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Sven Wollter läser Charles Dickens ”En julsaga”

Julkalendern 2020: Knäckarbanketten

Klassiska krysset julspecial

Klassisk julmusik, luciafirande med Radiokören och 
julkonsert

P3 Humorklassiker varje dag fram till jul

P4 Dokumentär: Broströms – berättelsen om en 
redarfamiljs uppgång och fall

Fejden i P4 – en familjeuppgörelse

P1
DRÖMMARNAS AMAZONAS
Kommer vi rädda regnskogen eller är det den som 
räddar oss? Sveriges Radios hemvändande Latin-
amerikakorrespondent Lotten Collin bjuder på fem 
program med material från sina resor i regnskogen 
de senaste sju åren. Drömmarnas Amazonas berättar 
hur det som händer där också handlar om oss. Om 
hur vi både blir drabbade av och är med och bidrar 
till de komplexa samband som gör att världens 
största regnskog långsamt är på väg att försvinna. 
Hur blev det så här? Serien dyker djupt ner i historien 
och berättar om kolonialismens gummibaroner och 
nutidens svenska guldgrävare.  

Drömmarnas Amazonas har premiär 21 december   
i P1 kl. 10.03 och alla fem avsnitt går att lyssna på 
samma dag i Sveriges Radios app under Radiokorre-
spondenterna.
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KATARINA HAHR MÖTER MAURO SCOCCO
Det har blivit en jultradition att Katarina Hahr möter 
Mauro Scocco på julafton. I år uppstår det förvirring 
kring en jultomte som är gul. De pratar också om hur 
viktigt det är med rock ’n’ roll och längtar mot ljusare 
tider. Mauro spelar live i studion. 

Katarina Hahr sänds på julafton i P1 kl. 11.04.

BOB HANSSON OM LIVET:   
KONSTEN ATT LYSSNA
På julafton kommer Bob Hansson tillbaka med nya 
gäster och temat är konsten att lyssna.

”Man måste se varandra i ögonen och våga och 
klara att ta emot”, berättar Eva-Marie Pettersson, 
sjuksköterska som arbetar med svårt sjuka barn och 
som möter och tar hand om hela familjen till barnet. 
I samtalet medverkar också Staffan de Mistura som 
lyssnat på världens diktatorer och försökt skipa fred, 
föreläsaren Erik Fernholm och Annika Telléus som 
skrivit boken Konsten att lyssna. 

I det andra avsnittet på samma tema träffar Bob 
Hansson fyra kvinnor med tankar och erfarenheter om 
kvinnors elakhet mot kvinnor, vilket ses som ett tabu-
belagt ämne. Varför känner en del kvinnor konkurrens 
och sätter käppar i hjulet istället för att stötta?

Bob Hansson om livet sänds i P1 24 december  
kl. 07.10. Andra avsnittet sänds 6 januari kl. 17.00.

VINTER I P1  
– VILKA BLIR ÅRETS VINTERVÄRDAR?
Den 8 december presenteras vilka som blir årets  
Vintervärdar av programchef Bibi Rödöö i en direkt- 
sändning. Vinter är som Sommar fast på vintern och 
sänds under jul och nyårshelgen med start på jul- 
dagen. 

Årets vintervärdar presenteras  i P1 8 december  
kl. 13.00.

Vinter i P1 har premiär på juldagen 25 december  
kl. 13.00 i P1 och ett nytt program sänds varje dag 
samma tid fram till 1 januari. Programmen släpps  
kl. 07.00 i Sveriges Radios app.
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POLARLIV – NY SERIE OM LIVET VID VÅRT ARKTIS
Polarliv berättar om människorna och livet i det vid- 
sträckta området kring och norr om polcirkeln i de 
nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland 
– vårt Arktis. Området är stort som Tyskland men för 
många en okänd värld. Området står inför en omvälvan-
de framtid och betydelsen av vad som händer här ökar.

Första avsnittet sänds 17 december i P1 kl. 10.35.
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ALLVARLIGT TALAT
Är sex nödvändigt? Vad kan en bilkö göra med en 
bilist? Ska man hoppa av dåliga konstprojekt? Varför 
glider de som pratar förbi mig med blicken? Det och 
mycket annat svarar serieskaparen Liv Strömquist 
och ledarskribenten Bengt Ohlsson på i vinterns 
Allvarligt talat.

