christ Superstar 2d 16/7.fr.2 900:Dalhalla Rhapsody In Rock 2d 15/8 ....... fr.2 925:Grease 2d 1/2 .................................................... fr.1 875:Mamma Mia The Party 2d 15/2, 4/4 ....... fr.2 895:Passionsspelen 8d 20/5, 24/6, 27/7, 5/8, 12/8 ..... fr.14 800:Orfeus i underjorden 2d 2/5 ..................... fr.2 275:Så som i Himmelen 2d 18/1, 1/2................ fr.2 395:-

Flygresor

Rom Sorrento Capri
Denna resa erbjuder en kombination av
storstadspuls och naturskönt landskap. I den
eviga staden Rom, byggd på sju kullar, finns ett
fantastiskt utbud av historia, kultur och shopping.
Semesterstaden Sorrento är vackert belägen
ovanför Neapelbukten. Härifrån gör vi utflykter
till Capri och Amalfikusten.

från Göteborg, Stockholm, Oslo & Köpenhamn

Schema
Dag 1. Hemorten – Rom
Dag 2. Rom
Dag 3. Rom
Dag 4. Rom – Pompeji – Sorrento
Dag 5. Capri
Dag 6. Amalfikusten
Dag 7. Sorrento
Dag 8. Sorrento – Hemorten

Sydafrika
Följ med på vår rundresa med ett gediget utflyktsprogram och upplev ett av Afrikas mest spännande
länder. Under resan åker vi på safari i mäktiga
Krugerparken, reser panoramavägen genom
Blyde River Canyon, upptäcker Garden Route och
utforskar Kapstaden med Godahoppsudden.

Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 5 middagar · utflykter enligt
program · reseledare

Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 10 övernattningar inklusive frukost · 3 luncher · 3 middagar · utflykter
enligt program · reseledare

Avresedatum: 22/3, 29/3, 4/4, 12/4, 16/4, 26/4, 3/5, 10/5, 21/5, 24/5, 30/5, m.fl.

Avresedatum: 15/1, 29/1, 2/2, 5/2, 12/2, 16/2

www.rolfsbuss.se 0771-15 00 00

Meddelanden

Resor

Kungörelser
God Fortsättning!
Massor av restips!

Alassio 8d 25/3, 21/4, 6/5, 15/9, 23/9, 14/10 fr.8 975:Almuñécar 15d 1/2, 5/2, 12/2, 15/2, 15/2 ...........fr.8 975:Andalusien 8d 31/3, 23/4, 7/5, 13/5, 27/5......... fr.11 100:Argentina & Chile 13d 8/2, 7/3 ..................... fr.23 975:Australien 16d 9/2.............................................. fr.37 475:Barcelona 5d 23/3, 6/4, 13/4, 20/4, 4/5, 18/5 .......fr.6 475:Borneo 13d 19/3 .................................................. fr.22 975:Dubai 8d 4/2, 17/3, 10/11, 24/11 .....................fr.13 775:Ecuador & Galápagos 13d 15/1, 26/2, 11/3...fr.36 375:Indien 10d 2/3, 26/10, 23/11 ..........................fr.12 875:Israel 9d 6/3, 20/3, 17/4, 8/5, 21/5, 6/11 .........fr.17 263:Japan 9d 17/3, 24/3, 14/4, 14/5, 1/6, 22/9 .......fr.25 475:Jordanien 9d 18/2, 4/3, 18/3, 13/4, 29/4 .......fr.13 375:Namibia 13d 18/2, 10/3 .................................fr.26 445:New York 7d 4/3, 18/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4 ..fr.13 975:Skidor Dolomiterna 8d 14/3 ....................fr.10 475:Skidor Saalbach 8d 21/3 ............................fr.10 475:-

källar lägenhet vänersborg

Konkursbeslut

Naturprofil AB, 559107-2599, Affärsvägen 6, 457 30 Tanumshede
har den 20 december 2019 försatts i konkurs vid Uddevalla
tingsrätt. Edgångssammanträde hålls den 7 februari 2020 kl. 09:10
i tingsrättens lokaler, Zachaus gränd 2, Uddevalla. Borgenärerna
kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är
advokaten Susanne Wiklund, Advokatfirman Kjällgren AB, Box 1,
451 15 Uddevalla, tel. 0522-66 98 50.
Uddevalla Tingsrätt

Jokkmokks marknad 6 d
5/2

fr 6 995:-

Reseträff på Cinderella, 2 d
5/2, 24/2, 2/3, 8/3, 16/3

fr 495:-

20/1, 21/1, 22/1, 23/1

fr 695:-

Dansbandskryss, 2 d
Cinderellakryss

varje mån, ond, lörd….

Skidresa Kichberg, 10 d
7/2

fr 8 895:-

15/2

fr 12 995:-

13/3

fr 8 895:-

3/4

fr 2 495:-

10/4

fr 3 595:-

10/4, 30/4, 28/5 mfl

fr 3 295:-

19/4, 18/10

fr 5 695:-

22/4, 23/4, 28/4

fr 6 795:-

30/4

fr 4 995:-

6/5, 18/9

fr 6 995:-

9/5, 22/8

fr 7 895:-

Övrigt
Natur och miljö

Almunecar, flygresa, 22 d

Skidresa Val di Fassa, 10 d
Påskresa Rostock, 3 d,

Påskresa Stralsund/Rügen, 4 d
Berlin, 4 d

SPA Polen, 6 d
Holland 6 d,

Sparrisresa, 4 d
Krakow, 7 d
Wien, 7 d
Skottland - flyg, 6 d
10/5

fr 11 595,-

Kroatien, Brac - Flyg, 8 d
20/5

fr 10 195:-

Spreewald, sparris och vin, 4 d
21/5

fr 4 495:-

28/5, 3/9

fr 6 995:-

Polen Runt, 7 d

0511-34 66 60
mkbussresor.se

Annonsera i
Strömstads Tidning
stnb.se/privatannons
stnb.se/foretag

Tanums kommun
Tanums Kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om
fortsatt och utökat tillstånd till Tanumshedes avloppsreningsverk
på fastigheterna Västerby 1:5, 1:6 och 1:15 i Tanums kommun.
Ansökan omfattar ombyggnad av anläggningen för att ta
emot en 50 % ökning av mängden avloppsvatten, det vill säga
från dagens belastning på 4 000 pe (personekvivalenter) till
maximalt 6 000 pe, motsvarande 280 kg BOD7/d resp. 420 kg
BOD7/d som ska renas och släppas ut till Tanumsälven. Förutom
nyanslutningar inom nuvarande upptagningsområde samt en
förväntad ökad belastning från Tanums shoppingcenter behöver
kommunen förbereda för att kunna ansluta två bostadsområden,
Vrångsholmen och Raftötången. Ombyggnaden behövs för att få
bättre kontroll på utsläpp och kunna garantera en långsiktig god
biologisk rening av vattnet.
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.
Handlingarna i ärendet inklusive miljökonsekvensbeskrivningen
finns tillgängliga på kommunkansliet i Tanum kommun samt
på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (e-postadress
vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).
Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska
lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast
den 3 februari 2020.
Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst
Komplettering eller yttrande på www.lansstyrelsen.se/
vastragotaland. Synpunkter kan också skickas med e-post till
vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post Länsstyrelsen
i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. Ange diarienummer
551-6728-2019.
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

SOMMARPONNYS

Vildsvinjakt søkes

Två ponnys önskas hyras
under kortare period sommaren 2020. Erfarna tjejer
11 år och förälder som haft
häst. Utedrift och lugn motion. Mellan Ed och Tanum.

Plages du med vildsvin på
marken? Erf. norsk jeger
ønsk. å hyra vildsvinjakt (evt.
også annet vilt) m/boende,
i viltrike omr. nær Norge.
Mob; 0047 452 52 770

Varor

Bostad

Björkved

torr inomhuslagrad björk- och
lövved säljes under hela vintersäsongen. Leverans på
eupall. Saltkällan/Rolf
0705-554220

Auktioner, loppisar
NYÅRS
REALTIDS-AUKTION
Söndag 29 december

kl 17.00
Visning
söndag 10 -15
Se www.auktionsverkettrollhattan.se
Nysätersv. 2. 0707-60 90 52

Hyresrätter
4:an på Tingvalla i
tvåfamiljshus Trollhättan

Vi söker en ny hyresgäst till
detta 55+boende med ordnad ekonomi. Djur och rökfri.
Nyare kök och badrum. Stor
balkong i Söderläge. Parkett
i alla rum. Lugnt område och
gångavstånd till resecentrum. Ledig från 1 april eventuellt tidigare. Hyra 9000 kr
inklusive värme, vatten och
fiber. Gratis parkering på
tomten. Skriv och berätta
om er själva så hör vi av oss
för eventuell visning. 9 000
kr, 9000:-, lilher58@hotmail.
com

1a med sovalkov 42kvm
med öppen-spis, litet kök.
Nära till tåg och buss om
man pendlar. Perfekt för en
person eller att ha som övernattningslägenhet.
Söker
skötsam person med fast arbete, inga husdjur och lugn.
ledig från och med 1 januari
eller 1februari. känner ni att
ni tror att ni skulle passa in
hos oss så skriv gärna några
rader eller hör gärna av er på
telefon, 0702-96 97 26 eller
0722-54 58 36 det kan vara
svårt att nå oss ibland på telefon. Hyra 4500:-inkl värme
vatten och internet.

Villa, radhus
Övrigt

Hus i Munkedal

Trevligt hus på populära
Stahleområdet i Munkedal
uthyres fr o m 1/2. Saltkällan/Rolf 0705-554220

Motor
Veteranmoped

Söker
veteranmoped.
Zündapp, PUCH, Sachs osv.
Helst moped med limpsadel,
15.000:- 076-6239000

Båttrailer Köpes

Hejsan! Söker efter båttrailer
som lastar ca 1000 kg, om
det är 30 eller 80 km spelar
ingen roll. Är trailern i behov
av reparation är det inget problem MVH 0703152505
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P1
6.00 Ekot. 6.03 Tankar för dagen.
6.10 Naturmorgon. I årets sista Naturmorgon frossar vi i naturupplevelser från 2019. Sälar, tistelfjärilar, malar och fladdermöss, bland annat.
7.55 Land- och sjöväder. 8.00 Ekot.
8.05 Lundströms Bokradio. Världen
över älskas hennes böcker om familj,
ursprung, vänskap, mödrar och döttrar
i kolonialismens skugga. 8.50 Jiddisch far alle. 9.00 Ekot. 9.03 Konflikt. Om hur drogerna göder det blodiga gängkriget och hur vi vänder utvecklingen. 10.00 Ekot. 10.03 Spanarna. 10.45 Naturreportaget. 11.00
Ekot. 11.03 Medierna. Vilka är de stora trenderna? Vilken samhällsutveckling har satt journalistiken på prov?
Var befinner sig mediesverige inför ett
nytt års utmaningar? 11.39 Ekonomiekot Extra. Vem gjorde vad i ekonomivärlden i veckan? 12.00 Tolvslaget.
12.00 Dagens dikt. Författare och
skådespelare läser poesi från nu och
då, när och fjärran. 12.05 Släktband.
12.30 Lunchekot. 12.50 Land- och
sjöväder. Översikt, varningar och regionala väderprognoser från SMHI för
ett dygn framåt. 13.00 Vinter i P1. Vd,
52 år. Född i Lund, uppväxt i Uddevalla
och Lerum, bosatt i Sigtuna. Sommarvärd 2019. 14.30 Från Sapmi till

Alaska. Varför dras tomtens släde dras
av renar? 15.00 Ekot. 15.03 Plånboken. 15.55 Sjöväder. Översikt, varningar och regionala väderprognoser
från SMHI för ett dygn framåt. 16.00
Ekot. 16.03 På minuten. Hans Rosenfeldt och en pratglad panel som inte
får tveka, upprepa sig eller lämna ämnet. 16.35 Jiddisch far alle. 16.45
Dagens Eko. 17.00 Människor och
tro. Helena Sophia Ekblom levde och
verkade i Östergötland vid 1800-talets början. 17.45 Dagens Eko. 18.00
Helgsmål. En stunds stillhet inför helgen, med Camilla Lif. 18.15 Vetenskapsradion Historia. 19.00 Ekot.
19.03 P1 Kultur special. 19.55 Dagens dikt. 20.00 Ekot. 20.03 Ring
Kulturradion. 20.50 Naturreportaget.
21.00 Ekot. 21.03 Lundströms Bokradio. 21.50 Land- och sjöväder.
22.00 Ekot. 22.05 Vinter i P1. 23.35
Från Sapmi till Alaska. 0.00 Ekot.
0.02 Snedtänkt. 1.00 Ekot. 1.02 Medierna. 1.40 Vetandets värld. 2.00
Ekot. 2.02 Människor och tro. 2.50
Klassikern. 3.00 Ekot. 3.02 Filosofiska rummet. 3.50 Radiokorrespondenterna. 4.00 Ekot. 4.02 Jiddisch far
alle. 4.15 Naturmorgon. 5.00 Ekot.
5.02 Naturmorgon. 5.55 Sjöväder.
Översikt, varningar och regionala väderprognoser från SMHI för ett dygn
framåt.

