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For et halvt år siden 
skrev Moss Avis om 
Matheo Emilian Kjø-
niksen som hadde gitt 
ut sin første bok. Nå 
er Norges trolig yng-
ste forfatter ute med 
bok nummer to.
Geir Hansen 
geir.hansen@moss-avis.no

Den har fått tittelen «Tulleland 
– Alle glemmer alt». Bøkene 
handler om Matheo og venne-
ne hans som er ute på spennen-
de og tullete opplevelser 
sammen med veldig mange 
apekatter.

– Ja, ville apekatter som bare 
lager trøbbel. Vi må rydde opp 
litt etter alt det de har holdt på 
med, forteller den fantasifulle 
unggutten.

Han har en plan om at det 
skal bli fire bøker i serien. Det er 
tre hovedpersoner i fortellinge-
ne, og en av dem er han selv. 
Matheo er allerede i gang med 
den tredje boka, og forteller at 
han til og med har tenkt litt på 
det første kapittelet i den fjer-
de.

– Jeg går ofte og tenker på det 
jeg skal skrive, og så kan jeg set-
te meg ned senere for å skrive 
det ut. I hver bok er det alltid en 
ny jente som er gjest – fordi alle 
hovedpersonene er gutter, for-
klarer han.

Deler inntektene
Matheo skrev på den første 
boka i tre måneder, og jobbet 
intenst gjennom hele påsken 
for å få den ferdig til Verdens 
bokdag 23. april. Inntektene fra 
boksalget delte han med Stif-
telsen Sykehusbarn som fikk 
5000 kroner.

– Matheo Emilian begynte å 
skrive på den første boka da 
han gikk i andre klasse på 
Children's International School 
på Verket. Han kjedet seg litt i 
timene, forteller mamma Line-
Marion Nielsen-Kjøniksen.

I høst startet han i fjerde klas-
se på Reier skole, etter ønske fra 
foreldrene som flyttet han opp 
et klassetrinn.

– Nå har han en lærer som 
«ser» han, og Matheo Emilian 
trives veldig godt, sier moren.

Matheo har spilt forskjellige 

kunnskapsspill fra han var fem 
år, blant annet Scrabble og Mil-
lionær. Han er også veldig inter-
essert i språk og utforsker både 
russisk og tysk på en språk-app 
han har på telefonen.

Flink i språk
– Hva er dine favorittfag på sko-
len?

– Det er norsk og engelsk. Jeg 
må være flink i språk for å bli en 
god forfatter.

– Så du skal bli forfatter?
– Jeg er det, svarer han kjapt.

"
Det er norsk og 
engelsk. Jeg må 
være flink i språk 

for å bli en god forfatter
MAtheo eMiliAn kjøniksen
Om hvilke fag han liker best på 
skolen

Bok nummer to ble ferdig i 
sommer og forfatteren forkla-
rer hvorfor inntektene fra den 
skal deles med Regnskogfon-
det:

– Fordi jeg har lyst til å redde 
trær. Hvis alle trær kuttes ned 
får vi ikke luft.

Matheo elsker å lese og skrive 
på fritiden, og henter mye in-
spirasjon fra favorittbokseriene 
«Gutta i trehuset» og «En pin-
gles dagbok».

– Hvordan starter du når du 
skal skrive en bok?

– Tja, det kommer av seg selv. 
Det er ikke så vanskelig for bø-
kene mine er bare på 50 sider og 
har tolv kapitler.

tre opplag
Bøkene trykkes på et trykkeri i 
England. Pappa tar seg av bok-
designet og mamma er korrek-
turleser. Den første boka kom 
ut i tre opplag. Først ble det 
trykket 65 eksemplarer, så 30 
til, og deretter nye 30 bøker i 
siste runde.

– Nå trykker vi 200 med en 
gang, smiler mammaen.

Matheo Emilian går også på 
taekwondo, han spiller sjakk i 
Moss Schakklub og tar pianoti-
mer på Kulturskolen.

Han er trolig Norges yngste forfatter: 

Matheo Emilian (8) har gitt ut ny bok

nY Bok: Matheo Emilian Kjøniksen (8) bor på Jeløy og er kanskje Norges yngste forfatter.  Foto: Geir hAnsen

Får inspirasjonspris
I forbindelse med utdelingen 
av Riksmålsforbundets littera-
turpriser, som i år går til Simon 
Stranger og Linn Skåber, skal 
det også deles ut en egen på-
skjønnelse til inspirasjon for 
barn. Den prisen går til Matheo 
Emilian.

– Vi vil gjerne at barn skriver 
og har oppdaget en meget ung 
forfatter som vi ønsker å inspi-
rere, sier Riksmålsforbundets 
formann Trond Vernegg.

Deles ut på lørdag
Prisene deles ut til lørdag på et 
åpent arrangement i Sande-
fjord bibliotek under Litteratu-
ruka i Vestfold.

– Hvordan blir det å få en sånn 
pris?

– Det er kjempebra, og da blir 
nok bøkene enda mer populæ-
re, tror den unge forfatteren.

