
ALPINT  I  DAG

9.00 Vinterstudion 
Sammanfattning och analys av
dagens tävlingar. [87958]

9.10 Alpint 
Direkt. Världscupen. Damernas
storslalom, första åket.[7488045]

10.10 Alpint 
Direkt. Världscupen. Herrarnas
storslalom, första åket.[6048687]

11.05 Vinterstudion 
Sammanfattning och analys av
dagens tävlingar. Programledare:
André Pops. [8428039]

12.10 Alpint 
Direkt. Världscupen Maribor. Da-
mernas storslalom, andra åket.
[2291132]

13.10 Alpint 
Direkt. Världscupen Adelboden.
Herrarnas storslalom, andra
åket.[125213]

14.05 Vinterstudion 
Sammanfattning och analys av
dagens tävlingar. [8731942]

14.30 Inför Guldbaggen 2009 
Inför galan Guldbaggen 2009
pratar SVT:s Fredrik Sahlin och
Svenska Filminstitutets VD Cissi
Elwin om det gångna svenska fil-
måret. [1714791]

15.15–17.45 Harry Potter och
de vises sten 
¿ Brittisk äventyrsfilm från
2001. Föräldralöse Harry Potter
bor hos sina elaka släktingar och
deras vidrige son. I rollerna: Da-
niel Radcliffe, Robbie Coltrane,
Alan Rickman. Regi: Chris Co-
lumbus. [9424687]

17.50 Helgmålsringning 
Från Mölle kapell. Vi möter
Tommy Dahlman, inspiratör och
författare. [7760720]

17.55 Sportnytt [7872519]
18.00 Rapport [76671]
18.15–19.30 Bolibompa [8760720]

18.15 Disneydags [2123132]
19.00 Habib [671]

19.30 Rapport [81942]
19.45 Sportnytt [605294]
20.00 Stjärnorna på slottet 

Realityserie. Del 4 av 5. Jonas
Gardells dag. Dessutom: stjärn-
kocken Ulf Wagner. Även 15/1
och SVT24 11/1. [1958]

21.00 Burn Up 
Brittisk dramaserie. Del 2 av 2.
Masud beslutar överlämna sin
brännbara rapport till Tom vid
FN-konferensen i Calgary om
Kyoto2-avtalet. Tom och Mack
spelar båda under täcket med
kompanjoner och sympatisörer
från varsin sida i debatten. Län-
dernas representanter byter fot
allteftersom buden om diverse
bidrag höjs. [40229]

22.30 Dom kallar oss artister (R)
Musikdokumentär. Del 12 av 12.
Sveriges största och mest infly-
telserika rockband de senaste
10 åren bestämde sig för att
lägga av medan de fortfarande
var på topp. Höstens turné blev
The Hellacopters sista. Repris
från 8/1. Även 12/1, 17/1,
17/1 och SVT24 17/1. [590]

23.00 Piedras – Livets labyrint 
¿ Spanskt drama från
2002. En lyrisk berättelse om
fem kvinnor och deras liv utifrån
ett unikt perspektiv; nämligen
deras fötter. I rollerna: Antonia
San Juan, Najwa Nimri. Regi: 
Ramon Salazar. [1836010]

1.15–8.05 SVT24 [20278782]

Neve Campbell som miljöaktivisten
och infiltratören Holly. FOTO: SVT

6.30 Sabrina [294768]
7.00 Lilla huset på prärien 

[5551039]
7.55–8.50 Rachael Ray [9766478]
9.40 Ska du säga 

Val återvänder från en skidresa
och överraskar Holly genom att
berätta att hon gjort slut med
Jeff. [1805010]

10.05 Ska du säga 
Holly och Henry skolkar från sko-
lan och lånar Vals bil. Panik ut-
bryter när de upptäcker att bilen
saknas. [1413328]

10.35 The class 
Efter Yonks hjärtattack möts alla
upp på sjukhuset medan han
opereras. [6303519]

11.05 My boys 
PJ börjar dejtar en kille i sitt ba-
seball-lag. [8790132]

11.30 Simpsons 
Det är jul och Marge bjuder hem
Gil, som är hemlös, att fira jul
med familjen. [3666478]

11.55 Scrubs 
JD och doktor Cox gör sitt bästa
för att göra livet surt för varandra,
men deras fasoner förpestar
mest Jordans och Dannis tillvaro.
[9195836]

12.25 All of us 
Neese erkänner att hennes möte
med Ben inte var en tillfällighet
och att hon ville träffa sperma-
donatorn. [769107]