Foto: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

RADIO LÖRDAG

P1 13.00. För ett år sedan blev Caroline Farberger könskorrigerad. I ”Vinter i P1” berättar hon om vilka insikter hon fick efter korrigeringen.

P2 MUSIK
6.00 Klassisk morgon. Kontinentala
toner från klassicismen från en blind
österrikisk pianovirtuos. • Amy
Beach: A cradle song of the lonely
mother. Kirstin Johnson, piano. 8.00
Text & musik. 9.00 Ekot. 9.03 Lördagsmorgon i P2. 12.00 Ekot. 12.03
P2 Dokumentär. Under 1800-talet fick
Jenny Lind smeknamnet ”Den svenska
näktergalen”. 13.00 UR. 14.00 Sisuuutiset. 14.03 Sisutarinat. 15.00
Klingan. Världens visor, beats och folkmelodier: nyskapande och traditionellt. Med Esmeralda Moberg. Sänds
även på onsdag kl 13.00 i P2. 16.00
Klingan. Världens visor, beats och folkmelodier: nyskapande och traditionellt. Med Esmeralda Moberg. Sänds

även på onsdag kl 14.00 i P2. 17.00
Klingan. Världens visor, beats och folkmelodier: nyskapande och traditionellt. Med Esmeralda Moberg. Sänds
även på onsdag kl 15.00 i P2. 18.00
Ekot. 18.03 Operaguiden. - Strauss:
Rosenkavaljeren. 19.00 Opera i P2.
Hör Malmö operas premiär av odödliga klassikern Tosca, med armeniska
sopranen Lianna Haroutounian i rollen
som Floria Tosca. 22.00 Elektroniskt i
P2. 2010-talet går mot sitt slut. I
årets sista program summerar vi ett
årtionde och väljer våra personliga favoriter. 0.00 Notturno. Bjuder dig på
unika liveinspelningar av känd och
okänd musik från hela EBU.

P3

6.00 Ekot. 6.03 P3 Musik. Bara bra
musik. 8.00 Ekot. 8.05 Morgonpasset i P3. En härlig start på dagen! Senaste nytt, filosofiska utsvävningar,
humor, kultur och intressanta gäster.
11.00 Ekot. 11.03 P3:s mest spelade. 2019 summeras i ett härligt musikpaket när Mariana Benyamin Sir
räknar ner låtarna som spelats mest i
P3 under året. 14.00 Ekot. 14.03
Helgen i P3. Ditt sällskap hela helgen.
17.00 Ekot. 17.03 P3 Musikdokumentär. Dokumentärer om vägen till
toppen och livet bakom hitsen för vår
tids största artister. 19.00 Ekot.
19.03 P3. Musikmixar för alla tillfällen. 21.00 Ekot. 21.03 P3 Din Gata.
P3 Din Gata ger dig de bästa snackisarna och den bästa musiken från gatan - till gatan. 0.00 Ekot. 0.02 Vaken. Musik, tävlingar och samtal. Ett
program för dig som är vaken, helt enkelt.

P4
6.00 Ekot. 6.03 Vaken retrolördag.
7.00 Ekot. 7.03 Ring så spelar vi.
Starta lördagsmorgonen i sällskap
med pratglada människor, kluriga frågor och bra önskemusik. 10.00 Ekot.
10.03 Kortrapport från Radiosporten.
10.05 Melodikrysset. 10.59 Kortrapport från Radiosporten. 11.00 Ekot.

11.03 Barnaministeriet. På en skala
1-10 är Nora 100 kär. Jobbiga grejer i
livet har blivit småsaker och när han
är i närheten slår hjärtat fortare. UR.
12.00 Ekot. 12.03 P4 Världen.
12.45 P4 Extra. 15.00 Ekot. 15.03
Sportextra. 19.00 Ekot. 19.03 Sportextra. 21.30 P4 Plus Teen Scene.
22.00 Ekot. 22.05 P4 Musik. 23.00
Ekot. 23.05 Lördag. 0.00 Ekot. 0.02
Vaken.

P4 VÄST
6.00 Ekot. 6.03 Vaken retrolördag.
7.00 Ekot. 7.03 Ring så spelar vi.
Starta lördagsmorgonen i sällskap
med pratglada människor, kluriga frågor och bra önskemusik. 10.00 Ekot.
10.03 Kortrapport från Radiosporten.
10.05 Melodikrysset. 10.59 Kortrapport från Radiosporten. 11.00 Ekot.
11.03 Barnaministeriet. 12.00 Ekot.
12.03 P4 Världen. 12.45 P4 Extra.
15.00 Ekot. 15.03 Sportextra.
19.00 Ekot. 19.03 Sportextra.
21.30 P4 Plus Teen Scene. 22.00
Ekot. 22.05 P4 Musik. 23.00 Ekot.
23.05 Lördag. 0.00 Ekot. 0.02 Vaken.

RADIO PRIME
6.00–6.00 Musikmix.

P1
6.00 Ekot. 6.03 Ekonomiekot Extra.
6.25 Meny. 6.55 Landväder. 7.00
Ekot. 7.03 Vetenskapsradions veckomagasin. 7.50 Radiofynd. 7.55 Landoch sjöväder. Översikt, varningar och
regionala väderprognoser från SMHI
för ett dygn framåt. 8.00 Ekot. 8.05
Snedtänkt. 9.00 Ekot. 9.03 Godmorgon, världen! Sveriges Radios veckomagasin om veckan som gått och
veckan som kommer med reportage,
intervjuer, kommentarer och satir.
11.00 Ekot. 11.03 Gudstjänst. Prästen Magdalena Ljunggren predikar i
gudstjänsten från Backens kyrka i
Umeå. Kören Gaudium sjunger och
Maria Axéll spelar orgel och piano.
12.00 Det perfekta Kina. 12.30 Lunchekot. 12.50 Land- och sjöväder.
Översikt, varningar och regionala väderprognoser från SMHI för ett dygn
framåt. 13.00 Vinter i P1. Skådespelare, 44 år. Född i Umeå, bosatt i Karlstad. Sommarvärd 2011 och Vintervärd 2011, 2012, 2014, 2015, 2016,
2017. 14.30 I lagens namn special.
15.00 Ekot. 15.03 P1 Dokumentär.
Jakob misstänks för miljonbedrägerier.
Men han lider av svår cellskräck, säger
han, och rättegången skjuts upp.
15.55 Sjöväder. Översikt, varningar
och regionala väderprognoser från

SMHI för ett dygn framåt. 16.00 Ekot.
16.03 Vetenskapsradion Klotet. 350
brödlimpor per minut kastas, enligt
forskning. Hur ska matavfallet kunna
minskas? 16.45 Dagens Eko. 17.00
Filosofiska rummet. 40 minuter om
människan, moralen och existensen.
17.45 Dagens Eko. 18.00 Medierna.
18.35 Radiosporten Dokumentär om
Jan Boklöv. 19.00 Ekot. 19.03 Söndagsintervjun. Möt personen bakom
offentlighetens mask i journalistikens
mest grundläggande form – intervjun.
19.50 Klassikern. 20.00 Ekot. 20.03
Godmorgon, världen! 21.50 Landoch sjöväder. Översikt, varningar och
regionala väderprognoser från SMHI
för ett dygn framåt. 22.00 Ekot.
22.05 Vinter i P1. 23.35 Kroppskontakt. 0.00 Ekot. 0.02 Det perfekta
Kina. 0.35 Allvarligt talat. 1.00 Ekot.
1.02 P1 Dokumentär. 2.00 Ekot.
2.02 Skolministeriet. 2.35 Kroppskontakt. 3.00 Ekot. 3.02 Konflikt.
4.00 Ekot. 4.02 Stil. 5.00 Ekot. 5.29
P1-morgon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1.
Med Tomas Tengby. 5.45 Morgonandakt. Konstnären och talaren Klas
Parknäs från Göteborg inleder varje
dag på samma vis. Genom att välkomna lyssnaren att välkomna sig själv.
5.55 Sjöväder. Översikt, varningar
och regionala väderprognoser från
SMHI för ett dygn framåt.

Foto: MATS BÄCKER

RADIO SÖNDAG

P1 19.03. ”Söndagsintervjun” gästas denna gång av Ann Sofie von Otter,
en av våra främsta mezzosopraner som har stått på de största scenerna.

P2 MUSIK
6.00 Andliga sånger. 7.00 Konsertti.
7.30 Sisu-uutiset. 7.33 Viikkosisu.
8.30 Sisu-uutiset. 8.33 Meän pyhä.
9.00 Ekot. 9.03 Söndagsmorgon i P2.
11.00 Text & musik. Vi sammanfattar
året genom en tillbakablick på några
av de starkaste skivorna som släppts
under 2019. 12.00 Ekot. 12.03 Musikrevyn i P2. Med Johan Korssell och
veckans panel. Sänds även på fredag
kl 13.00 i P2. 14.00 Klassiska podden. Maurice Ravel. 15.00 SR Sameradion. 16.00 Sisu-uutiset. 16.03 Sisuradion sarjat. 17.00 Jazzradion.
Träblåsaren Per Texas Johansson hörs
nästan överallt i jazzsverige. Så även i
Jazzradions första timme där han har
valt musiken. 18.00 Ekot. 18.03

Jazzradion. 19.20 Jazzradion. God
och blandad jazz från förr och nu, från
det välkända till det oväntade. 20.00
Den svenska musikhistorien. Munmot-mun-musik under 1800-talet.
20.30 P2 Live. Violinisten Margaret
Faultless leder Upplysningstidens orkester i en Bachkonsert från Manchester. Upplysningstidens orkester.
22.00 Kalejdoskop. Sänds även på
fredag kl 15.00 i P2. 0.00 Notturno.
Bjuder dig på unika liveinspelningar av
känd och okänd musik från hela EBU.

P3
6.00 Ekot. 6.03 P3 Musik. Bara bra
musik. 8.00 Ekot. 8.05 Morgonpasset i P3. En härlig start på dagen! Senaste nytt, filosofiska utsvävningar,

humor, kultur och intressanta gäster.
11.00 Ekot. 11.03 P3 Musik. Bara
bra musik. 12.00 Ekot. 12.03 Digilistan. Topplisteprogram där du hör låtarna som strömmats, laddats ner och
köpts mest i Sveriges den senaste
veckan, varvat med fakta om artisterna. 14.00 Ekot. 14.03 Helgen i P3.
Ditt sällskap hela helgen. 17.00 Ekot.
17.03 Verkligheten i P3. Said bestämmer sig för att fria till sin stora
kärlek Emelie. Det ska bli ett storslaget frieri – under ett fallskärmshopp.
18.00 Ekot. 18.03 P3 Dokumentär.
Skolskjutningen i Jokela. 20.00 Ekot.
20.03 P3 Historia. Stockholms blodbad. 22.00 Ekot. 22.05 P3 Soul. Decenniet som går mot sitt slut var nya
Los Angeles samt ljudsvänget från
trap som satte sig i allt. 0.00 Ekot.
0.02 Vaken. Musik, tävlingar och
samtal. Ett program för dig som är vaken, helt enkelt.

P4
6.00 Ekot. 6.03 Vaken retrosöndag.
7.00 Ekot. 7.03 UR. 8.00 Ekot. 8.05
Filosofera. 8.20 SöndagsMorgan i P4.
10.30 Lokala nyheter. 10.33 1000
modiga frågor. 10.45 Drama för unga.
11.00 Ekot. 11.03 P4 Plus. 11.30
Lokala nyheter. 11.33 Sportextra.
14.00 Ekot. 14.03 P4 Extra. 16.00

Ekot. 16.03 P4 Live. 16.45 Dagens
Eko. 17.00 Radiosportens årskrönika.
18.00 Ekot. 18.03 P4 Dans. 20.00
Ekot. 20.03 Svensktoppen. 21.00
Ekot. 21.03 P4 Plus. 21.40 P4 Live.
För första gången framfördes Aviciis låtar live, tillsammans med originalsångare och ett 30-mannaband.
0.00 Ekot. 0.02 Vaken. Musik, tävlingar och samtal. Ett program för dig
som är vaken, helt enkelt.

P4 VÄST
6.00 Ekot. 6.03 Vaken retrosöndag.
7.00 Ekot. 7.03 UR. 8.00 Ekot. 8.05
Filosofera. 8.20 SöndagsMorgan i P4.
10.30 Nyheter P4 Väst. 10.33 1000
modiga frågor. 10.45 Drama för unga.
11.00 Ekot. 11.03 P4 Plus. 11.30
Nyheter P4 Väst. 11.33 Sportextra.
14.00 Ekot. 14.03 P4 Extra. 16.00
Ekot. 16.03 P4 Live. 16.45 Dagens
Eko. 17.00 Radiosportens årskrönika.
18.00 Ekot. 18.03 P4 Dans. 20.00
Ekot. 20.03 Svensktoppen. 21.00
Ekot. 21.03 P4 Plus. 21.40 P4 Live.
0.00 Ekot. 0.02 Vaken. Musik, tävlingar och samtal. Ett program för dig
som är vaken, helt enkelt.

RADIO PRIME
6.00–6.00 Musikmix.

