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Vi fick den stora chansen att intervjua både författaren Petrus Dahlin och
illustratören Peter Bergting.
________________________________________________________________________
Peter Bergting:
Har du alltid gillat att rita?
Ja, det har jag. T.ex. brukade jag ofta rita på proven i skolan. Ibland fick jag till och med
underkänt på provet eftersom att jag ritade så mycket på det.
Är det någonting du gillar att rita extra mycket?
Ja, jag gillar att rita olika djur t.ex. drakar och katter. Eftersom att de uttrycker sina känslor
med kroppen mycket mer än människor.
Vad tycker du är svårast att rita?
Svar: Jag tycker att det är svårt och ganska tråkigt att rita rum. Eftersom att det inte händer så
mycket där. Det är också svårt att få det snyggt.
Vad får du inspiration från?
Eftersom att jag läser väldigt mycket får jag oftast min inspiration därifrån.
Vad är ditt bästa tips för att bli bättre på att rita?
Mitt bästa tips och det enda tipset jag tycker funkar är att rita av.
Har du alltid velat bli illustratör?
Nej när jag var liten ville jag bli ninja och rockstjärna. Men min fru tyckte att det inte var en
så jättebra idé så jag blev illustratör istället.
Vilken är den karaktären du gillar att rita mest?
Ronja rövardotter eftersom att jag var kär i henne när jag var liten.
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Petrus Dahlin:
Är det svårare att skriva för vuxna eller barn?
Det är svårare att skriva för barn eftersom att man måste tänka på hur man skriver och till
vem man skriver mycket mer.
Vilken var den första boken som du skrev?
Den första boken jag skrev hette godnatt lampan och var till min son. Eftersom han inte
kunde sova. Den boken hade 57 ord.
Har du alltid gillat att skriva?
Nej, när jag var liten hatade jag att skriva men jag älskade att rita. Jag började skriva
serietidningar med min kompis med både teckningar och lite text och efter det började jag att
tycka om att skriva mer och mer.
Vilken är den bästa boken du har skrivit?
Jag tror att det är min nya bok som heter Felix Wood. Den blev jag väldigt nöjd med
Gillar du någon annan författare?
Ja, jag gillar Barbro Lindgren väldigt mycket. Henne hade jag velat skriva lika bra som.
Vilken är din favoritkaraktär av de i dina böcker ?
Skogens systrar tror jag. För jag tycker lite synd om dem och jag har dåligt samvete eftersom
att jag har kastat ut dem i skogen.

Av: Tobias Hjortsberg och Noelia Gabriel

