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Theo Svanberg
Söderhamn

3 år 14/1
Grattis gokillen önskar 
mamma, pappa, Kian, 
Pelle, farmor o. farfar

Theo Svanberg
Söderhamn

3 år den 14/1
Många grattiskramar från 

Annica, Mattias, Alma, 
mormor och Hampus

Rosor till grabbarna på 
verkstan OK-Q8 Södra vägen 
H-vall. Bra service och fi nt 
bemötande!!
Wento-ägaren

Januz Rudnicki
Bjuråker
27 år 9/1

Grattis gokillen önskar 
Mamma, Pappa, Elvi och 

Signe med familj

Döda

Dagens ros

Grattis

SÖDERHAMN
Signaturen Fyng har 
synts i Kuriren sedan 
50-talet men nu är det 
slut. Före jul publicera-
des den sista krönikan. 
Fyng fortsätter att fun-
dera men inte längre 
i tidningen.

Sedan 1998 har Kurirens 
läsare kunnat följa repor-
terlegendaren Yngve For-
slins tankar under rubriken 
Fyng funderar. 

Under de 13 åren har 
det blivit 450 kåserier men 
med ett år kvar till 90-års-
dagen väljer han att sätta 
punkt.

– Jag hade nått till 450. 
Det tycker jag kan vara ett 
mål.

Redan för nio år sedan, 
när Yngve fyllde 80, spe-
kulerades det i att han var 
den sista som skrev under 
signatur. I dag bör vi kun-
na vara mer säkra på den 
saken.

Förr i tiden var det van-
ligt att reportrar skrev un-
der sina artiklar och repor-
tage med en signatur i stäl-
let för namn.

Yngve Forslin utformade 
sin  långlivade signatur från 
sitt namn: F för Forslin och 
Yng för Yngve. 

På 1970-talet började sig-
naturerna försvinna. Namn 
och till och med bilder på 
reportrarna blev vanligare. 
Men Yngve Forslin höll fast 
vid sin signatur.

– Det bjöd emot att se 
namnet under artikeln. Jag 
var ju mera känd som Fyng 
än som Forslin, säger han 
i dag.

Journalistikyrket ramlade 
han in på som på ett banan-
skal. Född och uppvuxen i 
Kungsgården, Norrala, bör-
jade Yngve på byns smedja 
efter avslutad skolgång. 

På lediga stunder skrev 
han krönikor om allmän-
na händelser i Norrala som 
han skickade in till Söder-
hamns Tidning, Kuriren 
och Bollnäs Tidning.

Det var chefen för Boll-
näs Tidning som en kväll i 
november 1949 ringde och 
frågade om han ville börja 
skriva på heltid.

– Jag såg framför mig 
vintern i en kall smedja och 
att syssla med snöiga skak-
lar och cyklar och tänkte: 
”Jag tar chansen.”, säger 
Yngve.

Sina krönikor hade han 
skrivit för hand men efter 
sitt karriärbyte skrev han 
på maskin och så har det 
förblivit. Nästan lika känd 
som för sin signatur är Yng-
ve för att hårdnackat hål-
la fast vid skrivmaskin när 
andra använder dator.

Men inte heller en he-
derlig gammal maskin är 
lätt i början. 

– Det var pekfinger-
valsen. Jag har aldrig lärt 
mig fingersättning. Om jag 
skulle träna på det under 
kvällarna och försöka vara 
snabb på arbetet, det skulle 
aldrig ha fungerat.

Snabbheten sattes på 
hårda prov 1971 då Tings-
husmorden upptog det 
mesta av Fyngs arbetstid. 

Yngve arbetade fram till 
1987 då han pensionerade 
sig efter 30 år på Kuriren. 
Signaturen Fyng var borta 
från Kurirens sidor i elva 
år innan den dök upp igen, 
i krönikeform.

450 stycken hann det bli 
innan Yngve Forslin åter-
igen går i pension. Det gör 
honom inte bara till en av 
Sveriges äldsta utan även 
mesta krönikörer.

