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UNDERHÅLLNING

Skådisarna gör 
upp i sång och lek
Skådespelaren Charlie 
Gustafssons karriär fick en 
rejäl skjuts av tv-serien 
”Vår tid är nu” . I ”Doobi-
doo”, där han tävlar till-
sammans med kollegan 
Rakel Wärmländer, blir det 
sång i stället.  SVT1 20.00

Porträtt av svensk 
succékonstnär
Den svenska konstnären 
Sara-Vide Ericson hann 
knappt ta examen från 
Kungliga Konsthögskolan 
innan hennes verk började 
ställas ut. ”K special: Sara-
Vide Ericson” följer henne. 
 SVT2 20.00
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21.00 Skavlan. 19.30 Modern och dottern. 20.00 Svenska truckers.
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Följ med på nya upptåg 
och snedsteg när de 
inkompetenta diploma-
terna i ”Dips” är tillbaka 
i en ny säsong. 

Diplomaterna Mimmi, 
Fanny och Jens sitter till-
fångatagna någonstans 
i Afghanistans öken. Sam-
tidigt väntar viktiga för-
handlingar mellan USA och 
Nordkorea på svensk mark. 
Så rivstartar den nya 
säsongen av humorserien, 
där komikern Jesper Rönn-

dahl syns i rollen som Jens. 
–Allt blir lite större och 

lite lyxigare den här 
gången. Och avsnitten har 
blivit längre, säger han.

En del uppslag och idéer 
till manuset kommer från 
det riktiga Utrikesdeparte-
mentet.

– Vi har lite kontakter på 
insidan faktiskt. Många hör 
av sig anonymt och vill 
berätta om fester och 
annan intern jargong, och 
så finns det en del gamla 
ambassadörer som kanske 
inte har så mycket att göra 
längre men som gillar att 
skvallra lite, säger han.

Filip Joelsson

”Allt blir lite större 
och lite lyxigare”

Moa Lundqvist, Marie Agerhäll och Jesper Rönndahl har huvudrollerna 
i ”Dips”. Foto: Karl Nordlund/SVT

Dips  
SVT1 22.30

SÄSONGSSTART

21.30 Mumbo jumbo.

6.00 Morgonstudion 
9.10 Hemmagympa  

med Sofia 
9.30 Go’kväll (R) 
10.15 Sverige! 
10.45 Arkitekturens  

pärlor (R) 
10.55 Årets sockerbagare 

(R) 
11.55 Målet är målet (R) 
12.55 Den svenska 

dansbandshistorien (R) 
13.25 Barnmorskorna (R) 
13.55 Columbo (R) 
15.30 Hem till byn (R) 
16.30 Engelska 

Antikrundan (R) 
17.30 Sverige idag 
18.00 Rapport 
18.15 Kulturnyheterna 
18.28 Sportnytt 
18.33 Lokala nyheter 
18.45 Go’kväll 

Svenskt magasin från 
2020. 

19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 
20.00 Doobidoo 

Svensk musiklek från 
2020. Del 9 av 10. Denna 
gång tävlar två skådespe-
larlag: Charlie Gustafsson 
och Rakel Wärmländer mot 
Carina M Johansson och 
Eric Ericson. Även 14/11. 

21.00 Skavlan 
Svensk-norsk pratshow 
från 2020. Även 14/11. 

22.00 Svenska nyheter 
Svensk pratshow från 
2020. Även 15/11. 

22.30 Dips 
23.00 Rapport 
23.05 The sinner 
23.50 Den svenska 

dansbandshistorien (R) 
0.20 Framtiden runt hörnet. 0.50 Das 
Boot. 1.50 Första dejten. 4.20 Sverige 
idag. 4.50 Go’kväll. 5.35 Fråga dok-
torn. 

9.00 Forum 
12.00 Rapport  
12.03 Forum 16.00 Rap-
port 16.05 Forum 

16.15 Domedagen (R) 
16.45 Under klubban (R) 

Dansk realityserie från 
2016. 

17.15 Nyheter på lätt 
svenska 

17.20 Nyhetstecken 
17.30 Oddasat 
17.45 Uutiset 
18.00 Min röst: Minun ääni 

(R) Svensk pratshow på 
meänkieli från 2020. Del 5 
av 11. 