12.55 All of us 
Bobby känner sig utanför när Ro-
bert blir fäst vid en singelmamma
och hennes barn. [131300]

13.25 Men in trees 
Marin och Jack får veta att Cash
ligger på sjukhus och måste få
en ny njure. Terri har skuld-
känslor för att Patrick träffats av
blixten. [349132]

14.20 Beauty and the geek 
Amerikansk realityserie från
2005. [3899565]

15.10 Beauty and the geek 
Amerikansk realityserie från
2005. [2926590]

16.00 Beauty and the geek 
Amerikansk realityserie från
2005. [4722768]

16.55 Beauty and the geek 
Amerikansk realityserie från
2005. [5679403]

17.50 Beauty and the geek 
Amerikansk realityserie från
2005. [7273010]

18.45 Are you smarter than a
fifth grader? [1104768]

19.45 Johnny English 
¿ Amerikansk actionkomedi
från 2003. I rollerna: Rowan At-
kinson, Natalie Imbruglia. [1816519]

21.30 The League 
¿ Amerikansk action från
2003. I rollerna: Sean Connery,
Naseeruddin Shah. [9166923]

23.35 Bulletproof 
¿ Amerikansk komedi från
1996. I rollerna: Damon Wayans,
Adam Sandler. [2966652]

1.15 Touch the top of the world 
¿ Kanadensiskt drama från
2006. I rollerna: Peter Facinelli,
Sarah Manninen. [1918898]

2.55 Club Dread 
¿ Amerikansk skräckkomedi
från 2004. I rollerna: Elena Lyons,
Dan Montgomery Jr. [29249430]

4.35–5.00 Smaka på världen 
Svenskt mat-, vin- & rese-
program från 2007–08. [9192053]

10.00 Veronica Mars (R)
Weevil ber Veronica om hjälp
med att hitta Felix mördare,
samtidigt vill han också ta saken
i egna händer. [8349720]

10.45 Veronica Mars (R)
Veronica har konstiga drömmar
om de elever som dödades i
busskraschen och ledtrådar de
lämnar till henne. [7247381]

11.30 Veronica Mars (R)
Veronica får ett enkelt uppdrag,
att hitta den som körde på en
hund. [3959300]

12.15 Nobelkonsert (R)
Traditionell Nobelkonsert från
Konserthuset i Stockholm. Sam-
sändning med SVT HD. Repris
från SVT1 8/12. [4800359]

13.30 Lost in Austen (R)
Det blir bara värre och värre för
Amanda att få ordning på kärle-
ken i ”Stolthet och fördom”.
Även 11/1. [517590]

14.20 Dolly Parton live (R)
Konsert med Dolly Parton inspe-
lad på Celebrity Theater in Dolly-
wood den 12 och 13 december
2002 på hennes utsålda och be-
jublade Halos & Horns Tour. Re-
pris från 3/5. [6708213]

16.05 Julia Fischer, violinist
och pianist (R)
Veckans konsert. Violinisten Ju-
lia Fischer väckte sensation i
Frankfurt förra året. Repris från
4/1. [2244039]

17.10 Skidskytte 
Direkt. Världscupen. Herrarnas
sprint. [6485107]

18.55 Bruksanvisning 
Brittisk animerad komedi. Bruk-
sanvisning för nödsituationer.
Tittarna uppmanas att inte följa
dessa hemma. Av Richard
Fenwick. [4160836]

19.00 Morfars farfars far – och jag 
Dokumentär. Bonden. Clary Jans-
son fortsätter följa sin egen
släkts väg från landet till stan.
Även 11/1. [80584]

19.55 Oväntat besök? (R)
Kortfilm. En underbar sommar-
natt vid havet! En god middag,
kaffe på verandan och det blir
bara varmare och varmare… Ma-
nus, regi: Per Carleson. Repris
från 12/7. [2726774]

20.00 Cranford 
När en lammstek blir stulen och
Mr John rånas är damerna över-
tygade om att en brottsvåg har
drabbat Cranford. Även SVT24
13/1. [20126]

20.55 Bruksanvisning 
Brittisk animerad komedi. Bruk-
sanvisning för nödsituationer.
[9020855]

21.00 Rapport [65478]
21.05 Kabaré på Berwaldhallen 

Underhållning. Trettondagss-
how. [2264836]

22.05 Being Julia 
¿ Kanadensisk-amerikansk-
brittisk-ungerskt drama från
2004. Julia Lambert är en firad
skådespelerska i England och
också lyckligt gift med sin agent
Michael. I rollerna: Annette Be-
ning, Michael Gambon. [6848316]

