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Skottland blir inte ett eget land
Folket i Skottland har röstat. De har röstat om 

Skottland ska bli ett eget land, eller fortsätta 

vara en del av Storbritannien. Det blev jämnt. 

Men 55 procent röstade nej till självständighet. 

Skottland fortsätter alltså att vara en del av 

Storbritannien. SIDAN 3
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myrna Whitaker har varit 
i aleppo i syrien. Hon 
berättar om livet i ett 
land i krig. trots kriget är 
vardagen fylld av kärlek, 
hopp – och sorg.

SIDORNA 7, 8 OCH 9

REPORTAGE

nu har det kommit ut en hel 
bok med serier om mens. den 
är full med roliga, sorgliga 
och knäppa serier om mens. 
nyhetstidningen har träffat 
bokens redaktör, sofia 
olausson. SIDORNA 16 OCH 17

KULTUR

”Jag önskar att man inte 
behövde flytta. Jag önskar att vi 
kunde tänka annorlunda. tänk 
om det fanns fler populära 
utbildningar på landsbygden. 
Utbildningar som gjorde att 
man fick jobb.” SIDAN 24

KRÖNIKA
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Han brinner  
för Tenstas  
ungdomar
Beshir Osman vet hur 

det är att känna sig 

utanför och utsatt 

för rasism. I dag 

jobbar han för att 

hjälpa ungdomar i 

Tensta att komma in i 

samhället. Han är ute 

på gator och torg och 

lyssnar på och pratar 

med ungdomar. 

Han får dem att gå 

till Jobbgaraget och 

arbetsförmedlingen.
SIDORNA 10 OCH 11
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Sverigedemokraterna säger att 
de är ett parti för jämställdhet. 
Men organisationen Kvinna till 
kvinna varnar för att partiet 
hotar jämställdheten. De 
har dåliga erfarenheter av 
nationalistiska grupper  
i andra länder.

Kvinna till kvinna är en organisation. 
Den arbetar för att hjälpa kvinnor i 
länder där det är krig. Nu har Kvinna 
till kvinna gjort en rapport tillsammans 
med Expo. Rapporten heter Folk, 
familj och fosterland. Den visar hur 
nationalistiska grupper i Europa hotar 
människors rättigheter. Till exempel 
kvinnors rätt att arbeta och att göra 
abort, och rättigheter för hbtq-personer.

 
Dåliga erfarenheter
Christina Hagner arbetar på Kvinna till 
kvinna. Hon säger att de har tittat på 
länder där nationalismen är stark. 

Kvinna till kvinna brukar inte prata 
om svensk politik. 

– Men nu vill vi säga vår åsikt. Vi har 
dåliga erfarenheter av nationalistiska 
grupper, säger Christina Hagner. 

Inte ler månader till pappan
Christina Hagner säger att nationalistiska 
partier i Europa har en traditionell syn 
på familjen. De tycker att kvinnor ska 
vara hemma och ta hand om familjen. 

Sverigedemokraterna säger att de 
vill ha ”jämställdhet i verkligheten”. 
Christina Hagner tror att de säger så 
eftersom det är modernt. 

– Nationalistiska partier i Europa 
säger saker som de tror att folk gillar. 
Därför skulle det vara svårt för Åkesson 
att gå emot föräldraförsäkringen. De 
lesta i Sverige vill att pappor ska ta 
ansvar. Men Sverigedemokraterna är 
emot att ler månader i försäkringen ska 
gå till bara pappan. 

ändra gränsen för abort
Vad vill Sverigedemokraterna då göra? 

Det är det enda parti i riksdagen som 
vill att det ska bli svårare att göra abort. 
De vill sänka gränsen för fri abort till 
12 veckor. I dag är gränsen 18 veckor. 
De vill inte att par av samma kön ska 
få adoptera barn. De vill stoppa all 
kvotering. Och de vill inte ha folk som 
arbetar med genus på förskolor.

Fler män än kvinnor
Att Sverigedemokraterna får ler platser 
i riksdagen gör också att det blir färre 

kvinnor där. Nästan 70 procent av 
partiets kandidater till riksdagen är 
män. De andra partierna har ungefär 
lika många kvinnor och män som är 
kandidater. 

– Andra partier vill att hälften av 
deras politiker ska vara kvinnor. Men 
för Sverigedemokraterna verkar det inte 
vara viktigt, säger Christina Hagner. 

ELIN SCHWARTZ

Lätt svenska: Sara Hasbar

Organisationen Kvinna till kvinna varnar:

”Sverigedemokraterna  
kan hota jämställdheten”

arbeta med genus här: arbeta för att alla 

barn ska få vara som de vill. Deras kön 

ska inte bestämma hur de måste vara

Expo = en grupp som bland annat 

granskar rasismen och nazismen i Sverige

fri abort = att en kvinna har rätt att 

göra abort av vilken orsak som helst. I 

Sverige kan man göra det fram till att 

fostret är 18 veckor. Efter det måste 

man fråga Socialstyrelsen om lov

föräldraförsäkring här: att föräldrar 

kan vara hemma med sina barn och 

få pengar från Försäkringskassan 

hbtq-personer = personer som är 

homosexuella, bisexuella, transpersoner 

och queer

kandidat här: person som ställer upp i 

ett val

kvotering = när man inför olika system 

för att till exempel få lika många kvinnor 

och män på en arbetsplats

nationalism = åsikten att det egna 

landet är mycket viktigt. Och att andra 

länder kanske är mindre viktiga

Bilden är från en rapport som 

heter Folk, familj och fosterland. 
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Skottland kommer att 
fortsätta vara en del av 
Storbritannien. Det har 
befolkningen i Skottland 
röstat om.  55 procent 
röstade nej till att Skottland 
ska bli ett eget land. 

David Cameron var nöjd efter 

omröstningen. Han är Storbritanniens 

premiärminister. Innan valet hade han 

bett skottarna att rösta nej. Han ville att 

Skottland skulle fortsätta vara en del av 

Storbritannien. Han sa att en ja-röst, var 

en röst för en osäker framtid. 

Många var oroliga för framti-
den
Många som röstade nej tänkte just så.  

De var oroliga. De undrade vad som 

skulle hända om Skottland blev ett eget 

land. De undrade om Skottland skulle 

kunna fortsätta vara med i EU.  De 

undrade vilka pengar man skulle betala 

med. Skulle man fortsätta betala med 

brittiska pund?

 

Tycker om kungen
Det fanns även andra anledningar 

som gjorde att folk röstade nej. Kevin 

Mccarthy röstade nej till att Skottland 

skulle bli ett eget land.

– Jag tycker mycket om kungafamiljen. 

Jag förstår inte varför vi ska ändra det 

här fantastiska landet, säger Kevin 

Mccarthy till Sveriges radio. 

Oroliga för välfärden
Många som röstade ja är oroliga för 

välfärden i Skottland. De tror att 

välfärden kommer att blir sämre nu. De 

vill slippa den borgerliga regeringen i 

London.

– Vi får inte behålla den sjukvård som 

vi har i dag, sa Kat Hunter till SVT.

Skottland får mer makt
Efter valet kommer Skottland 

ändå att få mer makt. Det lovade 

premiärminister David Cameron innan 

valet. Efter valet sa han att han ska hålla 

sitt löfte.

KARIN FRIMODIG

borgerlig här: partier som ligger höger 

om socialdemokraterna

premiärminister = chef för en 

regering

välfärden här: när alla får bra sjukvård, 

både fattiga och rika

Skottland blir inte ett eget land

Söndag morgon var det snö i Kiruna. 

Snön föll under natten. Jan-Erik Wolf 

bor i Kiruna. Han var med i tidningen 

Aftonbladet.

– Det är vitt överallt, sa han till 

Aftonbladet i söndags.

Kiruna ligger långt upp i norra Sverige. 

Den här tiden på året är det inte 

konstigt med snö där. September 

månad har varit ovanligt varm i Sverige. 

Men nu blir det kallare. Det blir mer 

normalt väder för årstiden. Det skriver 

tidningen Aftonbladet.

Kiruna har fått årets första snö
Många människor lämnar Syrien. På 

bara några dagar har över 100 000 

människor lytt till Turkiet. De lesta 

som lyr är syriska kurder. De är rädda. 

De är rädda för terrorgruppen IS. 

IS har tagit makten över ler än 70 

kurdiska byar. Terrorgruppen närmar 

sig staden Ain al-Arab. Det en stad 

som ligger nära den turkiska gränsen. 

Kurderna har bett USA om hjälp. De vill 

att USA ska bomba IS från luften med 

lygplan. USA har inte svarat om de 

kommer göra som kurderna vill.

Många lämnar Syrien

Skottland ska fortsätta tillhöra Storbritannien. 
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En mamma från Syrien. Hon har lytt med sitt barn till Turkiet.
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Facit

Rätt svar: X, 1, X, 1 och 2.

3.   Flera hundratusen personer i 

olika länder gick med i en stor 

marsch i söndags. Varför då?

1. det var en demonstration för kvin-

nors rättigheter.

X. det var en demonstration för kli-

matets skull.

2. det var en demonstration för att 

hjälpa lyktingar som dör i medel-

havet.

4.   Sara Olausson är redaktör 

för en ny bok med serier. Vad 

handlar den om?

1. Om mens.

X. Om sex.

2. Om kärlek i livets alla åldrar.

1.    Det har varit en 

folkomröstning i Skottland. 

Vad har folket röstat om?

1. Om skottland ska bli en del av 

storbritannien. 

X. Om skottland ska bli ett eget 

land.

2. Om skottland och Irland ska bli 

ett enda land.

2.   En licka i Jönköping har 

blivit träffad av blixten. Vad 

höll lickan i när det hände?

1. en dator.

X. ett strykjärn.

2. en telefon.

I söndags regnade och åskade det 

mycket. Det var värst kring Jönköping 

och Stockholm. I Jönköping blev en licka 

träffad av blixten. Flickan var hemma 

i radhuset och satt med sin dator i sitt 

knä. Då träffade blixten henne. Polisen 

Bo Gunnarsson säger till Aftonbladet:

– Vi vet inte hur blixten träffade henne. 

Kanske via en kabel till datorn. 

Blixten slog ut elen i hela området 

där lickan bodde. Flickan ick åka till 

sjukhus. Men polisen säger att hon inte 

var svårt skadad. 

Flicka blev träffad av blixten

Storbritanniens underrättelsetjänst 

har anställt ler än 100 personer med 

dyslexi. Det beror på att de kan vara 

bättre än andra på att se mönster. 

Och på att se hur händelser hänger 

ihop. Det kan vara bra för att upptäcka 

om andra länder spionerar på det 

egna landet. Det skriver den brittiska 

tidningen The Telegraph.  

   Personer med dyslexi har svårt att 

läsa, skriva och stava. Det beror på hur 

hjärnan fungerar. 

Underrättelsetjänst vill ha dyslektiker

En licka med en dator i sitt knä träffades av blixten. 
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En person med dyslexi har svårt att läsa och skriva. Flickan på bilden håller på att 

lära sig läsa. 
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Vad röstade folket i Skottland om?
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5. John ajvide Lindqvist har skrivit en ny 

bok. Den heter Himmelstrand. Vad 

brukar hans böcker handla om?

1. Om döden.

X. Om barn och ungdomar.

2. Om skräck. 

Ringa in rätt svar och se om du har hängt med i veckans nyheter!
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Allt ler som går på 
universitet och högskolor har 
adhd. Den som har adhd har 
rätt till extra stöd. Det har 
Anna fått. Tidningen Svenska 
dagbladet berättar om Anna. 
Hon pluggar till läkare och 
har adhd.

Anna är 24 år. Hon har gått två år på 
utbildningen till läkare. I början gick 
det inte alls bra. Hon ick ingen extra 
hjälp fastän hon behövde det. När 

Anna skrev sitt första prov var hon i 
ett stort rum. Där satt hon tillsammans 
med 150 personer. De gjorde också 
provet. 

Skrev inte svaren
Anna kunde svaren på lera av frågorna. 
Men hon skrev dem inte. Det var för 
mycket folk i rummet. Hon kunde inte 
koncentra sig.

– Jag tittade på alla andra och försökte 
koncentra mig. Det gick inte, säger hon 
till Svenska dagbladet.

Rätt till extra stöd
Den som har adhd har rätt till extra 
stöd i skolan. Så är det även när man 
går på universitet eller högskola. 
Även personer med andra typer av 
funktionsnedsättningar har rätt till 
extra stöd. 

Fler kräver hjälp
Allt ler personer som går på 
universitet eller högskolor har en 
funktionsnedsättning. Många kräver att 
få extra hjälp. År 2013 gjorde nästan 10 
000 personer det.  Det är 15 procent ler 
än året innan.

Sitta i eget rum
Den som har adhd kan få hjälp på lera 
olika sätt.  Man kan till exempel få göra 

proven i ett eget rum. Då är det lättare 
att koncentra sig. 

Anna ick hjälp
Efter ett tag ick Anna extra hjälp. Hon 
ick hjälp av psykologen Birger Moëll. 
Han uppmuntrade henne. Birger Moëll 
hjälpte också Anna att få ordning på 
pluggandet. 

En känsla av kaos
Personer med adhd hamnar lätt i en 

känsla av att allt är kaos. Då kan det 
vara svårt att koncentra sig och plugga 
inför ett prov. Därför är det viktigt att 
dela upp arbetet i små bitar. Många med 
adhd har svårt att planera sin tid. Det 
ick Anna hjälp med.

KARIN FRIMODIG

Fotnot: anna heter egentligen något annat.

kaos = en stor förvirring, när det inte är 

någon ordning alls

kräver = säger att man måste få något

ADHD

• den som har adhd har svårt att kon-

centra sig. 

• man störs lätt av det som händer 

omkring en. 

• en del är mycket aktiva. 

• andra känner sig trötta och har svårt 

att komma igång med saker.

Allt fler studenter har adhd

Fyra tjejer i Varberg behövde åka till 

sjukhus efter en nollning. Det skriver 

tidningen Hallands Nyheter.

En nollning är ofta en slags fest. Den 

ordnas av äldre elever på en skola för de 

yngre. När lickorna kom till sjukhuset var 

de förgiftade av alkohol. En var så dålig 

att hon ick åka ambulans. Flickorna är 

mellan 16 och 17 år. De går på gymnasiet.

Rektorn på deras skola är upprörd. Han 

säger att skolan ska undersöka vad som 

har hänt.

Fyra lickor till sjukhus efter nollning
Kina är det land där lest personer 

har sjukdomen typ 2-diabetes. Det är 

en sjukdom man kan få om man äter 

mycket onyttig mat. Tio procent av 

kineserna har typ 2-diabetes. År 2000 

hade bara tre procent av kineserna 

sjukdomen. 

Det skriver tidningen Svenska 

dagbladet. Förändring beror på att Kina 

är ett land som har förändrats snabbt. 

Förut cyklade de lesta till jobbet. Vanlig 

mat var ris och grönsaker. Nu äter 

många kineser fet snabbmat. De åker bil 

eller tåg till jobbet. 

Många kineser har diabetes

Bilden är från Uppsala universitet. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.
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Flickorna blev förgiftade av alkohol.
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Bilden är från en klinik i Kina. Där får folk hjälp att gå ner i vikt.
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Många 
marscherade  
för klimatet
I söndags marscherade 

människor i lera länder för 

klimatets skull. De vill att 

politikerna ska ta hotet mot 

klimatet på allvar. Den här 

bilden är från London. Där 

gick runt 40 000 personer 

med i marschen. I New York 

demonstrerade runt 300 000 

personer. Demonstrationerna 

var några dagar innan FN:s 

möte om klimatet. Mötet 

började på tisdagen i New York. 

Över 120 ledare från världens 

länder ska prata om vad de kan 

göra för klimatet.
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För ett och ett halvt år sedan 
var jag i staden Aleppo i 
norra Syrien. En stad med 
ett kulturarv som är lera 
tusen år gammalt. Nu reser 
jag dit igen. Den här gången 
färdas jag raka vägen in i en 
mardröm. Aleppo är i dag en 
symbol för att världen inte 
kan hindra att människor 
blir dödade varje dag. Men i 
krigets centrum inns också 
en vardag full av sorg, kärlek 
och hopp. 

Min resa börjar i den turkiska staden 

Kilis, som ligger vid den norra gränsen 

mot Syrien. I lägren runt Kilis inns 

lera tusen lyktingar från Syrien. På 

sjukhusen vid gränsen ligger många 

svårt skadade människor. Många är 

barn. Vägen från Kilis in till Syrien 

gick fort, landskapet var platt. Det 

var dammigt och varmt. Det enda jag 

såg var människor som väntade på 

sin tur att få komma ett steg närmare 

tryggheten. De lesta är kvinnor och 

barn. De väntar desperat på att få 

komma in i Turkiet. 

