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Elvis var den största idolen 

Elvis Presley var enormt populär på 1950-talet. Han blev en idol för miljoner.

n Det är ganska ovanligt med 
svenska filmer som handlar om 
äventyr i rymden.  
Men nu kanske det kan ändras. 

Just nu spelas en sådan film in  
i staden Boden i norra Sverige. 
Filmen är för barn och ungdomar.
Den ska heta Alone in space. 
Den handlar om två syskon som 
åker ut i rymden och träffar  
en utomjording. 
Henrik Ståhl har skrivit historien. 

Han är känd från barnprogram  
i Sveriges television.

– Människan på jorden är ganska 
liten i rymden, säger han. 

Henrik Ståhl är också med i 
filmen som rymdvarelsen Vojajer.  
14-åriga Ella Rae Rappaport 
och 7-åriga Dante Fleischanderl 
spelar syskonen i filmen.  
Alone in space kommer 
på bio under höstlovet 2018.

Ny film om rymden spelas in

n Filmaren Johan Asplund  
har gjort en film om artisten 
Lill Lindfors. 
Den skulle visas 
på Sveriges 
television, SVT,  
i januari 2018.  
Men nu har SVT 
ångrat sig.  

Johan Asplund säger att  
Lill Lindfors har tvingat SVT 
att stoppa filmen för att hon 
inte tycker om den.  
Men Lill Lindfors säger  
att filmen inte är färdig.  
Nu vill Asplund visa den  
på en annan tv-kanal.

Bråk om film  
om Lill Lindfors

Mästare tävlar i lag

n Elvis Presley är en av världens 
mest kända artister. Den här 
veckan kommer många att tänka 
på honom lite extra. Nu är det 
nämligen 40 år sedan han dog. 

Fortfarande brukar Elvis fans 
samlas utanför hans hem på  
hans dödsdag. Huset finns kvar.  
Det kallas Graceland och är  
ett museum i dag. 
Elvis Presley har sålt mer än  
200 miljoner skivor. Han är känd 
för låtar som Hound dog, Love 
me tender och In the Ghetto.
 
Elvis Presley föddes i en fattig 
familj år 1935. Han växte upp  
i staden Memphis i USA.  
Han älskade att sjunga och spela. 
 
När Elvis var 18 år började han 
att köra lastbil. Men han drömde 
om att få jobba med musik. 
Därför gick han till ett skivbolag 
och betalade för att spela in  
två låtar på en skiva till sin 
mamma. Det kostade 40 kronor. 

Skivbolaget tyckte att Elvis hade 
en bra röst. Han fick spela in  
fler skivor. Då fick han betalt. 
Snabbt blev Elvis enormt populär.

Det var inte bara musiken  
som gjorde honom populär.  
Hans sätt att dansa och vicka på 
höfterna blev också världsberömt.  
Unga människor älskade det. 
Men många vuxna tyckte att det 
var hemskt.  
De tyckte att han var för sexig.  

Det hände att Elvis förbjöds 
att vicka på höfterna när han 
uppträdde. Ett populärt  
tv-program filmade bara hans 
ansikte och axlar när han sjöng.  
 
Trots det blev Elvis bara  
mer och mer populär. Han blev 
också en stor stjärna på film. 

n Mästarnas mästare 
är ett av de mest populära 
programmen i tv. Gamla 
idrottare tävlar mot varandra.  
Nu fyller programmet tio år 
och blir annorlunda.  
Bara idrottare som redan varit 
med tidigare ska tävla.  
Och de kommer att tävla i lag.  
Ingemar Stenmark, Pernilla 
Wiberg och Peter Forsberg är 
några av deltagarna.  
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Men att vara rik och berömd  
var också jobbigt för Elvis.  
Han började ta droger.  
De sista åren i sitt liv  
mådde han ofta dåligt. 
 
Den 16 augusti 1977 dog Elvis 
hemma i sitt badrum.  
Han fick en hjärtattack.  
Han blev 42 år. 
KATRIN KASSTRÖM
katrin.kasstrom@8sidor.se

Sångare ger namn 
åt dinosaurie
n Artisten Lemmy Kilmister 
sjöng i bandet Motörhead.  
Han dog 2015.  
Nu har en dinosaurie fått namn 
efter honom.
Dinosaurien 
har döpts till 
Lemmysuchus. 
Det betyder 
Lemmys 
krokodil.  
Den levde i havet 
för 145 miljoner år sedan  
och liknade en krokodil. 

– Det var en av de mest otäcka 
varelser i havet som någonsin 
funnits. Vi tror att Lemmy 
hade gillat det, säger Lorna 
Steel på Naturhistoriska 
museet i Storbritannien. 

Lill Lindfors.

Elvis 1972, fem år innan han dog. 

Peter Forsberg i Mästarnas mästare. 

Lemmy.

Ella Rae Rappaport ska vara med  
i en rymdfilm för unga.
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