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40 är nominerade

Vad ärmystik och vad är
enmystiker? Den frågan
känns berättigad inför bo-
ken ”Mäster Fritz”. Rent all-
mänt kanske vi vet att det
rör sig om religiösa termer,
om sättet förmänniskan att
närma sig en högre verklig-
het, helt enkelt Gud. Eller
kanske kan vi åberopa en
mera trivial förklaring, en
diagnos sommedmodernt
medicinskt språkbruk kall-
las för Aspergers syndrom.
Låt oss inledningsvis åter-

berätta ett helt vanligt livs-
öde. Fritz Olofsson föddes
1929 på en enslig bondgård
i byn Bygdsiljum i Burträsk
någramil söder om Skellef-
teå. Detta skedde i en trakt
påtagligt präglad av kyrk-
lig tradition. Sedan blev det
realexamen i Piteå sompri-
vatist, folkhögskolestudier
och studentexamen. Under
två år läste han i Uppsala
teoretisk och praktisk filo-
sofi samt religionshistoria.

Även tidigare hade Fritz vi-
sat sig varaminst sagt ”an-
norlunda” och ämnesvalet
vid universitetet får nog be-
kräfta detta. Senare fick stu-
diernamera teologisk in-
riktning somhebreiska och
en kurs vid ett ekumeniskt
centrum i Schweiz. Samti-
digt förde han kampmot
tobak och föredrog själv
kruskagröt.
Prästvigning följde på

luciadagen 1959 och där-
efter var det dags för kor-

tare uppdrag i Hortlax, Älvs-
byn och Skellefteå, uppdrag
som tydligen innebar något
av ”hundår”med korta vis-
telser, primitivt boende och
inteminst att den ambitiö-
se unge prästen hade svårt
att fullgöra alla uppgifter
som åtminstone han själv
lade på sina axlar.

Mystikern Mäster Fritz, vart
tog han vägen? I bokenmö-
ter vi en personlig bekän-
nelse: ”Jag har levat i ett
mystisktmedvetandetill-
stånd i åtminstone tretti-
ofem år”. Detta uttalades
1997 och skulle gå tillbaka
till året för hans prästvig-
ning. Vi kan kanske tolka
det som att efter påtagligt
många studieår stod han
inför att lämna den akade-
miskamiljön. Det gick så
långt att Mäster Fritz ute-
slöts från de högre semina-
rierna i religionsfilosofi. Re-
sultatet blev att han kom
att arbeta som vikarierande
församlingspräst i Boden
under sju år. Mystiken som
han levatmed så länge skul-
le konfronterasmed prak-
tiskt församlingsarbete.
Den övergången hade åt-

skilliga komplikationer. Till
det positiva för Fritz var att

i Tornedalen arbetade Hans
Hof under femton år som
präst och de båda fann var-
andra. Norrbotten hade
därmed något så sällsynt
som två verksammamys-
tiker.

Till det negativa hörde att
Fritz i all sin lärdom inte
kunde tala till folket, all-
raminst somhan önskade,
på hebreiska. Kanske får vi
gå ett steg vidare: ”Han kän-
des igen i sin svarta präst-
skjorta och på sin nedåt-
böjda gångstil, alltidmed
en bok i handen. Han kom
också cyklande i sin svarta
långrockmed en röd hals-
duk fladdrandes omhal-
sen. Bilister fick se upp, för
själv gjorde han det inte”.
Slutet på den historien blev
att han ansågs vara omöj-
lig som församlingspräst
och därför beviljades en
personlig tjänst för forsk-
ning i Uppsala. Där avled
han 2008.

Åke Åredal har samman-
ställt en rad uttalanden av
kollegor som intygarMäs-
ter Fritz kunskaper och
djupa tänkandemen ock-
så hans avvikande beteen-
de. Där kommer diagno-
sen Aspergers syndrom att
nämnas – eller att han hade
en funktionsnedsättning.
Det borde ha funnits plats i
Svenska kyrkan även för en
särling som Fritz, pläderar
Åredal.

