Katarina von Bredow
Katarina von Bredow är en svensk författare som skriver romaner för
ungdomar. Böckerna handlar framförallt om kärlek, vardagsproblem och
skolan. Totalt har hon släppt över 20 böcker som under sina år som
författare och vunnit flera utmärkelser och priser. Hon är speciellt känd i
andra länder för att skriva öppet om kärleksproblem.

Var får du ideerna till dina böcker?
Jag inspireras av mina egna erfarenheter och minnen. Mina böcker handlar mest om
saker som händer i vardagen som vem som helst kan råka ut för.
Varför började du att skriva böcker?
Redan på dagis började jag berätta historier för de andra barnen. Jag älskade att
hitta på historier, men föräldrarna till de andra barnen blev arga på mig för att jag
hittade på så mycket. Efter ett tag kom jag på att jag kunde skriva ner berättelserna
och då kunde jag ljuga så mycket jag ville. Jag vill även berätta om pinsamma och
jobbiga situationer som många råkar ut för och vad man ska göra om man t.ex ser
någon som blir mobbad så att man kanske kan hjälpa någon i verkligheten.
Har du någon favoritplats där du brukar skriva?
Jag brukar sitta i mitt arbetsrum och skriva. Om jag är i början av en berättelse
behöver jag total tystnad för att kunna koncentrera mig men, om jag är inne i min
skrivarvärld så stänger jag bara av allt omkring mig.
Vad vill du att folk ska tänka på i dina böcker?
Att man ska känna igen sig i de situationer som personerna hamnar i och tänka till
kring sin egen vardag. Eftersom att böckerna handlar om vardagen så tror jag att
många känner igen sig.
Har du någon författare som du ser upp till?
Jag gillar Astrid Lindgren väldigt mycket för hon att skriver så bra och speciellt gillar
jag bröderna Lejonhjärta. Jag gillar även Hans Hellström och hans böcker i kramserien.
Vilken karaktär hade du helst velat vara i Ellinor, Leo och Viktor trilogin?
Jag gillar Meja väldigt mycket för hon har en sådan glad aptit på livet. I början kan
hon verka lite taskig och bossig, men sedan får man reda på att hon faktiskt är väldigt
snäll och omtänksam.
Hur lång tid tar det ungefär att skriva en bok?
Om man räknar med hela processen från idé till färdig bok så tar det ungefär ett år.
Min senaste trilogi skrev jag på ett halvår per bok för att jag hade planerat hela
berättelsen innan så det är lite olika från bok till bok.
Har du något tips till ungdomar som vill börja skriva?

Ett tips är att tänka på personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att man inte
glömmer dem i berättelsen eftersom att de spelar en väldigt viktig roll. Ett annat bra
tips är att skriva om någonting som står en nära och känns meningsfullt för en. Det är
mycket lättare att skriva om kan mycket om ämnet och tycker det är intressant. Det är
också lättare att beskriva en plats som man har varit på för då kan man lättare
komma ihåg detaljer och göra en bättre miljöbeskrivning än om man hade hittat på.
Faktaruta
Namn: Katarina Andersson von Bredow
Ålder: 52
Bor: I Småland
Familj: Man och 2 barn
Husdjur: 3 hundar, 2 marsvin, 2 råttor
Intressen: Måla, läsa, resa, renovera
Om jag fått 1 miljon: Betala lån, ny bil, resa, pengar till mina barn
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