18.30 Ekonomibyrån (R) 
Svenskt samhällsprogram 
från 2020. Del 9 av 15. 
 Bidenomics. 

19.00 Kulturveckan (R) 
Svenskt kulturmagasin 
från 2020. Del 10 av 15. 

19.30 Modern och dottern 
Turkisk dramaserie från 
2016. Del 59 av 130. 

20.00 Sara-Vide Ericson (R) 
Svensk dokumentär från 
2014. Konstnären Sara-Vi-
de Ericson vägrar ligga lågt 
med sin egen uppfattning 
av världen. Även 15/11. 

21.00 Aktuellt 
21.30 Sportnytt 

Även 14/11. 
21.45 Youth 

FILM ¡¡¡¡ Brittisk-ita-
liensk dramakomedi från 
2015. Den pensionerade 
dirigenten Fred Ballinger är 
på semester i Alperna med 
sin gamla vän, filmregissö-
ren Mick Boyle. I rollerna: 
Michael Caine, Harvey 
Keitel, Rachel Weisz. 

23.45 Louis Theroux: 
Pedofilernas  
fängelse (R) 

0.45 Värsta listan. 1.15 Domedagen. 
1.45 Sportnytt. 2.00 Nyhetstecken. 

6.00 Nanny 
6.50 Extreme makeover: 

Home edition (R) 
7.40 Extreme makeover: 

Weight loss edition 
8.40 Lyxfällan (R) 
9.45 Real housewives  

of Dallas 
10.45 Extreme makeover: 

Home edition 
11.45 The real housewives 

of Beverly Hills (R) 
12.50 Undercover boss 

Canada 
13.55 Frusna vägar (R) 
14.55 Junior masterchef 

USA 
15.55 Svenska 

Hollywoodfruar 
17.00 Lyxfällan 

Svensk livsstilsserie från 
2014. 

18.00 The real housewives 
of Beverly Hills 
Amerikansk realityserie 
från 2019. Del 3 av 25. 
First impressions, true con-
fessions. 

19.00 Frusna vägar (R) 
Svensk realityserie från 
2019. Del 3 av 8. 

20.00 Svenska truckers 
Svensk realityserie från 
2020. Del 1 av 10. Simon 
från Piteå har tagit över 
som VD på åkeriet efter 
pappa Erik, men det är inte 
utan en del gruff från bå-
das sida. Även 14/11. 

21.00 Da Vinci-koden 
FILM ¡¡ Amerikansk 
thriller från 2006. En tyst 
och stillsam kväll på muse-
et Louvren i Paris sker ett 
mord. I rollerna: Tom Hanks 
och Audrey Tautou. 

0.10 The Bourne legacy. FILM ¡¡¡ 

Amerikansk thriller från 2012. 2.45 
The blacklist: Redemption. 3.30 Girl-
friends’ guide to divorce. 4.15 Nanny. 
5.10 Hemliga beundrare. 

5.45 Nyhetsmorgon 
10.00 Malou efter tio 
12.00 Hem till gården 
12.30 Home and away 
13.00 Bytt är bytt (R) 
14.00 En plats i solen  

– borta eller hemma 
bäst? (R) 

15.00 En plats i solen: 
Vintersol (R) 

16.00 Dr Phil 
17.00 Efter fem 

17.50 Bli vän med V75 
17.55 Efter fem 

18.50 Keno 
19.00 TV4Nyheterna 

19.15 Sporten  
19.20 TV4Vädret 

19.30 Drömpyramiden 
Svenskt underhållnings-
program från 2020. 

20.00 Idol 
Svenskt underhållnings-
program från 2020. Del 26 
av 29. 

21.30 Mumbo jumbo 
Svenskt humorprogram 
från 2020. Del 5 av 8. Följ 
med när Mumbo jumbo-
gänget med Daniel Nor-
berg, Shanthi Rydwall- 
Menon, Louise Nordahl och 
Christian Åkesson bjuder in 
till skrattfest. 

22.00 TV4Nyheterna  
och sport 

22.15 TV4Vädret 
22.25 Idol – resultatshow 

Svenskt underhållnings-
program från 2020. Del 12 
av 15. 

22.50 Idol extra 
23.10 Odödliga 

FILM ¡¡¡ Svenskt dra-
ma från 2015. I rollerna: 
Madeleine Martin och Filip 
Berg. 