Men så fanns det egent-
ligen inte, åtminstone inte
på hans tid. Han blev istäl-
let hårt behandlad. Kan det
bero på ett envist fasthål-
lande vidmystiken som en
övergripande trosuppfatt-
ning? Kan det bero på en
helt annan förståelse idag?
En så oväntad källa somWi-
kipedia antyder något så-
dant: ”Svenska kyrkan har
under senare tid officiellt
öppnat sig alltmer för kris-
tenmystik, delvis under in-
flytande från DagHammar-

skjöld och K-G. Hammar, vil-
ket iblandmött viss kritik”.

Mäster Fritz skulle därmed
vara lättare att förståmen
gäller samma sak att kunna
ta till sig honom i det dag-
liga livet? Särlingen finns
kvar och Åredal har gjort
sitt för att teckna ett förstå-
ende porträtt.

Kjell lundholm
kulturen@nsd.se

NY BOK
Åke Åredal
Mäster Fritz. En svensk mys-
tiker
Förlagshuset Siljans Måsar

En mystiker i prästkappa

mystiker. ”Mäster Fritz”, prästen och mystikern Fritz Olofs-
son (1929-2008).

Tack alla NSD-läsare för
nomineringarna till NSD:s
kulturpris! När nomine-
ringstiden gick ut klockan
12.00 i går, måndag, hade
60 nomineringar kommit
in, fördelade på 40 perso-
ner eller organisationer.

Det betyder att det finns no-
minerade som fått fler än en
nomineringochdet återstår
att se om kulturprisjuryn
delar NSD-läsarnas uppfatt-
ning, att den som fått flest
nomineringar också får pri-
set.
Det är en stor spridning

på nomineringarna och det
visar att kultur är ett vitt be-
grepp. I skaran finns en ra-
diojournalist, en politiker,
en bokhandel, ett Folkets
hus, en poddradiokanal, en
orkesterledare, m. fl. Bland
de nominerade finns denna
gång också en Augustpris-
vinnare. På Luciadagenmed-
delas vemsomfårNSD:s kul-
turpris 2016.
Här är de 41 nominerade:

Aimo Lukku
radiojournalist

Anna Vnuk dansare
Anne Angeria teater
Ann-Helén Laestadius

författare
Bo Selinder musikskapare
Bodens riksteaterförening
Elin Persson körledare
Eva Hagström konstnär
Eva-Lena Skalstad
GunnarWestrin författare
Hantverksveckan iÖverkalix
Hilding Niemi musik
Jonas Brännberg politiker
JP Nyströms musikgrupp
Karl Petersen förläggare
Karolina Johansson

Teater Bröt
Kerstin Anttila journalist
Kiruna bokhandelsfören
Kontext litterära samtal
Lansjärvs Folkets hus
Lars Israelsson

kultursekreterare
Lawe Söderholm författare
Lilian Ryd författare
Lina Stoltz författare
Lis-Marie Hjortfors

dokumenterar
Magdalena Forsman

Jokkmokkspodden
Maria Ragnestam

museitjm
MarkusWargh

kyrkoorganist
Raj Raj band musikgrupp
Roger Sandberg konstnär
Roland Andersson

mångkonstnär
Ronny Eriksson

ståuppmm
Solveig Larsson stickkonst
Sten Losenborg författare

Svante Lindqvist
musikerm.m.

Sören Pekkari musik
Tord Pettersson konstnär
Ulf B Jonsson

foto ochmusik
Victoria Harnesk

Jokkmokkspodden
Åke Sundberg

Bodens orkesterförening

Jan Bergsten
jan.bergsten@nsd.se
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Foto: Marie Ridderström

Anne Angeria.
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Bob Dylan själv kommer
inte att delta vid No-
belfestligheterna,men
stjärnan kommer ändå
att leverera ett tacktal
till banketten, skriver
Nobelstiftelsen i ett
pressmeddelande. Det
är fortfarande inte klart
vem som ska läsa upp
talet - och inte heller hur
Dylan ska få priset rent
fysiskt. Vid prisutdel-
ningen kommer priset
i litteratur presenteras
av Horace Engdahl, men
Dylan skickar inte någon
representant för att ta
emot det av kungen.
Somplåster på såren

ska den amerikanska
rocklegendaren Patti
Smith sjunga en version
av Dylans ”A hard rain’s
a-gonna fall” vid prisut-
delningen. (TT)

Dylan skickar
tal till
Nobelfesten

Bob Dylan. Foto: Chris Pizzello


