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LITTERATUR. Tidigare FBK-junioren Karl Petter  Äng har skrivit en värmländsk ”Don Quijote”

Karl Petter Äng hemma vid arbetsbordet i Göteborg. Notera Don                       Quijote och hans väpnare Sancho Panza till höger.  FOTO: PRIVAT 

På damcykel genom Värmland

– Jag läste en massa sam-
tida litteratur under förra 
våren, Augustprisvinnarna 
och så vidare. Samtliga 
böcker var så klart väldigt 
seriösa och välgjorda men 
jag tyckte där saknades lite 
glädje, experimentlusta och 
snillrikhet. 

Tre egenskaper som 
utmärker ”Don Quijote”?

– Absolut, den är ju super-

rolig, och samtidigt mycket 
komplex. Inte minst är den 
väldigt formexperimen-
tell. Cervantes leker väldigt 
mycket med berättarlager och 
berättarpositioner, så det har 
jag jobbat väldigt mycket med 
i min egen bok. Där finns ex-
empelvis en synlig berättare 
som kommenterar vad Karl 
Retter gör, och gör sig lite 
lustig över honom. 

Precis som i originalet an-
vänder sig Karl Petter Äng 
också av fotnoter. Han cite-
rar även friskt ur litteratur-
historien. 

– Så det blir som två paral-
lella berättelser på boksi-
dorna. Det har krävts många 
omtagningar och mycket be-
arbetning för att samtidigt 
försöka behålla glädjen och 
läsbarheten. 

Ett självklart stopp för 
Karl Retter är Alsters herr-
gård. 

– Gustaf Fröding har ju 
skrivit en del om ”Don Qui-
jote” så Retter åker givetvis 
för att träffa ”poetriddaren”, 
som han kallar honom. Ret-
ter ser väl Fröding som en 
likasinnad och står bland an-
nat och pratar med en byst 
över skalden. Jag vet inte om 

jag har varit lite djärv där, jag 
experimenterar nämligen 
lite med Frödings dikter i 
boken. 

Det får Frödingforskarna 
uttala sig om?

– Precis. Vi får se om de blir 
upprörda. 

Vilka riktar sig din bok till? 
– Den vänder sig kanske till 
en mindre skara vana läsare, 
men samtidigt hoppas jag 

att vem som helst ska kun-
na tycka den är rolig, bara 
man ger den lite tid. Och 
släkten och pensionärerna 
däruppe i Värmland tycker 
nog det ska bli roligt att läsa 
om det stora tornerspelet på 
Väsbyudden i Sunnemo, vid 
Lidsjöns strand. För där står 
finalen.
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