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Peter Friberg firar 60-årsdagen med öppet hus hemma i Madängsholm. Foto: Olivia Rydholm 

Färgstark politiker firar 60 år 

Friberg: "Jag har levt ett omväxlande och intressant liv" 

Jubilar Han är moderatpolitikern som alltid har vågat gå sin egen väg och inte är rädd för att 
gå emot strömmen. I veckan fyller Peter Friberg 60 år. 
— Jag har aldrig gjort något jag inte velat göra eller kan stå för, berättar han.  
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För 35 år sedan hamnade Peter Friberg i Tidaholm av en tillfällighet. Sedan dess har han blivit 
något av en profil som kännetecknas av cigarren och de stripade bilarna, men också av att 
våga gå emot strömmen och en ständig strävan efter att vara påläst. Även om den där cigarren 
aldrig har varit tänkt som en del av en image har den med tiden ändå blivit en symbol som 
beskriver Peter ganska bra. 

— Jag vågar sticka ut ur mängden och döljer ingenting. Vill jag röka en cigarr så gör jag det 
och går inte undan. Min personlighet är jag och det har folk alltid fått ta eller inte ta, säger 
Peter. 

Tvivlade inte 

När Peter kom till Tidaholm började han jobba på IAC, eller Bofors som det hette då, och 
stannade där tills företaget flyttade för några år sedan. Sedan dess har han haft svårt att hitta 
ett jobb som går att kombinera med politiken, som är det han brinner för. Den politiska banan 
gav han sig in på 1985, då han blev medlem i Moderaterna. Vilket parti det skulle bli rådde 
det aldrig något tvivel om. 



— Det har varit Moderaterna sedan första valsedeln. Jag har alltid känt mig hemma där, 
berättar han. 

Fritiden spenderar han helst åt att greja med huset i Madängsholm eller ta en tur på 
motorcykeln. Även datorer är ett stort intresse. 

— Jag hade tidigare ett företag som hette "Fribergs skriv- och layouttjänst", där jag gjorde 
hemsidor, reklam och dylikt. Företaget är nedlagt sedan en tid tillbaka, men jag tycker det är 
roligt att hålla på lite vid sidan om. 

Glad jubilar 

20 juli blir han alltså 60 år, eller 2x30 som han själv väljer att kalla det. Att fylla år är något 
han tar med ro och ser nu fram emot firandet av födelsedagen. 

— Vi kommer att ha öppet hus hemma i Madängsholm på torsdag eftermiddag, om det är 
någon som känner för att titta in, berättar han. 

När Peter ser tillbaka på sina 60 år finns det ingen period han minns med extra värme, men 
inte heller något han ångrar. 

— Jag har levt ett omväxlande och intressant liv och varje period har haft sin charm. Åren 
som DJ i Göteborg var väldigt roliga, men tiden på industri likaså. Jag har aldrig heller gjort 
något jag inte velat göra. När jag kom hit på 1980-talet var jag nog lite av en kaxig 
storstadsbo, som trodde jag visste allt, men sedan har man lärt sig mycket på vägen, berättar 
han. 

Påläst politiker 

Nu blickar han framåt mot nya utmaningar och upplevelser. Trots alla år inom politiken har 
han inte tröttnat, snarare tvärtom. 

— Jag tänker leva vidare som vanligt och jobba med mig själv och staden. En dröm som finns 
är att få bli kommunalråd. Inte för titelns skull, utan för att kunna jobba med politik på heltid 
och vara med i kärnan. Det skulle ge större möjlighet att påverka och mer tid att ägna mig åt 
fördjupning. 

Just fördjupning är något som alltid har varit viktigt för Peter - att vara påläst. Han berättar att 
det bland annat är därför han åker till Almedalen varje år. 

— För mig är det viktigt att sätta mig in i saker ordentligt och veta vad jag pratar om. Ett 
exempel är bredbandsutbyggnaden 2003, då jag såg till att vara ordentligt påläst för att kunna 
driva debatten framåt. Jag är glad över att av många ha fått epitetet "påläst politiker" och det 
är något jag ständigt försöker leva upp till. 

  

 Olivia Rydholm  
 


