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HEL TIDNING FULLMATAD MED NÖJE
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David Beckham 
kom på hemligt

besök

RUBEN ÖSTLUND:
”Jag vill gå tio steg 
längre än publiken 
förväntar sig”

Så många     
får ”Triangle 
of Sadness”
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Suzanne Axell: 
Jag ville ge dem 
en spark i baken
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n Han var en av världens mest in
flytelserika artister. Nu ska hans liv 
skildras för de allra yngsta. I  barn
boken ”David Bowie” berättas his
torien om sångaren för barn mel

lan 3 och 6 år. Förlaget beskriver 
i  ett pressmeddelande boken som 
”en hyllning till David själv, till mu
sikens kraft och till drömmen om 
att nå stjärnorna”.

Boken ingår i serien ”Små männi
skor, stora drömmar” som tidigare 
porträtterat bland andra Astrid 
Lindgren, Rosa Parks och Greta 
Thunberg.  (TTAftonbladet)

Bowies liv blir barnbok: Hyllning till musikens kraft

Bowie 1973.

Nöjeschef: 
Andreas Hansson   
Tel: 08-725 20 00  
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noje@aftonbladet.se   
Internet: 
www.nöjesbladet.se

7100071000
TIPSA 
NÖJESBLADET

FRÅN TV TILL BOK  Tittarna är vana att se henne i rutan, men nu släpper Suzanne Axell en bok är hon intervjuat kvinnor om livet efter 60. ”Det finns massor av fantastiska kvinnor som borde synas mer”, säger hon.    Foto: JOHANNA NORIN 

’Folklighet är det  finaste ordet’’Folklighet är det  finaste ordet’
Namn: Suzanne Axell. Ålder: 66.  
Bor: Stockholm.Familj: Sambon  
Jörgen, katten Svans, mamma och  

systrar. Gör: Jour-
nalist, föredrags-
hållare, författare. 
Aktuell: Släpper 
boken ”Livet efter 
60” (Printz 
 publishing).
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Skådespelerskan Hilary 
Swank, 48, ska bli mamma 
för första gången. 

Hon väntar tvillingar 
med maken Philip 
 Schneider. 

– Det är ett totalt 
 mirakel, säger hon. 

Hilary Swank, 48, och 
Philip Schneider, 45, ska 
utöka familjen med två. 

I förrgår meddelade den 
Oscarsvinnande stjärnan 
att hon är gravid med tvil
lingar. 

– Det är något jag har 
velat väldigt länge och min 
nästa grej är att jag ska bli 
mamma. Och inte bara till 
en, utan två. Jag kan inte tro 
det, sa hon i programmet 
”Good morning America” 
enligt People. 

– Det är så kul att äntligen 
kunna prata om det och 
dela det. 

”En välsignelse”
Swank, som just nu är 

 aktuell i serien ”Alaska 
daily” och känd från filmer 
som ”Million dollar baby” 
och ”Boys don’t cry”, av
slöjade också att det sedan 
 tidigare finns tvillingar 
i  både hennes och Schnei
ders släkt. 

– Det är en sådan välsig
nelse. Det är ett totalt mira
kel. Det är otroligt, sa hon. 

Träffades på blinddejt
Swank och entreprenö

ren Philip Schneider sågs 
till sammans för första 
gången i  november 2016, 
och gifte sig i Kalifornien 
sommaren 2018. 

De träffades för första 
gången på en blinddejt.

– Vi träffades klockan 10 
och var tillsammans till 
klockan 23. Vi hade uppen
barligen trevligt, har Hilary 
Swank sagt om deras första 
möte. 

Ola Palmström

Dubbel lycka 
för Hilary 
Swank – ska 
få tvillingar:
’Ett mirakel’

Hilary Swank ska bli mamma 
för första gången – till två 
barn. Foto: CHARLES SYKES/AP
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Kelsey Grammer. Foto: AP

n Efter år av planering står 
det klart att det blir en nystart 
av tv-serien ”Frasier”, skriver 
Deadline.

Redan 2018 rapporteras 
skådespelaren Kelsey Gram-
mer, 67, ha påbörjat arbetet 

med att väcka liv i sin gamla 
rollfigur Frasier Crane, psy-
kiatrikern som blev radiopra-
tare.

I februari i fjol nämndes 

en nyversion av serien som 
lockbete när filmbolaget 
Para mount presenterade sin 
strömningstjänst och nu 
står det alltså klart att serien 

kommer till Paramount 
Plus.

Frasier Crane syntes först 
som en av stamgästerna 
i  ”Skål” för att sedan få sin 

egen serie. ”Frasier” sändes 
mellan 1993 och 2004 och till-
delades sammanlagt 37 
Emmy statyetter, vilket var 
rekord tills ”Game of thrones” 
lyckades knipa en mer.

