16

torsdag 1 juli 2021

Kultur & Nöje
Författarsamtal: Karl Petter Äng

Karl Retter av Raftö, alias Karl Petter Äng med Rosinanta och Sancho.

Bild: Marita Adamsson

Konsten att göra
vardagen till ett
hisnande äventyr
Nyponsnåren blommar och måsarna skriker över Raftö. Här har Karl Petter
Äng sitt sommarviste och här startade han sin vidunderliga variant av Don
Quijotes äventyr för åtta år sedan. Nu möter han mig på vägen. Till min överraskning i sällskap med Sancho. Och Rosinanta visar sig stå bakom knuten.
Miguel Cervantes klassiska verk
om ”riddaren av den sorgliga skepnaden” Don Quijote som på sin häst
Rosinante och i sällskap med sin
väpnare Sancho Panza gav sig av på
halsbrytande äventyr kom ut i två
delar, en 1605 och en 1615.
Karl Petter Ängs Historien om Karl
Retters äventyr, sannskyldigt framlagd
av Sebastian Vegræus kom ut tidigare
i år och skildrar hur Karl Retter av
Raftö ger sig av på äventyr på sin
cykel Rosinanta. Ja, det ska sluta

på -a. Cykeln är nämligen av damvariant. Någon väpnare hade inte
författaren Karl Petter Äng när han
verkligen företog cykelfärden från
Raftö norr om Tanumshede till
Sunnemo söder om Hagfors, men
tro mig eller ej – bredvid honom
på vägen hoppar och skuttar nu
Sancho, inte riktigt mogen att
hälsa på mig än. Han tittar litet
misstroget. När vi slagit oss ner
vid bordet på altanen utanför Karl
Petters sommarhus somnar han

bums och vi ger oss i kast med
litteraturen.

Cykelturen kom först. Bokidén växte fram under färden, berättar Karl
Petter. Det var sommaren 2013. Han
lastade farfars gamla campingtält
på cykeln och började färden från
huset på Raftö, som varit mormors
och morfars sommarhus, mot farmors och farfars dito i Värmland.
– Jag hade inte gjort sådana äventyr med mor och far. De var litet

oroliga och talade om vägbanditer,
men jag gillade det. Och jag hade
läst om Harry Martinson som
under en period när han var olycklig
i äktenskapet med Moa gick från
Sverige till Holland. Klarade han
det, skulle jag väl klara det här.
Förutom farmors och farfars fritidshus i Sunnemo hade han målet att
cykla till Rotary i Kristinehamn,
där han skulle hålla föredrag om
sin första bok, som just kommit ut.
Han genomförde det. Under resans
gång föddes känslan av att äventyret var besläktat med Don Quijotes
och cykeln blev alltmera Rosinante.
Bokidén började utvecklades.
Han hade visserligen en master
filosofie i litteraturvetenskap, men
han hade inte läst Don Quijote så
noga. Så väl hemkommen fick han
ge sig i kast med det tusental sidor
som är den svenska översättningen.
Han håller fast vid idén att skriva
sin nutida variant, men det tar sin
tid att finna den rätta litterära och
språkliga vägen.
– Jag släppte två diktsamlingar och en sms-bok emellan, men
sedan var det dags för Retter och
Don Quijote.
Det var inte helt enkelt. Hur hittar
man rätt stil och ton? Vilka äventyr
ska vara med? Vilka fiender kan han
ha? Vilken koppling till nutiden?
En första version refuserades när
han skickade det till förlagen.

– Hösten 2019 tog jag tjänstledigt
från skolan och skrev. Då hade jag
hittat tonen. Det är inte den prosa
man möter till vardags, konstaterar
han.
Nej, det är inte det. Litet slarvigt
karakteriserande kan man kalla
den högtidlig – stora ord, långa
meningar, många adjektiv, gott om
känslomässiga utrop.
– Cervantes Don Quijote är avancerad med många olika berättare.
Formmässigt har jag behållit en berättare och det finns en författare
bakom honom, säger Karl Petter
Äng.

”

Retter kokar äventyr
på en spik

Ett faktum som gör redan inledningen komplicerad, för först
kommer Författarens förord, sedan
kommer Berättarens. Det gäller att
hålla isär dem.
Författaren sitter här på altanen:
Karl Petter. Och hans förord är ett
manifest som talar sig varmt för
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Äventyren utspelades 2013. Nu är boken klar.

Bild: Marita Adamsson

Karl Retter av Raftö har slagit läger.

”den glada litteraturen” – även om
förlagan handlar om riddaren av
den sorgliga skepnaden. Han gillar
manifest. säger han, som dem från
de modernismens -ismer – dadaism, surrealism, expressionism –
som säger vad författarna vill med
litteraturen.