Ingen rädsla i deras ögon
Chauffören förklarar att vi minskar 

risken att bli skjutna av prickskyttar om 

vi åker mellan de uppställda fordonen. 

Jag är inte rädd, trots att jag är så nära 

döden. Men jag är inte ensam. Jag är 

ständigt omringad av människor. Det 

känns på något sätt tryggt. På vägarna 

står unga män, vissa är bara barn. De 

bär på vapen och i deras ögon inns 

ingen rädsla. Beslöjade kvinnor med 

hungriga barn ber om bröd och pengar. 

En kvinna närmar sig även män på 

gatan. Det visar hur stor nöden är, då 

de lesta kvinnor inte brukar närma sig 

män på offentliga platser. 

Bor bland ruiner
Mitt bland ruinerna bor familjer 

fortfarande kvar, trots att livet där är 

mycket svårt. Jag får träffa en kvinna 

som heter Fatima. Hon välkomnar mig 

vänligt in i hennes hem. Fatimas hus 

har delvis blivit förstört av en bomb. 

Hon har tolv barn. De springer runt 

överallt, upp och ner och ut och in. 

Fatima sätter sig på golvet och ber sin 

äldsta dotter hämta te. På golvet står 

det en dunk med vatten. Tre av barnen 

sitter och doppar det torra brödet i 

vattnet. De fnissar och tittar på mig. 

Skulle bara köpa bröd
Fatima ammar två av de minsta. Barnen 

är mycket smala, alldeles för smala. 

Fatima säger att det inte är skadligt.

– De överlever, säger hon och ler mot 

mig. Jag frågar var hennes man är. 

– Han dog, Hassan, min man. I en 

bombattack. Han var på väg för att köpa 

bröd i Aleppo. På en plats där köerna 

Vardagen i krigets Syrien
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En soldat från Fria syriska armén matar en katt med bröd. Bilden är från Aleppo.

En kvinna går på en förstörd gata i Aleppo. Regeringens styrkor har just bombat gatan.
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inte är så långa. Han blev dödad på 

vägen. Det var ett av al-Assads lyg som 

anföll. Två veckor senare dog min son, 

Ahmed. Han var sju år. 

Alla hjälps åt
Fatima ser oberörd ut. Jag frågar om hon 

får någon hjälp från andra?

 – Ja, vi hjälps alla åt. Vi är människor 

av samma kött och blod. Men samtidigt 

känns det som om vårt blod inte duger. 

Hon skrattar, och säger att allt går, om 

Gud vill

– Min man Hassan, han var ingen 

rebell. Han ville bara köpa bröd åt sina 

barn. Min son var ett oskyldig barn. Han 

var lite för nyiken på det som hände 

utanför grindarna. Men allt för oskyldig 

för att bli dödad. Vi alla är med om 

hemskheter. Det får oss även att ta hand 

om varandra och hjälpas åt. 

Hoppas på mirakel
Jag tittar ut genom fönstret. De lesta 

hus är bara rasmassor. Bilarna är 

sönderbrända och det står tomma 

pansarvagnar på gatorna. Ett träd 

står mitt bland ruinerna. Det får 

mig att minnas en biblisk stad med 

exotiska träd. Med gröna fält med 

betande får och getter. Men minnet 

av det förlutna störs av ljudet från 

lygplanen och den svarta röken som 

stiger upp bakom bergen. Fatima 

förklarar varför hon inte är intresserad 

av politik.

 – Jag har aldrig brytt mig om politik. 

Det har blivit så naturligt då man har 

levt i en diktatur. Varför ska jag visa 

intresse för något som jag inte kan 

ändra på? Men nu avskyr jag Bashar al-

Assad. Han har dödat mina barns far 

och Ahmed, min son. 

– Det kanske ser ut som att jag är 

stark, och det är jag. Men vi som bor 

kvar här i Aleppo lever med oron hela 

tiden. Vi lär oss att stänga av våra 

känslor. Vi lever i stunden, barnen leker, 

skrattar och gråter. Vi är tillsammans 

här och nu. Det enda vi hoppas på är ett 

mirakel. 

Jobbigast att inte veta
Många av frågorna blir hängande kvar 

i luften när jag tar farväl av Fatima 

och hennes barn. Jag åker tillbaka 

till Turkiet. Där pratar jag med en 

gränspolis som berättar hur gränserna 

är öppna för alla syrier. Men så lätt 

är det inte. Ibland handlar det om att 

kunna betala. Och många lever i väntan 

på att få komma in i Turkiet. 

Gränspolisen förklarar:

– Världen måste förstå att Turkiet inte 

klarar att så många människor kommer 

på egen hand. 

Jag tänker medan jag tittar över det 

taggiga stängslet. Det jobbigaste blir 

att inte veta hur det går, för Fatima och 

alla andra. Det är bara att hoppas på ett 

mirakel. 

”Det går ju, om Gud vill.” 

MYRNA WHITAKER          

Lätt svenska: Sara Hasbar   

BAKGRUND

Konlikten började i mars 2011.

då gick många människor ut på 

gatorna och protesterade mot bashar 

al-assads styre.

polis och militär slog ner protesterna 

med mycket våld. 

I dag har konlikten förändrats. 

det är till stor del olika grupper som 

strider om makten. mot regeringen 

och mot varandra.

Vissa av de stridande kommer från 

andra länder.

andra länder har stött stridande 

grupper med pengar och vapen. 

Bashar al-Assad = syriens president

beslöjade kvinnor = kvinnor som bär slöja

biblisk stad = en stad som det står 

skrivet om i bibeln

det förlutna = det som redan har hänt

diktatur = ett sätt att styra ett land. en 

ledare eller en grupp har all makt. Folket 

får inte bestämma något

fordon = till exempel bilar, bussar och 

lastbilar

Fria syriska armén = en av de största 

grupper som strider mot bashar al-

assads regering i syrien

gränspolis = en polis som vaktar 

gränsen mellan två länder

mirakel = en fantastisk händelse som 

man inte kan förklara

offentliga platser = platser där alla får 

vara, till exempel parker och centrum i 

en stad

pansarvagnar = fordon som används 

i krig. de är täckta av mycket stål eller 

järn, som skyddar mot vapen

prickskyttar = soldater som står 

gömda och skjuter mot människor

rebell här: person som krigar mot 

regeringen eller andra stridande 

grupper i syrien

ruinerna här: det som inns kvar av 

förstörda hus i ett krig

KRIGET I SYRIEN

I dag är det ett inbördeskrig i syrien.

det är strider mellan militär från 

syriens regering och lera olika grupper.

Vissa grupper strider mot både 

regeringen och mot varandra.

aleppo är en av syriens största städer. 

staden ligger i norra syrien.

I dag har regeringen kontroll över delar 

av aleppo. stridande grupper har 

kontroll över andra delar av staden.

den extrema gruppen Is har också 

tagit makten över delar av syrien.

bashar al-assad är landets president. 

Landet är en diktatur. 

En pojke i Aleppo säljer bröd.
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En soldat från Fria syriska armén i Aleppo. På väggen står det: ”Vi ska slåss ända till slutet, om Gud vill”.

Män på ett bageri i Aleppo bakar bröd.

Syrier handlar bröd i Dawla i Aleppo.

En del barn har börjat i tillfälliga skolor i moskéer och på 

andra platser.

Här har det varit strider mellan regimen och rebeller i 

Aleppo.

Människor tittar på hus i Aleppo. Husen har blivit 

förstörda när regeringens styrkor har bombat gatan.

En soldat från Fria syriska armén håller i en staty av 

presidentens far, Hafez al-Assad. Statyn sitter fast i en 

sko. Hafez al-Assad var Syriens president i nästan 30 år.
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Att stå i ett garage, på ett torg eller i en 
portuppgång i mörkret och inte veta vad 
man ska göra istället. Att vara ung och 
känna sig utanför i samhället, långt bort 
ifrån arbete, studier och sammanhang. 
Hur känns det? Det är vardagen för 
många ungdomar idag. Inte minst i 
förorter som Tensta och Rinkeby.

Vill visa att det går
Tenstabon Beshir Osman kunde till slut 
inte stå och se på. Han bestämde sig för 
att arbeta för att sysselsätta ungdomar 
som hamnar snett i samhället. Han vill 
hjälpa ungdomarna att förstå hur de 
kan söka jobb eller studier. Annars inns 
en stor risk att kriminalitet, droger och 
arbetslöshet blir ungdomarnas vardag.

– Det gäller att förändra det negativa. 
Att visa att det är möjligt att lyckas, 
säger Beshir Osman.

Lyssnar på deras tankar
Han sitter i en soffa på 
arbetsförmedlingen i Tensta och pratar 
med två tonårskillar. Beshir frågar vad de 
vill göra efter gymnasiet. Ungdomarna 
ser upp till Beshir. De märker att han 
bryr sig. Att han lyssnar på både deras 
musik och tankar om framtiden.

– Han är ju känd för sitt arbete över 
hela staden, säger de.

Tenstas framtid
Beshirs engagemang började med 
projektet Tenstas framtid. Han var med 
och startade det för sju år sedan. Syftet 
är att stärka ungdomarna i området. 

– Det har vuxit till ett brett nätverk 
med egen fritidsgård, säger han stolt. 

I dag är det ungdomarna själva 
som styr det. De ordnar bland annat 
konserter och andra evenemang i Tensta.

Söker upp unga på gatorna
För två år sedan startade Beshir 
Osman och hans kollega Samir Sabri 
Jobbgaraget. Det är ett samarbete 

med arbetsförmedlingen i Tensta. 
Målet är att få ungdomar på rätt 
spår igen. Beshir är ute på Tenstas 
gator och pratar med ungdomar. 
Han lyssnar på dem och berättar om 
Jobbgaraget och arbetsförmedlingen. 
Jobbgaraget inns i samma lokal som 
arbetsförmedlingen. När ungdomarna 
kommer dit kan de få kontakt med en 
arbetsförmedlare.

– Det är svårt att vara frustrerad och 
att inte lita på myndigheter. Att leva i 
en värld där kriminalitet är vardag och 
att inte ens våga lita på polisen, säger 
Beshir Osman. 

Enda somaliska familjen
Det har Beshir Osman själv erfarenhet 
av. Han kom till Sverige från området 
Ogaden i Östafrika som fyraåring. Hans 
familj kom från ett område i krig och 
hamnade i Eskilstuna.

– Det var inte lätt att vara den enda 
somaliska familjen i Eskilstuna 1989, 
säger han.

Han berättar om den jobbiga tiden att 
gå i skolan där. Han såg tydligt rasismen 
mot honom själv och hans familj. 
Andra ungdomar kastade ofta sten på 
familjens fönster.

– Jag slogs på rasterna. Det var för att 
jag inte kunde acceptera rasismen jag 
upplevde från elever, lärare och andra, 
säger han. Men det är ingenting jämfört 
med att bli utfryst.

– Den dolda rasismen är den värsta. 
Idag kan jag känna om det inns rasism 
i ett rum. Jag kan ta på den.

Ville göra familjen stolt
Trots bra betyg i skolan började Beshir 

begå brott när han kom till Tensta.
– Jag var förbannad på allt eftersom 

jag hatar känslan av att bli förtryckt.
Han förklarar att livet ett tag var som 

en berg- och dalbana. Det ideella arbetet 
blev hans räddning.

– Och att jag ville göra Gud och min 
familj stolta.

TEXT & FOTO: ANDREAS JOHANSSON

Lätt svenska: Sara Hasbar

Arbetslöshet är ett stort problem i 

många förorter. Inte minst i Tensta.  

Det vill Beshir Osman ändra på.

Ungdomar i det lokala bandet BBE pratar med Beshir Osman. De pratar om vad de ska 

göra efter skolan.

Mannen från Tensta  
som får ungdomar  
att söka jobb

 Jag slogs på 
rasterna. Det var 
för att jag inte 
kunde acceptera 

rasismen jag 
upplevde från elever, 

lärare och andra.
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BESHIR OSMAN

Ålder: 28 år. 

Bor: I tensta.

Hobby: gillar att gå på gym 

och att umgås med vänner.

Ett starkt minne: ”Jag har 

skadat mitt knä. det sitter 

kvar sedan förra året. Jag 

räddade min pappas liv när 

han satt i rullstol i en hiss 

i egypten. Han höll på att 

bli klämd i hissen. I stället 

blev jag klämd. men jag har 

snabbt kommit tillbaka. Jag 

är envis!”

Ett motto: ”det som 

kommer från hjärtat går till 

hjärtan”.

dold rasism = en rasism som någon inte visar öppet, 

men som inns där

frustrerad = besviken och arg för att något inte blev 

som man hade trott

ideellt arbete = arbete som man gör gratis

motto här: en mening som betyder mycket för någon, 

och visar hur personen ser på livet

nätverk här: grupper av människor som hjälps åt

utfryst = när man inte får vara med de andra, till  

exempel i skolan

JOBBGARAGET

Jobbgaraget inns i dag även i gävle, 

göteborg, malmö och skellefteå. 

mellan 800 och 900 ungdomar har 

fått kontakt med arbetsförmedlingen 

genom Jobbgaraget. 

det gäller totalt för alla fem orter.

då har man räknat sedan sommaren 

2012.

Beshir Osman från Tensta 

hjälper unga att hitta möjligheter 

i livet. Att vara aktiv kan vara ett 

steg åt rätt håll. Som till exempel 

att spela pingis.
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Hallå där Marielle Westlund. 
Du startade Pay it forward i 
Uddevalla förra sommaren. 

 

Varför startade du Pay it forward?

– Det började med att vi rensade 

ut saker hemma hos oss. Vi ville ge 

sakerna till en organisation, men alla sa 

samma sak. De vet att många människor 

behöver hjälp. Men organisationerna 

har ingen plats för sakerna. Och ingen 

som kan köra ut dem. Då startade vi 

Pay it forward. Vi ville ha ett system 

där folk kan lämna saker och kläder 

de inte vill ha. Sedan ger man sakerna 

till människor som bor i närheten. 

Människor som har det svårt. 

 

Vilken situation är människorna ni 

möter i?

– Det är väldigt olika. Det kan vara en 

person som lever ensam med barn. En 

pensionär. Någon som söker asyl eller är 

papperslös. Någon som förut har hållit 

på med droger eller brott. I Uddevalla 

jobbar vi mest med familjer med barn. 

Vi gör också särskilda paket med 

leksaker för barn till asylsökande. 

 

Hur arbetar ni med Pay it forward?

– Vi har samarbeten med till exempel 

kyrkor, kommuner och asylboenden. 

De kontaktar oss när de möter personer 

som behöver olika saker. Då samlar vi 

ihop sakerna och kör hem dem dit. Det 

kan vara allt från kläder och tandborstar 

till möbler, barnvagnar och leksaker. 

Men allt måste ha bra kvalitet. 

 

I hur många städer inns Pay it for-

ward i dag?

– Det har växt av sig självt. Våra vänner 

som bodde på andra orter hörde talas 

om det. Jag hjälpte dem att starta Pay it 

forward där de bor. Nu inns det på tio 

orter. 

Har du fått en annan syn på hur 

människor har det i Sverige?

– Jag jobbar ute på skolor i hela Sverige, 

så jag visste att många barn har det 

tufft. Det inns familjer som inte har 

råd med en ryggsäck eller vinterkläder 

till barnen. Men jag har förstått att det 

är ännu ler som har det svårt än jag 

trodde. Och att de inte får det stöd de 

behöver från samhället.

 

Vad vill du säga till den som vill vara 

med och hjälpa till?

–  Att alla kan hjälpa till, så mycket eller 

lite de vill. All hjälp gör stor skillnad. 

Det ger stora effekter när man höjer 

standarden hos människor som har det 

svårt. När de till exempel får de möbler 

och kläder de behöver.

 

Har du något mål med Pay it for-

ward?

– Att det inte ska behövas. Jag vill ha 

ett samhälle som inte låter folk ha det 

så svårt. Men vi fortsätter så länge det 

behövs. Och jag berättar gärna om det. 

Det här är ett ganska osynligt problem 

i dag.

SARA HASBAR

 

 

arbetet är ideellt = alla jobbar med det 

gratis

asylboenden = boenden för personer 

som söker asyl i sverige

papperslös = en person som inte har 

tillstånd att vara i sverige

standard = en nivå som visar hur bra 

eller dåligt något är, till exempel i en 

lägenhet

PAY IT FORWARD, PIF

namnet är på engelska och betyder 

”skicka vidare”.

allt arbete är ideellt.

Finns på tio orter.

Olika orter arbetar på olika sätt. Vill du 

vara med? Kontakta pIF på din ort! du 

kan också starta en egen grupp där 

du bor.

 I Uddevalla har folk bland annat 

kunnat lämna saker på en skola 

och en förskola. barn, föräldrar och 

personal har alla hjälpt till med pIF.

pIF vill samarbeta med ler skolor i 

framtiden.

du kan läsa mer på payit4ward.se.

