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kn.cl!or Cingrot mol dm l·drig
Per Forsell,
en. Häl- hjllm.n.
slngIno,
l år den Z8
- NÄr dc Il mi !><'riittat.6 hor
februari.
del fastnol. och len h r jag 6ler~ell
vårt> möl'>n och deras bertitTImmerbuggare. nottatelur vid f
I minl:ama <om
re, plankbärare, fabriks- T5clrt
en timme och uo m.inl1ter.
arbetare.
skog kolare och UJlder
den tiden hor jag ",.ot
rn.m. fen me t av allt: elI JO..t.GI hild...r
Men han inser ljliJv det felmÖ terfotograf och rore.ktiga l .tt hon inte I~mnot
läsare.
n6,onun~ 'knftl~O<:h <tiger:
Det är som dan hans
- Skulle Jaa tll 'IlrnblödnlnR
liv ve"k och rrUnne kom- sil "0,"" det bOrta tJhop.
mer att leva. Hans porträttgalleri
av gamla .8All
B;OBBY
männl kor med fårade
FOloltl"afe~en har för höanslIden och livet I hAr
nom alltid vont born en hobby.
och skägg- saknar mot- Han
bet....klJ:lr sig Int" ... m yrst eke. Det är Inte barD k..Cotol'tl'of. Men den hor ss.mbUder, de är levande män- tidigt var, t hans .tora pouion.
- ~n hu k ..tat mej illting,
niskor långt efter slo
siiIleT han. JoS $I<ulle h. 'behilv
b ortgllllg.
en bl6blu, dier byxor ibland,
Att ..Ila hemma J yardaRSrummet hos Per F","",U och höra
honom bt-rilttll om de orllli=J
h,m mOtt ilr .om att litl<> pa en
tO",I' <lUn~ Bi,iltn: u.n lkioptikonbJldema pJ Ylta dw."n lys<"1'
de slor> bild rnn frAn vSrJlGTno.
tom ~.ntlil!.n l<napput bt-hövde nb.j:ra tapeter.
O<:t lir pcxosl I han. fram,
stJilIrung. 10m or klar och di.tinkL M inliird lb... d y~e
ord klaffar perfekt. och
dll r
del nyhf'lens !><'hGl; och >Brom..
1mJ"T"lti<ln '"öU')e t;.\nj: b= sla1dr r d. miirklilt. l~n.. <h ""
- J.1l hor a,ldri~ unv;l ner tt
ond.. ord, uUJt II1lt f!nns bovarat
hinlppe. läger Ptr Fors.ell och

...en jus hor könt Dtt jag mbt
~k t111 en l(amHng 10m jag ville
fotop-afcr•• oeh d4 hnr det tått
114 fo,"" kop v I<1tid."..
Per FOM Il li.rfödd i Vlixhodlir
hdem vor torp<U'e. Han nek ockd udi({t fÖljD far till timmer.kollC1l. och 'en IlDV h.n sig p4
ellen ha.nd upp till Hkiedulen
dår h.n viixl.de mei:llUllimmc.'Thuggare
och
flottare.
Ett
.tr.patsrikt bv.
Från 19ZZ var h n ho tt i
L.)ume i 28 dr och dlJ vnr hnn
p'IDnkbilr.re på slJK"n och bade
ijVJm annllt f"ln-iklorbcu,.
lir han Ylll' 33 dr k5pte han sin
fil ta «Amrn>. Den kOllade 125

kr.