1.30 Familjen är värre. FILM ¡¡ 

Amerikansk komedi från 2004.  
3.55 Younger. 5.00 En plats i solen: 
Sommarsol. 

6.00 My name is Earl. 6.25 Man see-
king woman. 6.45 Just shoot me. 7.10 
Våra värsta år. 7.35 Simpsons. 8.00 
Simpsons. 8.30 How I met your mot-
her. 9.30 Kung av Queens. 10.30 Just 
shoot me. 11.00 Brit cops. 12.00 Buf-
fy the vampire slayer. 13.00 Kung av 
Queens. 14.00 NCIS: Los Angeles. 
15.00 2 1/2 män. 

16.00 NCIS: Los Angeles 
17.00 Seinfeld (R) 
18.00 Amazing race 

Amerikansk realityserie 
från 2018. Del 1 av 12. 

19.00 Simpsons 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2009. 
Del 2–3 av 23. 

20.00 Seinfeld 
Amerikansk komediserie 
från 1994. Del 20–21  
av 24. 

21.00 The dark tower 
Amerikansk fantasyvästern 
från 2017. 

23.00 The heat 
FILM ¡¡ Amerikansk 
 actionkomedi från 2013. 

1.25 The last witch hunter. FILM ¡¡ 

Amerikansk thriller från 2015. 3.10 
Maskineriet. 4.05 Norrmalmspolisen. 
4.50 2 1/2 män. 5.10 American dad. 
5.35 Family guy. 

6.00 Drömmen om slottet. 7.00 Gla-
mour. 8.00 En plats i solen – borta eller 
hemma bäst? 9.00 Judys domstol. 
10.00 Lilla huset på prärien. 11.00 
Hundräddaren. 12.00 Mannen som ta-
lar med hundar. 13.00 Dr Phil. 14.00 
Mord och inga visor. 15.00 Diagnosis 
murder. 

16.00 Det okända (R) 
17.00 Drömmen om  

slottet (R) 
18.00 Glamour 

Amerikansk dramaserie 
från 2020. Del 29–30 av 
250. 

18.55 En plats i solen – 
borta eller hemma bäst? 
(R) Brittisk realityserie från 
2009. Del 36 av 55. 

19.55 Poirot (R) 
Brittisk kriminaldramaserie 
från 1990. Del 9 av 10. 

21.00 Göta kanal 2: 
Kanalkampen 
FILM ¡ Svensk komedi 
från 2006. I rollerna: Janne 
’Loffe’ Carlsson och Eva 
Röse. 

23.00 Drömkåken 
FILM ¡¡ Svensk komedi 
från 1993. 

1.05 A bigger splash. Italienskt-franskt 
drama från 2015. 3.40 Spårlöst: Dan-
mark. 4.35 Judys domstol. 

6.00 Prestige pantbank. 6.55 Underco-
ver boss Canada. 7.50 Undercover 
boss Canada. 8.55 The hotel inspector. 
11.00 En plats på landet. 12.00 Anti-
ques roadtrip. 13.00 On the twelfth 
day of Christmas. Kanadensisk roman-
tisk komedi från 2015. 14.55 Bones. 
15.55 Morden i Midsomer. 

18.00 Antiques roadtrip 
Brittisk antikvitetserie från 
2014. Del 2 av 20. 

19.00 En plats på landet 
Brittisk realityserie från 
2017. Del 40 av 70. 

20.00 Navy CIS 
Amerikansk kriminalserie 
från 2019. Del 4 av 24. 
Teamet länkar en bisarr 
brottsplats vid Arlingtons 
kyrkogård till en rad at-
tacker på hemlösa vetera-
ner. 

21.00 The perfect 
Christmas village 
Amerikansk familjefilm 
från 2018. I rollerna: Cait-
lin Thompson, James Henri-
Thomas, Robbie Silverman. 

22.55 Doc Martin 
0.00 Barnmorskan i East End. 1.10 Bo-
nes. 2.15 Navy CIS. 3.00 En plats på 
landet. 4.40 Four in a bed. 5.05 Presti-
ge pantbank. 