P1
5.59 P1-morgon. 9.30 Ring P1.
10.00 Ekot. 10.04 Det perfekta Kina.
10.35 Släktband. 11.00 Ekot. 11.04
Tendens. 11.33 Ekot. 11.35 Radioföljetongen. Styr din plog över de dödas
ben av Olga Tokarczuk del 21 av 22.
12.00 Tolvslaget. 12.01 Dagens dikt.
12.09 Vetandets värld. Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som
förändrar vår värld. Varje vardag ger
programmet fördjupning om vetenskap. 12.30 Lunchekot. 12.55 Landoch sjöväder. Översikt, varningar och
regionala väderprognoser från SMHI
för ett dygn framåt. 13.00 Vinter i P1.
Överläkare i psykiatri, föreläsare, författare, 45 år. Född och bosatt i Stockholm. Sommarvärd 2019. 14.30 Allvarligt talat. Bob Hansson och Mirja
Unge svarar på publikens frågor.
15.00 Ekot. 15.03 Radiosporten.
15.04 Nordegren och Epstein i P1. En
personlig talkshow om aktualiteter
och nyheter. Med Thomas Nordegren
och Louise Epstein. 15.45 Kulturnytt.
Nyhetssändning från kulturredaktionen P1, med reportage, nyheter och
recensioner. 15.55 Sjöväder. Översikt,
varningar och regionala väderprognoser från SMHI för ett dygn framåt.
16.00 Ekot. 16.02 Studio Ett. Fördjupar dagens stora händelser i Sverige

och världen. 17.45 Dagens Eko.
18.01 Ekonomiekot. Ekonomiekot är
Ekots nyhetsprogram om senaste nytt
i ekonomins värld. 18.08 Radiosporten. 18.09 Kulturnytt. Nyhetssändning från kulturredaktionen P1, med
reportage, nyheter och recensioner.
18.14 P1 Kultur special. Versaillesfreden var fredsavtalet mellan Tyskland
och segrarmakterna efter första
världskriget. 19.00 Ekot. 19.03 Naturmorgon. 19.35 Radioföljetongen.
20.00 Ekot. 20.03 Tendens. 20.35
Vetandets värld. 20.55 Klartext.
21.00 Ekot. 21.03 P1 Drama. 21.35
Ring P1. 21.45 Tankar för dagen.
21.50 Land- och sjöväder. 22.00
Ekot. 22.05 Vinter i P1. 23.35 Allvarligt talat. 0.00 Ekot. 0.02 Nordegren
och Epstein i P1. 0.55 Dagens dikt.
1.00 Ekot. 1.02 Lundströms Bokradio. 1.45 Vetenskapsradion Klotet.
2.30 Det perfekta Kina. 3.00 Ekot.
3.02 Spanarna. 3.50 Klassikern.
4.00 Ekot. 4.02 Snedtänkt. 5.00
Ekot. 5.29 P1-morgon. 5.30 Ekot.
5.35 Ring P1. Med Sverker Olofsson.
5.45 Morgonandakt. Konstnären och
talaren Klas Parknäs från Göteborg inleder varje dag på samma vis. Genom
att välkomna lyssnaren att välkomna
sig själv. 5.55 Sjöväder. Översikt, varningar och regionala väderprognoser
från SMHI för ett dygn framåt.

Foto: SVERIGES RADIO

RADIO MÅNDAG

P2.19.03. ”P2 Live” dukar upp till nyårsbuffé med jojk, disco, jazz och folkmusik när Märet Öman tar upp de mest minnesvärda konserterna 2019.

P2 MUSIK
6.00 Sisuradion aamu. 6.35 Oddasat.
6.40 Nyheter. 6.50 Klassisk morgon.
Med Keith Foster som ger dig den
klassiska musiken från tidigt till nutid.
Utmana dig själv i Tidsmaskinen och
lista ut vilket år ett visst musikstycke
är komponerat. 10.00 Ekot. 10.03
Klassisk förmiddag. 1. Hans Christian
Lumbye: Nytårshilsen, marsch. 2. Jan
van Boom: Två impromptun. 3. Nancy
Dalberg: Stråkkvartett nr 3 op. 4. Carl
Stamitz: Blåsoktett nr 2 B-dur, här
med kontrabas. 5. Berwaldhallen 40
år. 6. Galina Grigorjeva/Trad: Svjatki.
7. Alexander Gretjaninov: Pianotrio nr
2 G-dur. 8. 13.00 Ikäheimo & Peltonen. 13.50 Roketti. 14.00 Sisu-uutiset. 14.04 Sisuradio. 15.00 Rádio

Sápmi special Dokumentär Silbojåkk.
16.00 Radio Romano. 16.30 SR på
engelska. 17.00 Kulturnytt. 17.06
P2 på hemväg. 19.00 Ekot. 19.03 P2
Live. Jojk, barock, symfonier, opera,
disco, jazz, folkmusik och körsång.
22.00 Musik mot midnatt. Fick tillbaka självförtoendet och skrev sedan ett
av sina mest uppskattade verk - den
andra pianokonsert. • Federico Mompou: Tystnadens musik, häfte 3. 0.00
Notturno. Bjuder dig på unika liveinspelningar av känd och okänd musik
från hela EBU.

P3
5.59 P3 Musik. Den bästa nya musiken. 6.30 Morgonpasset i P3. En härlig start på dagen! Senaste nytt, filo

sofiska utsvävningar, humor, kultur
och intressanta gäster. 10.00 P3 Nyheter. 10.02 Relationsradion i P3. Allt
om relationer! Få tips och råd av Juan
Havana och Isabelle Hambe. 13.00
P3 Nyheter. 13.02 PP3. Dagsaktuell
talkshow om den popkulturella världen, med Linnéa Wikblad, Sara Kinberg och Adrian Boberg. 16.00 P3
Nyheter. 16.04 Farah i P3. Farah Abadi med kompisar letar svaret på livets
små och stora frågor. 17.50 P3 Musik. Den bästa nya musiken. 19.00
Ekot. 19.03 P3. Musikmixar för alla
tillfällen. 21.00 Ekot. 21.03 P3 Musik. Den bästa nya musiken. 21.30 P3
Nyheter på lätt svenska. 21.32 P3
Musik. Den bästa nya musiken. 22.00
Ekot. 22.03 Morgonpasset i P3.
23.00 Ekot. 23.07 Creepypodden.
0.00 Ekot. 0.02 Vaken. Musik, tävlingar och samtal. Ett program för dig
som är vaken, helt enkelt.

P4
5.59 Lokala program. 6.00 Ekot.
6.05 Lokala program. 6.25 Ekot.
6.26 Lokala program. 6.38 Radiosporten. 6.40 Lokala program. 7.00
Ekot. 7.05 Lokala program. 7.25
Ekot. 7.26 Lokala program. 7.38 Radiosporten. 7.40 Lokala program.
10.00 Ekot. 10.03 Lokala program.

10.50 Kulturnytt i P4. 10.52 Lokala
program. 11.00 Ekot. 11.03 Lokala
program. 12.00 Ekot. 12.10 Lokala
program. 13.00 Ekot. 13.02 Radiosporten. 13.04 P4 Extra. 14.57 Kulturnytt i P4. 15.00 Ekot. 15.03 Lokala program. 15.38 Radiosporten.
15.42 Lokala program. 16.00 Ekot.
16.02 Lokala program. 16.39 Lokala
program. 16.45 Dagens Eko. 17.00
Lokala program. 17.25 Ekot. 17.26
Lokala program. 17.34 Kvällspasset i
P4. 18.43 Kjell i Returlandet. 18.55
Klartext. 19.00 Sportextra. 21.40
Karlavagnen. 0.02 Vaken.

P4 VÄST
5.59 Morgon i P4 Väst. 9.29 Trafik &
Service. 9.30 Nyheter P4 Väst. 9.31
Förmiddag i P4 Väst. 13.00 Ekot.
13.02 Radiosporten. 13.04 P4 Extra.
14.57 Kulturnytt i P4. 14.59 Eftermiddag i P4 Väst. 17.34 Kvällspasset
i P4. 18.43 Kjell i Returlandet. 18.55
Klartext. 19.00 Sportextra. 21.40
Karlavagnen. 0.00 Ekot. 0.02 Vaken.

RADIO PRIME
Nyheter varje hel timme 7.00–16.00.
7.00 Förmiddag med Nippe. 11.00
MusikMix. 13.00–17.00 Eftermiddag
med Mangan.
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FILM
TV4 FILM
10.30 Snow day. Amerikansk familjekomedi från 2000. 12.20 Borta bra,

hemma värst. Amerikansk komedi från
2008. I rollerna: Vince Vaughn, Reese
Witherspoon, Robert Duvall. 14.00
Flashdance. Amerikanskt drama från
1983. I rollerna: Jennifer Beals, Michael Nouri, Lili Skala. 16.00 Million
dollar baby. Amerikanskt drama från
2004. I rollerna: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman. 18.45
Monica Z. Svenskt drama från 2013. I
rollerna: Edda Magnason, Sverrir Gudnason, Kjell Bergqvist. 21.00
München. Amerikansk dramathriller
från 2005. I rollerna: Eric Bana, Daniel
Craig, Ciaran Hinds. 0.10 Gudfadern 2.
Amerikanskt kriminaldrama från
1974. I rollerna: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton. 4.20 Close up.
Amerikansk porträttserie från 2014.

21.50 This beautiful fantastic.

21.45 Pulp fiction.

21.00 It’s complicated.

20.00 Ture Sventon ...

21.00 Ett päron till farsa ...

6.25 Vem vet mest? (R)
7.05 Augustifamiljen – tio
år med På spåret (R)
8.00 På spåret (R)
9.00 En man kom från
Texas
Svensk dokumentär från
2002.
9.55 Inför Idrottsgalan
2020
10.00 Vinterstudion
10.15 Alpint: Världscupen
11.15 Vinterstudion
11.30 Alpint: Världscupen
12.35 Vinterstudion
12.45 Längdåkning: Tour
de ski
13.20 Vinterstudion
13.30 Alpint: Världscupen
14.15 Längdåkning: Tour
de ski
15.05 Vinterstudion
15.30 Ishockey: Finland–
Slovakien
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Världens Barn
– återblicken
Svensk reportageserie från
2019.
18.45 Vem vet mest?
Svensk frågesport från
2019.
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Stjärnorna på slottet
Svensk underhållning från
2019.
21.00 Hemligheten
Brittisk thrillerserie från
2016.
21.50 This beautiful
fantastic
Brittiskt drama från 2016.
23.20 Rapport
23.25 Släng dig i brunnen
23.55 På spåret (R)
0.55 World on fire. 5.15 Vem vet
mest?

10.05 Svenska tv-historier
(R)
10.35 Nobel 2019: Snillen
spekulerar (R)
11.35 David Bowie: The
last five years (R)
13.05 Avicii: True stories
(R)
14.45 Ishockey: Finland–
Slovakien
SPORT Junior-VM.
15.30 Hämnd och kärlek
(R)
16.00 Rapport
16.05 Konsert med norska
radioorkestern (R)
Norsk konsert från 2017.
16.40 Chanukka – ljusets
högtid (R)
Svenskt religionsprogram
från 2013.
17.10 Mötesplats Reims
Fransk reportageserie från
2019. Del 2 av 2. Även
29/12.
18.10 Skidskytte: World
team challenge
SPORT World team challenge. Mixad lagtävling
(masstart). Från Gelsenkirchen. Kommentator: Ola
Bränholm.
18.50 Ishockey: Sverige–
Schweiz
SPORT Junior-VM. Från
Werk Arena i Trinec, Tjeckien. Kommentatorer: Chris
Härenstam, Jonas Andersson.
21.45 Pulp fiction
FILM ¡¡¡¡¡ Amerikansk actionkomedi från
1994. Filmen omfattar tre
handlingar som kretsar
kring våld och droger och
som direkt eller indirekt
påverkar varandra. I rollerna: John Travolta, Harvey
Keitel, Tim Roth.
0.15 Countrymusikens historia. 1.10
Oropatrullen. 1.45 Sportnytt.

6.00 Kids do the craziest
things
6.50 Stuart Little
FILM ¡¡¡ Amerikansk
familjefilm från 1999. I rollerna: Geena Davis och
Hugh Laurie.
8.15 Ice age 3: Det våras
för dinosaurierna
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
animerat äventyr från
2009.
10.15 Eragon
FILM ¡¡ Amerikanskbrittiskt äventyr från
2006. I rollerna: Edward
Speleers och Jeremy Irons.
12.20 SVJ – stora vänliga
jätten
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
äventyr från 2016. I rollerna: Mark Rylance och Ruby
Barnhill.
14.45 Välkommen Mrs.
Doubtfire
FILM ¡¡¡ Amerikansk
komedi från 1993. I rollerna: Robin Williams och Sally Field.
17.15 Ice age 4: Jorden
skakar loss
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
animerat äventyr från
2012.
19.00 Dumma mej
FILM ¡¡ Amerikansk animerad film från 2010.
21.00 It's complicated
FILM ¡¡¡ Amerikansk
dramakomedi från 2009.
I rollerna: Meryl Streep,
Steve Martin, Alec Baldwin.
23.25 Dolt under ytan
FILM ¡¡¡ Amerikansk
skräckthriller från 2000.
I rollerna: Harrison Ford
och Michelle Pfeiffer.
2.00 Risen. Amerikanskt drama från
2016. 4.00 Titta han snackar. FILM
¡¡ Amerikansk komedi från 1989.
5.35 Kids do the craziest things.