- Det var borD en liten k4m~
rll. mcn den första rikti&1l kameron koslade mej en hel Ilrsllln,
1100 kronor.
- Vi h.de (yr.. dog.n <emester pil br' d Ilrd n. och nBr dc
""dr köpte kameror för att
fIlngo minnC'Jbilder UJlder semestern d köpte JGli ockoll en.
Men .nort blev jag riktigt .mitlad av fotosralerlng.odil vWen
och d6 blev dt't ocl<sll dynre utrusl.ning undan för uJl<fllJ'l.
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- Jng fotojUnfl!rode först lite
a\' varje. men .n Tt no& kom Jng
in på min vt'rk1illo och storn hohby - tt fotografem 1l.m1n m ",
rilikor.
- Jag hllr illUd varit fascilIer d ov gomJa miinni.skor. Ända
frlln uol6ldem. or \mmr terno
var ute och dorde ofo~ s sökte
j g mej till gomlingar och Intt
och Iy<mode p dorns !>eratt :Iser.
- De h r hcrika.t mitt liv. Inte
moo de.. myntade metallen
pengar. ul<>n med andTll värden
110m lir tidobntiindilllL
Till att börJn med höll b.n slg
Inom 10000dokopet. Cykl dc runt
pA londsvulI ma lörd Il r och
löndogar. kunde trampa -S mil
för ottlelo red. pil ga.mla mlinniskor.
- En dol vu ml... tfuiJc.samm
och Jllg kunde få h;l,lI. p<\ t flera
dr (ör a.U övcrtlllll dem.
n
mbte hcsök dem mAnIlA glInger
innan mon tog k m,erAn men.
nn.ar. bl v de IkrlimdO. f'lir5t
måste m.an vinna dera. f8rln>cnde. S"n kunde man kDmma
m«l kllmero.n. och d;l, fick m.n
en menl ""nn och levande bild.
Per f'ol"$eU !>er ltor om en
ltT aMI' i WWlnc som han höll JI!\
...ed ItvA An tid, innAn han fick
honom framför komeran. Ingen
bild h lir inte. sa hon. och vinkaae
avy ·dunde.
- Mon log faktl.kl "nött"" ut
honoOt tor lum vnr en .~ stark
pe....,;;hJthet &4 jng ans4g att j'lfl
mU~o h en bild v honom.
S G KO STIG
I mineo Ar giok ha n glInaka ""...m m<'<l .Ht-'otoin~ i L.jusneo "Som tl får ulon herd,,",
bNkode han olilJl. "Jug .n.o
vu. lit" konstig hlir u!'pe för
min fololll'llf.mnJ<l skuJJ • skrev
han en g6ng Ull en god vlln.
Alt en stor och .wk karl kunde .nylinda vAJ10 !<>dig .tund tllr
att rOIop:afero ..tl1let för .tt
hGng. p<l fo!.bollt-plllD ',Dr m",,!in
de lNndo förstA.
_ Jag bl~ aV ompvnlnien
rllknnd .om m)'cl<et rubbad IOIn
tor omkring och
lrtoo deua
llmlinpr, och nuno IV rlärdrar blev bekl ad" r an do
fick en mA .orn ,'ar 14 tDldg ~In

j.~ Men d

10m \oa hlnfullt ptl
ckn tiden. de lillll.... riktigt andAktsfullt p;I, mlll i dOIT,nll"" Per
FoueU med li ov trlwnf i tonroiJJeL
Nu Per FOTl"U fylld" 50 6r
Uercv en fotolldnil4l om honom
att "han barjack rotopaJ.... t6
IC'l'lt *"Ot lW mm det drilJdo
Inte mångD Ar lörr n h"". bila...
.o.r k nd llv...
IondeL H....
Ir nu en av vM lkick.ll....
tot<>uo1"r och hlns hobb hu
okJlitat ho""m en ~tor VlJnl<:r<tt.
"",n inle my~t ekonomiskt
utb '\.O".
Om y en till &ltl fotoklInnando 8t'f' han:
- Dn rlUlJa IlllJ"" Uttlralur p.6
don tid n. ju hadntd It rri.l.s
till ntVD rotolrunJk ,pet.Ja,l h
lilrt I Y ma.!.ILllerl. Det ir do",
b .ta l ni tIlr1m-

".la

• GLO ID TID O B R
Det ber 'Uos om honom att när
hon kom till Stockholm dler Ull
en (otol<1ubb och trllft de ondro
fotoentust.<w s~ offrade hOlll
clima nJgrll ti.mm4r ll'O Mtt-

.ömnen.

En B:lnll bodde hon hos n
di,..,ktDr i Stockholm. Nar hAll
skulle d Ull.lings p6 kvallen toll
tum med sig en bunt fotografi,ko
b&kCl' ur bokhyllan .om han
,kulle tit1.ll i innan han lom,
n.d ....
Niir hembitradet kom in me<!
mOlTonkaffet salt Per For~ll
'nnu i DyjllJJlUS 1.6 d,n,gitanten
och studerode bilder och lö,te
foto. Hela natten hilde glltt utan
olt han liinkt pl det.
V ~cn till masterfotogral n
och fiirel "ren giek över mAnga
fototiiYlingllT ""m hM vann. Till
.lut ficle h.n inte v"ro med lli.n&re.
19~5
engQ rlld. Skol6vero\,.)'TC1sen nonom som föreiii are. Da llimnode hGn plank·
b min en i Ljum och
\' .j
p~ heltid in l det g bit som vu
hmu drömvärld.
Nlir hlln 1 mnat jobbet i LjwIl börjudo hllfl ockd p/J .tt bYRglJ d"" O/lll' villan p.6 A.tn i H!'l.ln,iPJ'o.
~t
skedde
Itren
~9-S0.

