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Ovning är vägen till framgång
förattträffaläsarna.
- Det är våildigt kul att

VALDEMARSVIK

Hon harsjälvvaritelev på

möta dem och jag har

Vammarskolan, men i går
återkomAnna Fogelberg
som författare. Med fem
böckeri bagaget och viss
erfarenhet om fiirfattarlivet började hon beråtta.

även kontakt med flera via
epost. Detgillarjag.

Vad frågar eleverna

om?

-De frågar bland annat
om hur jag tänlicte niir jag
hittade på vissa händelser
och varför figprerna heter
somdegör.

Mellanstadieeleverna

lyssnade uppmärksamt
och fick bland annat veta
atthon redan som lO-åring
tränade på att skriva.
-Då kunde jag förstås
inte veta att jag skulle blir
författare. Jag tyckte bara
att det var kul att hitta på
historier. Internet fanns
inte på den tiden och det
var nog tur. Jag fick vara
ifred med mitt skrivande.

Svaftorhvitt
Hur uppfattar du låisintresset hos barrr, rent
generellt?
Anna Fogelberg berättade om sittförfaftarskap när hon
besökte Vammarskolan. Det visade sig att flera av eleverna har läst hennes böcker.
Foro: BocEDERevrsr

Skrev massor

Hon erinrade sig tiden på

Vammarskolans högstadium. Framför allt svenskundervisningen.
-Jag gick ddr borta och
vi hade en lärare som ofta
läste högt för oss. Dess-

utom fick vi skriva mas-

saker. Mycket grammatik,
som man givetvis ska lära
sig men som jag tyckte var

tråkigt.
Hon berättade om vägen
fram till första boken, som

bland annat kantades av

des

till byrålådan. Men till

slut stod hon där med debutboken, Drakgården. En
bok i genren fantasy, som
för öwigt ärhennes gebit.
Möter läsarna
I dag arbetar Anna Fogel-

BO

bibliotekarie
men emellanåt passar hon

0703-733417

berg som

kompisar hade svensklä-

skrivar- och manuskurser,
som hon lovordade. Gång
efter annan skrev hon be-

rare som giorde helt andra

rättelser, som adressera-

på att ge sig ut

sor. Jag trivdes. Men mina

- De som är intresserade
våildigt intresserade.
Medan andra helt saknar
intresse. Det är mycket
svart och vitt, svarar Anna
Fogelberg som understryker vikten av att fördldrarna läser för sina barn.
- Men sluta inte läsa när
barnen låir sig läsa. Fortsätt att läsa även därefter.

är

i skolorna
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