6.20 Jakten till månen
Spansk animerad äventyrskomedi från 2015.
7.45 Köket (R)
7.55 Nyhetsmorgon
11.30 Köket (R)
11.35 Lilla Jönssonligan
och Cornflakeskuppen
Svensk familjefilm från
1996.
13.00 Ture Sventon och
Bermudatriangelns
hemlighet (R)
14.00 Mumbo jumbo (R)
14.30 Ishockey:
Djurgården–Skellefteå
SPORT SHL.
17.55 Keno
18.00 Trav: V75 Direkt
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten 19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
Svensk frågesport från
2019. Del 30 av 30.
19.55 Lotto, Joker och
Drömvinsten
Svenskt spelprogram från
2019.
20.00 Ture Sventon och
Bermudatriangelns
hemlighet
Svensk familjeserie från
2019. Del 2 av 6. Ture
Sventon ger sig av till Rimboanstalten för att undersöka Ville Vesslas försvinnande.
21.00 Goldeneye
FILM ¡¡¡ Brittisk action
från 1995. I rollerna: Pierce Brosnan och Sean Bean.
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Goldeneye, forts
0.00 Baksmällan. FILM ¡¡¡ Amerikansk komedi från 2009. 2.05 A bigger
splash. Italienskt-franskt drama från
2015. 4.35 Världens häftigaste tårtor.
5.05 Husakuten.

6.00 Över Atlanten –
teckentolkat (R)
6.45 Extreme
couponing (R)
7.10 Christmas: Ultimate
Christmas lights (R)
7.55 A Cinderella story
FILM ¡¡ Amerikansk
komedi från 2004.
9.40 Harry Potter och de
vises sten
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
familjeäventyr från 2001.
I rollerna: Daniel Radcliffe
och Richard Harris.
12.55 Harry Potter och
hemligheternas
kammare
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
äventyr från 2002. I rollerna: Daniel Radcliffe och Rupert Grint.
16.10 Insidan ut
FILM ¡¡¡¡¡ Amerikansk animerad komedi
från 2015. I rollerna: Amy
Poehler, Phyllis Smith, Bill
Hader.
17.55 Harry Potter och den
flammande bägaren
FILM ¡¡¡ Brittisk äventyrsaction från 2005. I rollerna: Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert
Grint.
21.00 Ett päron till farsa
på semester i Europa
FILM ¡¡¡ Amerikansk
komedi från 1985. I rollerna: Chevy Chase och Beverly D’Angelo.
23.00 Fifty shades darker
FILM Amerikanskt romantikt drama från 2017. I rollerna: Dakota Johnson och
Jamie Dornan.
1.25 Ett päron till farsa på semester i
Europa. FILM ¡¡¡ Amerikansk komedi från 1985. 3.05 Christmas: Santa’s
new ride. 3.55 Giada’s holiday handbook. 5.10 Extreme couponing.

SVT24

BARNKANALEN

TV6

TV8

VIASAT SPORT

NRK1

20.00 Stjärnorna på slottet – tecken-

6.30 Alfons Åberg. 6.40 Safirdrakens
krafter. 6.50 Liten och stor. 7.00
Monsterskolan. 7.05 Draken Digby.
7.20 Om jag var ett djur. 7.25 Ella, Oscar och Hoo. 7.35 Våfflan. 7.45 Mästerflygarna. 8.00 Philofix. 8.10 Tripp
och Tropp upptäcker djur. 8.15 Tjuvarnas jul. 8.30 Masha och björnen. 8.35
Arthur & Excalibur. 8.45 Lilla Polisskolan. 9.00 Disneydags. 17.20 Claude.
17.30 Gruffalon. Brittisk animerad film
från 2009. 18.00 Bolibompa. 18.05
Ellas lördag. 18.15 Wisska. 18.20
Tripp och Tropp upptäcker djur. 18.30
Superhjältejul. 18.40 Den lilla sjöjun-

6.00 Simpsons. 7.15 Kevin can wait.
8.00 My name is Earl. 9.00 Simpsons.
10.00 Brit cops. 13.00 Nitro Circus: All
Access. 14.00 Bilprovningen. 15.00

6.00 En plats på landet. 7.00 Buying
and selling. 9.00 Masterchef USA.

12.30 Fotboll: Football´s Greatest In-

6.15 Sanditon. 7.50 Joanna Lumley i

Rio. Amerikansk familjefilm från 2011.
17.00 Great news. 17.30 Nitro Circus:
All Access. 18.00 Lethal weapon. Amerikansk actionserie från 2017. 19.00
50 first dates. Amerikansk komedi från
2004. 21.00 Men in black 3. Amerikansk actionkomedi från 2012. 23.05
Seven psychopaths. Brittisk komedi
från 2012. 1.25 Embrace of the vampire. Amerikansk rysare från 2013. 3.00
The cold light of day. Amerikanskspansk thriller från 2012. 4.35 Cops.
5.00 Tattoo fixers.

Amerikansk realityserie från 2017.
11.00 Antiques roadtrip. Brittisk antikvitetserie från 2018. 12.00 Tillbaka
till Eden. Amerikansk dramaserie från
1983. 19.00 Doc Martin. Brittisk
dramakomediserie från 2017. 20.00
Morden i Midsomer. Brittisk deckarserie från 2007. 22.00 Drömmarnas horisont. Amerikanskt drama från 1992.
0.50 Döden klär henne. Amerikansk
komedi från 1992. 2.45 God's pocket.
Amerikansk kriminalthriller från 2014.
4.15 En plats på landet. Brittisk realityserie från 2014. 5.05 The hotel inspector returns.

ternational Teams–Frankrike 1984
13.00 Trans World sport. 14.00 NFL
Gameday. 14.30 Premier League
world. 15.00 European Tour highlights.
15.30 Sporting greats: Bernard
Hinault. 16.00 Ishockey: Buffalo Sabres–Boston Bruins 18.00 Ishockey:
New York Rangers–Carolina Hurricanes
Från Madison Square Garden, New
York. 20.00 Premier League world.
20.30 European Tour highlights. 21.00
Ishockey: San Jose Sharks–Los Angeles
Kings Från SAP Center at San Jose, San
Jose. 23.00 Fotboll: Southampton–
Crystal Palace 1.05 Ishockey: Pittsburgh Penguins–Nashville Predators

Japan. Britisk dokumentarserie fra
2016. Del 2 av 3. 8.40 Poirot. 10.10
Null i biologi. 11.25 V-cup alpint: Utfor
menn. 12.45 VM hurtigsjakk. 19.00
Dagsrevyen. 19.30 Julenøtter. Del 4 av
8. 19.45 Lotto. 19.50 Skiskyttershow:
Jaktstart. 20.30 Sportsåret 2019 Karstens jul. 21.55 Abba Forever. Amerikansk dokumentar. 22.45 Sanditon.
Britisk dramaserie. Del 7 av 8. 23.15
Julenøtter: Løsning Julenøtter. 23.20
Kveldsnytt. 23.35 Sanditon. 2.05 DDEs
julekonsert. 3.15 Poirot: Mysteriet på
det blå toget. 4.50 Poirot: Tyveriet av
den kongelige rubin. Britisk krim fra
1991.

tolkat. Svensk underhållning från 2019.
Det blir en dramatisk start på årets
slottsvecka när skådespelaren Dragomir Mrsic berättar om sin turbulenta
uppväxt och bakgrund som bankrånare.
21.00 Humorkalaset på Dalhalla.
Svensk humorshow från 2019. Del 1 av
2. Standup med Johan Glans, Robin
Paulsson, Jesper Rönndahl, Keyyo, Hasse Brontén, Thomas Järvheden, Johanna Nordström och Martin Lagos. 21.45
Hotell Halcyon. Brittisk dramaserie från
2017. Del 7–8 av 8. 23.20 Agenternas
världskrig – Jan Guillou berättar. 0.20
Andra åket – syntolkat.

frun 2 – Havets hemlighet. Amerikansk
tecknad film från 2000. 19.55 Leon.

SPORT

SF-KANALEN
6.20 Loranga, Masarin och Dartanjang. 7.15 LasseMajas detektivbyrå –
kameleontens hämnd. 8.50 Patrik 1,5.
10.30 Fyra år till. 12.00 Hur många
lingon finns det i världen? Svensk
dramakomedi från 2011. 13.35 Loranga, Masarin och Dartanjang.
Svensk familjefilm från 2005. 14.30
Emil & Ida i Lönneberga. Svensk animerad familjefilm från 2013. 15.30
Bäst före. Svensk dramakomedi från
2013. 17.10 Hälsoresan. Svensk komedi från 1999. 18.50 Gossip. Svenskt
drama från 2000. 21.00 Hamilton: I
nationens intresse. Svensk action från
2012. 22.45 Mörkt vatten. Svensk
thriller från 2012. 0.00 Ett öga rött.
Svenskt drama från 2007. 1.30 Skammen. 3.10 Jack. 5.10 Pirret.

FIRST
6.20 Tea with the Dames. 7.45 Mitt
Grönland. 9.20 Anthropocene: The human epoch. 10.50 Close up. 11.20
Pacific rim: Uprising. 13.10 Karsten
och Petra på skattjakt. 14.30 Paddington 2. 16.10 Trollkungens svans.
17.35 Adrift. 19.10 Lyckligare kan
ingen vara. Svensk komedi från 2018.
21.00 Mile 22. Amerikansk actionthriller från 2018. 22.35 First reformed. Amerikanskt drama från 2017.
0.25 Shoplifters. 2.25 All the money
in the world. 4.35 Gurrumul.

PREMIERE
7.45 Mästerdetektiven Sherlock Gnomes. 9.10 Every day. 11.00 Aladdin.
13.05 Book club. Amerikansk komedi
från 2018. 15.00 Pelle Kanin. Brittisk
animerad film från 2018. 16.50 Unga
Astrid. Svenskt drama från 2018.
18.50 BlacKkKlansman. Amerikanskt
drama från 2018. 21.00 Dragged
across concrete. Amerikansk thriller
från 2018. 23.40 Avengers: Endgame.
Amerikansk science fiction-action från
2019. 2.35 Dragged across concrete.
5.10 Captain Marvel.

KUNSKAPSKANALEN

DISCOVERY

SJUAN

SPORTKANALEN

EUROSPORT 1

TV2 NORGE

9.00 UR Samtiden. 15.00 Övergivna
rum. 15.20 Med motorbåt i vikingarnas fotspår. 16.00 Att inreda ett slott.
16.50 Orientexpressen tur och retur.
17.35 Historiska hemligheter. 18.25

6.00 How it's made. 6.25 Guardians Of
The Glades. 7.20 Salvage hunters. Brittisk realityserie från 2016. 9.05 Goblin
Works Garage. 11.00 Alaskan bush people. 16.00 Diesel brothers. Ameri-

6.00 Judge Rinder. 10.55 Mannen som
talar med hundar. 12.00 Makalösa

8.30 Basket: Atlanta–Milwaukee. NBA.
11.00 Wikegård vs. 11.30 Hillsbo-

16.17 Backhoppning: Världscupen Backhopparveckan. 16.33 Backhopp-

Himalaya - granne med molnen. Brittisk
dokumentärserie från 2017. 19.15 Attenboroughs havsmonster. Brittisk dokumentär från 2018. 20.10 Orkneyöarnas okända historia. Brittisk dokumentärserie från 2016. 21.00 Djurvärldens
långpendlare. Fransk naturserie från
2018. 21.55 En diktators uppgång och
fall. Amerikansk dokumentärserie från
2019. 22.50 Människan med Mosley.
Brittisk dokumentärserie från 2016.
23.40 Jakten på Atlantis.

kansk dokumentärserie från 2015.
19.00 Wheeler dealers. 20.00 Outback truckers. 21.00 Gold rush. Amerikansk dokumentärserie från 2019.
22.00 Alaska: The last frontier. Amerikansk dokumentärserie från 2019.
23.00 I was prey: Shark week. 0.00
Wheeler dealers. 1.00 Goblin Works
Garage. 3.00 Expedition unknown.
3.55 Wheeler dealers. 4.45 Kindig customs. Amerikansk dokumentärserie
från 2019.

brudar. Svensk dramakomedi från
2008. 18.00 Ett herrans liv – julspecial. Brittisk komediserie från 1996.
18.55 Poirot. Brittisk kriminaldramaserie från 2005. 21.00 När Harry träffade
Sally. Amerikansk romantisk komedi
från 1989. 23.00 Sing street. Brittisk
dramakomedi från 2016. 1.10 Kommissarie Maigret. Brittisk kriminalserie
från 2017. 3.10 Samba. Franskt drama
från 2014. 5.40 Köket. 5.55 Cirkus
Bagge.