 ■ Hur vet man att det blir 
bra?

– Jaa, det får inte vara för 
torrt. Ibland känner man 
att man lyckas, ibland att 
det är dåligt.

 ■ Hur lägger man upp sin 
krönika på bästa sätt?

– Jag tycker nog att an-
slaget kan vara bra och 
öppna mycket. Sen bör det 
vara en liten touch på slu-
tet. Men här sitter jag som 

Bert Wikström, Söderhamn, avled 
måndagen den 10 januari. Han blev 
70 år.

Närmast anhöriga är makan 
Gun, dotter, svärson, barnbarn.

Fyng sätter punkt (?)

TIPSA OSS!

■ Känner du någon som har doktorerat, tagit examen eller 
fått stipendium?
Det vill vi gärna berätta om på vår familjesida. Hör av dig!

DÖDSFALL

KÄNT FOLK FYLLER

BEMÄRKELSEDAGEN

ORDET
”De som har dum-
bommarna emot 
sig förtjänar för-
troende.” 
Jean-Paul Sartre

NAMNET
Felix,
Felicia

 ■ Felix kommer 
från latinet och 
har tolkats ”den 
lycklige”. 
Namnet är känt 
i Skåne sedan 
1200-talet. 
På 1990-talet 
blev det ett mode-
namn. Cirka 11 200 
heter Felix, unge-
fär 9 100 kallas 
så.

 ■ Felicia är den 
kvinnliga formen 
av Felix. Nam-
net blev under 
1990-talet ett 
av de vanligaste 
namnen på små 
flickor. Cirka 18 100 
heter Felicia, om-
kring 11 400 har 
det som tilltals-
namn.

 ■ I morgon: 
Laura,
Lorentz
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Björn
Knutsson
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 ■ För 70 år 
sedan, 1941, 
föddes skå-
despelaren 
Faye Duna-
way. Hon är 
mest bekant 
som bankrå-
naren Bonnie 
Parker i Bon-
nie och Cly-
de, mot Warren Beatty. För sin roll 
som makthungrig tv-producent i 
Network, fick hon en Oscar. Hon 
har även spelat Joan Crawford i 
Mommie dearest. I Cougar club 
spelade hon mot svenskan Izabella 
Scorupco.

 ■ För 69 år 
sedan, 1942, 
föddes skåde-
spelaren Stig 
Engström. 
Han tillhörde 
den fria tea-
tergruppen 
Fria Protea-
tern i början av 1970-talet. Sedan 
dess har han frilansat på scen och 
vita duken, som i filmen Under-
bar och älskad av alla, Beckfilmen 
I Guds namn och Jävla pojkar. På 
tv har han bland annat setts i Livet 
i Fagervik och Oskyldigt dömd.

DET HÄNDER I DAG

evenemangs-
guiden

I dag firar hinduer Makar Sankran-
ti, en högtid som markerar solens 
inträde i stjärnbilden Stenbocken. 
Under firandet flyger deltagarna 
med drakar, badar heliga bad och 
äter mat som är vinterbetonad för 
hinduerna, såsom ris, linser och se-
samfrö.

Yngve Forslin, Norrala, mera känd som Fyng. Efter mer än 60 år i branschen, 450 kå-

serier och oräknerliga artiklar sätter han punkt. FOTO: DANIEL NILSSON

VID DÖDSFALL

■ I en notis berättar vi kortfattat om 
den avlidne och dennes liv. Namn och 
eventuellt flicknamn, födelse- och 
hemort, ålder samt närmast anhöriga 
är nödvändiga uppgifter.
Vi berättar även om till exempel 
yrkesliv, föreningsengagemang och 
fritidsintressen.
Vi publicerar också gärna en bild på 
den avlidne.

en vetenskapsman och be-
rättar… jag har gjort på mitt 
sätt, ja.

Fyng lämnar en dörr öp-
pen för en fortsättning. Un-
der sina många yrkesår har 
han inte skrivit något om 
sig själv. Kanske det kan bli 
början på något nytt.

BJÖRN KNUTSSON
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