6.00 Diners, drive-ins and dives. 6.45 
Diners, drive-ins and dives. 7.05 Whee-
ler dealers. 8.00 Fast n’ loud. 8.50 
Gold rush. 10.00 Expedition unknown. 
11.05 Wheeler dealers. 12.05 Böda 
camping. 13.00 Salvage hunters. 
14.00 Wheeler dealers. 15.00 Ullared. 

16.00 A1: Highway  
patrol (R) 

17.00 Top gear: Winter 
blunderland (R) 

18.00 Böda camping (R) 
Svensk realityserie från 
2010. Del 7 av 8. 

19.00 Ullared (R) 
Svensk realityserie från 
2017. Del 2 av 12. 

19.55 A1: Highway patrol 
(R) Brittisk dokumentärserie 
från 2018. Del 1 av 10. 

20.55 SOS västkust (R) 
Svensk realityserie från 
2010. Del 3 av 10. 

22.00 A walk in the woods 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2015. I roller-
na: Robert Redford och 
Nick Nolte. 

0.05 Top gear: Winter blunderland. 
1.10 A1: Highway patrol. 2.10 Crimi-
nal minds. 3.00 Alaska: The last fron-
tier. 3.50 Mysteries at the museum. 
4.40 Gold rush. 5.30 How do they do 
it? 
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Sophia Loren har huvudrollen
I dramafilmen ”The life 
ahead” spelar den nu 
86-åriga Sophia Loren 
Madame Rosa, en kvinna 
som driver en verksamhet 

för gatubarn i en liten ita-
liensk stad. När hon tar 
hand om tolvåriga Momo 
blir hon och pojken snabbt 
vänner. Netflix

DRAMA | PLAY

JAKTEN PÅ EN MÖRDARE 
SAKNAR RIKTNING

”ALLT BLIR LITE STÖRRE 
OCH LYXIGARE”

KULTUR & NÖJE 1–3 ■ PERSONLIGT 4–5 ■ KRYSS 6 ■ SPORT 7–11  ■ SERIER 13 ■ TV, RADIO & FILM 14–15 ■ VÄDER, KRYPTO & RINGKRYSS 16 
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Linda Persson och Malin Persson släpper nu sin första bok ihop där de uppmanar till ett hållbart tänk.  FOTO: ANDREA PAPINI

Systrarna vill 
inspirera till ett 
hållbart liv

Ge dig ut i naturen och 
upptäck allt den har att 
erbjuda - samtidigt som 
du får den där välbe-
hövliga pausen och tid 
att andas. Med boken 
Systrarna Perssons 
skafferi - Konsten att 
hushålla med naturens 
skatter, vill Malin och 
Linda Persson inspirera 
läsaren till att leva ett 
lyckligt och hållbart liv 
och samtidigt upptäcka 
Sveriges vackra natur.

Allt började för drygt ett 
år sedan med vad program-
ledaren och inspiratören 
Malin Persson och hennes 
storasyster Linda Persson, 
hälsokonsulten och mat-
profilen som är känd som 
Malmös raw food-drott-
ning,  trodde skulle bli en 
vanlig och skön promenad 
i varandras sällskap. Men 
turen i naturen skulle visa 
sig bli startskottet till den 
bok som nu har släppts: 
Systrarna Perssons skafferi 
- Konsten att hushålla med 
naturens skatter.

– Jag har varit intresse-
rad av mat under en lång 
tid, men något hände under 
den där  promenaden. Vi 

gick längs strandängen på 
Kämpingestranden och det 
fanns så mycket fantastiskt 
som man kunde plocka. 
Som nypon, som riktigt 
lyste med sin röda färg. Så 
vi började prata om hur 
mycket man kunde med 
dem, plockade lite och tog 
med oss hem. Det öppnade 
verkligen ögonen för oss, 
vilket skafferi naturen har, 
säger Linda Persson.

Helgen därpå var det 
dags för en ny promenad. 
Denna gång gick turen 
till brofästet där systrarna 
plockade havtorn.

– Då kom den här bok-
idén till oss på riktigt. Vi 
hade pratat om att göra en 
bok länge, men nu fick vi 
en tydlig idé om vad den 
skulle handla om. Till en 
början spånade vi på en bok 
om mat och matskafferiet, 
men eftersom både jag och 
Malin har stort intresse av 
hållbarhet inom även an-
dra områden, ville vi ta det 
ett steg längre och visa våra 
läsare hur man kan tänka 
hållbart när det gäller pro-
dukterna i både badrums-
skåpet och städskåpet, fort-
sätter hon.