6.25 Polly Pocket. 6.36 Barnehageliv.
6.44 Villmark uten voksne. 6.50 Knerten. 8.25 Tom and Jerry: Spy Quest.
10.00 V-cup alpint: Før rennet. 10.15
Alpint: Alpint: V-cup. 11.20 Mr. Bean.
11.55 God jul, Mr. Bean! 12.30 Langrenn: Tour de Ski. 13.15 Alpint: Alpint:
V-cup. 14.10 Langrenn: Tour de Ski.
15.30 Northug Spesial. 16.00 Dyrepasserne. 16.30 Flåklypa Grand Prix.
18.30 Nyhetene. 18.45 Været. 18.50
Sportsnyhetene. 19.00 Julekveld hos
Prøysen. 20.00 Huskestue. 21.00 Nyhetene. 21.15 Været. 21.25 Sportsnyhetene. 21.30 Sportsnyhetene med
Tour de Ski. 21.45 Hjem, kjære hjem.
0.00 Bruce Almighty.

hem. Brittisk livsstilsserie från 2017.
13.00 Catch me if you can. Amerikansk
dramathriller från 2002. 15.55 Rally-

rough. Amerikanskt drama från 2017.
13.30 Serie A full impact. Italienskt
sportmagasin från 2019. 14.05 X Ga-

mes Highlights. Amerikansk dokumentärserie från 2019. 14.30 Sportåret
2019. 15.05 Ishockey: Björklöven–
Tingsryd. Hockeyallsvenskan. 17.40
Höjdpunkter. 17.55 Ishockey: HV71–
Brynäs. SDHL. 20.10 Höjdpunkter.
20.20 Handboll: Lugi–Sävehof. Handbollsligan. 22.20 Handboll: Avkast.
Svenskt handbollsmagasin från 2019.
22.45 Höjdpunkter. 23.00 Basket:
Denver–Memphis. NBA. 1.30 Dream
teams. 2.00 Höjdpunkter.

ning: Världscupen - Backhopparveckan.
17.45 Backhoppning: Världscupen Backhopparveckan. 18.03 Skidskytte:
World Team Challenge. 20.00 Eurosport News. 20.08 Kampsport: Judo
Series. 20.15 Alpint: Världscupen.
21.00 Alpint: Världscupen. 22.00 Eurosport News. 22.05 Home of the
Olympics. 22.40 Polo: Polo Line. 23.12
Längdåkning: Världscupen. 23.54
Sport: The Minute. 23.57 Sambo:
Sports explainers. 0.01 Volleyboll: Volleyball Time Out. 0.05 Tennis: US Open.
1.03 Nordisk kombination: Världscupen

i Ramsau.
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FILM
TV4 FILM
6.00 Bortspolad. Amerikansk animerad komedi från 2006. 10.25 Åsa-Nis-

se på Mallorca. Svensk komedi från
1962. 12.35 Monica Z. Svenskt drama från 2013. 14.55 Pappa på burk.
Amerikansk komedi från 2010. 16.55
Kärleken checkar in. Amerikansk romantisk komedi från 2002. 19.15 Blades of glory. Amerikansk komedi från
2007. I rollerna: Will Ferrell, Jon Heder,
Will Arnett. 21.00 Så ock på jorden.
Svenskt drama från 2014. I rollerna:
Frida Hallgren, Niklas Falk, Lennart Jähkel. 23.50 Gudfadern 3. Amerikanskt
kriminaldrama från 1990. I rollerna: Al
Pacino, Diane Keaton, Talia Shire. 3.05
Sliver. Amerikansk thriller från 1993. I
rollerna: Sharon Stone, William Baldwin, Tom Berenger. 5.20 Close up.
Amerikansk porträttserie från 2014.
Del 12 av 60.

21.00 Att angöra en brygga.

20.00 Delicious.

21.00 About time.

19.30 Solsidan.

21.00 Nyckeln till frihet.

6.00 Världens Barn
– återblicken (R)
6.30 Vem vet mest? (R)
7.15 Hasse och Tage (R)
8.15 Stjärnorna på slottet
(R)
9.15 Alltid på mors dag –
Elitloppet
Svensk dokumentär från
2014.
9.45 Vinterstudion
10.00 Alpint: Världscupen
11.15 Vinterstudion
11.35 Längdåkning: Tour
de ski
SPORT Tour de ski.
13.15 Alpint: Världscupen
SPORT Världscupen.
13.50 Vinterstudion
14.00 Alpint: Världscupen
SPORT Världscupen.
14.45 Vinterstudion
15.30 Ishockey:
Kazakstan–Finland
SPORT Junior-VM.
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Price och
Blomsterberg – jul (R)
Danskt matprogram från
2016.
18.45 Låt mig dansa (R)
Svensk kortfilm från 2019.
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Hasse och Tage
Svensk dokumentärserie
från 2019.
21.00 Att angöra en brygga
FILM ¡¡¡¡ Svensk
komedi från 1965.
22.40 Rapport
22.45 Änglagård
FILM ¡¡¡ Svensk
dramakomedi från 1992.
0.50 Humorkalaset på Dalhalla. 1.35
Släng dig i brunnen. 5.30 Price och
Blomsterberg – jul.

10.00 Gudstjänst
10.45 Konsert: Quartet-lab
live (R)
12.05 Altaj på 30 dagar (R)
12.50 Countrymusikens
historia (R)
13.45 Ridsport: Sweden
International Horse
Show (R)
Svensk julshow från 2019.
14.45 Ishockey:
Kazakstan–Finland
SPORT Junior-VM.
15.30 Konsert med norska
radioorkestern (R)
16.00 Rapport
16.05 Expedition till
Spetsbergen (R)
16.30 John Lennon:
Imagine (R)
18.00 Samisk årskrönika
Svensk nyhetskrönika från
2019.
19.00 Världens natur:
Alla dessa ekorrar
Tysk naturfilm från 2019.
19.55 Historier från
Norge runt (R)
Norsk reportageserie från
2015. Del 13 av 18.
20.00 Delicious (R)
Brittisk dramakomediserie
från 2017. Del 2 av 4.
20.50 Det söta livet
– jul (R)
Dansk matlagningsserie från
2010. Del 2 av 5.
21.00 Aktuellt
21.15 Min fantastiska
väninna
Italiensk dramaserie från
2018. Del 3 av 8.
22.15 Punk – en revolution
i fyra delar
Brittisk dokumentärserie
från 2019. Del 2 av 4.
Även 30/12.
23.05 Mötesplats
Reims (R)
0.05 Gudstjänst. 0.50 Farliga beroenden. 1.45 Altaj på 30 dagar.

6.00 Kids do the craziest
things
6.25 Stuart Little 2
Amerikansk familjekomedi
från 2002.
7.35 Ice age 4: Jorden
skakar loss
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
animerat äventyr från
2012.
9.15 Snobben:
The Peanuts movie
Amerikansk animerad film
från 2015.
10.55 Manolos magiska
resa
Amerikanskt animerat
familjeäventyr från 2014.
I rollerna: Zoe Saldana och
Channing Tatum.
12.55 Gullivers resor
FILM ¡ Amerikanskt äventyr från 2010. I rollerna:
Jack Black och Jason Segel.
14.45 Peter Pan
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
familjeäventyr från 2003.
I rollerna: Jason Isaacs och
Jeremy Sumpter.
17.00 Ice age 5:
Scratattack
Amerikanskt animerat
familjeäventyr från 2016.
18.55 Dumma mej 2
FILM ¡¡¡ Amerikansk
animation från 2013.
21.00 About time
FILM ¡¡¡ Brittisk romantisk komedi från 2013.
I rollerna: Domhnall Gleeson och Rachel McAdams.
23.30 Välkommen
till familjen
FILM ¡¡¡ Amerikansk
komedi från 2005. I rollerna: Claire Danes och Diane
Keaton.
1.40 I origins. Amerikanskt sci fi-drama
från 2014. 3.30 Titta hon snackar också. FILM ¡ Amerikansk komedi från
1990. 4.45 Kids do the craziest things.

6.10 Köket (R)
6.20 Bigfoot junior
Animerad fransk-belgisk
komedi från 2017.
7.45 Köket (R)
7.55 Nyhetsmorgon
11.30 Ture Sventon och
Bermudatriangelns
hemlighet (R)
12.30 Lilla Jönssonligan på
styva linan
Svensk familjefilm från
1997.
14.10 Drömkåken
FILM ¡¡ Svensk komedi
från 1993.
16.25 Fyra bröllop och en
begravning
FILM ¡¡¡¡ Brittisk
komedi från 1994. I rollerna: Hugh Grant, Andie
MacDowell, John Hannah.
17.55 Keno 17.58 Fyra
bröllop och en begravning
FILM ¡¡¡¡ Brittisk
komedi från 1994. I rollerna: Hugh Grant, Andie
MacDowell, John Hannah.
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Solsidan (R)
Svensk komediserie från
2019. Del 10 av 10.
20.00 Rolandz på Rondo
(R) Svensk underhållning
från 2018.
21.30 Tomorrow never dies
FILM ¡¡¡ Brittisk action
från 1997. I rollerna: Pierce Brosnan och Jonathan
Pryce.
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Tomorrow never
dies, forts
0.15 World War Z. FILM ¡¡ Amerikansk action från 2013. 2.30 Bad
blood. Amerikansk dramathriller från
2015. 4.20 Stockholmspolisen. 5.10
Världens häftigaste tårtor.

6.00 Extreme
couponing (R)
6.45 Ullared – Julen
är här (R)
8.20 The goonies
– dödskallegänget
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
familjeäventyr från 1985.
I rollerna: Sean Astin, Josh
Brolin, Jeff Cohen.
10.35 Harry Potter och
fången från Azkaban
FILM ¡¡¡ Brittisk-amerikanskt äventyr från 2004.
I rollerna: Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert
Grint.
13.20 Harry Potter och den
flammande bägaren
FILM ¡¡¡ Brittisk
äventyrsaction från 2005.
I rollerna: Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert
Grint.
16.20 Strange magic
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
animerat äventyr från
2015. I rollerna: Evan
Rachel Wood, Elijah Kelley,
Meredith Anne Bull.
18.20 Harry Potter och
Fenixorden
FILM ¡¡¡ Brittiskt äventyr från 2007. I rollerna:
Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint.
21.00 Nyckeln till frihet
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
drama från 1994. Bankmannen Andy Dufresne blir
oskyldigt dömd till dubbel
livstid för mordet på sin
hustru och hennes älskare.
I rollerna: Tim Robbins,
Morgan Freeman, Gil Bellows.
0.00 Law & order: Special victims unit.
1.45 Get smart. FILM ¡¡¡ Amerikansk actionkomedi från 2008. 3.40
Giada’s holiday handbook. 4.45 Sofias
änglar. 5.35 Extreme couponing.

SVT24

BARNKANALEN

TV6

TV8

VIASAT SPORT

NRK1

20.00 Svensson, Svensson. 20.50 Au-

6.30 Alfons Åberg. 6.40 Draken Digby.
6.50 Pirata & Piloto. 7.05 Monsterskolan. 7.10 Regnbågsstadens hjälte. 7.25
Ella, Oscar och Hoo. 7.35 Luo Bao Bei.
7.45 Onneli och Anneli. 8.00 Nalle Puh.
8.20 Så gör man inte. 8.25 Tjuvarnas
jul. 8.35 Miss Moon. 8.50 Robin Hoods
rabalder och rackartyg. 9.00 Disneydags. 16.55 Ett fall för KLURO. 17.10
Safirdrakens krafter. 17.20 Claude.
17.30 Lillgruffalon. Brittisk animerad
film från 2011. 18.00 Bolibompa.
18.10 Att få syskon. 18.15 Tripp och
Tropp upptäcker djur. 18.20 Hej Jycke.
18.30 Bajsfilmen Dolores och Gunellens värld. 18.35 Gnomeo och Julia.

6.00 Simpsons. 6.25 Kevin can wait.
7.15 My name is Earl. 7.40 The history
of comedy. 8.25 Bilprovningen. 9.35
Brit cops. 11.40 Rio 2. 13.30 Big.
Amerikansk komedi från 1988. 15.40

6.00 En plats på landet. 6.55 Buying
and selling. 8.50 Masterchef USA.
9.45 Yours, mine or ours. 10.20 Morden i Midsomer. 12.20 En värsting på
Wall Street. 14.35 The king's speech.
16.55 Mord och inga visor. 17.55 Doc
Martin. 18.55 Father Brown. Brittisk
dramaserie från 2014. 19.55 Barnmor-

12.00 Football´s Greatest Internatio-

6.40 Sanditon. 8.10 Joanna Lumley i
Japan. 9.00 Poirot. 10.35 Folkets dyrevideoer. 10.55 V-cup alpint: Kombinasjon super-G, menn. 12.00 Den dagen vi gjekk på månen. 12.45 VM lynsjakk. 17.15 Hoppuka: Åpningsrennet.
19.00 Dagsrevyen. 19.30 Julenøtter.
19.45 En naturlig helaften 2019.
21.05 World on Fire. 23.00 Julenøtter:
Løsning Julenøtter. 23.05 Kveldsnytt.
23.20 Underholdningskavalkaden
2019. 0.50 The Expendables. Amerikansk actionfilm fra 2010. I rollerna:
Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet
Li. 2.30 Poirot: Kom til meg død. 4.05
Poirot. 4.55 Den dagen vi gjekk på månen.

gustifamiljen – tio år med På spåret.
21.45 Oropatrullen. Enheten som arbetade civilklädd var aktiv under åren
1965-2001 och hade till uppgift att
verka i Köpenhamns oros- och narkotikaområden. I början av 1980-talet
gjorde Mogens och Leo sin entré i Oropatrullen i samband med en undercover-operation i Christianias droghandel.
I en kriminalhistorisk dokumentärserie
berättas enhetens historia av några av
dem som var med. Repris från 27/12.
22.15 Farliga beroenden. Finsk kriminalserie från 2018. 23.10 Engelska
Antikrundan. 0.10 På spåret – syntolkat.

