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N狂mm v軸筒rsta en fo血鴫re djupare an vaI咄gt,

(賂bes6ker man dermes hemort, S舶ver fo]庇鵬aren

OCh jour離山sten Ak W硯sapar. F6r honom oppmde

ねn Frideg征ds飴rfa他rstxp en d6rr t田den gemen-

Samma hemorten Enk$ping.

J畑n拙deg館胸sゆt坤dr
⑯O調親心続軸調: A柵Weisapi町僑dd

I TUrI(menlstan, ar f6mmare州i ett 20-

ta=)6cker; mediem l Svenska博rfattar-

f6rbundet och hedersmediem = ntema-

tIoneIIa PEN-klub快さn. Han har maglster-

examen I Joumailstll( (1979) och imeratur

(1989) fran universltet l MOSkva och

n前額αeXameれi創OSO筒e雌Oま9) f磨れ

UPP±賦1a universltetet.

Pa gmund av sIna unders6kande artlkIar

Om m瑚6f6rst6rlngen l Turk11博nlstan ute-

S16ts han 1993 ur F6rねttarf6rbundl嚢OCh

」OI」malistforbuildet i sltt 11em看and o⊂h

f6rklarades av reglmen tlli folkets fiende

OCh hans lめcI(er brandes pa b割. Numera

ar Ak Welsapar bosatt l帥k6plng.

ar 1999. En gang n餌jag gick p糾astra

Ringgatan s〔6tte jag p16tsligt pa en

Staty vid en liten pa血Detvar en man

med tussilago i handen. Han stod

lutad mo〔 en Sten OCh det kandes som

Om dar stod en levande manniske som

bjuder pa en lugn dia10g. Iag stame・

de, lえste skylten ∝h det 6ppnade鉛r

mig ett飴rfattamamn - Jan Fndegard.

F脆n den dagen b〈5Ijade jag intressera

mig飴r Ian Fridegard och lasa hans

b6ckeL Hans r6st lat飴r mig meroch

mer som en riktig Enkepings重Ost, det

Var nagOt SPeCiellt att bo i Enk6ping

∝h lasa Ian Fridegards b6ckel: I)ess-

u〔Om bekantade lag mig medAase

Fridegまrd nar Ja n Fridega rds割1skape〔

kom ut med en bok om飴rfattaren:

「an Fridegard Mimesbok 2O17’, en

bok med rikt inneh急ll och data, en

O飴rmedlad histona om飴rfattaren

darAase Frideg急rd och Mats O

Karlsson lyckas presentera den folk-

kare飴rfattaren i en elegant fom.

〇億着r憤れe競axさの1i a競飴r魚億are

alltid livnars ur sin hemort.

Det handlar om inte bara inspira-

frone裏声e〔 finns saker och亡ing釜nnu

djupare och viktigare -飴delseorten

fomerar飴rfattarens personlighet.

Jan Fridegard och Enk6pingstrakte n
h6r ihop. Enkdping gav honom in-

SPiration som gjorde honom till en

StOrSlage n飴rfattare. F6r飴delseorten

fims in〔e rika eller fattiga, fims bara

egna・

Jan Fridegard uppstod som en stor-
Slagen鐙rfattare i Enkdping ∝h det

Sager myCketom honom. I Enk6pings.

trakten vaxte han upp och han hade

Sina ’smul〔rons恰11e n" i bamdomen,

hさr fick blivande飴rfattare de mest

OVarderl iga modvationer att skrive,

Sk己pa・

Nきr man vill fors鰭en forfattare

djupare an vanligt, da be§6ker man

鰭I.fattarens hemorL Dar hittar man

atmos鰭ren som en gang i tiden bi・

d[Og till uppkoms〔en av en konstn釜T-

1ig person]ighet. Efte rsom min nena

fran bamdomen ar starka och genom-

Syrar forfatta mas fromtida litte略ra

Verk, Sa blev det ocksa f紅Jan Fride.

幾重d.
Ifiol bes6kte jag Marbacka, Selma

Lagerl6応hemtrakt. lntIeSSet att be-

S6ka Selma Lager16fs hemor[ hade

VuXit hos mig n叫ag 6versatte hennes

b6cke購A競艇§6ka 8ISisk亡nらg°n °直

dar du redan vis〔ades andlig[ - en

Sきrskild賭nsla. Dar kan man鐙nga en

andlig kommunikation med personen

SOm rmn vill diskutera sal(er OCh ting

med i勺IS血eし

Den 5 j血l l’鯵te vi i Jan Frideg計ds

fotspar n和det arets kyliga飴rsommar

gavialla fall eng。dchans節ross att

f@mim ma sk6nheten av Fridegards

relaterade E nk6pingstrakteI:

Resan b6rjade舶n BiskopsAm6

folkh6gskola, ddr det fanns ett rum

med bctker fran Jan Fridegards

bibliotek. Man筒rs亡ar att han var

mangsidig n紅man ser hans創skade

mu sikinsmment som gitarp dragspel
OCh烏°1 i則mmeしBa輪en litende(却

till ]an Fridega rds鉛rfattarportr約

〇 han lさrde sig tre olika musikaliska

instrumen〔 Pらegen hand.

