ELEVER FICK CHANSEN ATT TRÄFFA
FÖRFATTARE PÅ LITTERA-LUND.
Elever från två olika skolor fick intervjua olika författare eller
illustratörer, här får vi några exempel på två fjäderklassares intervju
med Martin Widmark, Johan Egerkrans och en extra intervju med
Petter Lidbeck.

Martin Widmark:
Vad får du din inspiration från?
Jag får inspirationen från att jag är nyfiken, jag vill veta hur folk tänker, och hur folk lever sina liv, jag
gillar att lyssna på människor speciellt gamla människor för de har så mycket att berätta och så läser
jag mycket och kollar på film.

Hur gammal var du när du börja gilla skriva böcker?
Jag tyckte om det när jag var liten, men min första bok kom ut 2000, och heter ”Att fånga en tiger”.

Vart gillar du mest att jobba, på ett kontor eller hemma?
Jag har mitt kontor i min trädgård, i en skrivarstuga, och där jobbar jag mest.

Johan Egerkrans:
Hur lång tid tar en teckning att rita för dig?
Mellan några timmar till några dagar. Max tre dagar. Blir det mer vet jag att det är något fel med
grunden.

Vilken teckning är du mest nöjd med?
Jag tycker många är väldigt fina men en av dem som jag fortfarande är nöjd med är den på omslaget
av ”Nordiska väsen”, den blev precis som jag hade tänkt mig.

Hur gammal var du när du börja gilla att rita?
Jag minns inte det, jag var kanske 2 år. Jag har gillat att rita i hela mitt liv.

Petter Lidbeck
Hur gammal var du när du börja gilla att skriva?
Jag var ungefär 17 år. Det började med att jag var utbytesstudent i USA och hade väldigt tråkigt och
började skriva brev till mina kompisar i Sverige, då insåg jag att det var väldigt kul att skriva.

Är någon i dina böcker lik dig eller någon du känner?
Ja, jag försöker ju alltid göra mig själv till hjälte och mina ovänner till de dumma. Fast när de läser
boken så fattar ju de inte att de är dem jag menar.

Vilken är din favoritförfattare förutom dig själv?
Jag tycker om många olika men bland barnboksförfattare är det nog Roald Dahl. Han skriver bra för
vuxna också.