”Jag vill ha ett samhälle som  
inte låter folk ha det så svårt”
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Hasan Abdulkader, Marielle Westlund, Anas Rmeh och Raghad Kanawati. Alla är med i Pay it forward.
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Saker som ska ges bort.
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Det inns 
familjer som inte 
har råd med en 
ryggsäck eller 

vinterkläder till 
barnen. Men jag 

har förstått att det är 
ännu ler som har det svårt 
än jag trodde. Och att de 
inte får det stöd de 
behöver från samhället.

marielle Westlund



red@nyhetstidningen.nu • 08-600 80 92

13Onsdag 24 september 2014 REPORTAGE

Nu har Pay it forward en 
ny grupp i Stockholm. 
Nyhetstidningen var med på 
deras träff i Alvik. Det var en 
kväll med många historier 
och mycket hjärta.

Gänget har ikat färdigt för kvällen. Nu 

plastar Jessica Holm, Ulrika Edholm och 

Olivera Savic noga in sakerna de ska 

ge bort. Det är allt från gympaskor och 

kläder till en iphone. 

– Många ger gärna bort saker och 

kläder till oss. Men vi har ingen lokal 

att ha sakerna i. Det letar vi efter nu, 

berättar Ulrika Edholm. 

Bra på lera sätt
Det var Ulrika Edholm som startade 

Pay it forward i Stockholm. Det gjorde 

hon när hon såg hur Marielle Westlund 

arbetade i Uddevalla. 

– För mig handlar det om lera saker. 

Vi ger saker till människor som behöver 

dem. Det är bättre för miljön att ge bort 

saker än att slänga dem. Och det blir 

ofta ina möten med människor, säger 

Ulrika Edholm.

– Och man mår själv bra när man 

hjälper andra, säger Jessica Holm. 

Hjälpt till förut
De har alla hjälpt till på olika sätt förut, 

innan Pay it forward. Ulrika Edholm har 

delat ut mat till pensionärer. De har inte 

haft råd med mat efter att de har betalat 

hyran. Olivera Savic arbetade hårt med 

att samla in saker som skickades till 

Serbien, när det var översvämningar 

där. Jessica Holm har samlat in saker till 

romer från Rumänien. De var då hundra 

personer som bodde i tält och skjul 

i Flemingsberg i Stockholm. Det var 

vinter och kallt.

– Jag var så imponerad av dem. De 

hade byggt skjul, tält och kaminer av 

saker de hade hittat, säger Jessica Holm. 

Hon och en vän hade gjort paket med 

varma kläder, tvål, alvedon och annat. 

En kille i lägret delade ut paketen till 

varje tält. 

Trodde fel
Nu ser de fram emot att arbeta med Pay 

it forward. De håller ännu på att börja 

arbetet. De kan inte ta emot så många 

saker, eftersom de inte har en lokal 

ännu. Men de har fått kontakt med en 

kyrka i Tyresö. Ulrika hoppas att kyrkan 

ska ringa till gruppen när de möter 

personer som kan behöva deras hjälp. 

Nyligen gav de saker till en kvinna som 

bor ensam med sitt barn. Ulrika Edholm 

säger: 

– Jag bor i Tyresö. Jag kommer att 

arbeta med Pay it forward där och i 

Haninge. Jag trodde inte att vårt arbete 

behövdes i Tyresö. Men jag pratade 

med kyrkan där. Och de sa: många här 

behöver ert stöd.

SARA HASBAR

kaminer här: en sorts ugnar som man 

eldar i för att värma upp ett rum

skjul = ett mycket litet och enkelt hus

Nu finns Pay it forward i Stockholm

PIF-saker som ska köras iväg och lämnas.
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Pay it forward har hjälpt Yousef Mshensh och Ibrahim 

Ayesh att starta ett företag för sommarjobb. Här är de 

med barnen André Westlund och Joachim Tanase.
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Nyhetstidningen är på besök hos Pay it forward. Jessica Holm, Ulrika Edholm, Olivera 

Savic och Nyhetstidningens Sara Hasbar.
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Man ger bort allt från skor till leksaker.
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Olivera Savic ger bort sin sons tröja.
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Ulrika Edholm startade Pay it forward i Stockholm.
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Jessica Holm och Olivera Savic plastar in kläder. De 

plastar in alla saker för att inte skada dem.

FO
T

O
: 

U
L

R
IK

A
 E

D
H

O
L

M



red@nyhetstidningen.nu • 08-600 80 92

14 Onsdag 24 september 2014HÄLSA

R
aw food har blivit populärt. I 
många tidningar och på internet 
kan man läsa om raw food. Det 
står att det är enkelt att laga. Att 

det är gott och nyttigt. Men vad är raw 
food? Varför är det nyttigt? Hur äter man 
det? Blir det inte tråkigt med rå mat?

 
Vad är raw food?
Raw food är engelska och betyder rå 
kost. Det är mat och råvaror som är råa. 
Mat som inte hettas upp till över 40, 45 
graders värme. Raw food är så naturlig 
mat som möjligt.

 
Varför är raw food nyttigt?
I rå mat stannar många viktiga 
vitaminer och mineraler kvar. Ämnen 
som kan försvinna om du kokar eller 
steker maten. Från rå mat kan kroppen 
ta upp vitaminerna och mineralerna 
bättre. Vitaminer och mineraler är 
viktigt för att du ska vara frisk. Men 
också för att du ska orka och ha energi 
under dagen. I raw food inns också 
viktiga enzymer. Enzymer hjälper 
kroppen att smälta maten.

Hur äter man raw food?
Du äter maten så naturlig, ekologisk och 
rå som möjligt. Du kan hacka råvarorna. 
Mixa dem i en mixer. Torka, lägga i blöt, 
frysa in eller jäsa maten. Det bästa är att 
du kan välja det du tycker om. Du kan 
också välja att äta mat efter säsong. Då 
tar man de råvaror det inns mycket av 
just nu. 

 
Detta är raw food:
• Frukter och bär 
• Grönsaker 
• Linser och bönor 
• Frön och nötter 
• Örter 
• Groddar 
• Alger
• Supermat (mat som innehåller mycket 
vitaminer och mineraler. Exempelvis 
gojibär, hampafrön, ingefära, chili, 
vitlök).
• Kallpressad olja (som kokosolja eller 
mandelolja).

 
Hur lagar man raw food?
Välj färgstark mat. Njut av matens 

alla olika färger. Eftersom den är rå 
försvinner inte färgerna. Lägg upp det 
vackert på en tallrik.

Riv maten i ett rivjärn.
Mixa maten i en elmixer eller en 

matberedare. Är du osäker hur en sådan 
fungerar? Be om hjälp! Mixade råvaror 
är till exempel smoothie, kall sås, 
dippsås, olika röror, och tårtbotten.

Torka. Du torkar örter, frukt och alger.
Lägg i blöt. Du kan lägga nötter i 

vatten över natten. Då blir nöten mjuk.
Naturlig sötning. Använd inte socker. 

Gör istället maten söt med till exempel 
honung eller agavesirap. Eller med söt 
torkad frukt.

Fermenterad = jäst mat. Mat som har 
fått jäsa en tid, till exempel surkål. 

 
 

Detta är inte raw food
• Kött 
• Fisk och skaldjur 
• Fågel 
• Laktosprodukter (som  ägg och mjölk)
• Socker
• Kokt mat

• Stekt mat
• Mat som har värmts i ugn i över 40 till 
45 graders värme.
• Snabbmat.
• Färdiga rätter från butik.

 
Är raw food bara en trend?
Innan människan uppfann elden åt alla 
raw food. Det är därför inget nytt. Känd 
forskning om raw food började redan 
år 1897. Rapporter av forskare och 
läkare visar att raw food är nyttigt för 
människan.

Många som börjat äta mer raw food 
har blivit friskare. Många känner också 
att de blir piggare. Att de mår bra av rå 
mat.

Raw food är också riktigt gott. Det 
inns goda recept för alla måltider. Det 
går också att ändra maten efter vad 

Raw food – nyttigt,  
gott och enkelt

Raw food-tacos.

Kanske har du hört talas om raw food? Raw food är engelska 

för rå kost. Det vill säga mat som är rå. Då stannar många 

vitaminer och mineraler kvar i maten. Maten blir därför 

nyttig. Raw food är mer än bara rå frukt och sallad. Här får du 

tips på annorlunda och god raw food. Välkommen att njuta!

Recept på raw food
Vad ska du välja? Tänk efter vad 
du tycker om. Välj varor som är 
ekologiska. Testa dig fram. 
 

Raw food-tacos 

Raw food-färs

• riv en hel rå blomkål i rivjärn.

• Lägg i 2 pressade vitlöksklyftor

• 2 matskedar sojasås

• 2 matskedar matolja

• 1 matsked tacokrydda

• smaka av med salt och peppar. Och 

chilipulver om du vill.

Tomatsås

blanda alla råvaror i en skål.

• Hacka 4 tomater

• Hacka 1 gurka

• Hacka 1 röd paprika

• Hacka 1 gul lök

• Hacka 1/2 kruka färsk koriander.

• pressa över 1 färsk limefrukt

• 2 matskedar olivolja.

• 1 tesked chilipulver.

• 1 tesked honung eller agavesirap.

• Ha i salt och peppar.

 Avokadoröra

• skala 3 mogna avokador. ta bort 

kärnan. ta ut innehållet med sked och 

lägg i en skål.

• pressa i saft från 1/2 citron.

Tips på  

middag!

Den som äter rawfood äter 

mycket frukt och grönsaker.
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KRÖNIKA

E
n g̊ng höll jag p̊ svimma av förv̊ning. Jag var p̊ 
kalas. Till kaffet ick vi en fantastisk t̊rta. Varje 
tugga smakade som en bit av himmelen. Det var 
en blandning av kokos, vanilj, citron, jordgubb och 

grädde. Med en perfekt t̊rtbotten. Söt, god och ljuvlig. Du 
vet, en s̊dan där t̊rta som du aldrig vill sluta äta p̊.

När jag fr̊gadE efter receptet sa min väninna att t̊rtan 
var helt r̊. Det fanns ingen grädde i den. Inte heller n̊got 
socker. Den hade heller aldrig gräddats i ugn. D̊ höll jag p̊ 
att svimma av förv̊ning. 

Va? Vad d̊ r̊? Inget socker eller grädde? Ingen ugn? Hur 
kunde d̊ t̊rtan smaka söt, god och ljuvlig? För r̊ smakade 
den absolut inte!

MIN VäNINNa berättade om raw food. Det är engelska och 
betyder r̊ kost. Det vill säga r̊varor som är r̊a. R̊varor som 
inte kokas, gräddas i ugn eller steks. Istället blandar man ihop 
dem p̊ ett annorlunda sätt. S̊ att alla vitaminer, mineraler 
och enzymer inns kvar. P̊ s̊ sätt f̊r vi energi och är mer 
friska.

Till t̊rtbotten hade väninnan blandat riven kokos med 
hackade nötter och dadlar. Istället för grädde var det 
kokosmjölk, citron, päron och agavesirap. Det hade hon 
mixat med elmixer. Överst fanns sylt av havtorn med honung 
och färsk frukt.

Min väninna berättade att hon hade blivit friskare sedan 
hon började äta r̊ kost. Hon har bara bytt ut tv̊ m̊ltider per 
dag mot raw food. Resten av m̊ltiderna äter hon som vanligt. 
Det är inte alls s̊ sv̊rt att lära sig, sa hon. Det handlar mer 
om att v̊ga testa. Att utg̊ fr̊n det man tycker om och testa 
nya recept.

EXaKT dET har jag gjort sedan dess. Vi har haft raw food-
p̊sk. Raw food-midsommar. Raw food-kalas. En favorit är att 
ta färsk frukt och frysa in som glass. 
Till exempel vattenmelon. Perfekt 
p̊ hösten. Och OJ, vad gott det är. 
Maten blir färgglad och vacker ocks̊. 
Ibland i regnb̊gens alla färger.

Allt g̊r nämligen att göra i raw 
food. Det är bara att l̊ta fantasin 
sprudla!

TaNja dYrEdaNd

Tårtan var  

som en bit  

av himmelen

Raw chokladglass.

Mellanmål gjort av blåbär, hallon och frukt.

du tycker om. Därför har det nu blivit 
populärt.

V̊ga testa du ocks̊!

TEXT OCH fOTO: TaNja dYrEdaNd

innan du ska göra glassen. Lägg dem i en 

bunke.

• Lägg i 1,5 matsked kakaopulver.

• Lägg i 1 matsked honung eller 

agavesirap.

• Lägg i 1 matsked vaniljpulver.

• skala en mogen avokado. ta ut 

kärnan. ta ut avokadons innehåll och 

lägg i bunken.

mixa allt med en elmixer.

Om du har matberedare kan du göra glassen där.  

njut! 

 

• 1 matsked agavesirap

• 2 matskedar matolja.

• pressa i 2 klyftor av vitlök, som du har 

skalat innan.

mixa med elmixer.

Ha i salt och peppar.

Som tacoskal

använd salladsblad som tacoskal. 

Lägg då först på färsen. sedan lägger du 

på tomatsås och sist avokadoröran. 

 

Raw chokladglass

Förbered innan

• skala 2 bananer. skär bananerna 

i mindre bitar, cirka 2 centimeter 

långa. Lägg i fryspåse och in i frysen.

När du ska göra glassen

ta ut de frysta bitarna banan 15 minuter 

Tips på  
efterrätt!

råvaror här: frukt, grönsaker och annat 

man använder när man lagar mat

säsong = en tid på året, till exempel 

höst eller vinter

Ett tips är att frysa in 

ätbara blommor från 

sommaren. Du kan 

sedan tina upp dem 

och lägga dem på mat 

och efterrätter. Det 

blir vackert. 

En rawfood-tårta, 

gjord på en kurs.
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Nu inns en bok hel bok med serier om 
mens. 28 kvinnliga tecknare har gjort 
serier i den. Boken heter Kvinnor ritar 

bara serier om mens. 

Sorgliga, roliga och knäppa
I boken inns sorgliga, roliga och 
knäppa serier om mens. Där inns också 
serier med viktig information. Det är 
serier som gör att man lär sig mer om 
mens.

Mens var pinsamt
Sara Olausson är redaktör för boken. 
När hon ick mens pratade hon nästan 
inte med någon om det. Mens var 
pinsamt. Det tycker inte Sara Olausson 
att mens ska vara.

– Det ska var lika normalt att säga 
att man har mensvärk som att man är 
hungrig, säger hon.

Snäll, elak och ledsen
Sara Olausson påverkas mycket av sin 
mens. Men det dröjde länge innan hon 
förstod att det var så. Hennes humör 
förändras. Det börjar drygt en vecka 
innan mensen kommer. Först blir hon 
snäll. Sedan blir hon elak och efter det 
väldigt ledsen. 

– Det blir lättare att hantera när man 
förstår vad det beror på, säger hon.

Mens är viktigt för alla
Sara Olausson tycker att alla borde lära 
sig mer om mens. Även killar behöver 
göra det, tycker hon.

– Halva befolkningen har mens. Men 
hela befolkningen påverkas av den. Den 
är grunden till liv. Utan mens skulle det 
inte födas några barn, säger hon.

Om killar hade haft mens
Om män hade mens skulle synen 
på mens vara annorlunda. Det är 
Sara Olausson säker på. Män hade 
behandlat mens på samma sätt som 
Ingemar Bergman behandlade döden. 
Hade män haft mens hade vi också 
vetat mer om mens. Fler hade forskat 
om mens.

Ser ut som monster
I boken inns många serier som får 
en att skratta. Ett exempel är Tyra 
Blomsters serie. I den inns två igurer. 
De ser ut som monster. Den ena säger: 
Rebecka kletade in mitt skåp med 
mens. Den andra svarar: Hon gjorde 
det för att hon gillar dig. Du vet ju hur 
tjejer är. 

Poetisk och allvarlig
Anneli Furmarks serie är mer poetisk 
och allvarlig. Den handlar om två 
kvinnor som väntar på sin mens. Den 
ena vill verkligen ha mens. Den andra 
vill  inte att mensen ska komma. Och 
de kan bo samma stad. I samma kvarter. Så 
står det på en av sidorna.

Lyssnade på radio
Idén till boken kom när Sara 
Olausson lyssnade på radio. Det var 
Liv Strömqvist som pratade på radio. 
Hon ritar också serier.  Även hon hade 
träffat en man. En man som sa att 
han inte tyckte om serier av kvinnor.  
Kvinnor ritar bara serier om mens, sa 
han. Nu har även Liv Strömqvist gjort 
en bok med serier om mens. Boken 
heter Kunskapens frukt.

KARIN FRIMODIG

Sorgliga, roliga och knäppa ser  

KVINNOR RITAR BARA  

SERIER OM MENS

• Är en bok av kvinnor.