Amerikansk animerad film från 2011.

The twilight saga: New moon. Amerikansk fantasy från 2009. 18.15 The
amazing Spider-Man 2. Amerikansk
fantasy-action från 2014. 21.00 Zack
& Miri make a porno. Amerikansk komedi från 2008. 23.10 Pineapple express. Amerikansk actionkomedi från
2008. 1.30 Sniper: Ghost shooter.
Amerikansk actionthriller från 2016.
3.20 Sex & drugs & rock & roll. 4.10
American dad. 5.00 The history of comedy.

skan i East End. Brittisk dramaserie från
2017. 21.00 Morden i Midsomer. Brittisk deckarserie från 2016. 23.00 Elementary. 0.00 Mord och inga visor.
1.00 Chicago Med. 2.00 Disappearance Of: Natalee Holloway. 3.00 Girlfriends' guide to divorce. 3.50 Alla älskar Raymond. 4.15 Father Brown. 5.05
En plats på landet.

nal Teams - Västtyskland 1970-talet.
12.30 Football's Greatest International
Teams - Spanien 2010-talet. 13.00 Ishockey: Ryssland–Kanada Kommentator: Tobias Carlsson. 15.00 Trans World
sport. 16.00 Ishockey: Pittsburgh Penguins–Nashville Predators 18.00 Ishockey: Toronto Maple Leafs–New York
Rangers Från Scotiabank Arena, Toronto. 20.00 Ishockey: Vancouver Canucks–Los Angeles Kings Från Rogers
Arena, Vancouver. 22.00 Sporting Greats: Sergey Bubka. 22.30 Sporting greats: Jesse Owens. 23.05 Ishockey: Columbus Blue Jackets–Chicago Blackhawks

SF-KANALEN
6.05 Eskil & Trinidad. 7.45 Mamma
Mu och Kråkan. 9.00 IRL. 10.20 Bröderna Karlsson. 12.00 Hur många kramar finns det i världen? 13.25 Kid
Svensk. Svensk-finskt drama från
2007. 14.55 Kajsa Kavat. Svensk
barnfilm från 1989. 15.30 Pelle flyttar
till Komfusenbo. Svensk familjefilm
från 1990. 16.00 10 000 timmar.
Svensk komedi från 2014. 17.30 The
Stig-Helmer story. Svensk komedi från
2011. 19.05 Medicinen. Svensk
dramakomedi från 2014. 21.00 Hamilton: Men inte om det gäller din dotter. Svensk action från 2012. 22.25
Mig äger ingen. Svenskt drama från
2013. 0.15 Så som i himmelen. 2.25
Ansiktet. 4.00 I skuggan av värmen.
5.30 Hoppa högst.

FIRST
6.10 Close up. 7.10 Lyrro – ut & invandrarna. 8.35 Trädgårdsfesten.
10.10 The wife. 11.50 Phantom thread. 14.00 Pettson och Findus – Findus flyttar hemifrån. 15.20 The Lego
Ninjago movie. 17.00 Justice League.
19.00 Guernseys litteratur och potatisskalspajssällskap. 21.00 Gauguin –

resan till Tahiti. Franskt drama från
2017. 22.40 The Journey. 0.15 Ödemark. 1.45 Peppermint. 3.25 King of
thieves. 5.05 Close up. 5.35 Lyckligare kan ingen vara.

PREMIERE
7.10 Pelle Kanin. 9.00 Book club.
11.00 Unga Astrid. 13.00 Röjar-Ralf

kraschar internet. Amerikansk komedi
från 2018. 15.00 Superswede: En film
om Ronnie Peterson. Svensk dokumentär från 2017. 17.00 Robin Hood.
Amerikansk action från 2018. 19.00
Captain Marvel. Amerikansk action
från 2019. 21.00 Ben is back. Amerikanskt drama från 2018. 23.00 Welcome home. Amerikansk thriller från
2018. 1.00 Venom. 3.00 Ben is back.
4.45 First man.
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9.00 UR Samtiden. 15.00 Övergivna
rum. 15.20 Mäktiga miljöer. 16.10
Människan med Mosley. 17.00 Orkney-

6.00 How it's made. 6.25 Blowing up
history. 7.20 How do they do it? 8.15
Building off the grid. 10.00 Diesel brothers. 13.00 Mighty ships. Kanadensisk
underhållning från 2016. 15.00 Gold

7.00 Judge Rinder. 11.05 Mannen som
talar med hundar. 12.20 Skenet bedrar.
13.00 När Harry träffade Sally. Ameri-

8.30 Basket: Denver–Memphis. NBA.
10.50 Höjdpunkter. 11.00 NBA Action.
11.30 Wikegård vs. Svensk intervjuserie från 2019. 12.00 Höjdpunkter.
12.25 Ishockey: Göteborg HC–Brynäs.
SDHL. 14.35 Höjdpunkter. 14.50 Is-

16.57 Sport: Watts. 17.17 Backhopp-

6.22 Polly Pocket. 6.26 Barnehageliv.
6.34 Villmark uten voksne. 6.45 Jack
Frost. 8.55 Langrenn: Sprint–prolog,
kvinner og menn. 10.15 Alpint: Alpint:
V-cup. 11.15 Langrenn: Sprint–er, kvinner og menn. 13.00 Alpint: Alpint: Vcup. 14.30 Mr. Bean. 15.05 Gutta på
tur. 16.10 Håndball: Håndball-NM.
16.20 Håndball: Haslum HK–Elverum.
18.00 Håndball: Håndball-NM. 18.30
Nyhetene. 18.45 Været. 18.50 Sportsnyhetene. 19.00 Julekveld hos Prøysen. 20.00 Underholdningsåret 2019.
21.00 Nyhetene. 21.20 Været. 21.25
Sportsnyhetene. 21.35 Sportsnyhetene med Tour de Ski. 21.45 Magic Mike
XXL. 0.15 Love Actually.

öarnas okända historia. Brittisk dokumentärserie från 2016. 17.50 Dox:
Hjärtelandet. Dansk dokumentär från
2018. 19.25 Omöjlig ingenjörskonst.
Brittisk vetenskapsserie från 2019.
20.10 Islands magiska natur. Tysk naturfilm från 2019. 21.00 Himalaya granne med molnen. Brittisk dokumentärserie från 2017. 21.55 Samurajernas byggnadskonst. Japansk dokumentär från 2017. 22.45 Kate Nash – popmusikens riot grrrl. Amerikansk dokumentär från 2018. 0.15 Arkitektens
hem.

divers. Amerikansk underhållning från
2019. 16.00 Salvage hunters. Brittisk
realityserie från 2016. 19.00 How it's
made. Kanadensisk dokumentärserie
från 2018. 20.00 Monster ships.
21.00 Building off the grid. 22.00
Castro: The World's Most Watched
Man. 23.00 Sharks of the badlands.
0.00 Alaska: The last frontier. 1.00
Mighty ships. 3.00 Salvage hunters.
4.45 How do they do it? 5.35 How it's
made.

kansk romantisk komedi från 1989.
14.55 Bröderna Karlsson. Svensk komedi från 2010. 17.00 Makalösa hem.
18.00 Världens häftigaste tårtor - bröl-

lopsspecial. Brittisk reality från 2018.
19.00 Leilas nyår. Svenskt matlagningsprogram från 2016. 19.55 Spårlöst. Svensk dokumentärserie från
2017. 22.00 Poirot. Brittisk kriminaldramaserie från 2005. 0.00 Ett fall för
Frost. 2.05 Kommissarie Maigret. 4.00
Skenet bedrar. 4.35 Hundräddaren.
5.05 The truth about the Harry Quebert affair.

hockey: Modo–Timrå. Hockeyallsvenskan. 17.25 Handboll: SHE Skara–
Höörs H65. SHE. 19.10 Höjdpunkter.
19.30 La Liga world. Spanskt sportmagasin från 2019. 20.00 Höjdpunkter.
20.20 Handboll: SHE Lugi–Sävehof.
SHE. 22.10 Höjdpunkter. 22.15 Broke.
Amerikansk dokumentär från 2012.
23.45 Höjdpunkter. 0.00 Basket: Toronto–Oklahoma. NBA. 2.30 Höjdpunkter.

ning: Världscupen - Backhopparveckan.
17.18 Backhoppning: Världscupen Backhopparveckan. 17.33 Backhopp-

ning: Världscupen - Backhopparveckan.
19.15 Backhoppning: Världscupen Backhopparveckan. 19.30 Bilracing:
WTCR från Sepang. 20.00 Eurosport
News. 20.04 Tennis: US Open. 20.59

Fotboll: UEFA Europa League Magazine.
21.55 Eurosport News. 21.59 Fotboll:
Copa Libertadores. 22.03 Sport: On
the road. 23.22 Bilracing: EnduranceVM - 8 hours of Bahrain. 0.17 Rally: Ungerns EM-rally. 0.47 Motorcykel:
EWC All Access. 1.16 Backhoppning:
Världscupen - Backhopparveckan.
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FILM
TV4 FILM
6.00 Fåret Shaun – filmen. Brittisk le-

ranimerad familjefilm från 2015.
10.35 The Stig-Helmer story. 12.40
Election. Amerikansk komedi från
1999. 14.45 Blades of glory. Amerikansk komedi från 2007. 16.35 Helgonet. Amerikansk action från 1997.
18.55 Värsta gänget. Amerikansk
komedi från 1989. 21.00 Mission impossible 3. Amerikansk action från
2006. I rollerna: Tom Cruise, Philip
Seymour Hoffman, Ving Rhames.
23.30 Cowboys & aliens. Amerikansk
science fiction från 2011. I rollerna:
Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde. 1.55 München. Amerikansk dramathriller från 2005. I rollerna: Eric
Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds. 5.05
Election. Amerikansk komedi från
1999. I rollerna: Matthew Broderick,
Reese Witherspoon, Chris Klein.

21.00 Unga kvinnor.

19.00 Ishockey: Junior-VM.

21.00 Spanglish.

22.15 Crocodile Dundee 2.

17.55 Harry Potter och ...

6.00 Hasse och Tage (R)
7.00 Morgonstudion
10.00 På spåret (R)
11.00 Sportspegeln (R)
11.30 Inför Idrottsgalan
2020 (R)
11.35 Price och
Blomsterberg – jul (R)
12.05 Leif och Billy (R)
12.35 Ur Svennis skugga
(R)
13.35 Inför Idrottsgalan
2020
13.45 Hockeyns historia
(R)
14.45 Ishockey: Tyskland–
Kanada
SPORT Junior-VM.
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Dom kallar mig... (R)
Svensk dokumentärserie
från 2019.
18.30 Bo i staden
Svensk dokumentärserie
från 2019. Del 1 av 2.
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Året var 1970
Svensk dokumentär från
2019. Även 31/12.
21.00 Unga kvinnor
Amerikansk dramaserie
från 2017. Systrarna
March växer upp och möter vuxenlivet. Meg blir
mamma, Amy reser genom
Europa och Jo flyttar till
New York for arbeta med
sitt skrivande. Även 1/1.
22.00 Effie Gray
FILM ¡¡¡ Brittiskt drama från 2014. I rollerna:
Dakota Fanning och Greg
Wise.
23.45 Rapport
23.50 The Graham Norton
show
0.40 Stjärnorna på slottet. 1.40 Hemligheten. 5.00 Hockeyns historia.

11.35 Gudstjänst (R)
12.20 Altaj på 30 dagar (R)
13.05 Punk – en revolution
i fyra delar (R)
13.55 Djurvärldens
dynastier (R)
14.55 Ridsport:
Världscupen hoppning

6.00 Kids do the
craziest things (R)
6.50 Titta han snackar
FILM ¡¡ Amerikansk
komedi från 1989.
8.35 Ice age 5: Scratattack
Amerikanskt animerat familjeäventyr från 2016.
10.25 Gullivers resor
FILM ¡ Amerikanskt äventyr från 2010.
12.15 Jumanji
FILM ¡¡ Amerikansk
äventyrsfilm från 1995. I
rollerna: Robin Williams
och Jonathan Hyde.
14.20 För evigt – en
askungesaga
FILM ¡¡¡ Amerikansk
komedi från 1998. I rollerna: Drew Barrymore och
Anjelica Huston.
16.50 Edward
Scissorhands
FILM ¡¡¡ Amerikansk
komedi från 1990. I rollerna: Johnny Depp, Winona
Ryder, Dianne Wiest.
19.00 Poppers pingviner
FILM ¡¡ Amerikansk
komedi från 2011. I rollerna: Jim Carrey och Carla
Gugino.
21.00 Spanglish
FILM ¡¡ Amerikansk
dramakomedi från 2004.
Flor emigrerar till Los Angeles från Mexico i hopp om
att skaffa sig ett bättre liv
för sig själv och sin dotter,
Cristina. I rollerna: Adam
Sandler och Téa Leoni.
23.50 Just friends
FILM ¡¡ Tysk-amerikansk-kanadensisk komedi
från 2005. I rollerna: Ryan
Reynolds och Anna Faris.
1.50 Exodus: Gods and kings. FILM
¡¡¡ Amerikansk action från 2014.
4.20 Ensam hemma 3. Amerikansk
komedi från 1997.