23.50 Rapport [8503381]
23.55–1.40 Syndens lag 

Monique Maestas är huvudfigur i
en narkotikaaffär där oskyldiga
barn blivit utsatta för hämndak-
tioner. [5122720]

Sean Connery som äventyraren
Allan Quatermain. FOTO :  FOX

Storslalom i flera backar
Damerna i den alpina världscupen kör
i dag storslalom i slovenska Maribor.
Björn Fagerlind och Stig Strand
kommenterar tävlingen som direkt-
sänds. Samtidigt kör herrarna i Adel-
boden i Schweiz där kommentatorerna
Björn Becksmo och Ylva Nowén
finns på plats. SVT1 9.10,10.10, 

12.10 & 13.10

LÖRDAGENS TV

Bakom fasaden
I ”Syndens lag” tar man
en närmare titt på Las
Vegas mindre glittriga
baksida. Varje år begås
70 000 brott i staden
som miljontals männi-
skor vallfärdar till varje
år för att söka lyckan. 

SVT2 23.55

Gardell tar ton
I ”Stjärnorna på slottet”
är det Jonas Gardell
som ska bestämma 
aktiviteter. Han tar bland
annat med sina vänner
till Ystads teater där de
sjunger allsång för en
lycklig publik.

SVT1 20.00

– Det flesta riktigt klassiska låtarna som alla människor känner till kommer
från någon gammal Hollywoodmusikal, så det känns viktigt att berätta det,
säger Hanna Lindblad som uppträder i kvällens konsert. FOTO :  M ATS  BÄC K E R

Konsert med djärv blandning
Efter jul och nyår följer ytterligare
traditioner. En av dessa är tretton-
dagskonserten på Berwaldhallen,
som i år bjuder på en ovanlig mix
av musikal och klassisk musik.

Årets konsert består av två separata
program. Ett klassiskt block där
skådespelaren Dan Ekborg, tenoren
Michael Weinius och sopranen Han-
nah Holgersson medverkar, samt ett
musikalblock där Karl Dyall, Hanna
Lindblad och Rennie Mirro plockar
godbitar ur showen ”Showbusiness –
A Hollywood tribute”. 

Hanna Lindblad ser fram emot
att vara med i vad hon kallar en

unik konsert och berättar vidare att
musikaldelen kommer innehålla
flera oförglömliga klassiker som
bland andra ”Let’s face the music
and dance” och ”My heart belongs
to daddy”.

– Showen är en hyllning till
Hollywood och de största artis-
terna därifrån, Gene Kelly och det
gardet, säger Hanna Lindblad som
tror att de med rätt ljus och lite rök.
kommer kunna skapa riktig 
kabarékänsla på Berwaldhallen. 

EMMA JÖNSSON
emma.jonsson@ttspektra.se

SVT2 21.05
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Clary Jansson följer i sin släkts
fotspår. FOTO :  G U N - B R I T T  V EST H O L M
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2008 års Jerry går till…

Nu är det galet med galor i rutan och jag 
ska bespara läsekretsen ännu en trist 
tv-kväll fylld av pinsamma tacktal, fulla 

musiker och förvirrade prisutdelare. Följande 
program, personer och program har fått var sin 
Jerry-staty.
Årets manliga tv-profil: Uffe Holmertz
Årets kvinnliga tv-profil: Anna Lindberg
Årets nyhetsankare: Katarina Sandström

Årets matlagningsprogram: 
”Solens mat”
Årets tv-serie: ”Livet i Fa-
gervik”
Årets underhållning: ”Dom 
kallar oss artister”
Årets dokusåpa: ”Bonde sö-
ker fru”
Årets barnprogram: 
”Svamp-Bob fyrkant”
Årets hedersomnämnande: 

Henrik Schyffert
Har ni sett ”Körslaget”? Jag börjar reta mig på 

att man kan ha kändisar till allt. Sedan när blev 
Magnus Carlsson och Nanne Grönvall körle-
dare? Att vara dirigent/körledare är inte att stå 
framför en löst sammansatt grupp och vifta med 
händerna och göra miner utan det är något som 
kräver år av erfarenhet och studier. Den enda 
som får mitt gillande där är Robban Wells som 
har både handlag och kunnande. Nej, för att få 
ordning på torpet så bör man plocka in min gam-
le mentor Hans Lundgren så ni nog se att till och 
med Snygg-Erik kommer att lära sig något.

kröNika

Jerry Prütz
Tv-krönikör


