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Et medlem i FSG spørger nu os andre i foreningen:

Litografi…
Hvor mon det stammer fra?
Og skulle vi finde frem til bogen, der passer til litografiet, så håber jeg, at jeg kan
erhverve mig den bog et eller andet sted.
Tænker I har nogle gode kontakter til Etlars bibliografi.
ABJ
Fra et medlem i FSGs bestyrelse kommer der en kommentar allerede nu:
Kære alle
Det ligner et særtryk, som kunne være brugt som forside på en historiskagtig roman (evt. Carit Etlar), men umiddelbart har jeg ingen idé om, hvor det
hører til.
Men den indgår i hvert fald ikke i hverken 'Gøngehøvdingen' eller 'Dronningens
Vagtmester', så den er nok ikke lige til højrebenet - og det kan godt blive en ret
stor opgave at 'lokalisere' denne Poul Steffensen-tegning.
Det ligner noget fra en ridderroman, og man kunne jo starte med at kigge Gøngemarkedets 'bogsalgsbøger' igennem.

Men Poul Steffensen (1866-1923) var en meget populær og meget anvendt illustrator, og
han tegnede og malede til et væld af bøger og tidsskrifter. Det er jo som udgangspunkt slet
ikke sikkert, at den hører til i en Carit Etlar-bog.
GS
Det er jo rigtig fint, at en sådan debat opstår i vor forening. Vi håber på at der blandt vore
400 medlemmer måtte komme en løsning frem, som kunne kaste lys over sagen.
”God jagt”.
JB
Et logisk sted at starte sin søgning efter litteratur kunne i øvrigt være www.antikvariat.net.

Årets Svend
Formål
Årets Svend er en udmærkelse, der gives til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats
for Lundby.
Dette kan være en indsats, der gælder hele eller dele af Lundby. Det kan også være en enkelt
indsats/handling/heltemodig gerning, der isoleret set er en solstrålehistorie.
Årets Svend er opkaldt efter Gøngehøvdingen Svend Poulsen.
Udmærkelsen er første gang uddelt 1. marts 2007 og pågældende person er Årets Svend i
uddelingsåret.
Procedure for kåringen af Årets Svend
Årets Svend udpeges af en enig bestyrelse i Borgerforeningen Lundby, efter at bestyrelsen i
årets 4. kvartal offentligt har bedt byens borgere om forslag til Årets Svend.
Udmærkelsen skal ikke nødvendigvis gives hvert år, men kun når der i det pågældende år
har været en anledning dertil.
Udmærkelsen kan gives til alle personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for/i Lundby,
uanset bopæl.
Udmærkelsen uddeles på generalforsamlingen.
Bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen i
Borgerforeningen Lundby kan ikke blive kåret som Årets Svend.
Udmærkelsen
Udmærkelsen er en medalje, der på forsiden
har Svend Poulsens initialer SPS, en hammer,
to kanonkugler og fire roser.
På bagsiden er indgraveret modtagerens navn
og Årets Svend år.
I dette år, 2022, tildeles denne udmærkelse
vor web master John Gravesen, som også er
bestyrelsesmedlem i FSG.
Årets Svend, oversigt:
2007: Anni Lanzky
2008: Karen Johanson
2009: Tommy Johansson
2010: Marianne Mackeprang og Peter Aagård

2011: Peter Sten Hansen
2012: Birgit Rasmussen
2013: Winni og Johnny Birch
2014: Margit Andersen
2015: Jens Hallqvist
2016: Lene Adrian
2017: Peter Larsen
2018: Hanne Skjødt
2019: Bjørn Haldur-Pedersen
2020: Jytte Høj Hammer
2021: Rune Bentsen
2022: John Gravesen

Gøngemarked / bogsalg…
Efter broindvielse og Corona periode glæder vi os til Gøngemarkedet, som er planlagt til:
20. og 21. august 2022
Vi forsøgte os med et lille bogmarked i et af vore mange telte sidste
gang. Det var ret vel besøgt. Vi solgte vore egne bøger og oversættelser,
men også antikke udgaver af Carit Etlars produktion.
Dette vil vi fortsætte med i 2022.
Fiktion eller virkelighed:
Ordet fiktion kommer af det latinske udtryk fictio =
noget opfundet.
Derfra stammer den senere brug af udtrykket om
alle slags påhit, indbildning.
I dag bruges det næsten udelukkende om det opdigtede narrativ i film, romaner, digte, musik mm.
Virkelighed betyder derimod noget faktisk eksisterende.
Gennem hele menneskehedens historie har man diskuteret, hvad der er
virkeligt: Er virkeligheden kun det, der påvirker os
i vores liv?
Er virkeligheden kun det, som vore sanser fortæller os, eller er der en
virkelighed bag det oplevede?
I den europæiske filosofi blev dette problem formuleret første gang i
Platons hulelignelse. (Wikipedia).
Denne filosofiske betragtning kunne måske også formuleres som noget
der er umiddelbart objektivt indlysende?
Carit Etlars litteratur er derfor ren fiktion.
At Carit i for eksempel Gøngehøvding og Dronningens Vagtmester har foretaget et fornemt og
grundigt undersøgende forarbejde, specielt i det
geografiske, er hævet over enhver tvivl.
Men uden hans to romaner må vi erkende at vor forening ville have
svært ved at have opbakning og popularitet. Måske kunne vi slet eksistere?
Og hvad skulle vi have gjort uden Poul Steffensens tegninger?
JB