5.50 Världens häftigaste
tårtor (R)
6.20 LEGO DC Comics
Super Heroes: Justice
League – Cosmic Clash
Amerikansk animation från
2016.
7.35 Köket (R)
7.50 Nyhetsmorgon
11.30 Köket
11.35 Alvin och gänget 3
Amerikanskt äventyr från
2011.
12.55 Det borde
finnas regler
Svenskt drama från 2015.
14.50 Flickvänner från förr
FILM ¡¡ Amerikansk romantisk komedi från 2009.
16.50 Jönssonligan och
Dynamit-Harry
FILM ¡¡ Svensk-dansk
komedi från 1982. I rollerna: Gösta Ekman, Ulf
Brunnberg, Nils Brandt.
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig (R)
Svenskt matlagningsserie
från 2019. Del 25 av 72.
20.00 Ola Salo – It takes a
fool to remain sane
Svensk scenshow från
2019. En av landets mest
karismatiska liveartister
bjuder in till en extravagant
helkväll.
22.00 TV4Nyheterna och
sport
22.05 TV4Vädret
22.15 Crocodile Dundee 2
FILM ¡¡¡ Australisk
komedi från 1988. I rollerna: Linda Kozlowski och
Paul Hogan.
0.30 Rocky 2. FILM ¡¡¡ Amerikansk action från 1979. 3.00 Elf. FILM
¡¡¡ Amerikansk komedi från 2003.
5.10 Världens häftigaste tårtor.

6.00 Extreme couponing
(R)
6.40 Railroad Alaska (R)
7.30 Cake Boss: Next great
baker (R)
8.15 Trafikpoliserna (R)
9.05 Förlossningskliniken
Norge (R)
10.00 Sofias änglar (R)
11.00 Grey's anatomy (R)
12.00 Giada's holiday
handbook
13.00 Christmas: Santa's
makeover
14.00 Green lantern
FILM ¡¡ Amerikansk action från 2011.
16.25 Yogi Björn
FILM ¡¡ Amerikansk familjefilm från 2010.
17.55 Harry Potter och
halvblodsprinsen
FILM ¡¡¡¡ Brittiskamerikanskt äventyr från
2009.
21.00 Wonder Woman
FILM ¡¡¡ Amerikanskt
actionäventyr från 2017.
Amazonen Diana lämnar
sin isolerade paradisö för
att stoppa krigsguden Ares
som hon tror ligger bakom
första världskriget. I rollerna: Gal Gadot och Chris
Pine.
23.55 Cake Boss: Next
great baker (R)
Amerikansk reality från
2010. Deltagarna måste
göra tårtor under press
som visar deras skicklighet
som bagare och dekoratörer. För att göra det värre
anlitar Buddy två gästdomare.
0.55 Law & order: Special victims unit.
1.50 Grey’s anatomy. 2.40 Förlossningskliniken Norge. 3.25 Sofias änglar.
4.15 Christmas: Santa’s makeover.
4.55 Över Atlanten – teckentolkat.
5.35 Extreme couponing.
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20.00 Svensson, Svensson. Manus: Mi-

6.00 Just shoot me. 6.25 Last man on
earth. 6.45 Våra värsta år. 7.35 Brit
cops. 8.35 Ice age. 10.20 Just shoot
me. 10.55 Cops. 12.00 Simpsons.
13.00 Kung av Queens. 14.00 Ishock-

6.00 The hotel inspector. 6.55

10.00 More than a game. More Than A

chael Hjort, Johan Kindblom, Tomas Tivemark. Repris från 17/12. 20.50
Glimt av Norge. Driften av fyren på Utvær är automatiserad numera, men
varje sommar kommer frivilliga från
hela landet till ön för att vara värdar
och ta hand om besökare. Repris från
27/11. 21.00 Ishockey: USA–Tjeckien
Från Tjeckien. Kommentatorer: Chris
Härenstam, Jonas Andersson. 21.45
Sportspegeln – teckentolkat. 22.15
Djurvärldens dynastier. Då uppstår äkta
dramatik som ofta har med försvaret av
en dynasti att göra. Repris från 11/7.
23.15 Året med kungafamiljen 2019.
0.15 Släng dig i brunnen.

6.30 Simon. 6.35 Lilla prinsessan.
6.45 Våfflan. 6.55 Miss Moon. 7.10
Fåret Shaun. 7.15 Mysteriet på Barnkanalen. 7.30 Dinosaurietåget. 7.40 Stella och Sam. 7.55 Molang. 8.00 Andys
safariäventyr. 8.15 Djupet. 8.35 Mästerflygarna. 9.00 Elias vinter. 16.55 Ett
fall för KLURO. 17.10 Monsterbarnvakterna. 17.20 Alfons Åberg. 17.30 Hotell Kom som du är. 17.40 De yttersta
barnen. 17.50 Skapelsemyter. 17.55
Vims i rymden. 18.00 Bolibompa.
18.10 Molang. 18.15 Stora maskiner.
18.20 Bing. 18.30 Nattens hjältar.
18.45 Magiska fyran. 19.00 Lilla Aktuellts årskrönika. 19.30 Pyjamasklubben. 19.55 Djungelpuls.

Jakten på den försvunna skatten. Amerikansk action från 1981. 23.25 How I
met your mother. 0.25 Family guy.
1.25 American dad. 2.25 Cops. 3.10
Nitro Circus: All Access. 3.35 Kung av
Queens. 4.00 American dad. 4.50 Last
man on earth. 5.15 Pawn stars. 5.35
Kevin can wait.

Maggie's Christmas miracle. Amerikansk familjefilm från 2017. 8.35 Inredningsmästarna. 9.55 Idas Fristelser.
11.00 Buying and selling. 12.00 En
plats på landet. 13.00 The hotel inspector. 14.00 Property ladder. 15.00
Nord och syd. 17.00 Darrow & Darrow.
Amerikansk komedi från 2017. 19.00
Nord och syd. Amerikansk dramaserie
från 1985. 21.00 Unga kvinnor. Amerikanskt drama från 1994. 23.25 Monty
Pythons Meningen med livet. Brittisk
komedi från 1983. 1.35 Rosewood.
2.35 Four in a bed. 3.30 En plats på
landet. 4.15 The hotel inspector. 5.05
Undercover boss UK.

Game ger en inblick i några av de största idrottsögonblicken i historien som
har gett utslag i världen i stort. Så väl
historiskt, politiskt och kulturellt.
13.00 Ishockey: USA–Ryssland Kommentator: Niklas Jihde. 15.00 Trans
World sport. De senaste nyheterna och
reportagen från sportens värld. 16.00
Ishockey: NHL 18.00 Amerikansk
fotboll: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers Från CenturyLink Field,
Seattle, WA. 21.00 Ishockey: Kazakstan–Sverige Från Werk Arena, Třinec.
Kommentator: Tobias Carlsson. 23.00
Ishockey: Slovakien–Schweiz 1.00 Viaplays Årskrönika.

7.00 Nyhetsmorgen. 9.00 Med hjartet
på rette staden. 9.45 Poirot: Milliontyveriet. 10.40 Isbjørnselfien som
forsvant i dypet. 11.00 Verdens søteste valper og kattunger. 11.45 VM lynsjakk. 16.00 Norsk militær tattoo 2018.
17.30 Oddasat - nyheter på samisk.
17.35 Tegnspråknytt. 17.40 TBA.
18.50 Distriktsnyheter. 19.00 Dagsrevyen. 19.30 Julenøtter. 19.45 Nyhetsåret 2019. 20.50 Den 12. mann.
23.00 Julenøtter: Løsning Julenøtter.
23.05 Kveldsnytt. 23.20 Nytt på Nytt.
0.05 The Nice Guys. 2.00 Poirot: Sni-

KUNSKAPSKANALEN

DISCOVERY

SJUAN

SPORTKANALEN

EUROSPORT 1

TV2 NORGE

14.00 UR Samtiden. 17.00 Med mo-

6.00 How it's made. 6.25 Tanked.
7.20 Wildest Europe. 8.15 How it's
made. 9.05 Wheeler dealers. 10.00
Fast n' loud. 11.00 Deadliest catch.
12.00 Salvage hunters: Classic cars.
14.00 Guardians Of The Glades. 15.00
How it's made. 16.00 Master Of Arms.
17.00 Salvage hunters. Amerikansk
underhållning från 2018. 18.00 Wheeler dealers. 20.00 Wheeler dealers.
22.00 Kindig customs. Amerikansk dokumentärserie från 2019. 23.00 Heavy
rescue. 0.00 Naked and afraid. 1.00
Wheeler dealers. 2.00 Kindig customs.
3.00 Expedition unknown. 3.55 Deadliest catch. 4.45 Fast n' loud. 5.35

6.00 Leilas nyår. 7.00 Antiques roadshow. 8.00 Spårlöst: Danmark.
11.00 Mannen som talar med hundar.
12.00 Antiques roadshow. 13.00 Tjejen som gjorde lumpen. 15.25 Ring så
städar vi. 16.00 Judge Rinder. 17.00
Världens häftigaste tårtor. 18.00 Makalösa hem. 19.00 Det okända. Svensk
ockultserie från 2014. 20.00 Kärlek

7.00 Sporten. 7.10 Höjdpunkter. 8.00
Sporten. 8.10 Höjdpunkter. 9.00 Sporten. 9.10 Höjdpunkter. 10.00 Sporten.
10.10 Höjdpunkter. 10.30 Sporten.
10.40 Höjdpunkter. 11.00 Sporten.
11.10 Höjdpunkter. 11.30 Sporten.
11.40 Höjdpunkter. 12.00 World of X.
13.20 Höjdpunkter. 13.30 The Two Escobars. 15.30 Basket: Toronto–Oklahoma. 18.05 Höjdpunkter. 18.20 Hockeylabbet. 18.55 Ishockey: Karlskrona–
Kristianstad. 21.20 Playing for the

14.49 Alpint: Världscupen. 15.49

6.00 The Guest Book. 6.25 Mr. Bean.
7.05 Gråtass - Gir gass. 9.00 Gutten
og delfinen. 11.30 Olsenbanden tar
gull. 13.30 Mrs. Doubtfire. 16.15 As-

torbåt i vikingarnas fotspår. Norsk reseserie från 2018. 17.40 Människan med
Mosley. Brittisk dokumentärserie från
2016. 18.30 Attenboroughs havsmonster. Brittisk dokumentär från
2018. 19.25 Historiska hemligheter.
Brittisk historiaserie från 2018. 20.10
Nyckeln till naturkrafterna. Brittisk vetenskapsserie från 2016. 21.00 Världens natur: Alla dessa ekorrar. Tysk naturfilm från 2019. 21.50 Orkneyöarnas
okända historia. Brittisk dokumentärserie från 2016. 22.40 En diktators uppgång och fall. Amerikansk dokumentärserie från 2019. 23.35 Samurajernas
byggnadskonst.

SPORT

16.00 Rapport
16.05 Ridsport:
Världscupen hoppning
SPORT

17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Mitt i naturen –
tittarfilm
18.00 Woodskis värld
Svensk kulturserie från
2019. Del 2 av 4.
18.30 I Amundsens fotspår
(R) Norsk vildmarksserie
från 2016. Del 1 av 3.
19.00 Ishockey: USA–
Tjeckien
SPORT Junior-VM.
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
Även 31/12.
21.45 Min fantastiska
väninna
Italiensk dramaserie från
2018. Del 4 av 8. Namnsdagen. Lila blir uppvaktad
av varenda pojke i kvarteret. Även Marcello Solara
visar sitt intresse. Elena å
sin sida drömmer om Nino.
22.35 Woodskis värld
(R)
Svensk kulturserie från
2019.
23.05 Samisk årskrönika
(R) Svensk nyhetskrönika
från 2019.
0.05 Punk – en revolution i fyra delar.
0.55 Altaj på 30 dagar. 1.45 Sportnytt.
2.00 Nyhetstecken.

How it's made.

ey: Kazakstan–Sverige. Junior-VM.
18.00 Viaplays Sportkrönika 2019.
19.00 Simpsons. 20.00 Seinfeld. Amerikansk komediserie från 1991. 21.00

deluxe. Svensk komedi från 2014.
22.00 Hur man blir av med en kille på

10 dagar. Amerikansk komedi från
2003. 0.20 Judge Rinder. 1.25 Det
stora familjeäventyret. 2.25 Det okända. 3.25 Hawaii five-0. 4.20 Ring så
städar vi. 5.00 The truth about the
Harry Quebert affair.

Mob. Amerikansk dokumentär från
2014. 22.50 Höjdpunkter. 23.00 The
99ers. 0.00 Fiskedestination. 1.50
Höjdpunkter. 2.00 Basket: Minnesota–
Brooklyn. 4.30 Höjdpunkter.

Backhoppning: Världscupen - Backhopparveckan. 16.48 Golf: PGA-touren Bermuda Championship. 17.56 Rally: Säsongssammanfattnings EM-rally.
18.55 Eurosport News. 19.03 Polo:
Polo Line. 19.29 Rally: Rally-EM. 20.29
Motorcykel: EWC All Access. 21.05
Freestyle: Världscupen i Copper Mountain. 21.55 Eurosport News. 22.00 Alpint: Världscupen. 22.59 Alpint: Världscupen. 23.43 Sambo: Sports explainers. 23.47 Volleyboll: Volleyball Time
Out. 23.52 Sambo: Sports explainers.
23.56 Golf: PGA-touren - Presidents
Cup. 0.56 Rally: Säsongssammanfattnings EM-rally.