• de har gjort serier om mens.

• sara Olausson är bokens redaktör.

• Hon ritat lera böcker med serier.

• några exempel är serier om Loranga, 
masarin och dartanjang.

• det är barbro Lindgren som har 
skrivit böckerna om Loranga, masarin 
och dartanjang.

forskat = när man har undersökt något 
på ett vetenskapligt sätt
poetisk här: en serie med mycket 
känslor och stämning i
redaktör här: en person som har sett 
till att boken har blivit av. Hon har till 
exempel valt vilka som ska rita serier i 
boken
tecknare = en person som har till yrke 
att rita
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Nu finns en hel bok med serier om mens. 28 kvinnliga tecknare har gjort serier i den. Sara Olauss   on är en a

Kvinnor ritar bara serier om mens. Det sa en 

man till Sara Olausson. Han hade fel. Väldigt 

få kvinnor har ritat serier om mens. Det ville 

Sara Olausson ändra på.
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a och knäppa ser  ier om mens

a Olauss   on är en av dem.
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I boken inns många roliga serier om mens. Den här har Tyra Blomster ritat.
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Den här serien handlar om två kvinnor. Den ena vill ha mens. Den andra vill inte att 

mensen ska komma. Serien är gjord av Anneli Furmark.
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Alla vet att nazisterna var de stora 
skurkarna under andra världskriget. 
Men var alla tyskar onda? Och gjorde 
Tysklands iender inga onda saker?

Det kan man fundera på när man 
läser boken Ett regn av bomber. Den 
handlar om Hans. Han är 15 år och bor 
i Köln i Tyskland. Berättelsen börjar 
precis innan andra världskriget tar 
slut. Nästan ingen Hans känner gillar 
nazisterna. Hans bror är med i en 
grupp som arbetar emot nazisterna. 

Nazisternas polis tar Hans bror. Det får 
Hans att hata nazisterna ännu mer.

Men det är inte nazisterna som är 
farligast för Hans och hans familj. 
Nästan varje natt lyger engelska och 
amerikanska lygplan över Köln. De 
släpper ner massor med bomber. De 
har bombat sönder nästan hela staden. 
Många människor har dött. Många har 
ingenstans att bo.

Livet är svårt under kriget. Det är 
kallt. Det inns nästan ingen mat. 
Människorna är sjuka och skadade. 
Hans hatar kriget. Han hatar nazisterna. 
Och han hatar lygplanen som släpper 
bomber.

Hans överlever kriget. Men han får 
plötsligt en ny framtid, som han inte 
var beredd på. Hur det går för honom 
kommer vi att kunna läsa om i två nya 
böcker. De kommer att ges ut i vår.

MikaEL MiLDéN

Ett krig har flera sidor
Titel: Ett regn av bomber

Författare: Torsten Bengtsson

Förlag: LL-förlaget

Hur lätt är boken att läsa? Boken är på nivå 

2-lättare. LL-förlaget delar in sina böcker i tre 

lättlästa nivåer. 3 är den svåraste nivån.

iender = de som verkligen är ens 

ovänner. de man krigar emot

Martin har alltid spelat fotboll. Det är 
det viktigaste han vet. Men plötsligt är 
fotbollen inte lika rolig 
längre. Hans lag har 
fått en ny tränare som 
heter Robban. Robban 
är inte lika snäll som 
deras gamla tränare. 
Han tycker mest att de 
gör fel. Och han har en 
favorit i laget. Det är 
Anton, som alltid har 
varit bäst.

Martin får också en 
dagbok av Robban. I den 
ska han skriva upp hur 
han tränar. Det ska göra 
honom till en bättre 
spelare.

Men Martin vill inte skriva om sin 
träning. Han har så många andra 
tankar att skriva om. Han har just 
träffat Kassandra. Hon som får den där 
speciella blicken när hon spelar fotboll. 

Hon som spelar i ett lag som verkar ha 
kul fortfarande. Och så skriver Martin 
om Robban förstås. Att han är en dålig 
tränare.

Fotbollsboken är en bok om fotboll 
och om livet. Är fotboll det viktigaste 
som inns? Är det viktigt att vara bäst? 
Och när man är bäst, är det då man har 
roligast? 

Martin tänker också 
mycket på Anton. Han är 
bäst i laget. Men han har 
också en helt annorlunda 
familj. Martins pappa 
kommer aldrig och 
tittar på matcherna. Han 
hjälper aldrig Martin till 
träningen. Antons pappa 
däremot. Han är alltid 
med. Han ställer upp och 
skjutsar. Men Martin är 
inte säker på att det bara 
är bra.

Fotbollsboken väcker 
tankar om att spela i ett 

lag. Där är det viktigt att ha kul och 
att ta hand om varandra. Men det kan 
vara svårt när de vuxna börjar ställa nya 
krav.

MikaEL MiLDéN

Det finns mer i livet än fotboll
Titel: Fotbollsboken

Författare: Tomas Dömstedt

Förlag: Hegas

Hur lätt är boken att läsa? Boken är på nivå 2. 

Hegas använder en skala mellan 1 och 5, där 

1 är den lättaste nivån.

Aspergers syndrom är en sorts autism. 
Den som har asperger kan kännas 
annorlunda på olika sätt. Många som 
har asperger har svårt att 
vara med andra människor. 
De förstår inte riktigt hur 
andra människor fungerar.

Jarker Jansson har asperger. 
Han har alltid känt sig 
speciell på något sätt. 
Ganska ofta har han känt 
sig lite konstig eller fel. 
Inte förrän han blev vuxen 
förstod han att han kanske 
kunde gå till en läkare. En 
läkare som kunde hjälpa 
honom att få reda på om han hade en 
funktionsnedsättning.

Då ick han reda på att han har 
asperger. Och nu har han skrivit boken 
Mitt liv med asperger. Jerker Jansson 
säger att han har skrivit boken för dem 
som vill veta hur det är att ha asperger.

Mitt liv med asperger är en väldigt in 
bok. Jerkar Jansson skriver så att man 
förstår. Men inte bara det. Han skriver 
så att man känner med honom. Han 
berättar med en speciell humor. Om 
saker som blivit tokiga på grund av hans 
speciella sätt att känna och tänka. Och 
om saker som han har lärt sig om de 
som han kallar normala

Alla som har asperger är olika och 
speciella på sitt sätt. Jerker 
Jansson har lera barn. Han 
har läst på universitetet och 
haft många bra jobb. Många 
andra personer med asperger 
har mycket svårare att klara 
sig. För dem kan livet vara 
väldigt jobbigt. Jerker Jansson 
tycker ändå att hans liv blev 
bättre när han veta att han 
har aspberger. Nu förstår 
han sig själv bättre. Han är 
snällare mot sig själv. Och han 
har blivit bättre på att be om 

hjälp. För det inns bra hjälp och stöd 
att få.

MikaEL MiLDéN

En bok om konstiga och normala
Titel: Mitt liv med asperger

Författare: Jerker Jansson

Förlag: LL-förlaget

Hur lätt är boken att läsa? Boken är på nivå 

3-lätt. LL-förlaget delar in sina böcker i tre 

lättlästa nivåer. 3 är den svåraste nivån.

autism = en sorts funktionsnedsättning, 

som påverkar hur man tänker och 

känner

Livet är svårt under 
kriget. Det är kallt. 
Det inns nästan 
ingen mat. 

Människorna är sjuka 
och skadade. 

NT RECENSERAR LÄTTLÄST
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John Ajvide Lindqvist är författare.

Han har skrivit en ny bok.

Den heter Himmelstrand. 

Himmelstrand handlar om 10 personer.

De är på en campingplats.

En morgon när de vaknar har allt 

försvunnit.

Campingen, sjön, till och med solen är 

borta. 

Plötsligt börjar det hända läskiga saker.

Det dyker upp igurer som liknar monster.

John Ajvide Lindqvist kallas för en 

mästare i skräck.

Nu har han skrivit fem böcker.

Alla är läskiga.

Hans första bok kom ut 2004.

Den heter ”Låt den rätte komma in”

Den inns även som ilm.

Expert på skräck



TV Onsdag 24 september 201420

Onsdag 24 september

ONSDAG 24  SEPTEMBER KL 20.00 - TV4 

Bonde söker fru
NÖJE Under våren var åtta bönder 

med i tv. De berättade att de ville 

träffa någon att bli kär i. I det här 

programmet får de besök av Linda 

Lindorff.  Hon har med sig kärleksbrev. 

Fyra bönder har fått lest brev. De 

kommer fortsätta vara med i Bonde 

söker fru. Bonde söker fru är ett 

program som har funnits i lera år. Det 

här är höstens första program. 

TORSDAG 25 SEPTEMBER KL 20.00  – SVT2

Hästmannen  
– sista striden
DOKUMENTÄR Den här dokumentären 

handlar om en bonde. Han heter Stig-

Anders Svensson och blev känd 2006. 

Då var han med i dokumentären 

Hästmannen. Den här ilmen handlar 

om hans liv efter den ilmen. Stig-

Anders fortsätter kämpa för att leva sitt 

liv på sitt eget sätt. Han vill ha kvar sina 

hästar.

FREDAG 26 SEPTEMBER KL 20.00 – TV4

Idol – första  
fredagsfinalen
NÖJE 13 700 personer sökte till Idol 

2014. De bästa får vara med i den första 

fredagsinalen. Nu bestämmer tv-

tittarna vilka som ska få fortsätta sjunga 

i nästa program.

LÖRDAG 27 SEPTEMBER KL 20.00 – SVT2

Jag ringer mina  
bröder
TEATER  Jonas Hassen Khemiri 

har skrivit pjäsen Jag ringer mina 

bröder.  Pjäsen har spelats på lera 

teatrar i Sverige och Europa. Nu visar 

SVT2 pjäsen. Jonas Hassen Khemiri 

skrev pjäsen  efter att en bomb hade 

exploderat i Stockholm. 

SÖNDAG 28 SEPTEMBER KL 21.00 –  SVT1

Fjällbackamorden
SPÄNNING ”Vänner för livet” är den 

andra delen i serien Fjällbackamorden. 

Man behöver inte ha sett den första 

delen för att se den andra. Den andra 

delen är fristående. ”Vänner för livet” 

handlar om Erica. När hon var 13 år 

hände något konstigt. Hennes kompis 

Peter klev av bussen. Sedan kom han 

aldrig tillbaka. Nu är Erica vuxen. Hon är 

gift med en polis. Tillsammans försöker 

de ta reda på vad som hände med Peter.

MÅNDAG 29 SEPTEMBER KL 21.00 – TV4

Dicte 
SPÄNNING Det här är en dansk serie. 

Den handlar om Dicte. Hennes pappa 

hör plötsligt av sig. Han vill träffa 

henne. När pappan är på väg till Dicte 

blir han påkörd. Samtidigt hittar man 

en kvinna som har blivit mördad. Det 

inns ett samband mellan kvinnans och 

pappans död.

TISDAG 30 SEPTEMBER KL 22.15 - SVT2

Girls
KOMEDI Hannah bjuder hem sina 

vänner på middag. Marnie har gjort slut 

med Charles. Hon bor numera hos sin 

mamma. Shoshanna har gjort slut med 

Ray. Hon studerar och har mycket sex. 

Det här är tredje säsongen av Girls. Det 

här är säsongens första avsnitt.

dokumentär här: en ilm utan 

skådespelare. det som händer i ilmen 

har hänt på riktigt

fristående = som inte hör ihop med 

något annat

pjäs = en text som en författare har 

skrivit och som man spelar på en teater

säsongen = en speciell tid när något 

inns

tV-tIps

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron sverige 
10.00 stina om samer Del 3 av 16. 
10.30 go’kväll
11.15 det stora matslaget Del 3 av 8. 
12.15 genikampen Del 1 av 4. 
13.15 10 saker du inte visste om Abraham 
Lincoln. 
13.35 Valpkullen Del 3 av 8. 
14.05 matiné: Kvinna utan samvete Ameri-
kansk långilm från 1944. 
15.50 gomorron sverige sammandrag
16.20 Ut i naturen Del 3 av 6. 
16.50 strömsö Del 3 av 18. 
17.30 sverige idag 
17.55 sportnytt 
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’kväll Kocken Susanne Jonsson slår ett 
slag för de goda matlådorna. Emma Hamberg 
hittar ett hem som genomsyras av ett ekologiskt 
tänkande. Christopher O’Regan berättar om en 
period i historien då kvinnor bemöttes med mer 
aktning än vad de sedan kom att göra. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 Uppdrag granskning Del 5 av 15. 
21.00 skandal! Kulturbråken som skakade Sve-
rige. Del 2 av 6: Makode Linde/Rastårtan. 
21.30 säsongstart: Kobra Del 1 av 12: Äta my-
ror? Kobras säsongspremiär handlar om insekter, 
som konst – och som föda! 
22.00 Familjen Dokumentärserie Att få barn. Om 
konsten att höra ihop och att få barn. Del 11 av 12. 
22.30 Idrottslärarens drömmar och dilem-
man Trygg i sin kropp. Del 5 av 6. 
23.00 Lärandets idéhistoria Vad är skolans 
roll i samhället? 1800-talets skola skulle leverera 
lydiga arbetare – idag ser man gärna kreativa en-
treprenörer i bänkarna. 
23.30 rapport
23.35 djävulsdansen Del 1 av 3: Att vara medbe-
roende till en förälder som missbrukar. 
00.35 gör inte detta hemma Del 5 av 7. 
01.05 Kulturnyheterna
01.20 atleterna Del 5 av 10.
02.20 barnmorskan i east end Del 3 av 6. 
03.15 akuten Del 4 av 14. 
04.00-04.30 Ut i naturen Del 3 av 6. 
04.50 sverige idag 
05.15 go’kväll

08.10 medicin med mosley 
09.00 sVt Forum 
15.30 rakt på 
16.00 rapport
16.05 sVt Forum 
16.20 blågula drömmar Del 6 av 6. 
16.50 Fotbollskväll 
17.20 nyhetstecken 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 Uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 Århundradets komet 
18.50 mer än ett keldjur 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 antikduellen Del 23 av 30. Två erfarna 
antikhandlare får en summa pengar i handen och 
fem timmar på sig att handla. 
20.00 Kristina Lugns bokcirkel Del 4 av 6: I 
kväll: Fröding och Säv, säv susa... Följ med tun-
nelbanans gröna förortslinje till en bokcirkel 
med Kristina Lugn. Under sex veckor träffas 
Hökarängsborna Anna, Lexie, Rebecca och Stas i 
samtal om böcker och livet. 
20.30 eldsjälar Svensk dokumentärserie från 
2014. Del 4 av 7. Simon Bak är webbdesigner och 
graiker i Köpenhamn. Han har ritat sedan han 
var liten och vill inte begränsa sin konstnärlighet 
till vissa normer. Vi möter sju olika döva person-
ligheter runt om i Europa vars envishet och driv 
har gett dem positioner och möjligheter som 
andra bara drömmer om att uppnå. 
21.00 aktuellt 
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning 
22.00 sportnytt 
22.15 babel Del 4 av 12. I studion Karl Ove Knaus-
gård med gamle bästisen Tore Renberg. Staffan 
Bengtsson besöker ett hemligt författarhem. 
23.15 Liten & berömd K special. De var barn-
skådespelare på ilm och tv. Älskade och igen-
kända av generationer svenska barn och deras 
föräldrar. Men hur gick det sedan för Pippi, 
Fideli, Pojken med guldbyxorna och de andra? 
En ilm om barnskådespelarnas liv när strålkas-
tarljuset slocknat av Michaela Brådhe Hennig 
och Rex Brådhe. 
00.15 svansjön Norskt naturprogram från 2006. 
“De ser ut att vara släkt med änglarna”. Natur-
ilmaren Trond Berg har under tre år följt sång- 
och knölsvanarna i en fågelsjö i Solör, Hedmark. 
Som en dansföreställning i koreograi av naturen 
själv, med svanarna själva i huvudrollen. 
00.40–05.25 24 Vision, rapport, regionala 
nyheter

20.00 Ishockey: Champions 
hockey league 
22.30 Fjällbackamorden I 
betraktarens öga är den första fristående delen i 
kriminalserien Fjällbackamorden.
00.00 Vem vet mest? Frågesport. 
00.30 the big C 
01.00 Hjem Norsk dramaserie från 2011. 
01.45 rakt på Rakt på med Mats Knutson. 
02.15 antikduellen Dansk serie från 2013. 
02.45 sportnytt