Och ja, så blev det. Syst-
rarna Perssons bok består 
av tre kapitel med recept på 
såväl ätbart som hudvård 
och rengöringsmedel.

– Vi vill lyfta fram hur 
enkelt det faktiskt är att 
göra egna produkter, vilket 
i sin tur också gör att man 
slipper de gifter som tyvärr 
finns i mycket man köper 
färdigt, säger Linda Persson.

Hållbarhetstänket har  
hon och Malin fått från sin 
mamma Gun, som redan 
när de var barn och växte 
upp i Osby, var strikt med 
vilka produkter som kom 
in i huset.

– ”Nyttigmamma” kall-
lade vi henne, det var ju 
inte så populärt hos oss då, 
skrattar Linda.

– Vi tyckte hon var väldigt 
sträng och annorlunda. Jag 
ville ha Bullens korv, min 
kompis familj hade ett helt 
skafferi med sådana, men 

mamma sa bara: ”aldrig!”. 
Och när det gällde bröd så 
bakade hon olika sorters 
grovt bröd, så den här Sko-
gaholmslimpan lyste med 
sin frånvaro! 

Men hon måste vara 
stolt över er idag?

– Ja det är hon verkligen 
och hon är vår stora före-
bild. Med åren insåg vi ju att 
vi faktiskt kan påverka vår 
hälsa väldig mycket genom 
maten vi äter. Det räcker 
att titta på mamma idag, 
hon är den mest skinande 
och vackraste 66-åring jag 
vet, och hon har massor av 
energi. Idag är hon jättein-
spirerad av oss, säger Linda 
Persson glatt.

Hur bygger man upp 
ett hållbart skafferi? Var 
börjar man?

– Det behöver inte alls 
vara svårt. När det gäl-
ler matskafferiet så kan 
man börja med att fasa ut 
lite enstaka grejer. Som vitt 

socker, som är 
en stor bov, och 
vitt mjöl. Sedan 
tror jag att det är 
viktigt att tänka 
att man lägger 
till råvaror istället för att 
dra in allt. Fyll på skafferiet 
med syrade grönsaker som 
är supernyttigt, köp hem 
säsongens frukt och grönt, 
nötter och frön. Gillar man 
att äta frukost – ja utöka 
med bra råvaror så att man 
kan göra sin egen gröt. Det 
blir mer lustfyllt och håll-
bart på detta sätt.

– När det gäller hudvård 
så kan man spara ofantliga 
summor på att göra egen. 
Visste du att havre och 
honung blir en fantastiskt 
skrubb till exempel? När 
det gäller städskåpet så ren-
sa! I boken har vi gjort en 
städvinäger som är jättebra 
och kan användas istället 
för de färdiga rengörings-
medlen man köper, som 
innehåller en massa kemi-
kalier. Så när du går dina 
promenader, plocka det du 
ser! Granskott är fantastiskt, 
och nu när vi närmar oss jul 
äter vi mycket apelsin. Ta en 
stor glasburk och lägg ner 
skalen och fyll på med vin-

äger eller ättika. Låt det stå 
med lock på i några veckor 
så att doften och de nyttiga 
ämnena dras ut. Klart!

Hur kompletterade ni 
systrar varandra under 
bokprocessen?

– Det var fantastiskt att 
jobba med Malin. Vi har 
jobbat ihop tidigare, men 
det här är det största pro-
jektet vi har gjort och vi fick 
verkligen upp ögonen för 
vår syskonrelation. Jag som 
är storasyster är den struk-
turerade och ordningsam-
ma, medan lillasyster Ma-
lin är den som är så otrolig 
kreativ – men som också 
kunde lägga sig och ta en 
tupplur mitt i allt när jag 
satt och fixade, haha.

– Vi har delat upp upp-
gifterna utan att vi egent-
ligen har behövt prata om 
vem som gör vad, vi vet vad 
vi är bäst på och det har vi 
utnyttjat. Det här är bara 
starten på allt vi vill och 
kommer göra ihop.

Maria Zandihn

DEN HÄR SKOGA-
HOLMSLIMPAN LYSTE 
MED SIN FRÅNVARO.

Systrarna vill inspirera till ett hållbart liv 