 (TT-Aftonbladet)

”Frasier” tillbaka – grönt ljus för ny serie

FRÅN TV TILL BOK  Tittarna är vana att se henne i rutan, men nu släpper Suzanne Axell en bok är hon intervjuat kvinnor om livet efter 60. ”Det finns massor av fantastiska kvinnor som borde synas mer”, säger hon.    Foto: JOHANNA NORIN 

Varför behövs en bok om livet 
efter 60?
– För att den stora gruppen kvin-

nor är något bortglömd. Det finns 
massor av fantastiska kvinnor som 
borde synas mer. ”Håll käften och 
var tacksam” är känslan man får när 
man kommer upp i åldern. Jag gillar 
inte det. Jag ville ge dem en spark  
i baken att våga ta plats och ta för sig.

– Jag vill att boken ska inspirera. 
Ingen har gått igenom livet på en räk-
macka och dansat varje dag. De jag 
intervjuat har gått igenom svåra 
saker och kommit ut starkare på 
andra sidan.

Hur ses och framställs kvinnor 
över 60 i offentligheten?
– Under valrörelsen var det tydligt 

att man inte tar vara på resurserna 
som finns. Man riktar sig sällan till 
dessa kvinnor. Många tappar sugen 
trots att de är kompetenta. Det är an-
norlunda i typ Köpenhamn – där 
man kan ta sig en 35-årig älskare eller 
börja odla tomater och byta bana 
utan att någon höjer på ögonbrynen. 
Dagny Carlsson sa ”man ska inte 

gamla till sig i förtid”. Det är ett bra 
citat!

Har satt andra först
Du intervjuar bland andra 

stora skådespelare, en 
polischef, en influencer 

och en kattexpert  
i boken. Vad lärde du 
dig av arbetet?

– Det var en otro-
lig resa för mig. Jag 
valde själv att 
lämna ”Fråga dok-
torn” för att ägna 
tid åt dem jag äls-
kar i stället för 
att arbetspendla. 
Första intervjun 
var med skåde-
spelaren Marie 

Göranzon. Hon be-
rättade om hur 
svårt det var att 
bolla yrkesliv och 
att hålla ihop famil-
jen. Det fick mig att 
vända mig inåt och 

tänka på hur jag levt. 
Jag har satt andras väl-
mående i första rum-
met. Jag har tidigt tagit 
ansvar och nu fått 
tänka över mitt eget 
agerande.

”Min barndom dog 
där när jag var 8 år” skri

ver du i boken. Hur prägla
des din uppväxt av att din 
pappa försvann?
– Av att jag bestämde mig för 

att jag inte ville ha barn. Jag ville ha 
ett yrke och försörja mig själv – inte 
vara beroende av någon kille. Jag 
blev noggrann i relationer och har 
varit försiktig i mitt val av partner. 
Jag hade velat prata med honom och 
fråga varför han gjorde 
som han gjorde men han 
gick bort tidigt.

Du skriver att det 
märks att få journalis
ter kommer från arbe
tarklassen. Hur då?
– Häromdagen stod en 

reporter i tv och sa att 
”medelklassen har fått 
det sämst...” – det är ett 
skämt. Då har man aldrig 
pratat med en ensamstå-
ende mamma i förorten, 
en undersköterska, eller 
sett köerna till diakonen. 
Det finns fortfarande 
människor som inte vet 
hur de ska få mat för 
dagen. Jag är så stolt över 
min mamma och hur hon 
kämpade som ensamstå-
ende. Det är inte synd att inte kunna 
köpa en märkesväska eller att inte ha 
råd med Thailandsresan.

– Att ha en arbetarklassbakgrund 
har gett mig en styrka  
i mitt jobb. Man behö-
ver flera perspektiv.

Tuff start 
Vad betyder folk
lighet för dig?
– Allt! Det är det 

finaste ord man 
kan få.

Du har varit i 
branschen i 42 
år – hur var det 
att vara ung kvin
na på kvällstid
ningarna?
– Jag har varit på 

bägge. Det var 
stentufft och oer-
hört lärorikt. Jag 
lärde mig vilken 
människa jag 
inte vill vara 
och vilka jobb 

jag inte ville göra. Det var en dröm 
som slog in men jag ville till radion. 
Amelia Adamo erbjöd mig fast tjänst 
på Aftonbladet – men jag tackade 
nej. Jag halverade min lön men fick 
det roligaste jobbet någonsin på 
Radio Uppland.

Du gjorde 18 år och 617 program 
med ”Fråga doktorn”. Vad lärde du 
dig som alla borde veta?
– Att om man promenerar 30 mi-

nuter om dagen så blir man sällan 
deppig. Möt människor och natur. Vi 
måste ut!

Ingen crazy cat lady
Vad var vanligaste frågan?
– Hur mäter man blodtrycket?
Du har skrivit boken ”Oss katt

vänner emellan” med 
Susanne Hellman 
Holmström och lever 
med katten Svans. Vad 
är ditt mest crazy cat 
ladybeteende?
– Jag har inget sånt! 

Folk har så mycket fördo-
mar. Jag tycker att männ-
iskor som bryr sig om 
djur är vardagens hjältar. 
Jag är stolt över att ha 
tagit hand om de katter 
som hittat mig.

