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Bygdsiljummystiker
föremål för ny bok
BYGDSILJUM.
Fritz Olofsson från
Bygdsiljum uppmärksammades av många
för sitt ibland udda
yttre samtidigt som
han ägnade livet åt att
försöka finna kärnan
i både människan
och religionen. Nu
kommer en bok om
Bygdsiljumsonen.
Att bokens författare Åke
Åredal kom att skriva om
prästen, teologen och mystikern Fritz Olofsson som
föddes i Bygdsiljum 1929
kommer sig av tre olika
minnen.
– Mitt första minne av
honom är att jag såg hans
baksida och tyckte att han
var en kuf. Det andra var att
han skrivit ”En mystik troslära” och att jag pratade med
honom i telefon. Vi pratade
om att träffas för att ha en
dialog men sen dog han kort
därefter. Det tredje minnet
är att jag drömde om honom,
förklarar Åke Åredal.
Bokens första del handlar

Fritz Olofsson sågs också
som ganska udda av många
människor han mötte.
– Det finns en del dråpliga anteckningar. I Uppsala
var han ett original som alla
kände till, säger Åke Åredal
och tillägger:
– Han hade svårt med det
yttre och var ganska socialt
obegåvad.
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I ”Mäster Fritz.” beskrivs
också den livsåskådning
som Fritz Olofsson förespråkade och som Åke Åredal tycker är extra aktuellt i
och med påvens nyliga besök
i Sverige:
– Det handlade mycket
om att förena olika religioner men vad som gör det
har påven inte gett något
svar på men det har däremot Bygdsiljumsonen Fritz
Olofsson gjort.
Men även för den som
är mer intresserad av sina
hemtrakter än Fritz Olofssons mystiklära utlovar Åke
Åredal en del intressanta inslag i boken:
– I slutet finns en oväntad knorr om vad kyrkan i
Bygdsiljum kan betyda. Men
det får den som blir nyfiken
läsa sig till själv.

Punkten i titeln ”Mäster Fritz.”
är fullt medveten och betydelsefull, enligt författaren Åke
Åredal.
Olofssons
uppväxt
i
Bygdsiljum och hans liv
och gärningar fram till döden 2008. En viktig del av
livet spenderades i Uppsala
där han också var livslång
doktorand i teologi.
– Han sa att han inte kunde skriva och skrev bara
brottstycken så det blev aldrig någon avhandling trots
att han var mer kunnig i
teologiska frågor än professorerna, säger Åke Åredal
och lägger till:
– Men boken finns det med
en fantastisk trevlig text av
honom som visar att han
visst kunde skriva.

VIKTOR LAGERBORG

Flera av den tidens Bygdsiljumbor samlade ihop pengar för att den studiebegåvade Fritz Olofsson
skulle kunna studera.
Foto: PRESSBILD/FÖRLAGSHUSET SILJANS MÅSAR
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Columbia.
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