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Hon får unga att börja läsa

Författaren Margit Sandemo är 91 år i dag. Hon har skrivit 182 böcker.   

n  Bakom ett hus på en smutsig
gård samlas varje dag några
hundar. Det är polishunden 
Zorro, pudeln Fifi, Tuffen, 
Balalajka Bastard, Maximilian 
och Sankt Bernadshunden 
Bernadotte. 

Hundarna startar en musikgrupp 
tillsammans och kallar sig 
Bakgårdens orkester. 
De är olika, men kompisar ändå. 
I alla fall oftast. Tills en dag då 

Fifis vackra halsband försvinner.  

Bakgårdens orkester är 
en musik- och teaterpjäs för både 
barn och vuxna.
Nu åker den på turné i Sverige.  
Den har premiär i Folkets park 
i Falun den 28 juli. 

På Riksteaterns hemsida
finns information om fler 
spelplatser och tider. 
www.riksteatern.se

Hundarna som startade en egen orkester

n Håkan Berg kom på tredje 
plats i VM för trollkarlar 
förra veckan. Det var fler än 
hundra personer som var med 
i tävlingen i Rimini i Italien.  

Håkan Berg blandar trolleri 
med musik och humor. 
Han har tidigare varit med 
i programmet Talang på TV4. 
Nu vill han jobba i staden 
Las Vegas. Men efter medaljen 
har han fått fler erbjudanden. 
 
– Jag har blivit erbjuden 
en egen show i Monte Carlo, 
säger han till TT.  

Svensk tog brons 
i VM i magi

Stjärnan från Girls
sprider feminism

Ghostbusters 3 
kommer nästa år

n Läsare har älskat böckerna 
i Sagan om Isfolket ända sedan 
de kom på 1980-talet.
Trots att experter på böcker sade 
att de var dåliga och kallade dem 
för tant-snusk så har 
25 miljoner böcker sålts 
över hela världen. 

Nu har Sagan om Isfolket gjort 
ny succé. De har blivit ljudböcker 
och är de mest lyssnade böckerna 
av alla i Sverige.

Det är Margit Sandemo som 
har skrivit böckerna om Isfolket. 
Hennes böcker är speciella. 
De har fått unga människor 
som inte är vana att läsa böcker 
att börja läsa. Förra året fick hon 
medalj av kungen i Norge för det. 

– Jag får många brev från elever 
i skolan som berättar att de 
börjat läsa med mina böcker, 
berättar Margit Sandemo 
för 8 Sidor.

Varför böckerna är så populära 
vet hon inte. Men kanske är det 
för att hon blandar historia med 
fantasi och magi. 

– Böckerna berättar om 
människor som är annorlunda. 
Jag tror att många känner igen 
sig i det, säger hon. 

Idén till böckerna fick hon när 
hon såg en bild på en målning 
från en kyrka. På bilden stod 
en djävul bakom en kvinna 
som gjorde smör. 

På sju år skrev hon alla 
47 böckerna om Isfolket, 
släktingarna till Tengel den onde. 

Idag är hon 91 år och bor 
i Skillinge i Skåne. 
Hon är en ovanlig författare. 
Hon skrev sin första bok när hon 

n Lena Dunham, från tv-serien 
Girls ska starta ett nyhetsbrev. 
Nyhetsbrevet ska 
skickas med mejl. 
Nyhetsbrevet 
som kallas Lenny 
kommer 
att handla om 
många olika 
saker, men mest 
om feministiska 
frågor. Feminism handlar om 
kvinnors och mäns lika värde.  

– Det är till människor som 
vill prata om politik men som 
också vill prata om mode eller 
sångerskan Rihanna, 
och som förstår att man kan 
göra det samtidigt, 
säger Lena Dunham till 
sajten Buzzfeed News. 

n Filmen Ghostbusters 
kommer tillbaka. En tredje film 
om de populära 
spökjägarna 
spelas nu in. 
Men det blir nya
skådespelare 
i rollerna.
Killarna i filmen 
har bytts ut mot 
tjejer. 

Det är skådespelarna Kristen 
Wiig och Melissa McCarthy 
som tillsammans med Leslie 
Jones och Kate McKinnon 
fångar spöken i nya filmen. 
Ghostbusters 3 kommer på bio 
sommaren 2016. 
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var 40 år gammal. Då hade hon 
provat många jobb och kände sig 
misslyckad på allt. Men när hon 
skrev så upptäckte hon för första 
gången att hon var bra på något. 

– Jag tänkte alltid på olika 
berättelser när jag skulle sova. 
Så började jag skriva ner dem. 
De bara kom ur mig, säger hon.   

Margit Sandemo har skrivit 

många böcker både före och efter 
Sagan om Isfolket. 
Nu skriver hon på bok 
nummer 183. Och hon bryr sig 
inte om vad experterna tycker. 
Hon skriver inte för dem. 

– Jag skriver för dem som har 
en massa kärlek att ge, men 
ingen att ge den till, säger hon. 
KATRIN KASSTRÖM
katrin.kasstrom@8sidor.se

Bakgårdens orkester och de sex 
hundarna åker på turné. 
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  Kristen Wiig.

 Lena Dunham.
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