Det lir så vllokm blir. och .a
vor Otor Irdn den hilr brolrten.
geer hll<>, och ju.t dlirlör vll1de
han utt h. sin ....utplall" meU.n
d lA nll förcl mill/stum m.
vid f'lllf'3Jlins .trand med utdln
mot KD.berge1.
- Jog lir nOll den fönte arbetllre lom sliillt m~ upp i en
I<>la.r tol lOJ1l fönl;'"",..,. Iller
h n.

• RESTE %1

I 21 års tid r""te han llver hel~
Illnckt !rtn S myl Ilu.k i Skin
till Bjorkllden J norr oeh !><'r t-

I<>Ik

Om

Wd

lotol<on.~

och

mönniokor han mötL
-Och8verllLltk.njag. 'Il .tt
jag hade 14~k.s mma Ahöru,
och JaR fiek lIör f1erfoldllla
6t rbesbk p6 m6np plllw.r. JoS

har h"lt f6rcl smtl$:o.t. aUtilrån

st.orstJldl1n:UlI hörnlu.l x W.Jtenbergolokalen i I.ink5plng och
Ull d smA InppbYllm.. m"
$tUl:l:or.

- Jallk.on ocksA.lcryt.o med att
lall hoil kunttli~m' 10m
r.re. Prim WUllelm utt bl.o<!
puhlik"n vid tt t1llt1ille.
_ NervösT "'!.'J. ,nte nllr det
Il Ut fÖJ"Ol5.ming i foto!
K"",,,,, lTI1N\5 h.an a11r. bUt
den Cllr~ före.! ni ",m l Orobro konscrth.... Nlir bon t:r dde
in p .,.traden s:peJod Uus~o!><'n honom I ansiktet och dntn""" satt 85l) ""rIODer och mötte!
honom med ppl6d r.
- Enligt .tJI tinlken sIJ var dot
Sten Bergman., Lar M.dsEn och
l. lom topp.de he.ilIusiffrorn.o pA den tid"",

IJ*

• TRE P

EN DAG

dl.

NlIr han VM som mat l ('artm
kund höJI ho upp tffi tre
14mingor p6 om och samma
Fllrlt i en akolll pA r&'m1ddull= n vid t'n milll1r·
( rliUnlng och a1utlia d"n ordlno1\e lllrelli
p.6l<v len.
Nir P"r F.,....,ll &lttt'!' och
ber Il"r
drt oarokill elt por
ultry<:1< JOm han ofla alc:f'kAmm" Ull och d
r "):>rolrtnnllkot -oriatnal".
_ T nk vad Inlre....nt dn lr
an U alua ,.;d ~amlin en. når
luln _>d .tor. akopan ur in old-

"\tia""

~ a!nan<l. mlnneU

l>rwu>

upp flydda IiJindeisD lrln n
.vunn<m tid. Då iir det högtJd.,
.tUJlder ov hög kilTlll tt bll.T3 få
IY"na. Ly..na. ly",,,,u och fö....
$Öka tl minn....
l
- Jug har nog gillt igenom d
mesta v vod Sverilte har alt
bjuda pil niIr del gii.lJ..,. d sa
.tilillD slirJin
, • ~r hllJl.
~h nlir d för r' e ~ lir
borta och d ros ~"" stiimnw
haI lysIno\, Il finru wtleu·
drag"n fi)rundcrHgt levande i
PcrFonclJ.o arlå'O. "En .l<>rstil d
kulturt:llrnin
Den IiJdslo puson 14m Per
ForocU fOIoflJ'llleral 'r Amlllldo
Fri'lbenI fr~n SHtA.en i VlistergöU""d: Till Il
stugll ledd
n knJtPPll$t Cnrbar vi K.
- 011 jo,g riktad in kllJnC1'
mot henne h d red'ln 107 rllnO
s!rÖtt sill silver i honn
hM.
Ron mind.,. tidl!.1l tör <kolAn' inforonde l detlo lond. tid n or
jilrnviigen. dragando,l.lden dA1fl
lick ttl"Oll och tele af, och hon
hann up'pl~a tDm61dC!rn.
r
j"8 !>esöktc he""e .ntt hon uppe
och b6' ttn.de.

nn."
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- Ett rykU- h de .,6tt mej alt i
D .larnas nordlipst hörn lldre
skulle det flll1la. en Sll(lolil< l:Illl"mill krutgumma.. JDIl Ill]jd~ med
poo\.dilill"nRn till FWtninll ni
tullJtotlon och liV<'rnllttad ho
~ tulhu·~. Dallen dirpli vandr de Jag runt j h)", oeh bt-I<.nt.o.de
mej med mlinnlskorno.
- Jag kom in j en Utcn Itu.....