Du har tävlat i ”På spå
ret” och vunnit ”Alla 
mot alla”, vilket ämne 
är du bäst på?
– Gamla Hollywoodfil-

mer och skådisar. Och jag 
är hyfsat bra i historia.

Och sämst?
– Matematik och sånt krafs. Min 

hjärna går och lägger sig när det 
kommer upp.

Skryt om något du gjort!
– Det är inte min stil att 

skryta. Men jag är oerhört 
stolt över att ha blivit heders-

doktor vid Karolinska institu-
tet. Jag är så glad att mamma 

fick uppleva den kvällen 
då jag fick hålla tal i Blå 
Hallen.

Till sist, vad gör du helst 
en ledig söndag?
– Sover länge, även om 

katten Svans försöker hin-
dra mig. Och jag älskar att 
bada – ända in i oktober. I 
stan dricker jag te och 
läser en bra bok. Just nu 

är det ”Kvinnor på grän-
sen till genombrott”. 

Jag gillar att slippa 
titta på klockan.

Tove  
Björnlundh

tove.bjornlundh@
aftonbladet.se

’Folklighet är det  finaste ordet’’Folklighet är det  finaste ordet’
n n Hon var en institution i ”Fråga doktorn” 
och har över 40 år i branschen.
n n Nu släpper Suzanne Axell boken ”Livet 
efter 60”.

n n Men visste du att hon är en fena på gamla 
Hollywoodfilmer – och stolt över sin 
 arbetarklassbakgrund?
 Text: Tove Björnlundh Foto: Johanna Norin

 Häromdagen 
stod en 

 reporter i tv 
och sa att 

’medel
klassen har 

fått det 
sämst...’ – det 

är ett skämt

Gunilla Hasselgren och Susanne Axell 
som radarpar i ”Fråga doktorn” i SVT.  
 Foto: PETER TULLBERG/SVT 

 Med Tobias 
Bader  
i ”Let’s  
dance”.
 Foto: TV4

Hon är aktuell med Lars 
von Triers ”Riket Exodus”.

I vår väntar en annan 
roll för skådespelaren 
Ida Engvoll som ska bli 
mamma för första 
 gången.

– Det känns jätteroligt, 
säger hon.

Hon har varit verksam 
som skådespe-
lare i över tio 
år men fick sitt 
publika ge-
nombrott i fil-
matiseringen 
av författaren 
Åsa Larssons bokserie om 
advokaten  Rebecka Mar-
tinsson 2015.

Sedan dess har Ida Eng-
voll, 36, synts i filmer och 
tv-serier som ”En man som 
heter Ove”, ”Bonusfamil-
jen”, ”Kärlek & anarki” och 
”Vår tid är nu”.

Spelar datahacker
Envoll är aktuell i Lars 

von Triers succéserie 
”Riket Exodus” som har 
premiär på Viaplay i dagar-
na. Den utgör avslutning-
en på de två tidigare sä-
songerna som kom för 26 
respektive 25 år sedan. En 
tredje säsong planerades 
redan då men blev aldrig 
verklighet då huvudrolls-
innehavaren Ernst-Hugo 
Järegård avled 1998.

I måndags bjöds det in 
till stor galapremiär i  Kö-
penhamn och Ida Engvoll 
som spelar rollen som en 
datahacker på Rigshospi-
talet var på plats med 
bland andra Lars von Trier 
och Mikael Persbrandt.

– Det känns jättekul att 
vara här ikväll, sa hon och 
passade på att visa upp sin 
gravidmage för första 
gången. 

Om några månader ska 
hon bli mamma bekräftar 
hon och tackar för gratu-
lationerna.

– Tack snälla. Det känns 
jätteroligt 
och bra. Jag 
har inte varit 
hemlig med 
det här på 
något sätt. 
Men det är 

första barnet och jag är un-
gefär halvvägs, säger Ida 
Engvoll. 

Semester väntar
Förutom det som 

komma skall berättar Ida 
Engvoll att hon just nu gör 
en film tillsammans med 
regissören och producen-
ten Mika Gustafson.

– Den kommer ha premi-
är i år och klipps faktiskt 
här i Köpenhamn. 

Den blivande fadern, 
som hon inte nämner vid 
namn, är inte med på gala-
premiären. 

Härom veckan var Ida 
Engvoll på filmfestivalen 
i  Venedig med anledning 
av ”Riket Exodus”. Då be-
rättade hon att hon nyligen 
avslutat arbetet med fil-
men ”Sisters” och att en 
tids semester stod på sche-
mat – vilket nu kan ha fått 
sin förklaring. 

Anna Shimoda
shimodas@aftonbladet.se

Hans Shimoda
shimodas@aftonbladet.se

KOLLA KULAN 
Ida Engvoll visade 
upp sin gravidmage 
på galapremiären 
av nya ”Riket Exo-
dus”: ”Det är första 
barnet och jag är 
ungefär halvvägs”.

Foto: SHIMODA MEDIA

Ida Engvolls 
gravidlycka: 
Inte hemligt

Skådisen 
väntar sitt 
första barn