09.00 en bok, en författare Från 23/9 i K 
09.20 Låtarna som förändrade musiken 
09.30 alltid ljust 
10.00 Världen Dokumentärserie.
11.00 Knarkarnas klosterliv 
12.00 bantning – en jätteindustri Del 3 av 3. 
13.00 Världen Dokumentärserie. Hållbarhetens 
gräns. År 1972 redogör några forskare för samban-
det mellan ekonomisk tillväxt, överkonsumtion 
och naturens kollaps. Deras bok ”The Limits to 
Growth” anses mycket kontroversiell och påverkar 
den politiska debatten. 
14.00 när bilderna lärde sig gå Sedan slutet av 
1700-talet har publiken hänförts av uppinnings-
rikedomen kring rörliga bilder. 
15.00 medialized A thread in the web. Del 3 av 7. 
15.30 Lärandets idéhistoria 
16.00 Ur samtiden
19.00 en bok, en författare Författarsamtal. 
Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år. 
Lars Ericson Wolke är en av Sveriges främsta 
experter på militärhistoria. 
19.20 Historiska hemligheter: sinxen i giza 
Del 2 av 5: Sinxens gåta. 
20.05 Världens natur: de kloka fåglarna Tysk 
naturilm från 2013. 
21.00 gröna Kina Kinesisk vetenskapsilm från 
2012. Kina är inte bara kol, smog och förstörda 
loder. Det pågår en massiv satsning på grön 
teknik också. 
21.45 dokument utifrån Brittisk dokumentär från 
2014. Terror i köpcentret. Den 21 september 2013 
anföll den islamistiska terrorgruppen al-Shabaab 
obeväpnade män, kvinnor och barn i ett köpcen-
ter i Kenyas huvudstad Nairobi. 67 människor dö-
dades i en massaker som pågick under 80 timmar. 
I Dokument utifrån berättas om vad som egent-
ligen hände och varför det tog så lång tid för den 
kenyanska säkerhetstjänsten att stoppa dödandet. 
22.40 sydamerikas okända kungadömen 
23.40 en bok, en författare

10.00 malou efter tio Svenskt maga-
sin från 2014. Del 3 av 50. Även 29/10. 
11.35 Hem till gården Brittisk dra-
maserie. Säsong 27. 
12.15 Hem till gården Brittisk dra-
maserie. Säsong 27. 
12.45 Coronation street Brittisk dramaserie 
från 2011. Del 5 av 112. Kylie bryter ihop och lättar 
sitt hjärta för Gail. 
13.10 Coronation street Brittisk dramaserie 
från 2011. Del 6 av 112. Nick hjälper Becky under 
hennes första arbetsdag på bistron. 
13.50 dr phil Amerikansk pratshow från 2013. 
Del 99 av 175. Donna berättar om hur hatet hon 
känner för sin svärdotter Jen har förstört relatio-
nen hon har med sin son Brad. 
14.50 House Amerikansk dramaserie från 2008. 
Säsong 5. Del 21 av 24. 
15.55 sommar med ernst Svensk livsstilsserie 
från 2014. Säsong 7. Del 7 av 8. 
16.55 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 15 av 21. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2013. Säsong 8. Del 30 av 35. 
18.25 Lotto, Joker och drömvinsten Dagens 
lotto- och jokerdragningar. 
18.35 112 – på liv och död, forts Svensk doku-
mentärserie från 2013. Säsong 8. Del 30 av 35. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna 
19.20 Vädret 
19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagnings-
serie från 2014. Säsong 12. Del 15 av 44. 
20.00 bonde söker fru Svensk realityserie från 
2014. Säsong 9. Del 1 av 13. 
21.00 Leifs restaurang Svensk dokumentärse-
rie från 2014. Säsong 1. Del 7 av 7. 
22.00 nyheterna Nyheter från TV4 med Bengt 
Magnusson som huvudankare. Maud Bernhagen 
presenterar Sporten och Rafaela Lindeberg leder 
Ekonominyheterna. 
22.00 nyheterna 
22.05 nyheterna med ekonomi 
22.35 sporten 
22.50 Väder 
23.00 brottskod: Försvunnen Amerikansk 
kriminaldramaserie från 2007-08. Säsong 6. Del 
5 av 18. 
23.55 borgias Säsong 3. Del 8 av 10. 
01.00 House 
02.00 persons unknown 
02.55 glamour 
03.30 Hem till gården 
04.10-04.45 Hem till gården 

Skådespelerskorna i tv-serien Girls. På tisdag börjar den tredje säsongen av Girls.
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 Fredag 26 September

 torSdag 25 September

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron Sverige 
10.00 Hem till byn Del 5 av 6.
10.50 go’kväll 
11.35 Uppdrag granskning Del 5 av 15. 
12.35 anne och Hannah Del 4 av 10. 
13.15 Ut i naturenDel 3 av 6. 
13.45 Skandal! Del 2 av 6
14.15 minnenas television: Lill-babs sjunger 
Lars Forssell 
15.20 gomorron Sverige sammandrag
15.50 en stor familj Del 3 av 6. 
17.30 Sverige idag 
17.55 Sportnytt 
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’kväll En tittare får en ny stil av stylis-
terna Eva-Lena Rylander och Jim Pirard. Intervju 
med aktuell gäst. Reportage. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 Landgång Del 3 av 7. Denna vecka beger 
sig Anne Lundberg till Vadstena och går i kloster! 
Anne får lära sig allt om Birgittasystrarnas glädje, 
bekymmer och frågeställningar kring livet. 
20.30 Hjärta för djur Del 3 av 8. 
21.00 tidsjakten Svensk livsstilsserie. Del 3 av 
6: Tidsbrist hos bonusfamiljen. Fyra barn, två 
katter, två hundar och ett hus. Mat, tvätt, städ-
ning och barn som förväntar sig markservice. 
Dessutom ska man sköta jobbet. Situationen 
i Anna och Magnus familj har blivit ohållbar. 
Stressen är överväldigande. Tidsexperten Petra 
Brask och programledaren Jonas Leksell tar sig 
an fallet och sätter hela familjen i hårt arbete.  
22.00 debatt Del 2 av 14. 
22.45 Noll koll på ungarna Dansk dokumentär-
serie från 2013. Vem bestämmer - barnen eller de 
vuxna? Del 2 av 6. 
23.25 rapport
23.30 this is how I roll Svensk realityserie från 
2014. Del 2 av 6. 
23.45 Hjem Del 8 av 8. 
00.30 det stora matslaget Del 3 av 8. 
01.30 Kulturnyheterna
01.45 Uppdrag granskning Del 5 av 15. 
02.45 Skandal! Del 2 av 6
03.15 Kobra Del 1 av 12: Äta myror? 
03.45 doobidoo Del 4 av 12. 
04.50 Sverige idag 
05.15 go’kväll

08.10 Århundradets komet 
09.00 SVt Forum 
16.00 rapport
16.05 SVt Forum 
16.20 min sanning: elisabeth massi Fritz Del 
2 av 4. Elisabeth Massi Fritz, omstridd advokat 
med hårda nypor, som gjort sig känd som offrens 
försvarare intervjuas av Anna Hedenmo. 
17.20 Nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 Uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 Vad händer med våra bin? Brittisk ve-
tenskapsilm från 2014. Över hela världen ställer 
människor samma fråga: Vad händer med våra 
bin? En av BBC:s populäraste programledare, 
själv biodlare, sökte upp forskarna för att få svar. 
18.50 mer än ett keldjur Finskt program från 
2005. En hund kan vara så mycket mer än ett 
keldjur. För Eeva-Riitta Fingerroos som är blind 
fungerar ledarhunden som hennes ögon. 
19.00 Vem vet mest?
19.30 antikduellen Dansk serie från 2013. Del 24 
av 30. Två erfarna antikhandlare får en summa 
pengar i handen och fem timmar på sig att 
handla. Vem gör de bästa fynden? Inköpen pågår 
under fyra dagar och den femte dagen är det upp 
till bevis, när allt de har köpt säljs på auktion. 
20.00 Hästmannen – sista striden Svensk do-
kumentär från 2014. Bonden Stig-Anders Svens-
son från Råskog blev rikskänd som Hästmannen 
2006. Sedan dess har han kämpat mot myn-
digheterna för att få behålla sina hästar. Trots 
motgångar fortsätter Stig-Anders sitt arbete på 
gården, fast besluten att fullfölja sitt värv enligt 
de gamla traditionerna. 
21.00 aktuellt 
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning 
22.00 Sportnytt 
22.10 Hockeykväll 
22.45 de osynliga Norsk-svensk-tysk långilm 
från 2007. Jan Thomas har avtjänat sitt straff för 
barnamord trots att han nekat till anklagelserna. 
Han får arbete som organist i en kyrka. Dit kom-
mer en dag Agnes, en lärare, med sin klass och 
hon känner genast igen Jan som den som döm-
des för mordet på hennes son. Till slut måste de 
konfrontera varandra - det blir ett möte mellan 
offret och förövaren.Regi: Erik Poppe. I rollerna: 
Pål Sverre Valheim Hagen, Trine Dyrholm, Ellen 
Dorrit Petersen, Trond Espen Seim, m.l. 
00.45–05.25 24 Vision, rapport, regionala 
nyheter

20.00 barnmorskan i east end 
Brittisk dramaserie från 2012. 
21.00 Salamander Belgisk 
thriller från 2012. 
22.30 Vem vet mest? Frågesport. 
23.00 Nurse Jackie 
23.30 Här är ditt liv Lasse Holmqvist kidnappar 
en intressant person som i en tv-studio konfron-
teras med människor och händelser i sitt liv. 
01.25 antikduellen Dansk serie från 2013. 
01.55 Sportnytt

09.00 en bok, en författare 
09.20 Låtarna som förändrade musiken 
09.30 Urban future: Istanbul Del 3 av 5.
10.00 bokmässan 2014 Direktsända semina-
rier och samtal från årets bokmässa i Göteborg. 
Del 1 av 4. Från UR. Se Bokmässan 2014 i URPlay 
19.00 en bok, en författare Författarsamtal. 
Ryttarna. Mats Wahl har arbetat nästan tjugo 
år som lärare, varav tio år med ungdomar på 
specialinstitutioner. Med utgångspunkt i roma-
nen Ryttarna, som skildrar ett Sverige femtio år 
framåt i tiden, berättar han om sitt författarskap. 
19.20 Läkemedel för barn? Fransk vetenskaps-
ilm från 2013. Barn är inte små vuxna. Det enkla 
konstaterandet ligger bakom många läkares 
kamp för att få läkemedelsbolagen att ta fram 
mediciner som är särskilt anpassade för barn. 
20.05 Hela världens världskrig Del 1 av 2. För-
sta världskriget var inte bara Europas krig. De 
koloniserade länderna i Afrika och Indien invol-
verades också, med miljontals krigsoffer med 
annan bakgrund, hudfärg och nationalitet än de 
allierade. Från 2014. 
21.00 Historiska hemligheter: eldorados guld 
Del 3 av 5: Flotten från Eldorado. Betyder egent-
ligen Eldorado “Hövding av guld” istället för 
“Stad av guld”? Gåtan om Eldorados ursprung 
och egentliga betydelse undersöks med spår som 
pekar bak mot muiscafolket. 
21.50 alltid ljust Svensk dokumentär från 2013. 
Från 24/9 i K. 
22.20 Seriestart: afripedia Angola. Artis-
ten Titica utmanade tabun och fördomar som 
transsexuell i det religiösa Angola. Nu är hon 
superstjärna och en populär artist inom den ang-
olanska musikstilen kurudu. Del 1 av 5. Från UR. 
22.50 gröna Kina Från 24/9 i K. 
23.35 en bok, en författare 
23.55 Växternas hemliga liv Smarta överlevare. 
David Attenborough utforskar hur växter gör för 
att klara av extrema förhållanden. Del 3 av 3.

10.00 malou efter tio Svenskt maga-
sin från 2014. Del 4 av 50. Samhälls-
program med Malou von Sivers. 
11.35 Hem till gården Brittisk dra-
maserie. Säsong 27. Del 6563. 
12.10 Hem till gården Del 6564. 
12.45 Coronation street Brittisk dramaserie 
från 2011. Del 7 av 112. Chris känner av Owens 
ilska när han tar ledigt. 
13.10 Coronation street Brittisk dramaserie 
från 2011. Del 8 av 112. Becky gläds åt Steves miss-
lyckade dejt. 
13.50 dr phil Amerikansk pratshow från 2013. 
Del 100 av 175. 2011 hittade Kelly sin fru Margaret 
död i badkaret. 
14.50 House Amerikansk dramaserie från 2008. 
Säsong 5. Del 22 av 24. 
15.55 Sommar med ernst Svensk livsstilsserie 
från 2014. Säsong 7. Del 8 av 8. 
16.55 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 16 av 21. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2013. Säsong 8. Del 31 av 35. 
18.50 Keno
19.00 Nyheterna 
19.20 Vädret 
19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagningsse-
rie från 2014. Säsong 12. Del 16 av 44. 
20.00 bytt är bytt Svensk underhållning från 
2014. Säsong 1. Del 1 av 10. 
21.00 Vikings Amerikansk äventyrsserie från 
2014. Säsong 2. Del 2 av 10. 
22.00 Nyheterna Nyheter från TV4 med Bengt 
Magnusson som huvudankare. Maud Bernhagen 
presenterar Sporten och Rafaela Lindeberg leder 
Ekonominyheterna. 
22.05 Nyheterna med ekonomi 
22.35 Sporten 
22.50 Väder 
23.00 brottskod: Försvunnen Amerikansk 
kriminaldramaserie från 2007-08. Säsong 6. Del 
6 av 18. 
23.55 borgias Kanadensisk dramaserie från 2013. 
Säsong 3. Del 9 av 10. 
01.00 House Amerikansk dramaserie från 2010. 
Säsong 7. Del 12 av 23. 
02.00 persons unknown Amerikansk dramase-
rie från 2010. Säsong 1. Del 8 av 13. 
02.55 glamour Amerikansk dramaserie från 
2012. Säsong 14. Del 248 av 250. 
03.30 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 27. Del 6563. 
04.10-04.45 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
Säsong 27. Del 6564. 

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron Sverige 
10.00 mr Selfridge Del 5 av 10. 
10.45 mr Selfridge Del 6 av 10. 
11.30 go’kväll 
12.15 Familjen - syntolkat. Del 11 av 12. 
12.45 debatt Del 2 av 14. Från 25/9 i SVT1. 
13.30 tidsjakten Del 3 av 6.
14.30 Landgång Del 3 av 7. 
15.00 Hjärta för djur Del 3 av 8. 
15.30 brita - livet som det är 
15.45 gomorron Sverige sammandrag
16.15 Columbo Klassisk deckarserie från 1972, 
andra säsongen. Del 8 av 8: Double shock.
17.30 Sverige idag 
17.55 Sportnytt 
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 go’kväll Lise & Gertrud står på artistsce-
nen. C-G Karlsson och Jonas Danielsson tipsar 
om aktuella böcker och ilmer. En känd person 
bjuder till bords. Programledare: Beppe Star-
brink. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 doobidoo Del 5 av 12. Lekfullt tävlings-
program som blandar spontana sånginsatser, 
musikminnen och spännande artistkonstellatio-
ner. I kvällens program tävlar Thomas Petersson 
och Linda Bengtzing mot Ann Westin och Tobbe 
Blom. Programledare: Lasse Kronér. 
21.00 Skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 
Del 2 av 12. 
22.00 miranda Brittisk komedi från 2010. Andra 
säsongen. Del 4 av 6: A New Low. 
22.30 Suits Amerikansk advokatserie från 2013, 
tredje säsongen. Del 5 av 16: Shadow of a doubt. 
23.15 rapport
23.20 boardwalk empire Amerikansk dramase-
rie från 2012. Tredje säsongen. Del 3 av 12: Bone 
for Tuna. 
00.15 Hem till byn Klassisk svensk dramaserie 
från 1971 av Bengt Bratt. Del 5 av 6. Serie om någ-
ra familjers liv i en by i mellansverige, där man 
livnär sig på jordbruk och skogsskötsel. 
01.05 Kulturnyheterna
01.20 brevilmen Del 5 av 10. 
01.50 det blodröda fältet Del 4 av 6. 
02.45-04.25 en stor familj Del 3 av 6. 
04.40 Sverige idag 
05.05 go’kväll

