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"Pettson passar in bra i Lund"
Nu har Kulturens utställning om Pettson och Findus öppnat.

– Det blev väldigt bra, en fin helhet, säger författaren Sven

Nordqvist.

Julius Viktorsson F Ö L J  S K R I B E N T

Med en sång framförd av Pettson och Findus själva invigdes

Kulturens nya utställning om Pettson och Findus under

lördagseftermiddagen.

Ivan Bakran underhöll barnen i rollen som Pettson. Utställningen med
Pettson och Findus kommer att finnas på Kulturen till och med den tredje
september nästa år.

Bild: Hussein El-Alawi

150 kvadratmeter har under tre veckor byggts om till ett

mindre paradis för barn som vill leka i Pettson och Findus värld.

– Vi har medvetet byggt lite trångt så att barnen ska få trängas

och på så sätt lära sig att visa hänsyn mot varandra, säger

scenograf Tor Svae.
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Upphovsmannen Sven Nordqvist kände sig nöjd med

utställningen.
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– Pettson och Findus passar in bra i Lund och på Kulturen.

Böckerna handlar ju om att bevara det gamla, den värld som jag

själv var barn i, säger han.

Martina Åkerlund tillsammans med barnen Nelly Åkerlund och Lykke
Stenbeck: "Pannkakstårtan är en bästa boken", säger Nelly Åkerlund.

Så vad tyckte den tilltänkta publiken?

– Det ska bli jättekul att leka därinne! säger Nelly Åkerlund, 6,5
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– Findus är väldigt rolig, tillägger kompisen Lykke Stenbeck.

Sven Nordqvist höll ett kort tal inför de ivriga barnen och deras föräldrar.
"Det känns bra att vara i Lund", säger han.

Pettson och Findus

Sven Nordqvist skrev och illustrerade den första Pettson och

Findus-boken 1984. Sedan dess har han gett ut sexton böcker

med de populära karaktärerna. Böckerna har sålts i nästan två

miljoner exemplar bara i Sverige och översatts till 47 språk.
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