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Johnny Hallyday under en musikprisceremoni i fjol. Arkivbild. Bild: Jacques Brinon, AP, TT

Johnny Hallyday är död
 Den franske rockikonen Johnny Hallyday har avlidit 74 år gammal, i

sviterna av lungcancer.
ANNONS

|

NÖJE

DelaJag förstår

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

http://www.gp.se/av/TT
http://track.adform.net/C/?bn=20424924;crtbwp=fA6SkxlOrhA1;crtbdata=mgyYJh9lFDoVYBeYFoCmSM1SRI9qbd98z5Jp79h6Oj7uqkWIqA2OK-_Hui12N1MSlxtTaqMpDHejHwbQxUMgt0V15TtP2L3oE9EX2YTKtjoSduDHlF3_ESa7V1hhTmYM0QyeobzZAcIc8RA6rf4_-iDa80nPvjtxUIChfFRmdLxCsAiCKySPr2T0lQkXAT8x0;ccsid=30425;adfibeg=0;cdata=yu9GbAWz5EjOxS4PZoF7RzB4eJBZYfY7GrkoEMwdm1E45eBtx_gEBDKFPKfnH4qhWf4PZFBngFNnuBxXiYJp-pNuSf9AxUxQhmDV3d35X7WGts-HQyNqGtBAxInUKxhCtwJnEvgjEIUJW92olPHW5pd2OUMhztPizrOfu_QrCgl-W8qgsz6jIoA3tv1oNyhd9D0fIIDl_L91FLelApNRJkx2US9ssWRgVKIJgcaOMnXnY10HfY7zBc6DQcuZv_SYLfp7Rui3SH7HG9FU6RmYFBPCLFViZW-y2Dz0pO6v-7NYtubnMWjiGJoSkjHjSl0VJ3YJgxRXzblB4SKZKGrNxw2;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.gp.se%2fkultur%2fjohnny-hallyday-%25C3%25A4r-d%25C3%25B6d-1.4897686
http://track.adform.net/C/?bn=20424924;crtbwp=fA6SkxlOrhA1;crtbdata=mgyYJh9lFDoVYBeYFoCmSM1SRI9qbd98z5Jp79h6Oj7uqkWIqA2OK-_Hui12N1MSlxtTaqMpDHejHwbQxUMgt0V15TtP2L3oE9EX2YTKtjoSduDHlF3_ESa7V1hhTmYM0QyeobzZAcIc8RA6rf4_-iDa80nPvjtxUIChfFRmdLxCsAiCKySPr2T0lQkXAT8x0;ccsid=30425;adfibeg=0;cdata=yu9GbAWz5EjOxS4PZoF7RzB4eJBZYfY7GrkoEMwdm1E45eBtx_gEBDKFPKfnH4qhWf4PZFBngFNnuBxXiYJp-pNuSf9AxUxQhmDV3d35X7WGts-HQyNqGtBAxInUKxhCtwJnEvgjEIUJW92olPHW5pd2OUMhztPizrOfu_QrCgl-W8qgsz6jIoA3tv1oNyhd9D0fIIDl_L91FLelApNRJkx2US9ssWRgVKIJgcaOMnXnY10HfY7zBc6DQcuZv_SYLfp7Rui3SH7HG9FU6RmYFBPCLFViZW-y2Dz0pO6v-7NYtubnMWjiGJoSkjHjSl0VJ3YJgxRXzblB4SKZKGrNxw2;;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.gp.se%2fkultur%2fjohnny-hallyday-%25C3%25A4r-d%25C3%25B6d-1.4897686
http://www.gp.se/
http://www.stampen.com/okategoriserade/cookies-och-behavioral-targeting/


"Johnny Hallyday har lämnat oss. Jag skriver dessa ord utan att tro på dem. Men ändå är det
sant. Min man är inte längre med oss", skriver hans hustru Laeticia Hallyday i ett uttalande.

"Han lämnade oss i kväll, på samma sätt som han levde hela sitt liv, med mod och värdighet."

Den 74-årige rockstjärnan fick sitt genombrott i början av 1960-talet och brukar kallas
"Frankrikes Elvis". Han har sålt mer än 100 miljoner skivor och gjort 50 stora turnéer.

Efter beskedet tog flera stora stjärnor som David Guetta och Celine Dion farväl av Johnny
Hallyday.

"Jag är väldigt ledsen över nyheten att Johnny Hallyday har gått bort. Han var en gigant inom
branschen, en ikon. Han kommer vara saknad men aldrig glömd", skrev balladsångerskan på
Twitter.

Även Frankrikes president Emmanuel Macron uttryckte sin sorg.

"Det finns lite av Johnny i oss alla. Över flera generationer var han en del av fransmännens liv.
Han charmade dem genom generositeten du såg under hans konserter. Så storslagen, så intim,
i stora arenor och små lokaler", kommenterade han dödsbudet.

Johnny Hallyday
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Henrik Schyffert petar där det gör lite ont
 Henrik Schyffert hatar grisarna, det är uppenbart, trots att han spelar att han

mjuknar. Men hans smarta tonårsson räddar skivan i nya programserien Köttets
lustar, skriver Johanna Hagström.
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