08.05 Vad händer med våra bin? 
09.00 SVt Forum 
16.00 rapport
16.05 SVt Forum 
16.20 erlend och Steinjo Del 3 av 6. 
16.45 Hockeykväll 
17.20 Nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 Uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 att leva med autism Brittisk vetenskaps-
ilm från 2014. De kan kanske räkna upp alla värl-
dens huvudstäder, veta vad de åt till middag för 
tio år sedan eller räkna upp tusen primtal. Men 
i mötet med andra människor slår det slint. BBC 
undersöker hur det är att leva med autism. 
18.50 mer än ett keldjur Finskt program från 
2005. En hund kan vara så mycket mer än ett kel-
djur. Keijo Pesu arbetar som polis tillsammans 
med en polishund. Från 2011 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 antikduellen Dansk serie från 2013. Del 25 
av 30. Veckoinal. 
20.00 När jag blir stor vill jag bli skådis K 
special. En gång skådespelare, alltid skådespe-
lare? Det är frågan för de barn som blir berömda 
på bioduken som små. Hur hanterar barnskå-
despelarna den parallella ilmvärlden? Den här 
franska dokumentären följer barn från uttagning-
ar till inspelningar och lyfter fram barnskådespe-
leriets fram- och baksidor. 
21.00 aktuellt 
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 regionala nyheter
21.30 Sportnytt 
21.45 det förlutna Fransk långilm från 2013. 
Efter sin skilsmässa från Marie bor Ahmad sedan 
fyra år i Teheran, men återvänder till Paris för 
att skriva på skilsmässohandlingarna. Marie har 
under tiden en ny relation och är på väg att gifta 
om sig. Men under det korta besöket upptäcker 
Ahmad att allt inte står rätt till i Maries relation 
med dottern Lucie.Regi: Asghar Farhadi. 
23.55 the story of ilm Filmens historia i femton 
kapitel. Del 6 av 15: Sex och melodram (1950-ta-
let).Decenniet där ilmen var en tryckkokare - 
med passion och vrede som hela tiden hotade att 
lyga i luften. Vi ser James Dean som frustrerad 
tonåring och följer Marlon Brando i Storstads-
hamn. Vidare till ilmländer som Mexico, Egyp-
ten, Indien och Japan, där vi tar del av verk av 
Akira Kurosawa och Yasujiro Ozu. Från 2013. 
01.00–05.20 rapport, regionala nyheter, 24 
Vision

20.00 blågula drömmar 
20.30 Hummeriske i bohuslän 
21.00 mr Selfridge 
21.45 mr Selfridge 
22.30 Vem vet mest? Frågesport. 
23.00 det stora matslaget Del 3 av 8. 
00.00 akuten Brittisk dokumentärserie från 2013. 
00.45 gör inte detta hemma 
01.15 Hockeykväll 
01.50 antikduellen Dansk serie från 2013. 
02.20 Sportnytt

09.00 en bok, en författare Från 25/9 i K 
09.20 Låtarna som förändrade musiken 
09.30 afripedia Angola. Del 1 av 5. 
10.00 bokmässan 2014 Direktsända semina-
rier och samtal från årets bokmässa i Göteborg. 
Utförligare tablå med seminarier och hålltider 
publiceras senare. Del 2 av 4. 
19.00 en bok, en författare Författarsamtal. 
Broilers. Michaela Möller är journalist med 
statsvetenskap som grund. Hennes bok Broilers 
handlar om en ny generation politiker och det 
samhälle som formade dem. 
19.20 Välkommen till vårt kollektiv Del 4 av 6. 
19.40 antikmagasinet Del 4 av 12. 
20.10 Växternas hemliga liv – bakomilmen 
Zoologen David Attenborough insåg snabbt de 
pedagogiska möjligheterna som öppnades i och 
med kamerateknikens utveckling. Hans ilmer 
låter oss numera ta del av unika skeenden som 
våra sinnen tidigare inte har förmått att upp-
täcka. Från UR. 
21.00 Sköldpaddor i fara Amerikansk naturilm 
från 2012. På ön utanför Australiens kust utspelar 
sig varje år ett dramatiskt möte reptiler emellan. 
När sköldpaddorna kommer för att lägga ägg lig-
ger saltvattenskrokodilerna där och väntar.
21.50 pitch – reklambyråernas kamp Gåvor 
i fokus. Blomsterföretaget 1800lowers.com vill 
med hjälp av en reklamkampanj utöka sin verk-
samhet och erbjuda sina kunder möjligheten att 
ge bort presenter via sociala medier. 
22.35 dokument utifrån Brittisk dokumentär 
från 2014. Terror i köpcentret. Från 21/9 i SVT2 
23.30 en bok, en författare 
23.50 Urban future: Istanbul Tysk dokumentär-
serie från 2013. Del 3 av 5. I Istanbul har folk bott 
under de senaste 2.700 åren där öst och väst har 
mötts. De närmaste åren kommer att bli avgöran-
de för om Istanbul kommer att vända sig mer mot 
väst och Europa eller fortsätta att vara den enda 
megastaden som överbryggar två kontinenter.

10.00 malou efter tio Svenskt 
magasin från 2014. Del 5 av 50. 
Samhällsprogram med Malou von 
Sivers. 
11.35 Hem till gården Brittisk dra-
maserie. Säsong 27. Del 6565. 
12.10 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 27. Del 6566. 
12.45 Coronation street Brittisk dramaserie 
från 2011. Del 9 av 112. Owen och Maria är förvå-
nade över Chris beteende. 
13.10 Coronation street Brittisk dramaserie 
från 2011. Del 10 av 112. Cheryl tröstar Maria. 
13.50 dr phil Amerikansk pratshow från 2013. 
Del 101 av 175. Dr Phil ger sina gäster råd om hur 
de kan läka sina skadade relationer. 
14.50 House Amerikansk dramaserie från 2008. 
Säsong 5. Del 23 av 24. 
15.55 Sveriges yngsta mästerkock Svensk 
matlagningsserie från 2014. Säsong 1. Del 1 av 8. 
16.55 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 17 av 21. 
17.50 Hästen är din Svenskt sportmagasin från 
2014. Del 22 av 40. 
18.00 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2013. Säsong 8. Del 32 av 35. 
18.50 Keno
19.00 Nyheterna 
19.20 Vädret
19.30 postkodmiljonären Svensk frågesport 
från 2014. Säsong 17. Del 11 av 46. 
20.00 Idol 2014 Svenskt underhållningspro-
gram från 2014. Det är dags för den första fre-
dagsinalen. Säsong 10. Del 18 av 28. 
22.00 Nyheterna och Sport 
22.15 Vädret 
22.25 Idol 2014, forts Svensk underhållning 
från 2014. Del 5 av 15. Även 27/9. 
22.40 Idol extra Svensk underhållning från 2014. 
Säsong 3. Del 1 av 10. 
23.10 modern family Amerikansk komediserie 
från 2013–14. Säsong 5. Del 12 av 24. 
23.40 district 9 Nyzeeländsk science iction 
från 2009. Det har gått 20 år sedan utomjording-
arna kom till jorden. Internerade i ett slumom-
råde i Sydafrika lever de i misär och människor-
nas avsky för dem växer för varje dag. I rollerna: 
Sharlto Copley, Jason Cope och Nathalie Boltt. 
Regi: Neill Blomkamp. 
01.55 allt för min syster Amerikanskt drama 
från 2009. I rollerna: Abigail Breslin, Cameron 
Diaz och Alec Baldwin. Regi: Nick Cassavetes. 
04.15-04.45 bloopers Amerikansk underhållning 
från 2012. Del 31 av 40. Repris från 22/6. 
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med reservation för ändringar i tablån.

06.35 debatt 
07.20 Uppdrag granskning Gran-
skande samhällsprogram. Del 5 av 15. 
08.20 Här är ditt liv Lasse Holmqvist kidnappar 
en intressant person.
10.15 godkväll 
11.00 Stina om samer I en repris från 1999 åter-
ser vi Stina Lundberg Dabrowskis intervjuserie. 
Del 3 av 16. 
11.30 Kobra Del 1 av 12: Äta myror? Kobras sä-
songspremiär handlar om insekter. 
12.00 Skandal! Kulturbråken som skakade Sve-
rige. Del 2 av 6: Makode Linde/Rastårtan. 12.30 
engelska antikrundan Del 29 av 30.
13.25 genikampen Svenskt tävlingsprogram 
från 2014. Del 1 av 4.
14.25 Skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan. 
Del 2 av 12. 
15.25 mr Selfridge Brittisk dramaserie från 
2013. Del 5 av 10. 
16.10 mr Selfridge Brittisk dramaserie från 
2013. Del 6 av 10. 
16.55 this is how I roll Svensk realityserie från 
2014. Del 2 av 6. 
17.10 anne och Hannah Finlandssvensk inter-
vjuserie från 2013/2014. Del 5 av 10.
17.50 Helgmålsringning 
17.55 Sportnytt 
18.00 rapport
18.15 godkväll 
19.00 Sverige! Kulturliv i hela landet. Veckans 
gäst är Ulf Lundell. 
19.30 rapport
19.45 Sportnytt 
20.00 atleterna Svensk tävlingsunderhållning 
från 2014. Del 6 av 10. 
21.00 brevilmen Svenskt nöjesprogram. Del 
6 av 10. Är det ok att grisa ner hemma när ens 
partner har städvecka? 
21.30 det blodröda fältet Brittisk dramaserie 
från 2014. Del 5 av 6. 
22.20 nattilm: Hope Springs Amerikansk 
långilm från 2012.
00.00 rapport
00.05 nattilm: Små och stora brott Ameri-
kansk långilm från 1989. Regi: Woody Allen.
01.45 Skavlan 
02.45 boardwalk empire Amerikansk dramase-
rie från 2012. Tredje säsongen. Del 3 av 12.
03.40-03.55 brita – livet som det är Brita är 90 
år. Hon ska snart ha visning av den gamla gården 
där hon bott i över 50 år. Regi: Helena Nygren. 
04.10 Columbo Klassisk deckarserie från 1972, 
andra säsongen. Del 8 av 8: Double shock.

08.10 att leva med autism Brit-
tisk vetenskapsilm från 2014. 
09.00 rapport
09.05 agenda 
09.50 Vykort från europa 
10.00 rapport
10.05 Svansjön Norskt naturprogram från 2006. 
10.30 antikduellen Del 21 av 30. 
11.00 rapport
11.05 antikduellen Del 22 av 30. 
11.35 antikduellen Del 23 av 30. 
12.05 rapport
12.10 antikduellen Del 24 av 30.
12.40 antikduellen Del 25 av 30. 
13.10 Vetenskapens värld Del 4 av 17: Vad 
hände med light MH-370? 
14.10 babel Del 4 av 12. 
15.10 när jag blir stor vill jag bli skådis K 
special. En gång skådespelare, alltid skådespe-
lare? 
16.10 rapport
16.15 Kristina Lugns bokcirkel Del 4 av 6.
16.45 Flygande kruciix Norskt naturprogram. 
17.10 Hästmannen – sista striden Svensk do-
kumentär från 2014. 
18.10 det röda bandets sällskap Katalansk 
dramaserie från 2013. Del 2 av 15. 
19.00 Fonko Musik special. Del 2 av 3: Fransk-
talande Västafrika. Vi besöker ett antal länder i 
fransktalande Västafrika. I Dakar inns Afrikas 
största hiphop-scen, i Burkina Faso har den förre 
ledaren Thomas Sankara blivit en Che Guevara-
lik ikon och i Benin för Orchestre Polyrytmo 
vidare voodoo-arvet.
20.00 Veckans föreställning: Jag ringer mina 
bröder Har ni hört vad som har hänt? En bil. 
En explosion. Mitt i city. En stad förlamas av 
rädsla och människorna irrar runt i ett landskap 
av paranoia och försöker agera normalt. Inspi-
rerad av en verklig händelse, bombdåden mitt 
i Stockholms julhandel december 2010, skrev 
författaren Jonas Hassen Khemiri en tidnings-
krönika som sedan blev en hyllad pjäs. SVT visar 
uppsättningen från Kulturhuset Stadsteatern i 
Stockholm i regi av Farnaz Arbabi. 
21.15 Salamander Belgisk thriller från 2012. 
Del 4 av 6. Med vetskapen om att bilbomben var 
avsedd 
22.45 min sanning: elisabeth massi Fritz Del 
2 av 4. 
23.45 eldsjälar Svensk dokumentärserie från 
2014. Del 4 av 7. 
00.15 nurse Jackie Amerikansk dramakomedi 
från 2010.

20.00 minnenas television: 
Lill-babs sjunger Lars Fors-
sell ”Något av det absolut bästa 
jag gjort” säger Barbro Svensson om denna scen-
show från 1982 i regi av Karin Falck. 
21.10 Columbo Klassisk deckarserie från 1972, 
andra säsongen. 
22.20 Långilm: mardrömmen Amerikansk 
långilm från 1971. 
00.00 the story of ilm Filmens historia i fem-
ton kapitel. 
01.05 Vita lejon Naturilm.

09.00 pitch – reklambyråernas kamp 
09.45 musikvideons historia: elton John 
10.00 bokmässan 2014 Direktsända 
seminarier och samtal från årets bokmässa i Gö-
teborg. Del 3 av 4. 
17.00 Världens natur: de kloka fåglarna Tysk 
naturilm från 2013. Ugglan är vishetens symbol 
men toppar inte listan över de klokaste fåglarna. 
Där hittar vi kråkor och korpar och papegojor. 
17.55 Läkemedel för barn? Fransk vetenskaps-
ilm från 2013. 
18.40 gröna Kina Kinesisk vetenskapsilm. Kina 
är inte bara kol, smog och förstörda loder. Det 
pågår en massiv satsning på grön teknik också. 
19.25 Sköldpaddor i fara Amerikansk naturilm 
från 2012. På ön utanför Australiens kust utspelar 
sig varje år ett dramatiskt möte reptiler emellan. 
20.15 Historiska hemligheter: eldorados guld 
Del 3 av 5: Flotten från Eldorado. Betyder egent-
ligen Eldorado “Hövding av guld” istället för 
“Stad av guld”? Gåtan om Eldorados ursprung 
och egentliga betydelse undersöks med spår som 
pekar bak mot muiscafolket. 
21.00 den tatuerade drottningmumien 
Spansk vetenskapsilm från 2012. Vem var Perus 
gåtfulla Cleopatra? Om fyndet av en kvinnlig 
härskare i Cao Viejo-pyramiden, troligen från 
mochecivilisationen. 
21.55 Låtarna som förändrade musiken 
Rapper’s delight. År 1979 är The Sugarhill Gang 
med om att sprida hiphopen, en av musikindu-
strins största genrer, över planeten. Musikstilens 
ursprung kommer från en nerskalad variant av 
en uråldrig, afrikansk företeelse. 
22.00 Sex och musik Kvinnomakt. Hur använ-
der kvinnor popmusiken som politiskt verktyg? 
Del 2 av 3. 
22.50 Hela världens världskrig Brittisk doku-
mentärserie i två delar. Del 1 av 2. 
23.50 nyiken på döden Kroppen. Vad händer 
när vi dör?

06.00 barnprogram
06.00 bananer i pyjamas Barnserie. 
06.10 gissa med Frasse Brittisk-
kanadensisk barnserie. 
06.20 mumintrollens äventyr Finsk 
animerad barnserie. Repris från 2011. Svenskt tal. 
06.35 mumintrollens äventyr 
06.45 Chuggington Brittisk barnserie. Chug-
gington är en speciell plats där tåg kommer till 
liv. Hit har Wilson, Koko och Brewster kommit 
för att bli upplärda till chuggers. 
06.55 the looney tunes show Amerikansk ani-
merad serie. Om Snurre Sprätts och Daffy Ankas 
äventyr. 
07.20 Scooby & Scrappy doo show Ameri-
kansk barnserie. Repris från 2013. Om grand 
danois-hundarna Scooby-Doo och Scrappy-Doo 
som tillsammans med sina vänner Fred, Daphne, 
Velma och Shaggy löser mysterier. 
07.40 Familjen Käck Svenskt barnserie från 
2014. Säsong 1. Del 4 av 10. 
07.58 nyhetsmorgon 
11.30 Idol 2014 Svenskt underhållningspro-
gram från 2014. Säsong 10. Del 18 av 28. 
13.30 Idol 2014 Del 5 av 28. 
13.50 bytt är bytt Svensk underhållning från 
2014. Säsong 1. Del 1 av 10. 
14.50 Kockarnas kamp Svensk matlagningsse-
rie från 2014. Säsong 3. Del 1 av 8. 
15.50 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2014. Säsong 20. Del 1 av 10. 
16.55 estonia 20 år senare Svensk dokumentär 
från 2014. 
17.55 Keno
18.00 Vinnare V75 
19.00 nyheterna Del 39 av 52. 
19.10 Sporten Del 39 av 52. 
19.25 Vädret Del 39 av 52. 
19.30 postkodmiljonären 
19.55 Lotto, Joker och drömvinsten 
20.00 Fångarna på fortet Svensk underhållning 
från 2014. Del 4 av 8. 
21.30 Iron man 2 Amerikansk action från 2010. I 
rollerna: Robert Downey jr, Mickey Rourke och 
Gwyneth Paltrow. Regi: Jon Favreau. 
22.00 nyheterna 
22.05 Vädret 
22.15 Iron man 2, forts 
00.10 bringing out the dead Amerikansk dra-
mathriller från 1999. I rollerna: Nicolas Cage, 
Patricia Arquette och Marc Anthony. Regi: Mar-
tin Scorsese. 
02.50-04.45 rika vänner Amerikansk dramako-
medi från 2006.

