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Bilderna som gjorde succé

Så här såg boken ”Ett barn blir till” ut när den kom för 50 år sedan. 

n I förra veckan blev låten 
Blank Space med Taylor Swift 
den näst mest sedda på Youtube. 
Videon där Taylor Swift bråkar 
med en kille har setts över 
1,2 miljarder gånger. 
Bara låten Gagnam Style med 
artisten Psy har setts fler gånger.

Taylor Swift föddes i staden 
Wyomissing i staten Pennsylvania 
i USA 1989. Redan när hon var 
tio år började hon uppträda. 

Då sjöng hon mest countrysånger.  
Under 2009 nominerades hon 
till åtta priser på galan Grammy 
i USA. Förra året kom hennes 
femte skiva med popmusik. 
Den heter 1989. Flera av låtarna 
blev enormt populära och 
hamnade på topplistorna. 

Låten Blank Space slog rekord 
redan första dagen den visades 
på Youtube. På 24 timmar 
hade 20 miljoner tittat på den.

Miljarder vill se Taylor Swifts musikvideo

n Filmen Star wars  
The force awakens har 
premiär den 16 december. 
Det är en av årets mest 
efterlängtade filmer.  
Förra veckan när biljetterna 
började säljas kraschade 
sajterna när alla ville köpa 
biljetter samtidigt. 
Men svenska fans behöver inte 
oroa sig. På de flesta ställen
finns det biljetter kvar. 

Senaste Star wars
kraschade sajter

Gilmore girls 
tillbaka i rutan

Skolor tar bort 
bok om våldtäkt

n För 50 år sedan, i oktober 1965, 
kom boken Ett barn blir till. 
Boken var något helt nytt. 
Där fanns närbilder på barn 
som inte ännu blivit födda. Det 
var första gången någon visade 
bilder på hur det såg ut när ett 
barn växte inuti mammans mage.  

I boken kunde man följa barns
utveckling från ett litet foster
bara några millimeter stort, 
till att det blev färdigt att födas. 
Det var den svenske fotografen 
Lennart Nilsson som hade  
tagit bilderna. 

Några av bilderna visades i den 
stora amerikanska tidningen Life
redan under våren 1965.
Tidningen sålde slut på bara 
några dagar.  
Alla ville se bilderna. 

Lennart Nilsson var en ung 
fotograf som hade hållit på  
att ta närbilder på ofödda barn 
i flera år. Men det många inte 
visste var att fostren inte levde.  
På den tiden kunde man inte 
ta bilder inuti magen. 
Lennart Nilsson tog bilder 
på foster som på grund av olika 
problem inte skulle överleva. 
I en tank med saltvatten
fotograferade han dem  
på sjukhuset. 

Bilderna i boken användes 
på många sätt. I Sverige 
användes de för att lära 
människor om sex och samlevnad. 
Men i USA användes de också av 
människor som var emot abort.  

Trots att det var 50 år sedan 
boken först kom ut, köper många 
den än idag. Den har kommit ut 
i mer än 20 länder och är en av 
världens mest sålda fotoböcker. 
KATRIN KASSTRÖM  
katrin.kasstrom@8sidor.se

n Det blir nya program 
av den populära tv-serien 
Gilmore Girls. Det skriver 
den amerikanska tidningen 
Variety. 

Gilmore Girls sändes mellan 
2000 och 2007 och blev mycket 
populär. Den handlar om den 
ensamstående mamman 
Lorelai Gilmore och hennes
dotter och bästa vän Rory.
De bor i staden Stars Hollow
i USA. Staden finns inte
på riktigt.

n Hammarö kommun i 
Värmland har tagit bort boken 
Kort kjol från sina skolor.  
Flera föräldrar 
till barn som går 
i åttan har blivit 
arga över att 
barnen fått läsa 
boken. Boken 
kom år 1999 
och är skriven av 
Christina Wahldén.
Den handlar om en ung tjej 
som blir våldtagen. 

Föräldrarna på en skola tycker 
inte att texten i boken är bra 
för barn. Skolan har använt 
boken i flera år, men nu slutar 
de efter protesterna.  
Flera föräldrar vill nu att boken 
stoppas på alla skolor i Sverige. 

FO
TO

: M
AT

TE
O

 B
A

ZZ
I /

A
P 

/T
T

Lennart Nilssons bilder av ofödda barn har förundrat en hel värld. 

Lennart Nilsson som tog bilderna är 93 år i dag. 
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Artisten Taylor Swift är populär. 
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En bild från nya Star wars-filmen.

Christina 
Wahldén.
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