Allvarligt talat sänds 25, 27, 29, och 31 december i 
P1 kl. 14.30.

ÅRETS JULBERÄTTELSE:  
PANDEMIFRÄNDER AV LINA WOLFF 
Det är tradition i P1 att bjuda på en specialskriven  
julsaga för vuxna varje jul, och det är våra mest 
älskade författare som har skrivit dessa julberättelser 
genom åren.

Lina Wolf har skrivit årets julberättelse – en berättelse 
med humor och värme om hur man i tider av pan-
demi och ensamhet kan möta nya, lite nya oväntade 
vänner. 

Pandemifränder sänds i P1 på julafton kl. 12.10.

SVEN WOLLTER LÄSER CHARLES DICKENS  
EN JULSAGA
”Marley var död, för att börja från början. Det råder 
inte minsta tvivel om den saken”. Så börjar Charles 
Dickens sin historia om den griniga, giriga och gnidna 
Ebenezer Scrooge som med iskallt hjärta byggt upp 
sin rikedom. Julaftons antågande stör honom mest 
då människor i allmänhet blir alldeles för trevliga 
och känslosamma. Dessutom kräver hans bokhållare 
ledigt. Denna irriterande julafton blir också hans 
vändpunkt. 

En julsaga går att lyssna på i Sveriges Radios app 
från 1 december.
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BARNRADION
JULKALENDERN 2020: KNÄCKARBANKETTEN
Barock möter fantasy i denna fartfyllda berättelse 
som bygger på en bok av författaren och dramati-
kern Sara Bergmark Elfgren och illustratören Emil 
Maxén, i regi av prisbelönta Eva Staaf.

Knäckarbanketten utspelar sig i ett hertigdöme som 
styrs av tvillingbröderna Ludbert och Odert som 
avskyr varandra och som dessutom har förbjudit 
julafton! I centrum för berättelsen står barnen Ottilia 
och Amund, hertigdottern och svinpojken. Knäckar-
banketten är ett riktigt ljudäventyr som sveper in i de 
mörkaste hemliga vrår och ut till skogens vindlande 
magi.

Knäckarbanketten sänds mellan 1–24 december i 
P4 kl. 06.50 på vardagar samt kl. 09.50 på helgen. 
Dagens avsnitt finns i Sveriges Radios app från  
kl. 06.00.

Läs mer på sverigesradio.se/julkalendern

KLASSISKA KRYSSET JULSPECIAL
Den 20 december kl. 12.00 sänds en efterlängtad 
julspecial av det populära programmet Klassiska 
krysset med Patrik Paulsson. P2:s klassiska kryss som 
vanligtvis sänds som sommarserie gör ett special- 
avsnitt fyllt av julmusik.

P2
KLASSISK JULMUSIK, LUCIAFIRANDE OCH  
JULKONSERT
P2 storsatsar på julstämning med massor av klassisk 
julmusik i alla program fram till annandagen. P2 
Klassiskt spelar uteslutande julmusik under julen 
kl. 13.00–17.00. Lyssnarna kan också se fram emot 
mängder av julkonserter. Radiokören bjuder exem-
pelvis på både luciafirande 13 december kl. 20.30 
och en julkonsert från Berwaldhallen den 18 decem-
ber kl. 19.00. Luciakonserten släpps kl. 07.00 den  
13 december på Berwaldhallen Play.

1 januari kl. 11.15 sänder P2 den klassiska Nyårs-
konserten från Wien.
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P3
P3 HUMORKLASSIKER VARJE DAG FRAM TILL JUL
Med start 1 december och varje dag fram till jul  
släpper P3 ett nytt avsnitt av P3 Humorklassiker. 

P3 Humorklassiker bygger på episka kultklipp från 
tidigare humorprogram i P3 som väcker nostalgi, 
såsom hyllade Hassan från 90-talet liksom mästerliga 
humorsketcher från Roll On med Mia Skäringer och 
Klara Zimmergren.

Programledarna som medverkar är Linnea Wikblad 
och Jörgen Lötgård för att nämna några. Tillsam-
mans lyfter de klassiska humorklipp från P3:s arkiv. 