06.05 tidsjakten Svensk livsstils-
serie. Del 3 av 6.
07.05 Landgång Del 3 av 7. 
07.35 Hjärta för djur Del 3 av 8. 
08.05 Landet runt 
08.50 minnenas television: Lill-babs sjunger 
Lars Forssell 
10.00 godkväll 
10.45 det stora matslaget Del 3 av 8. 
11.45 Hem till byn Klassisk svensk dramaserie 
från 1971 av Bengt Bratt. Del 5 av 6. 
12.35 barnmorskan i east end Brittisk drama-
serie från 2012. Del 3 av 6. 
13.30 atleterna Svensk tävlingsunderhållning 
från 2014. Del 6 av 10.
14.30 miranda Brittisk komedi från 2010. Andra 
säsongen. Del 4 av 6.
15.00 broadway-musikal: Sunday in the park 
with george 
17.25 I motorriksha genom Indien Norsk rese-
reportageserie från 2013. Del 2 av 4. 
17.55 Sportnytt 
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 Världens barn – uppdraget Uppstarts-
program inför en vecka av Världens Barn i 
SVT. 
18.45 radiohjälpen 75 år 
19.00 Sportspegeln 
19.30 rapport
19.55 regionala nyheter
20.00 genikampen Svenskt tävlingsprogram 
från 2014. Del 2 av 4. 
21.00 Fjällbackamorden “Vänner för livet” är 
den andra fristående delen i kriminalserien Fjäll-
backamorden, som baseras på Camilla Läckbergs 
succéböcker. 
22.30 akuten Brittisk dokumentärserie från 
2013. Fjärde säsongen. Del 5 av 14. 
23.20 rapport
23.25 Hårdrockens historia Dokumentärserie 
från 2011. Del 2 av 11. 
00.10 atleterna Svensk tävlingsunderhållning 
från 2014. Del 6 av 10. 
01.10 anne och Hannah Finlandssvensk inter-
vjuserie från 2013/2014. Del 5 av 10. 
01.50 Suits Amerikansk advokatserie från 2013, 
tredje säsongen. Del 5 av 16.
02.35 Sportspegeln 
03.05 Strömsö Finlandssvenskt livsstilsmagasin.
03.45-04.15 Landgång Del 3 av 7. 
04.30 Hjärta för djur Del 3 av 8. 
05.00 Sverige! Kulturliv i hela landet. Veckans 
gäst är Ulf Lundell.

08.00 Hästmannen – sista stri-
den Svensk dokumentär från 2014. 
09.00 rapport
09.05 det röda bandets sällskap Katalansk 
dramaserie från 2013. Andra säsongen.
09.55 Kaniner i lyxlada Norskt program från 
2011. 
10.00 rapport
10.05 gudstjänst 
11.05 rapport
11.10 Svansjön Norskt naturprogram från 2006. 
11.35 eldsjälar Svensk dokumentärserie från 
2014. Del 4 av 7. 
12.05 rapport
12.10 min sanning: elisabeth massi Fritz Del 
2 av 4.
13.10 Full storm Norskt program från 2011. 
13.25-15.55 Vem vet mest? Frågesport. Rick-
ard Olsson leder de tävlande genom SVT:s 
frågesport som kan handla om allt från Abba till 
atomer. 
15.55 rapport
16.00 Fonko Musik special. Del 2 av 3.
17.00 Fais pas ci, fais pas ça Del 5 av 6. 
17.55 Kortilmsklubben – spanska 
18.00 Seriestart: det stora beslutet Brittisk 
serie från 2013. Del 1 av 7: En grupp främlingar 
får i uppdrag att vägleda människor som står 
inför ett stort beslut. Gruppen följer personerna 
i fråga genom livet under några dagar för att 
kunna förstå personens dilemma. 
18.50 Seriestart: anjas resor Anja Kontor på 
resa i Skottland. Det blir slott, ruiner och myt-
omspunna hus som möter henne på resan. 19.00 
Seriestart: Världens natur: naturens driv-
krafter Naturserie från Nya Zeeland. Del 1 av 6: 
Riften i Afrika. 
19.50 Seriestart: tjärnens björnar Svensk na-
turilm från 2014. Del 1 av 6. 
20.00 babel Del 5 av 12. 
21.00 aktuellt 
21.15 agenda Direktsänt fördjupande samhälls-
program. Del 6 av 18. 
22.00 Sportnytt 
22.10 dokument utifrån Förhandlingen. Dansk 
dokumentär från 2013. Serbien och Kosovo har 
tvingats börja samtala. Förhandlaren Robert 
Cooper har i uppdrag att piska fram ett avtal 
som banar väg för ett nytt EU. Med unik tillgång 
får vi här en inblick i hur det gick till när Euro-
pas sista gränskonlikt ick sin lösning.
23.10 gudstjänst
00.10 Flygande kruciix Norskt naturprogram 
från 2008.

20.00 Valpkullen Norsk serie 
från 2011. 
20.30 Sverige! Kulturliv i hela 
landet. 
21.00 Fjällbackamorden 
22.30 Veckans föreställning: Jag ringer mina 
bröder Har ni hört vad som har hänt? 
23.45 babel Del 5 av 12. 
00.45 Kristina Lugns bokcirkel Del 4 av 6: I 
kväll: Fröding och Säv, säv susa... 
01.15 Salamander Belgisk thriller från 2012. 
02.45 Vita lejon Naturilm. 

09.00 Växternas hemliga liv – bakom-
ilmen 
09.50 designreportage Del 4 av 6.
10.00 bokmässan 2014 Direktsända semina-
rier och samtal från årets bokmässa. Del 4 av 4. 
16.00 afripedia Angola. Artisten Titica utma-
nade tabun och fördomar som transsexuell i det 
religiösa Angola. 
16.30 alltid ljust Svensk dokumentär från 2013. 
17.00 Sköldpaddor i fara Amerikansk naturilm 
från 2012.
17.50 musikvideons historia: Human League 
18.10 den tatuerade drottningmumien 
Spansk vetenskapsilm från 2012. 
19.00 Ur Samtiden tema 
20.00 Seriestart: rokoko Del 1 av 3: Resor. 
Under rokokons era började människor resa för 
nöjes skull, upptäcka världen och lära sig om 
andra kulturer. Något som tidigare varit förun-
nat enbart upptäcktsresenärer, handelsmän och 
korsfarare. Och allt detta hade så klart ett stort 
inlytande på kulturen. En serie om hur konst-
rörelsen rokoko lade grunden för den moderna 
världens ideal. 
21.00 Seriestart: Sanningen om konsumtion 
Slit och släng. På sopstationen inns mängder av 
helt oanvända elektronikprylar. Produkter skapas 
med kort hållbarhet, och det nya lanseras frek-
vent, allt för att öka vår konsumtion. Del 1 av 3. 
21.50 bilderna som förändrade vetenska-
pen Mot atomens kärna. Några dokumenterade 
ögonblick i vår historia har påverkat oss mer än 
andra. Vesalius teckningar av kroppens insida 
samt fotot på hjärnceller som nybildas. Skissen 
som sammanfattade Darwins evolutionsteori och 
bilden med dna-molekylens struktur har också 
förändrat våra liv. Del 2 av 2. 
22.50 pitch – reklambyråernas kamp Gåvor i 
fokus. Del 7 av 8. 
23.35 Världen Dokumentärserie. Chicagogirl – 
moteld i Syrien.

06.15 Hello Kitty Japansk animerad 
serie från 2014. 
06.30 Chuggington Brittisk barn-
serie. 
06.40 thomas tåget Brittisk barn-
serie.  
06.50 pokémon Japansk tecknad serie. 
07.15 tobbes trix Svensk barnserie från 2011. 
Säsong 1. Del 4 av 15. 
07.30 teenage mutant ninja turtles Ameri-
kansk animerad serie. 
07.58 nyhetsmorgon 
11.30 Fångarna på fortet Svensk underhållning 
från 2014. Del 4 av 8. 
12.55 Leifs restaurang Svensk dokumentärserie 
från 2014. Säsong 1. Del 7 av 7. 
13.55 bonde söker fru Del 1 av 13. 
14.55 Solsidan Svensk komediserie från 2013. 
Säsong 4. Del 9 av 10. 
15.25 där mitt hjärta inns Amerikanskt drama. 
17.55 Keno
18.00 timells skärgårdskök 
19.00 nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Vädret
19.30 enkla rätter med nigel Brittisk matlag-
ningsserie från 2011. Säsong 1. Del 7 av 8. 
20.00 parlamentet – superval 2014 Svenskt 
underhållningsserie från 2014. Del 6 av 6. 
20.30 Solsidan Svensk komediserie från 2013. 
Säsong 4. Del 10 av 10. 
21.00 Contagion Amerikansk thriller från 2011. 
I rollerna: Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude 
Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne och 
Bryan Cranston. Regi: Steven Soderbergh. 
22.00 nyheterna Del 92 av 124. 
22.05 Vädret Del 92 av 124. 
22.15 Contagion, forts Amerikansk thriller från 
2011. I rollerna: Gwyneth Paltrow, Matt Damon, 
Jude Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne, 
Marion Cotillard och Bryan Cranston. Regi: Ste-
ven Soderbergh. 
23.20 Fotbollskanalen europa Svenskt fotbolls-
magasin från 2014. Del 22 av 32. 
00.05 Vikings Amerikansk äventyrsserie från 
2014. Säsong 2. Del 2 av 10. 
01.05 estonia 20 år senare Svensk dokumentär 
från 2014. 
02.05 enkla rätter med nigel Brittisk matlag-
ningsserie från 2011. Säsong 1. Del 7 av 8. 
02.35 bloopers Del 32 av 40. 
03.05 glamour Del 249 av 250. 
03.35 Hem till gården 
04.10-04.45 Hem till gården
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med reservation för ändringar i tablån.

06.00 rapport
06.05 Sportspegeln
06.25 gomorron Sverige 
10.00 Här är ditt liv 
12.05 Sverige! Kulturliv i hela landet. 
12.35 doobidoo Del 5 av 12. 
13.35 Skavlan Del 2 av 12. 
14.35 Matiné: Vårat gäng Svensk ilm från 1942. 
16.05 gomorron Sverige sammandrag
16.35 engelska antikrundan Del 30 av 30: Sä-
songens bästa. 
17.30 Sverige idag 
17.55 Sportnytt 
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 Fråga doktorn Del 4 av 15. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 Vem tror du att du är? Del 6 av 6. Fot-
bollsmålvakten Thomas Ravelli söker sina rötter 
i Österrike och Italien.
21.00 Världens barn 
21.05 Seriestart: på jakt med Lotta och Leif 
Del 1 av 7. Vad händer när matskribenten Lotta 
Lundgren släpps ut på jakt i skogen med Leif 
GW Persson? Han har jagat ett helt liv. Hon har 
aldrig hållit i ett vapen. Lotta åker hem till Leif 
för att fråga om han vill lära henne att jaga. 
21.20 gymnasten som lärde sig gå Svensk 
dokumentär från 2014 av Tom Alandh. Han var 
19 år och lovande gymnast och trippelvolter med 
olika skruv var hans specialitet. Men en volt gick 
fel, en av hundratusen, och han bröt nacken. 
22.40 the tunnel Fransk-engelsk kriminalserie 
från 2013. Del 10 av 10. Karl drabbas av ett sam-
manbrott när sanningsterroristens nya inriktning 
blir för mycket för honom. 
23.30 rapport
23.35 Mrs browns boys Engelsk-irländsk kom-
ediserie från 2012, andra säsongen. Del 6 av 7: 
Mammy’s Going. Spartacus, familjens gamla 
hund, är krasslig och vill inte äta. 
00.05 Fjällbackamorden “Vänner för livet” är 
den andra delen i kriminalserien Fjällbackamor-
den, baserad på Camilla Läckbergs böcker. 
01.35 Kulturnyheterna
01.50 dox: Web junkie Israelisk dokumentär 
från 2013. 
03.05 akuten Brittisk dokumentärserie från 
2013. Fjärde säsongen. Del 5 av 14. 
04.00 engelska antikrundan Del 30 av 30.
04.50 Sverige idag 
05.15 Fråga doktorn Del 4 av 15.

09.00 SVt Forum Politiska semina-
rier, debatter och föreläsningar. 
16.00 rapport
16.05 SVt Forum 
16.20 gudstjänst 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. 
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 Uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 echo – den oförglömliga elefanten Brit-
tisk naturilm från 2010. 
18.50 en nationalpark på havsbottnen Norskt 
program från 2011. Ytre Hvaler Nasjonalpark är 
Norges enda nationalpark på havsbottnen. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 antikduellen Del 26 av 30. 
20.00 Vetenskapens värld Del 5 av 17: Mars tur 
och retur. Forskare och rymdingenjörer arbetar 
för fullt med den teknik och de rymddräkter som 
ska göra det möjligt för människan att nå Mars. 
Trots att det gått över 40 år sedan Neil Arm-
strong landade på månen har människan ännu 
inte kommit längre ut i rymden än så. 
21.00 aktuellt Om programmet Se tidigare 
program 
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning 
22.00 Sportnytt 
22.15 Fotbollskväll Allt om allsvenskan: målen, 
proilerna och de hetaste samtalsämnena. Pro-
gramledare: Mats Nyström. Experter i studion: 
Daniel Nannskog och Markus Johannesson. 
22.45 World trade Center 2.0 Hur är det att 
arbeta på en plats som är starkt förknippad med 
död och lidande? Återuppbyggnaden av World 
Trade Center handlar om mer än byggnadskonst 
och yrkesskicklighet. Konstnären Marcus Robin-
son dokumenterar den mödosamma processen 
och intervjuar nyckelpersoner. 
23.45 agenda Direktsänt fördjupande samhälls-
program om aktuella händelser i Sverige och 
världen. Del 6 av 18.  
00.30 blågula drömmar Del 6 av 6. För tre år 
sedan visades serien Blågula drömmar – vägen 
till landslaget, där vi ick följa spelarna i det 
yngsta pojklandslaget. Nu får vi se hur det gick 
sedan för killarna, som nu är unga män och för-
söker etablera sig som seniorspelare. 
01.00 rapport
01.05 Västerbottensnytt 
01.15 abC 
01.25 24 Vision
01.30 rapport
01.35 Sydnytt

20.00 the School Brittisk serie 
från 2013. 
20.50 anne och Hannah Fin-
landssvensk intervjuserie från 2013/2014. 
21.30 Vem vet mest? Frågesport. 
22.00 doobidoo Del 5 av 12. 
23.00 Fonko Musik special. 
00.00 antikduellen Dansk serie från 2013. 
00.30 nurse Jackie Amerikansk dramakomedi 
från 2010. 
01.00 Sportnytt

09.00 en bok, en författare Författarsam-
tal. Broilers. Michaela Möller är journalist 
med statsvetenskap som grund. Hennes 
bok Broilers handlar om en ny generation politi-
ker och det samhälle som formade dem.
09.20 Låtarna som förändrade musiken 
09.30 arkitektens hem Kim Risager. 
10.00 Min pappa deepak Chopra Världsbe-
römd författare och frontigur för new age och 
alternativmedicin eller en vanlig, shoppande, 
kaffesugen, småtrött pappa? 
11.00 det stora beslutet Brittisk serie från 2013. 
Del 1 av 7.
12.00 Historiska hemligheter: eldorados 
guld Del 3 av 5.
13.00 Knarkarnas klosterliv Efter 16 års he-
roinmissbruk söker Aftab hjälp hos thailändska 
munkar för att bli avgiftad. 
14.00 bilderna som förändrade vetenskapen 
Mot atomens kärna. 
15.00 Fais pas ci, fais pas ça 
15.53 Kortilmsklubben – spanska 
16.00 Ur Samtiden 
19.00 en bok, en författare 
19.20 Flugor Reportageserie om trender som 
kommit och gått. Dagens luga är folkgasmasken. 
19.25 pitch – reklambyråernas kamp Del 7 
av 8. 
20.10 Sanningen om konsumtion 
21.00 nyiken på döden Livet efter. Över nit-
tio procent av världens befolkning tror på ett liv 
efter detta. 
21.55 Från Star Wars till avatar Sedan de 
digitala effekterna i “Star Trek II: Kahns vrede” 
från 1982 har tekniken utvecklats enormt. Regis-
sörerna George Lucas, Lars von Trier och David 
Fincher berättar hur deras yrkesroller har för-
ändrats. 
22.50 rokoko Del 1 av 3: Resor. Under rokokons 
era började människor resa för nöjes skull.
23.50 en bok, en författare

10.00 Malou efter tio Svenskt maga-
sin från 2014. Del 6 av 50. Samhälls-
program med Malou von Sivers. 
11.35 Hem till gården Brittisk dra-
maserie. Säsong 27. Del 6567. 
12.15 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 27. Del 6568. 
12.40 Coronation street Brittisk dramaserie 
från 2011. Del 11 av 112. Cheryl följer med Chris till 
sjukhuset för att få veta mer om hans sjukdom. 
13.10 Coronation street Brittisk dramaserie 
från 2011. Del 12 av 112. Lloyd sväljer sin stolthet 
och erbjuder sitt stöd till Chris. 
13.55 dr phil Amerikansk pratshow från 2013. 
Del 103 av 175. Dr Phil träffar sexåriga Ethan som 
kidnappades och hölls fången i en källare i Ala-
bama i en vecka. 
14.55 House Amerikansk dramaserie från 2008. 
Säsong 5. Del 24 av 24. 
15.55 Sveriges yngsta mästerkock Svensk 
matlagningsserie från 2014. Säsong 1. Del 2 av 8. 
16.55 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 18 av 21. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2013. Säsong 8. Del 33 av 35. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna 
19.20 Vädret
19.30 Halv åtta hos mig Svenskt matlagnings-
serie från 2014. Säsong 13. Del 17 av 52. 
20.00 Kockarnas kamp Svensk matlagningsse-
rie från 2014. Säsong 3. Del 2 av 8. 
21.00 dicte Dansk kriminalserie från 2014. Sä-
song 2. Del 1 av 9. 
22.00 nyheterna 
22.10 nyheterna 
22.30 ekonominyheterna 
22.35 Sporten 
22.50 Väder 
23.00 Scott and bailey Brittisk kriminalserie 
från 2012. Säsong 2. Del 1 av 8. 
23.55 borgias Kanadensisk dramaserie från 2013. 
Säsong 3. Del 10 av 10. 
01.00 House Amerikansk dramaserie från 2010. 
Säsong 7. Del 13 av 23. 
02.00 persons unknown Amerikansk dramase-
rie från 2010. Säsong 1. Del 9 av 13. 
03.00 glamour Amerikansk dramaserie från 
2012. Säsong 14. Del 250 av 250. 
03.30 Hem till gården Brittisk dramaserie. Sä-
song 27. Del 6567. 
04.10-04.45 Hem till gården Brittisk dramaserie. 
Säsong 27. Del 6568. 

