
For 100 år siden ble en dame som het Anne Catharina Schulerud født. 
Hun og familien flyttet mye rundt da hun var liten. 
Da hun gikk i 6.klasse flyttet de til Lillehammer. 
Det var noen klassekamerater som begynte å kalle henne Anne-Cath. 

Anne-Cath. var veldig sjenert. Hun fant ut at hun turte mye mer hvis hun spilte 
teater. 
Hun spilte derfor teater så mye som mulig.  

Da hun var 26 år giftet hun seg med Johan Vestly. Han kunne tegne og male. 
Fra da av ble navnet hennes Anne-Cath. Vestly.

Broren til Anne-Cath. skaffet henne jobb i NRK radio. 
Hennes første hørespill for barn var om Lars Pusekatt. 

Så fikk Anne-Cath. jobb i Barnetimen for de minste. Da laget hun hørespillet om 
Ole Aleksander Filibom-bom-bom. Alle barn i hele Norge satt og lyttet til radioen 
når hun leste. Hun var veldig populær. Det fantes ikke TV eller internett da. 

Etter suksessen om Ole Aleksander Filibom-bom-bom, kom det 7 bøker om 
Mormor og de 8 ungene. Så kom det 8 bøker om Knerten og Lillebror. Så skrev hun 
7 bøker om Aurora og 7 bøker om Guro. Hun skrev flere bøker etter dette også. Til 
sammen har hun skrevet 48 barnebøker. Nesten alle bøkene har tegninger laget 
av mannen til Anne-Cath.

Hun er Norges mest kjente kvinnelige barnebokforfatter. 

Da Anne. Cath. var 88 år gammel døde hun. 

1) Hvem handler teksten om?

2) Hvilket yrke hadde hun?

3) Hvor var hennes første jobb?

4) Nevn noen av titlene på bøkene hennes

5) Hvor mange bøker har hun skrevet?

6) Hvilke bøker hadde du hørt om fra før av?

7) Hva gjør barna på tegningen? 



Anne Catharina ble født for 100 år siden
I 6.klasse kalte klassekamerater henne Anne-Cath. 

Hun likte å spille teater, da var hun ikke sjenert.

Hun giftet seg med Johan Vestly. 

Broren til Anne-Cath. ga henne jobb i NRK radio. 
Hun skrev om Lars Pusekatt. 

Så skrev hun om Ole Aleksander Filibom-bom-bom. 
Alle barn i Norge hørte på radio når hun leste. 

Så skrev hun 7 bøker om Mormor og de 8 ungene. 
Så skrev hun 8 bøker om Knerten og Lillebror.
Så skrev hun 7 bøker om Aurora.
Så skrev hun 7 bøker om Guro. 

Til sammen har hun skrevet 48 barnebøker. 
Mannen til Anne-Cath. tegnet tegningene til bøkene.

Anne. Cath. døde da hun var 88 år gammel. 

1) Hvem handler teksten om?

2) Hvor var hennes første jobb?

3) Hvor mange bøker har hun skrevet?

4) Hvilke bøker hadde du hørt om fra før av?

5) Hva gjør barna på tegningen? 



Anne Cath. ble født for 100 år siden

Hun var sjenert.

Anne-Cath. fikk jobb i radio.
Hun skrev om Lars Pusekatt. 

Hun skrev Ole Aleksander Filibom-bom-bom. 
Alle i Norge hørte på radio når hun leste. 

Hun skrev Mormor og de 8 ungene. 
Hun skrev Knerten og Lillebror.

Hun skrev 48 bøker

Mannen til Anne-Cath. tegnet til bøkene.

Hun døde 88 år gammel. 

1) Hvem  har du lest om?

2) Hvor jobbet hun?

3) Hvor mange bøker har hun skrevet?

4) Hva heter noen av bøkene hennes? 

5) Hva gjør barna på tegningen? 




