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Fritiof Nilsson Piraten är inte bara en
legendarisk författare, han är en skånsk ikon.
Det är inte bara romanfigurerer som Bombi
Bitt, Eli, bokhandlaren, Texas Ros, Franskan,
patron Esping och alla de andra som har gått
till historien: Piraten själv lever vidare genom
de historier som berättas om hans liv. Att bara
en bråkdel av dessa historier är sanna, är helt i
mästarens anda!
När vi talar om Piraten och Skåne, så formar
sig ett nytt område på kartan, det område vi i
boken kallar ”Piratenland”: Piratenland är inte
bara ett geografiskt område, utan också ett
sinnestillstånd. När du befinner dig i
Piratenland befinner du dig i ett landskap där
äventyr väntar bakom varje hörn, där
barnasinnet och upptäckarglädjen väcks till
liv. För alla har vi väl en Bombi Bitt inom oss?

Det är i Piratens – och Bombi Bitts – fotspår vi nu ska följa, på detta äventyr i ett skånskt landskap där
mycket är nytt, men där mycket också är sig likt sedan Piratens barndom.
Piratenland utgörs dels av det gamla Färs härad, det vill säga större delen av nuvarande Sjöbo kommun,
och södra delarna av Hörby, med Vollsjö, där Piraten växte upp, som självklart centrum. Piratenland
utgörs också av det Österlen som Piraten gjorde till sitt och blev en symbol för, när han flyttade till
Kivik. Vi gör en avstickare till Ystad, där Piratens rebelliska ådra blommade ut för fullt under tiden på
läroverket. Men boken vore inte komplett utan en rundvandring i Lund, staden där Fritiof läste till
advokat och träffade många av de original han senare skulle skriva om. Och givetvis Malmö, där han
hade en lägenhet mot slutet av sitt liv, Malmö där han satt på Kramer och Savoy, och tog färjan till sitt
älskade Köpenhamn.
Boken innehåller citat ur Piratens böcker, men även brev, anteckningar och intervjuer bidrar till
helheten. Piratenland - En resa genom Fritiof Nilsson Piratens Skåne är både en reseguide, och en
litterär och geografisk upptäcktsresa. Ta med boken på utflykten eller upplev äventyret hemma i
läsfåtöljen!