Det blir tre dager med 
samtidsmusikk i Østfold 
når årets HøstRiss går av 
stabelen til helgen.
eva FretHeim 
eva.fretheim@moss-avis.no

Festivalen arrangeres over tre 
dager i Moss, Sarpsborg og 
Fredrikstad. Bak står nyMu-
sikk Østfold.

Årets profilkomponist er 
komponisten Åse Hedstrøm, 
som opprinnelig er fra Moss. 
Hun har hatt fremførelser i Eu-
ropa, USA og Japan, og hennes 
musikk kjennetegnes av ek-
spressivitet i et sterkt person-
lig tonespråk. Hedstrøm har 
også vært en drivende kraft i 
norsk musikkliv. 

"
Dette er et 
visuelt verk der 
lyd, lys og video 

smelter sammen til en 
stor opplevelse
tronD eriksen
Om verket «Flimmer»

I Moss blir hennes verk «Ter-
ra» fra 1998 fremført i Moss 
kirke fredag 9. november av 
det internasjonalt kjente En-
semble Ernst.

– Dette utrolige ensemblet 
med flere plateinnspillinger 
bak seg, skal foruten «Terra» 
av Åse Hedstrøm, presentere 

«Boyl» av Rolf Wallin og «6 
sanger» av rocke-legenden 
David Bowie i et arrangement 
av Jon Øivind Ness. Fløytis-
ten Maiken Mathisen Schau 
fra Moss bidrar med Lasse 
Thoresens «Initiation» fra 
2016, sier Trond Erikson, le-
der av nyMusikk Østfold.

lyd og lys
På Arena blir det et spesielt 
møte lørdag 10. november: 
Da kommer Ensemble neoN-
trio, Parallax-trio, samt lys- 
og video-designer Evelina 
Dembacke. Mossemusikeren 
og komponisten Stian Ome-
nås er sentral som medlem av 
Parallax. 

– Verket «Flimmer» som 
hadde sin urfremføring under 
Ultima 2018, vil denne kvel-
den bli spilt inn live og doku-
menteres på video. Dette er et 
visuelt verk der lyd, lys og vi-
deo smelter sammen til en stor 
opplevelse, sier Trond Erik-
sen.

urframføringer
Det blir flere urframføringer 
på festivalen: Åse Hedstrøms 
«Resonans» er skrevet til små-
strykerne ved kulturskolene i 
fylket og vil bli framført i 
Glemmen kirke lørdag 10. no-
vember. Dagen etter feires 
korpsåret 2018 sammen med 
Sarpsborg Janitsjarkorps. Da 

skal hennes verk «Drawings» 
for symfonisk janitsjar urf-
ramføres på Sarpsborg Scene.

– Den talentfulle komponis-
ten Toralf Willy Nørbech fra 
Moss, får urframført sin første 
strykekvartett på konserten i 
Glemmen kirke, mens Trond 
Erikson, som er bosatt i Skip-
tvet bidrar med en liten fantasi 
over Martin Luthers «Ein feste 
Burg» på Sarpsborg Scene søn-
dag 11. november, sier Eriksen. 

ny musikk - og litt eldre 
musikk på årets høstriss

ProFilkoMPonist: Åse Hedstrøm fra Moss.  Foto: Anne helene GjelstAD

til ArenA: Parallax, med 
blant andre musikeren og 
komponisten Stian Omenås fra 
Moss (i midten).  PresseFoto
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Torsdag blir det forfatterkveld med Jan Ove 
Ekeberg (bildet) på Råde bibliotek.Han vil 
fortelle om romanserien «Den siste vikingkon-
gen», med vekt på boka «Djevelens rytter». 
Serien er basert på virkelige hendelser i Harald 
Hardrådes liv. «Djevelens rytter» er bind to i 
serien, og en frittstående fortsettelse av 
«Krigens læregutt». Han har lang erfaring som 
journalist og var i en årrekke programleder for 
Økonominyhetene på TV2 Nyhetskanalen.

råDe BiBliotek

Forfatterkveld 

GosPel:  Vidar Busk (fra 
venstre), Paal Flaata og 
Steven Ackles får hjelp av 
Moss Korforening i Jeløy kirke 
onsdag kveld PresseFoto

Onsdag kveld blir det 
gospel i Elvis Presleys ånd 
i Jeløy kirke når trioen 
Vidar Busk, Paal Flaata og 
Steven Ackles inntar 
kirkerommet.

pål andreassen

De tre meriterte vokalistene 
får med seg kvalifisert lokal 
hjelp av ingen ringere enn 

Moss Korforening. Turnéen 
går under navnet Elvis Gospel 
og de tre herrene har med seg 
lokale kor over hele landet. 

– Det er like utfordrende å 
øve inn gospelmusikk, som 
det er å øve inn klassisk. Elvis 
Gospel er den del av en Nor-
gesturnee og vi er stolte av å få 
lov til å kore denne gjengen. Vi 
skal også ha eget repertoar, og 
vi ser fram til å få vist en annen 

side av oss i Jeløy Kirke, sier 
Grete Haaland i Moss Korfore-
ning.   

elvis, gospel og lokal korsang


