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Reportasje

Barna er hjernen bak bøkene
Forfatterne Maja Lunde, Jon Ewo og Andrew Kroglund trenger ikke lete lenge for å få ideer. Barna 
deres Jesper, Sara og Linnéa bobler over av ting foreldrene kan skrive om – og hva de bør unngå.
Tekst: Eldrid Oftestad   Foto: Monica Strømdahl

MINI-FORFATTERE

Egentlig skulle «Otto Monster» være en fortelling om en rampete hund!

M aja Lunde, Jon Ewo 
og Andrew 
Kroglund skriver 
populære bøker for 

barn og ungdom. De får god 
hjelp av barna sine når de 
skriver.

Ti år gamle Jesper Lunde var 
den første som leste bok nummer 
én i serien «Verdens kuleste 
gjeng», skrevet av moren Maja 
Lunde. Jesper satte seg i lese-
kroken på rommet for å lese 
manuset. I hånden hadde han 
rød blyant for å streke under det 
han syntes burde bli endret.

– Det var litt morsomt å være 
den første som leste boken, sier 
Jesper.

Ler han? 
For Jesper er det viktig at bøkene 
er spennende og morsomme. 

– Hvis jeg fi nner noen skrive-
feil, noe jeg ikke skjønner, eller 
noe som er overdrevet, spør jeg 
henne om hvorfor hun skriver 
sånn.

Når Jesper leser manuset til 
bøkene, prøver moren å følge 
godt med.

– Jeg pleier å høre etter om 
han ler. Hvis han gjør det, 
skjønner jeg at det er bra, sier 
Maja Lunde.

Uenige om farge
Av og til kan de være uenige, 
som da Jesper ville at boken 

skulle være rød. Den ble gul.
– Men bok nummer to blir rød, 

sier moren.

Finner på ideer på kafé
Forfatter Jon Ewo, som har 
skrevet bøkene om Otto Monster, 
har fått mange ideer til bøkene 
sine etter å ha sittet på kafé med 
datteren Sara. 

– Pappa spør meg hva han 
skal skrive om, og så kommer jeg 
på en idé. En gang sa jeg at han 
kunne skrive om å dra på ferie. 
Jeg var opptatt av det da, sier 
Sara. 

Da fant faren hennes på å skrive 
at Otto Monster måtte passe på 
oldemoren sin i sommerferien. 
Hun er 153 år og er blitt så stor at 
hun fyller et helt hus. 

Når Jon Ewo skriver, spør han 
Sara om ord, slik at han skriver 
slik som barn snakker. 

Kritisk
For fi re år siden var 13 år gamle 
Linnéa på ferie i Hellas med 
familien og to andre familier. 
Hun og to venninner spurte om 
faren hennes kunne skrive en 
bok om dem. 

– Jeg tenkte at det må jeg få 
til, forteller faren til Linnéa, 
Andrew Kroglund. 

Ideen ble til bøkene om 
Casinetto-gjengen, og han 
holder nå på med den tredje 
boken i serien. 

Linnéa pleier å lese bøkene før 
de er ferdige.

– Jeg fi nner ut om det er 
spennende. Hvis jeg fi nner noe 
jeg ikke liker, pleier jeg å si at det 
er kleint, sier hun.

– Hun er kritisk, og det er 
veldig bra. Det hun mener, er like 
viktig som det forlaget synes. 

– Noen ganger synes jeg han 
forklarer for mye, eller at språket 
er for voksent, forteller Linnéa. 
Hun har også lyst til å bli forfat-
ter.

  Verdens kuleste gjeng
Bjørg, Helena, Alfred og 
Ivan ønsker å være verdens 
kuleste gjeng. De har 
funnet ut at de kan bli kule 
hvis de lager et band og 
spiller på scenen. Det går 
ikke helt som de vil. 

  Otto Monster
Otto er det yngste monste-
ret i familien Møkk. Han 
lever i en verden der alt er 
snudd opp-ned.  

  Casinetto-gjengen
Venninnene Lene Marie, 
Johanna og Lisa er Casinet-
to-gjengen. De opplever 
mystiske ting i området der 
de bor. 

FAKTA

Bokseriene: 

Manus: En tekst som skal 
trykkes og bli en bok eller lages 
fi lm eller skuespill av.

Forlag: En bedrift som gir ut 
bøker.

Hæ?
Hva betyr det?

Jesper liker å lese mammas bøker, men 
drømmer ikke om å bli forfatter selv. 

Leser manus 

Mange av bøkene til Jon Ewo handler om 
ting som datteren Sara er opptatt av. Da 
Sara skulle begynne på skolen, skrev faren 
boken «Otto Monsters skumle skolestart».

Da Andrew Kroglund skrev den første boken om Casinetto-gjengen, tok han 
med datteren Linnéa og to venninner på hyttetur. Der leste han hele boken 
for dem, slik at de kunne si fra hvis det var noe de ikke likte.

Sara (12)

Linnéa (13)

Jesper (10)

Mamma Maja Lunde har 

skrevet  bokserien om 

«Verdens kuleste gjeng»

Pappa Jon Ewo har skrevet bøkene om «Otto Monster»

Pappa Andrew Kroglund 

har skrevet bøkene om 

«Casinetto-gjengen»

Jon Ewo har 
også skrevet bøkene 

om dragen Zara. 
Den er oppkalt etter 

datteren Sara.