Aase Frideg且rd, SOm Var med p急

resan och guidade oss, berattade hur

fadem drOmde om att sjalv hitta en

Vikingatidens runsten med text och

hurhans d船m uppfylldes till sist och

han gjoI‘de en verdefull uppcackt.

鴫な5寄請e血lな巾d Jans sk両胸○○d pa

hans hemmuseum i Overgran och

tankte - jagvar bara toIv ar胎rhan

gick bort, ar1968. Hur mycketvisste

jag da om wirlden och Sverige? Inte
mycke串ven om Jag redan d狙aste

Om Li11ebror ∝h Karlsson p& taket av

Astrid Lindgren. Jagvarda en skolelev

OCh a心etade s務ongsmきSSigt hela

ljusa dagen pa koIchos precis som Ian

i samma alder mj6lkade herrgardens

kor istallet飴r modem som inte lang-

「e o重kade亀rbet合.

Jag cankte pa livets ovきntade om-

Vandlingar som hant mig efte「1968

d証vid Ians skrivbord._ Atmos鐙ren

framkallade i hj急rta〔 m急nga kansIoI’

∝h funderingaI: Att sitta i ett rum d計

din aldre odl intematione11t kきnda

kollega en gang i tiden skapade sina

folkk計a b枕ker ∝h lyssna pa be.

rattelsen om hans liv av hans dotter
- det var menings餌It ∝h en enas也-

e nde upplevelse・

Detvar som att for en gangs skull偽

leva paralle11〔 med Jan Fridegard, hans

tid ach han§ l庖rld. Och detta inte minst

岨Ck vare Aases ansp略ksl()sa me n

mycket levande skildring av fadems

鰯譜。_
gかd崎de
e同和da

§血櫨med-

ma重mis重【Or

a競輪§a輪書t曾

愉ぬⅥ閥k om

S岨館山的
脆go章som

v種r §電機a償

aCCep健輪

Sa重職飯田

勧さ富なIass・

血皿e秒r

i嘩n
種v ha後場

筒重鑓筒調書

瞳lm適意

1iv och familjens datida vardag. Tack

Vare Aases berattelse fick man mycket

bredare perspektiv i sin syn pa Fride-

gards飴rfattarskap, allt som man l謎t

OCh fortsat〔er lasa av樽rfattaren.

i Jans bルIIoteI(Snm PらBiskops「AmO

folkhOgskola sag vi kanda litteぬra

Verk血an olika delar av l胎rlden som

Vittnar om hans breda intresse for

Vさrldslitteraturen. Han hade i sitt

bibliotek bland a nnat bOcker av

ryska klassiker som Leo folstoj, Ivan
mrgenjev, Anton Tjechov Dessutom
be重さttade Aase om fadems sarskilda

intresse f軌de ryska klassikemas lit-

〔er釜ra m謎terverk som jag ocksi v告xte

upp med.

Var resa avslutades i minnesstugan i

Gade切d和bodde forねttaren i sex ar

med sina for乱draI. I stugan fanns en

VaS med prastkrage pa boI’det. Aase

Fridegard, Mats O Karlsson, Ma重ja

Ostring, Inger Han§en, Sona Welsapar

∝h jag pas§ade pa att fika vid stugan

n計naturen bjOd oss pa en fin solig

S調nd

J寄書stod vld飴確定ct i det lilla trahuset

d狙f脆n en gang i llVet Ian Fridegard

dagligen sag ()ver f乱ten taget som

鏡Ck me11an S亡∝肌°1m och E血くらpin呂

Och jag fors6ker鯨se genom samma

fonster idag nまgot som foI屯ttaren sag

men formodligen inte hade hunnit

be略競a o肌

En skarp syn hade Jan pa livet och

en tydlig realistisk節rfattarstil i sitt

Skrivande. Mig fascinera r hans計lig-

het i skapandet, med djup realism

Skildrar han livet. I美SvenSka statar-

fam組jemas vardag med sina i undan・

tagsfall gl紳e stunder ∝h vardagliga

bekymmer - Skulle vara ett levande

minne om landets飴rflutna.

Jan Fridegard wigade erbjuda sina
medm着nniskor att lきsa litte「急ra verk

Om S〔atarlivet, nigot §Om Var SVat

att accep〔era for hans samtida dver一

曲assk01leg°「 i b()垂n av hans筒r-

息亡tarkar血紅

rm糾vir uppgi償numera att vaga

inte g16mma all〔 SOm Jan en ging i

tiden vagade skildm, det som huvud-

Sa曲igen岨1ar om oss mきnnisk叩

manskl iga relationer och mansklig-

heten…den klara meningen som inte

har med tid ∝h tider al宣g()ra.- Uan

Fridegard. Lars Hard gar vidare, 1951.)

Nきr Ⅵ va喜p鈍iskops「AmO書01kh(〕骨

Skola mdtte vi en grupp ungdomaI.

Detvisade sig piga en litteraturkurs

∝h ledaren berattade att de precis

hOll pa att diskutera Jan Fndegards

litte胎ra verk. Intresset船r Fridegards

litter急ra an′ for[Satter Va ra StOrt.

ÅkⅥね的
E[k6pi ngSf6rfatta「e medie用SFF ∝h

heders「nedlem =ntematl oneha PEN-klub【鷲n