06.00 rapport
06.05 regionala nyheter i sam-
mandrag
06.25 gomorron Sverige
10.00 barnmorskan i east end Brittisk drama-
serie från 2012. Del 4 av 6. 
10.55 Fråga doktorn Del 4 av 15. F
11.40 Mrs browns boys Engelsk-irländsk kom-
ediserie från 2012, andra säsongen. Del 6 av 7.
12.10 atleterna Svensk tävlingsunderhållning 
från 2014. Del 6 av 10. 
13.10 Vem tror du att du är? Del 6 av 6. Fot-
bollsmålvakten Thomas Ravelli söker sina rötter 
i Österrike och Italien.
14.10 Matiné: Ombyte av tåg Svensk långilm 
från 1943. 
15.40 gomorron Sverige sammandrag
16.10 the School Brittisk serie från 2013. Del 8 
av 9.
17.00 Valpkullen Norsk serie från 2011. Del 4 
av 8. 
17.30 Sverige idag 
17.55 Sportnytt 
18.00 rapport
18.10 regionala nyheter
18.15 godkväll Livemusik med Robert Wells och 
kompband i studion. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 regionala nyheter
19.30 rapport
20.00 det stora matslaget Del 4 av 8. I kvällens 
program tävlar Ewa Fröling för Sigtuna och Ann 
Söderlund för Gotland. 
21.00 Världens barn Ett gäng programledare 
har fått varsin oväntad utmaning. Nu rapporterar 
de från arbetet med utmaningarna.
21.05 djävulsdansen Del 2 av 3: Att vara med-
beroende i en kärleksrelation. 
22.05 dox: den man älskar Dansk dokumentär 
från 2013. 
23.30 rapport
23.35 nattilm: Jungle fever Amerikansk lång-
ilm från 1991. Regi: Spike Lee. 
01.40 Kulturnyheterna
01.55 Vem tror du att du är? Del 6 av 6. 
02.55 tidsjakten Svensk livsstilsserie. Del 3 av 6. 
03.15-03.30 på jakt med Lotta och Leif Del 1 av 7. 
04.00 barnmorskan i east end Brittisk drama-
serie från 2012. Del 4 av 6. Stölden av ett späd-
barn väcker bestörtning i hela grannskapet, och 
alla hjälper till i sökandet. 
04.50 Sverige idag
05.15 godkväll Livemusik med Robert Wells och 
kompband i studion.

08.10 echo – den oförglömliga 
elefanten Brittisk naturilm från 
2010. 
09.00 SVt Forum 
13.25 riksmötets öppnande Direkt från Riks-
mötets högtidliga öppnande. Kung Carl XVI 
Gustaf inleder traditionsenligt och statsminis-
tern lämnar regeringsförklaringen. 
16.00 rapport
16.05 SVt Forum 
16.20 Vetenskapens värld Del 5 av 17: Mars tur 
och retur. 
17.20 nyhetstecken Nyheter på teckenspråk.  
17.30 Oddasat Samiskspråkiga nyheter. 
17.45 Uutiset Finskspråkiga nyheter. 
18.00 Kriget om elfenbenet Dokumentär från 
2012. 
18.55 elefanter överallt Norskt program från 
2012. 
19.00 Vem vet mest? Frågesport.
19.30 antikduellen Dansk serie från 2013. Del 
27 av 30. 
20.00 Min sanning: desmond tutu Del 3 av 4. 
Anna Hedenmo möter Sydafrikas tidigare ärke-
biskop Desmond Tutu, som i decennier kämpade 
mot apartheidsystemet. Han har belönats med 
Nobels fredspris och blivit en symbol för ick-
evåld och försoning. Med sin humor och vassa 
tunga har Desmond Tutu erövrat en hel värld. 
I dag är han en skarp kritiker av ANC och den 
politiska utvecklingen i Sydafrika. 
21.00 aktuellt 
21.40 Kulturnyheterna
21.45 regionala nyheter
21.55 nyhetssammanfattning 
22.00 Sportnytt 
22.15 Seriestart: girls Amerikansk komediserie 
från 2014. Tredje säsongen. Del 1 av 12: Females 
only. Efter ett ytterst otrevligt möte med Adams 
ex Natalia bjuder Hannah hem sina väninnor 
på middag. Marnie bor numera hemma hos sin 
mamma efter separationen från Charlie, medan 
Shoshanna alternerar mellan studier och sin 
nyvunna sexuella frihet efter separationen från 
Ray.
22.45 Seriestart: dag Norsk relationskomedi 
från 2011. Andra säsongen. Del 1 av 10. Dag är på 
dekis. Spritlaskan är numera alltid inom räck-
håll och i handfatet ligger en hög med tomma 
Pez-behållare. 
23.10 Seriestart: game of thrones Ame-
rikansk fantasyserie från 2011. Säsong 1. Efter 
böcker av George R.R. Martin. 
00.10 Kristina Lugns bokcirkel Del 4 av 6.

20.00 Ut i naturen Norskt na-
tur- och friluftsmagasin. 
20.30 brevilmen Svenskt nöj-
esprogram. 
21.00 the tunnel Fransk-engelsk kriminalserie. 
21.50 Vem vet mest? Frågesport. 
22.20 Stina om samer I en repris från 1999 åter-
ser vi Stina Lundberg Dabrowskis intervjuserie. 
22.50 atleterna Svensk tävlingsunderhållning. 
23.50 Strömsö Finlandssvenskt livsstilsmagasin. 
00.30 antikduellen Dansk serie från 2013. 
01.00 Sportnytt

09.00 en bok, en författare 
09.20 Låtarna som förändrade musiken 
Left hand path. Entombed kom att bilda 
skola inom genren dödsmetall. 
09.30 antikmagasinet Del 4 av 12. 
10.00 Från Star Wars till avatar Sedan de digi-
tala effekterna i “Star Trek II: Kahns vrede” från 
1982 har tekniken utvecklats enormt.
11.00 nyiken på döden Livet efter. Över nit-
tio procent av världens befolkning tror på ett liv 
efter detta. 
12.00 den tatuerade drottningmumien 
Spansk vetenskapsilm från 2012. 
v13.00 det stora beslutet Brittisk serie från 
2013. Del 1 av 7. 
14.00 Ur Samtiden tema Kunskap och veten-
skap i nytt sammanhang. 
15.00 Familjen Dokumentärserie. Del 11 av 12. 
15.30 idrottslärarens drömmar och dilem-
man Del 5 av 6. 
16.00 Ur Samtiden 
19.00 en bok, en författare Författarsamtal. 
Silvergåvor. Susann Silfverstolpe är en av Sveri-
ges främsta silverexperter. 
19.20 arkitekturens pärlor Reportage från 
Go’kväll. 
19.30 arkitektens hem Kim Risager. 
20.00 Världens första robotar Simon Schaffer 
visar upp några av de senaste 500 årens unika, 
mekaniska verk. 
21.00 Världens natur: naturens drivkrafter 
Naturserie från Nya Zeeland. Del 1 av 6.
21.50 Världen Dokumentärserie. 
22.50 Sex och musik Kvinnomakt. Hur använ-
der kvinnor popmusiken som politiskt verktyg? 
Kvinnor har gått från att under 1950-talet vara 
groupies till manliga artister till att idag själva 
vara framgångsrika och använda musiken som 
ett verktyg för att belysa frågor om sexualitet, 
frigörelse och makt. Del 2 av 3.
23.45 en bok, en författare

10.00 Malou efter tio Svenskt maga-
sin från 2014. Del 7 av 50. 
11.35 Hem till gården Brittisk 
dramaserie. I rollerna: Michelle 
Hardwick, Zoe Henry, Charley Webb, 
Jamie Shelton, Liam Fox och Laura Norton. Regi: 
Lee Salisbury. 
12.15 Hem till gården 
12.45 Coronation street Brittisk dramaserie 
från 2011. Del 13 av 112. Lloyd börjar fundera på 
om att han fattade rätt beslut när han erbjöd 
Chris att lytta in. 
13.10 Coronation street Del 14 av 112. 
13.55 dr phil Amerikansk pratshow från 2013. 
Del 104 av 175. Gayle hävdar att hennes blivande 
svärdotter Hannah är manipulativ och respekt-
lös, trots att hon aldrig träffat henne. 
14.55 House Amerikansk dramaserie från 2009-
10. Säsong 6. Del 1 av 22. 
15.55 Sveriges yngsta mästerkock Svensk 
matlagningsserie från 2014. Säsong 1. Del 3 av 8. 
16.55 Äntligen hemma Svensk inredningsserie 
från 2010. Säsong 13. Del 19 av 21. 
17.55 112 – på liv och död Svensk dokumen-
tärserie från 2013. Säsong 8. Del 34 av 35. 
18.50 Keno
19.00 nyheterna 
19.20 Vädret 
19.30 Halv åtta hos mig Svenskt matlagnings-
serie från 2014. Säsong 13. Del 18 av 52. 
20.00 Äntligen hemma Svenskt inredningspro-
gram från 2014. Säsong 21. Del 2 av 13. 
21.00 Jenny Strömstedt Svenskt samhällsmaga-
sin från 2014. Del 2 av 10.
21.30 Kalla fakta Svenskt samhällsmagasin från 
2014. Del 2 av 8. Kalla fakta har granskat ungdo-
mars haschmissbruk och avslöjar hur vissa sätter 
allt på spel för drogernas skull. 
22.00 nyheterna
22.10 nyheterna
22.30 ekonominyheterna 
22.35 Sporten 
22.50 Väder 
23.00 Scott and bailey Brittisk kriminaldrama-
serie 2013. Säsong 3. Del 2 av 8. 
00.00 King and Maxwell Amerikansk kriminal-
dramaserie från 2013. Säsong 1. Del 1 av 10. 
01.00 House Amerikansk dramaserie från 2010. 
Säsong 7. Del 14 av 23. 
02.00 persons unknown Amerikansk dramase-
rie från 2010. Säsong 1. Del 10 av 13. 
02.55 glamour Säsong 15. Del 1 av 500. 
03.30 Hem till gården 
04.10-04.45 Hem till gården Brittisk dramaserie.
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Nu inns det en staty av Amy Winehouse. Den 

inns i London, i stadsdelen Camden town. Amy 

Winehouse var en känd sångerska. Hon dog för tre 

år sedan. I september skulle hon ha fyllt 31 år.

En staty av Amy Winehouse

S
nart fyller jag 21 år. Jag funderar på en sak. Ska 

jag sätta ljus i tårtan, blåsa ut dem och önska en 

sak?

DEt äR Så HäR i dag. Du ska lytta för att 

utbilda dig. Du ska lytta för att få ett riktigt jobb. Du ska 

lytta för att lyckas.

FöR EN tID SEDAN 

träffades politiker och 

unga som arbetar för 

landsbygden. Under 

träffen kom man 

fram till lera saker. 

Man kom fram till 

och unga och vuxna 

behöver träffas och 

prata. Man kom fram 

till att unga är engagerade. De vill saker. Man kom fram 

till att unga lyttar från landsbygden. De lyttar ofta för 

att jobb och utbildning inns någon annanstans.

JAG öNSKAR Att man inte behövde lytta. Jag önskar 

att vi kunde tänka annorlunda. Tänk om det fanns ler 

populära utbildningar på landsbygden. Utbildningar som 

gjorde att man ick jobb. Då skulle ler unga lytta till 

landsbyggden. Landsbygden behöver ler unga. Tänk om 

man inte behövde lytta till en stor stad för att utbilda 

sig.

DEt SKULLE KUNNA vara så. Det skulle kunna vara 

enkelt. Delar av stora universitet skulle kunna ligga på 

landsbygden. Fler utbildningar skulle kunna gå att läsa 

på distans.

NU MåStE MAN lytta till Uppsala för att studera 

landsbygdsutveckling. Den 

utbildningen är fem år. Det 

skulle inte behöva vara så. 

Jag är säker på att det går att 

hitta lösningar. Jag önskar 

att man skulle kunna plugga 

landsbygdsutveckling under 

midnattssolen. 

SOFIE SKALStAD 

Lätt svenska: Karin Frimodig

soie skalstad bor i den lilla byn Vuollerim. den ligger i 

norrbotten, Jokkmokks kommun. 

Hon är uppvuxen på Västgötaslätten och i Lappland. Hon bor 

tillsammans med sin sambo. de har en katt och en skoter. 

soie skalstad är projektledare för nytänk. det är ett projekt 

för ungdomar i norrbotten. det peppar ungdomar och deras 

idéer. 

soie skalstad vill gärna prata norrländska. Hon kämpar för 

att lära sig det. Hon pratar fortfarande västgötska.

distans här: en utbildning på distans kan man läsa var 

som helst. mycket av utbildningen sker via en dator

landsbygdsutveckling här: ett ämne som handlar om 

hur man ska utveckla landsbygden

peppar = uppmuntrar

Tänk om det fanns 
fler utbildningar  
på landsbygden

Jag vill ha Nyhetstidningen:

[ ] på autogiro för 53 kronor i månaden.

[ ] Jag vill ha Sesam också.  Då kostar det lika mycket till.

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

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

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

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

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

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

Svarspost

122 320 900

128 20  Skarpnäck

NT-2014

Nyhets-

tidningen 

betalar  

frimärket

SÅ HÄR SKRIVER VI I NYHETSTIDNINGEN

nyhetstidningen är en tidning på lätt svenska.  

Vi skriver nyheter för dig som förstår lika bra 

som andra, men som vill ha en tidning med ett 

enklare språk. 

VI SKRIVER OFtASt korta och enkla meningar 

och vi använder hellre vanliga ord än ovanliga.  

till varje artikel har vi en ordlista där vi 

förklarar ord som  ändå kan vara svåra. 

DEt FINNS MåNGA orsaker till att man vill läsa  

på lätt svenska. man kan ha dyslexi eller svårt 

att koncentrera sig på en lång text. det kan 

också vara något annat som gör att man inte 

kan läsa långa stunder. 

MåNGA UNGA och många äldre tycker om att 

läsa nyheter på lätt svenska. nyhetstidningen 

är också bra för den som har ett annat 

modersmål än svenska.

äVEN OM DU läser andra tidningar också, kan 

nyhetstidningen vara något för dig. när man 

är stressad är det skönt att läsa en tidning som 

är lätt att förstå. när man vill förstå hur saker 

hänger ihop är det bra att läsa lätta texter. 

MåNGA MäNNISKOR som läser 

nyhetstidningen för första gången blir 

förvånade över hur bra de förstår. Vi förklarar 

svåra saker med lätta ord!

Jag önskar att 
man skulle 
kunna plugga 

landsbygds-
utveckling 

under midnattssolen. 
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