– Cervantes gör sig lustig på Don
Quijotes bekostnad, men det finns
också en tro på livet. Don Quijote
lever i en låtsasvärld men får med
sig byborna och världen i den. De
dras in i hans riddarvärld och kan
inte sluta.
Ett begrepp som kan användas för
att beskriva vad som sker och som
fängslar Karl Petter Äng är mimetisk smitta.
– Det utgör ett driv i min bok.
Omgivningen vill göra Retter frisk
från hans idéer genom att lura honom till ett tornerspel vid hans farfars hus i Värmland, där han också
ska fåt träffa sin älskade Linnéa av
Lundby. Där spelar de själva roller
och går in i hans värld.
Kan man se en likhet med dem som
nu spelar live-spel?
– Javisst, de gör rolltolkningar.
Han ser även en likhet med renässansstilen med upptåg, god mat
och dryck.
– Där finns också en optimism
och ivrighet. Rörelsen, kraften och
glädjen i det understryks av stilen.
– Retter kokar äventyr på en spik.

Bild: Privat

Han hittar dem även om de inte riktigt finns.
Som när näckrosorna i Parsetjärn
förvandlas till sjöodjur sedan han
dubbats vid Preemmacken utanför Tanumshede och fortsatt mot
Bullaren. Då har han redan hårt
och målmedvetet kämat sig uppför De Sega Branta Backarna Utan
Ände, det vill säga Klagerödsbacken
i Bullaren, medan han föreställt sig
mötet med riddaren av dessa backar.
Den nyfikna blicken på omvärlden
liknar barnets ivrighet och glädje
inför livet.
– Det är viktigt att behålla den för
det egna livet, slår Karl Petter fast
och berättar hur en värmlänning
som läst en intervju om boken bestämt sig för att ta med barnbarnet
på cykeltur.
Med samma envishet som Retter
har Karl Petter kämpat med boken
om honom.
– Jag är en envis typ och jag höll
ut. Jag hade väl en dumdristig tro
på detta, parad med envishet och
glädje.
Det där låter väl som om du beskriver Don Quijote?
– Ja, det kan se så ut. För mig kändes väl mest som att jag måste göra
klar den här boken.
Och nu?
– Jag är lärare vid Göteborgs
Yrkesgymnasium och det har varit
fullt upp med skolan i vår, samtidigt som boken skulle komma ut.

Depåstopp vid Skåpakiosken.
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Rosinanta på en öde Värmlandsväg.
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Fakta: Karl Petter Äng
Född och uppväxt: i Norrköping
Ålder: 36
• Familj: Sambo och hundvalp
• Gör: författare och lärare
• Bor: Göteborg och Raftö
• Gör: Författare och lärare
• Har gjort: Gått ishockeygymnasium, spelat med Färjestads BK
• Annat: Tennisnörd
• Böcker: Letaren (2013), sms
mellan K&E, Fartdikter (2018),
Chapmania (2018), Historien om
Karl Retters äventyr, sannskyldigt
framlagd av Sebastian Vegræus
(2021)
•
•

Men nu kliar det litet i fingrarna.
Jag kommer att vara mycket här i
sommar och får mera tid.
Det är klart att det finns en
dröm om att få vara författare på
heltid, säger han. Fast den har inte

funnits där alltid. Hade jag frågat
om framtiden under detta milleniums första år hade svaret blivit
”ishockeyproffs”. För Karl Petter
från Norrköping gick hockeygymnasium i Karlstad och spelade med
Färjestads BK. Tills han lade av
efter skolan.
– Det blev så mycket fokus på träning, med press och förväntningar.
Och jag hade fått andra intressen
också, jag skrev låttexter för rockband. Det blev mer och mer texter
och litteratur.
Hockeydrömmarna övergick
snabbt i författardrömmar. Han
läste litteraturvetenskap i Göteborg
och blev del av ett gäng där vänner
gav varandra mod, glöd och energi att fortsätta. Men det behövdes
pengar för brödfödan också och
Karl Petter Äng tog ett snabbspår
till lärare i svenska och sociologi.
Det börjar bli dags att plocka fram
Rosinanta för en bild. Och Sancho
ska självklart vara med. Han sover
djupt på altangolvet, men vaknar
snabbt när Karl Petter pratar med
honom. Nu vågar han hälsa på mig
också.
Om någon kommer att ta tid från
skrivandet i sommar så är det nog
han, 20 veckor gammal och nyfiken
på livet.
Ty Sancho är en valp, en vit
kungspudel. Gissa vem som kom
på namnet?

”

Där finns också en
optimism och ivrighet. Rörelsen, kraften
och glädjen i det understryks av stilen.

– Min sambo låter mig bestämma
namnet för att jag ska gå med på att
skaffa hund. Vi har haft en hund
förut. Den hette Federer.
Karl Petter Äng betecknar sig
nämligen som tennisnörd också
och idolen är Roger Federer.
Hur är det att ropa Federer på sin
hund?
– Man får säga Freddy eller
Feddan eller något. Men jag tycker
det är roligt att se att det står Federer och Sancho i papper hos till
exempel veterinären.
– Jag ska försöka bada med
Sancho i dag. Med flytväst.

Marita Adamsson

marita.adamsson@stnb.se