SF-KANALEN
6.00 Pippi Långstrump på de sju haven. 7.40 Emil & Ida i Lönneberga.
8.40 Hälsoresan. 10.20 The Stig-Helmer story. Svensk komedi från 2011.
11.55 Änglavakt. Svenskt drama från
2010. 13.30 Se upp för dårarna.
Svensk dramakomedi från 2007.
15.10 Pettson och Findus: Kattonauten. Svensk barnfilm från 2000. 16.30
Lotta på Bråkmakargatan. Svensk familjefilm från 1992. 17.45 Lotta 2:
Lotta flyttar hemifrån. Svensk barnfilm
från 1993. 19.10 Sista dansen.
Svenskt drama från 1994. 21.00
Sprängaren. Svensk thriller från 2001.
23.05 Tommy. Svenskt kriminaldrama
från 2014. 0.35 Det nya landet.
Svenskt drama från 2000. 2.50 Sommaren med Monika. 4.25 Firmafesten.

FIRST
7.20 Som en dans. 9.10 Lyrro – ut &
invandrarna. 10.40 Halvdan Viking.
12.15 Grottmannen Dug. 13.45 India-

na Jones och kristalldödskallens rike.
15.45 Geostorm. 17.30 The disaster
artist. 19.10 Pacific rim: Uprising.
21.00 The happytime murders. Amerikansk kriminalkomedi från 2018.
22.30 All the money in the world.
Amerikansk thriller från 2017. 0.40
Hail Satan? 2.15 One Less God. 4.30
Close up. 5.20 Dubbeldeckarna och
Mörkermannen.

PREMIERE
7.00 Superswede: En film om Ronnie
Peterson. 9.00 Röjar-Ralf kraschar internet. 11.00 Robin Hood. 13.00 Nötknäpparen och de fyra världarna.
15.00 Grinchen. Amerikansk animerad
komedi från 2018. 17.00 Ideal home.
Amerikansk komedi från 2018. 18.40
First man. Amerikanskt drama från
2018. 21.00 The spy who dumped
me. Amerikansk komedi från 2018.
23.00 Venom. 1.00 White boy Rick.
3.00 The spy who dumped me. 5.00
My cousin Rachel.

kende død. Britisk krim fra 1990. I rollerna: David Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson. 3.40 Poirot.

keladden i Dovregubbens hall. Norsk familiefilm fra 2016. 18.30 Nyhetene.
18.45 Været. 18.50 Sportsnyhetene.
19.00 Underholdningsåret 2019.
20.00 Familieduellen. Norsk underholdningsprogram fra 2019. 21.00 Nyhetene. 21.20 Været. 21.25 Sportsnyhetene. 21.35 Sportsnyhetene med
Tour de Ski. 21.45 Robin Hood. Amerikansk drama fra 2010. 0.50 Hawaii
Five-0. 1.45 Criminal Minds. 2.40 The
Good Doctor. 3.40 Mr. Bean. 4.15 Bonanza. 5.30 The Guest Book.
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Lördagskrönikan
Barnens rätt

Marita Adamsson: Menlös,
värnlös och i krig mot samhället
– i dag är en sorts barnens dag

D

en 28 december är
en litet speciell dag.
Jag kollar den nya
almanackan som
skickades ut med den
är tidningen för ett tag sedan. Där
står kort och gott att Benjamin
har namnsdag. Men förr stod också ”menlösa bars dag”, numera
heter dagen ”värnlösa barns dag”,
även om det nu inte stod i den här
almanackan.
Jag minns att jag, när jag började kunna läsa och förstå, tyckte
det lät konstigt med ”menlösa”.
Var barn meningslösa, ointressanta? Vilka barn då i så fall? Ungefär
så här fler tänkt. År 2000 byttes
”menlösa” mot ”värnlösa”, med
motiveringen att betydelsen av
”menlös” förskjutits från det neutralt konstaterande ”oskyldig” till
något med negativ klang.
Jag har, sedan jag insåg att menlös inte betydde att vissa barn var
så intetsägande att de måste ha en
egen dag för att märkas, istället
trott att det syftade på medellös
– att dagen var ett sätt att stärka

barn som hade det svårt.
När jag nu tar mig tid att fördjupa mig i en dag som få bryr sig
om inser jag att det faktum att
oskyldiga (menlösa) barn fått en
egen dag har bibliskt ursprung.
Den var helgdag i Sverige fram till
1720-talet och firades till minne
av de gossebarn som kung Herodes, enligt Bibeln, lät dräpa för att
försäkra sig om att ha oskadliggjort den förutspådde Frälsaren.
Men det finns fler än jag som haft
föreställningen om fattiga och
medellösa barn. På bloggen Högtider och traditioner, som drivs av
Mattias Axelsson, lärare i historia,
samhällskunskap och religionskunskap, hittar jag ett inlägg av
en person som säger sig ha lärt sig
i skolan att den 28 december skulle ge fattiga, medellösa barn av sitt
överskott från julen.
Vad man nu ska tänka om det.
Det är föralldel mycket aktuellt
att undvika svinn, men inte känns
det så bra i maggropen att fattiga
barn ska få vänta till efter julen

Vädret i dag
28 december

Fredrikstad

+2
+4
+5

Nordkoster-Måseskär
9–10 m/s
Tidvis disigt

Måseskär-Trubaduren
7–9 m/s
God eller mycket
god sikt
Vattenstånd i går:
Måseskär –13 cm

+4

+8

+4

+8

+5

9–12 m/s 9–12 m/s 3–6 m/s

+8

+8

+5

+8

+8

+5

Uddevalla
–1
+1
+2

+8

6–9 m/s

+4

+8

+8

+6

+6

Uddevalla
+6

+8

5–8 m/s

6–9 m/s

+7

+8

+4

2–5 m/s

8–11 m/s 6–9 m/s

+3

2–5 m/s

Varmast kl 13

mm

–3,3

Kustväder

N Norrland

Holmön

–3,6 N Norrland

Lövånger

5,0

Grebbestad

–3,1

Skagerak i dag

Fjällbacka

–3,1

Hamburgsund

–3,0

S Norrland
Svealand
Götaland

Eggegrund
Örskär
Utklippan

–0,2 S Norrland
+0,4 Svealand
+2,5 Götaland

Junsele
Film
Kållered

1,0
4,3
11,0

Morgon
Lunch
Kväll

Rabbalshede

–3,4

Lysekil

–2,2

Uddevalla

–2,2

N Norrland

Naimakka

–23,2 N Norrland

Bjuröklubb

12

Fredrikstad

–3,8

Sandefjord

–3,2

S Norrland
Svealand
Götaland

Korsvattnet –16,1 S Norrland
Arvika
–9,2 Svealand
Kroppefjäll –3,0 Götaland

Eggegrund
Örskär
Fårösund

14
17
13

˚C Blötast

˚C Blåsigast

Vädertoppen

Solen

V Götaland senaste veckan

Strömstad

i dag

i morgon

Upp

09:11

09:10

Ner

i dag
15:19

i morgon
15:20

21,2 mm

+6

4–7 m/s

8

7

8
Stockholm
Norrköping

Göteborg

+6

10

m/s

Månen
Strömstad

i dag

Upp

10:56

i morgon
11:22

Ner

i dag
17:55

i morgon
19:08

+5

6 m/s
8 m/s
10 m/s

Söndag
Förmiddag
Eftermiddag

12 m/s
13 m/s

9
10

11

11
Malmö

12

4–7 m/s

4–7 m/s

5

7

Falun

9

4

6

9–12 m/s 9–12 m/s 3–6 m/s 8–11 m/s

–2,8

Ed

Östersund

+6

Lysekil

Strömstad

Kallast kl 07

14–17
m/s

6–9 m/s

+6

2–5 m/s

Tanumshede

Blötast

6–9 m/s

Fredrikstad

Vädertoppen Sverige i går

Skellefteå

5

10–13 m/s 9–12 m/s 4–7 m/s 7–10 m/s

+7

Vädret i går kl 13

–3,2

4

Hudiksvall

6–9 m/s

+3
+2
+3
Lysekil

3

3

Rabbalshede

Måseskär

Kroppefjäll

2

Hamburgsund

8–9
m/s

Kallast

+6

5–8 m/s

+6

1
2

6

Rabbalshede

Kungshamn

+7,7

Kiruna

Fjällbacka
9–12 m/s 8–11 m/s 3–6 m/s

Tanumshede

+3
+3
+3

Varmast Göteborg

+6

6–9 m/s

Grebbestad
+8

lösningar på svåra problem. De
finns inte.
är det något som behöver göras
när andra decenniet av 2000-talet
inleds så är det att inte smådutta
utan att ta itu med detta, på alla
plan. Inte bara med polis och lag
utan ända nere vid de menlösa
barnens födelse. Och dessförinnan. Barnkonventionen blir för
övrigt lag om ett par dagar.

Marita Adamsson
marita.adamsson@stnb.se 0526-624 02

Europa

1

+8

Fjällbacka

Vattenstånd i går:
Trubaduren –8 cm

+8

”

I sin värsta form
leder klyftor och
hopplöshet till det
som är 2020 års
stora utmaning
i Sverige: våld....

Sverige i dag

Tanumshede

Hamburgsund

Trubaduren-Nidingen
6–7 m/s
Mycket god sikt

Ons

Då är begreppet ”oskyldiga” barn
inte så passande, för det handlar
om barn som tidigt vinner insteg i
en kriminell värld. Men det handlar om utsatta barn. Inte så att
någon Herodes utfärdat order att
avrätta dem (de riskerar att avrättas
av andra motståndare), men på så
sätt att de inte tycks se någon plats
i en samhällsgemenskap.
Det kanske låter som ett floskel-ord, men det är det inte. För
lever man tillsammans måste
man lösa problem tillsammans
och ta hänsyn till varandra. Annars blir det krig.
Gängen där konflikter löses
med skjutvapen befinner sig i
krig med varandra, men också
med det omgivande samhälle
som de vänder ryggen. Det föder
nya motsättningar och ju större
motsättningar och rädsla blir,
desto mer tenderar människor att
hoppas på enkla och auktoritära

Sön
+8

–2
Ed
0
+1

Grebbestad

Vattenstånd i går:
Nordkoster –17 cm

Tis

7–10 m/s 7–10 m/s 2–5 m/s

Nordkoster
+2
+2
+2

Mån

9–12 m/s 8–11 m/s 2–5 m/s

+3
+3
+4
Strömstad

9–11
m/s

Sön

domar som inte tror på meningen
med att vara en del av det vi andra
uppfattar som samhället.

Strömstad

Temperaturer
Dag
Kväll
Natt

+2
+3
+5

Sandefjord

Sjöväder under
eftermiddagen

Prognos

för att se om något blev kvar, när
de bättre ställda firat klart. Bättre
då att sträva efter ett samhälle
utan fattigdom.
Det är ju vad vårt stora samhälle, FN, gör. Det kommer då och då
rapporter om att utvecklingen går
mot det bättre, till exempel att
fler barn får gå i skola och att hälsoläget förbättras. Men samtidigt
är det så att krig härjar. Jemen
är en humanitär katastrof av rekordmått, som inte minst drabbar
”menlösa” barn. Migrationen,
som är ett så hett stridsämne
inom inte minst EU, bottnar till
sist i att människor har hopplösa
livsvillkor i sina hemländer, av
både politisk och ekonomisk art.
I den rikare delen av världen, som
Sverige, växer klyftorna mellan
dem som har det gott förspänt
och dem som har svårt att se en
trygg framtid.
I sin värsta form leder klyftor
och hopplöshet till det som är
2020 års stora utmaning i Sverige:
våld, miljöer som står vid sidan av
samhället, stora grupper av ung-

Europa i dag

7–10
m/s

12

Mån

Tis
Alicante
Aten
Barcelona
Berlin
Bryssel
Cypern
Dublin
Helsingfors
Kreta
Köpenhamn
Lissabon
London
Madeira
Malaga
Mallorca
Malta
Moskva
Nice
Oslo
Paris
Prag
Reykjavik
Rhodos
Riga
Rom
Tallinn
Warszawa
Wien

Världen
Azorerna
Bangkok
New Delhi
Hongkong
Kairo
Kanarieöarna
Kapstaden
Los Angeles
Maldiverna
New York
Peking
Phuket
Rio
Sydney

Sön
+11
+6
+12
+1
+5
+13
+11
+3
+9
+2
+14
+8
+19
+14
+13
+11
–5
+9
+3
+3
0
+1
+12
–1
+8
+2
–1
0

Mån
+12
+4
+12
+7
+6
+15
+10
+5
+8
+9
+13
+10
+19
+13
+13
+12
–4
+10
+4
+5
+5
0
+12
+7
+9
+6
+5
+5

Sön
+16
+33
+11
+19
+19
+24
+23
+15
+27
+6
+5
+29
+23
+39

Mån
+16
+33
+10
+20
+18
+22
+21
+9
+28
+4
–4
+29
+22
+35

