Intervju med Petrus Dahlin
Hur gick det till när du kom på att du ville bli författare?
Jag har aldrig drömt om att bli författare och när jag var liten visste jag inte ens att man kunde
jobba som författare. Som vuxen har jag jobbat med reklam och i perioder var jag lite uttråkad
och ville hitta på andra typer av idéer. Så jag började skriva barnberättelser när min son var liten.
Och när han inte ville sova så på nätterna fick jag dessutom ett problem på halsen. Jag löste det
genom att skriva en historia om lampor. För lampor till skillnad från barn är ju väldigt enkla att få
i säng. En knapptryckning bara så somnar de. Jag skrev boken ”Godnatt lampan”. Den fick min
son att somna och den gjorde mig till författare.
Hur kändes det när din allra första bok kom ut?
Jag var löjligt stolt trots att jag bara hade skrivit 57 ord om de där lamporna. Det kändes nästan
lite overkligt trots att jag aldrig drömt om att bli författare.
Var sitter du när du skriver dina böcker?
Jag sitter ganska ofta i en lokal vid Slussen i Stockholm som jag delar med några andra författare
och illustratörer. Och jag skriver gärna även på caféer. Så länge jag har min dator och min hjärna
kan jag sitta var som helst.
Dilsa var ju först med i dina böcker om Kalle Skavank. Hur kom det sig att du bestämde dig för
att skriva en egen bok om henne?
När jag var ute i skolor och pratade så upptäckte jag att tjejer ofta inte hade några problem med
att läsa om killar i huvudrollen men killar gillade inte att läsa historier med tjejer i huvudrollen.
Det där ville jag ändra på. Och eftersom både tjejer och killar läste Kalle Skavankböckerna och
många killar gillade Dilsa kom jag på att hon skulle få en egen serie.
Hur kom du på vad boken ”Dilsa och kärlekens mysterier” skulle handla om?
Att vara kär i någon och inte våga säga det är nog rätt vanligt. För tänk om den andra inte är kär i
mig tillbaka. Tänk om hon eller han skrattar åt mig, tänk om den personen berättar det för andra.
Jag har själv varit där och jag tror att de flesta andra också har det.

Namn: John Petrus Dahlin
Här bor jag: I Bagarmossen i Stockholm och i en liten by i Spanien som heter Riogordo.
Stjärntecken: Våg
Favoritmat: Osso Buco, risotto, lammracks, listan kan göras oändligt lång.
Jag gillar: Snälla människor och citron- och olivträd.
Jag avskyr: Översittare och granar.
Min favoritbok när jag var liten: Vi växte upp utan böcker. Men jag älskade serier. En av favoriterna
var Kalle Anka, speciellt de som var tecknade och skrivna av Carl Barks.
Min favoritbok som vuxen: Svårt att välja bara en enda bok. Men en som ligger på min lista är Fågeln
som vrider upp världen av Haruki Murakami.