Humorklassiker sänds i P3 tisdagar kl. 23.07 och finns 
i Sveriges Radios app. 

P4 
P4 DOKUMENTÄR: BROSTRÖMS – BERÄTTELSEN 
OM EN REDARFAMILJS UPPGÅNG OCH FALL 
På 1800-talet köper den unge Axel Broström i Värm-
land en fraktskuta som blir grunden till ett redarim-
perium som i många år kommer att regera på haven. 
Juvelen i kronan är Svenska Amerika Linien som ofta 
har kändisar på passagerarlistan. Familjens framgångar 
kantas dock av tragedier och skandalskriverier. Under 
1970-talet går det snabbt utför för Broströms. De fyra 
avsnitten sänds i P4 och P1 under julhelgerna.

Broströms: Kärlek med förhinder, del 1 av 4 
P4: 24 december kl. 12.03 
P1: 25 december kl. 16.02 

Broströms: Skottet på Djurgårdsslätten, del 2 av 4  
P4: 25 december kl. 12.03 
P1: 1 januari kl. 16.02

Broströms: Amerikalinjen, juvelen i kronan, del 3 av 4 
P4: 31 december kl. 12.03 
P1: 6 januari kl. 16.02

Broströms: Nattklubbsdansösen och Mr Dan, del 4 av 4 
P4: 1 januari kl. 10.03 
P1: 9 januari kl. 16.02



Claes Bertilsson, presschef 
claes.bertilsson@sverigesradio.se

Eva Sahlin, biträdande presschef 
eva.sahlin@sverigesradio.se

Ulrika Salander, kommunikationspartner P1 
ulrika.salander@sverigesradio.se

Maria Edlund, kommunikationspartner P2 
maria.edlund@sverigesradio.se

Nor Toma, kommunikationspartner P3 
nor.toma@sverigesradio.se

Susanna Mörner, kommunikationspartner P4 
susanna.morner@sverigesradio.se

Maria Lekteus, kommunikationspartner Barnradion 
maria.lekteus@sverigesradio.se

Presskontakt

FEJDEN I P4 – EN FAMILJEUPPGÖRELSE
Programledaren, journalisten och komikern Anna 
Mannheimer och hennes styvson Hector gör upp om 
vem som egentligen har rätt i nya podden Fejden i 
P4 – en familjeuppgörelse. Sänds i P4 i jul och i  
Sveriges Radios app.

Anna och Hector tävlar om allt – båda vill ha rätt och 
båda vill vinna och båda vill ha rätt. Nu har de tagit 
tävlingsinstinkten till en ny nivå och utmanar varandra 
i en quiz-podd där lyssnaren helt enkelt får veta vem 
av dem som vet mest. Varje vecka ett nytt avsnitt, nya 
frågor, en ny tävling där lyssnaren också är välkom-
men att delta.

Fejden i P4 har premiär 1 januari kl. 16.03.

RYMDPROGRAMMET I P4 – EN NY SERIE OM 
RYMDEN
På juldagen är det premiär för Rymdprogrammet i 
P4, en populärvetenskaplig serie om rymden, forsk-
ning och teknik. Programmet leds av rymdentusias-
terna Susanna Lewenhaupt och Marcus Pettersson. 
De träffar forskare, astronauter och personer från 
rymdindustrin, både svenska och internationella, för 
att stilla sin kunskapstörst. Kan vi odla mat i rymden? 
Finns det lagar i rymden? Hur klarar sig kroppen i 
rymden? 

Med utgångspunkt i hur forskning om rymden berikar 
livet på jorden tar Rymdprogrammet i P4 dig med på 
en resa ut i universum och tillbaka.

Rymdprogrammet har premiär 25 december i P4  
kl. 10.03.

JUL MED STINA WOLLTER
Stina Wollter avslutar julaftonskvällen i P4. 
Det blir ett program med några olika röster 
som berättar vad de vill lägga under granen 
(som inte går att ta på) – vad vi kan, förmår 
och vill ge varandra.

– Från den stora sorgens famn vill jag ändå 
våga göra ett radioprogram eftersom jag 
tänker att vi är många just nu som på olika 
sätt och i olika faser befinner oss här, säger 
Stina Wollter.

Jul med Stina Wollter sänds 24 december  
i P4 kl. 22.05.
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