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Englund, Carl-Emil (1903 – 1964) 

förf. 



 

Innehåll (bl.a.): 
 

Brev: 

 Såväl personliga brev som brev från och till författarkolleger 

 brev- och inbjudningskort till olika evenemang.  

Breven är dels daterade dels odaterade. De flesta breven är katalogiserade i tidsföljd. 1920-tal 

- 1964. 

 

 

Manuskript: 

 Manuskript av Carl Emil Englund, såväl utgivet som icke utgivet material. Mycket 

från 1920-talet fram till och med 1964.  

 Originalmanuskript av andra författare såsom Ingegerd Granlund, Bertil Schütt, Olle 

Länsberg etc. 1920talet - 1960-talet.  

 Korrektur av böcker från Carl-Emil Englund, Vilhelm Moberg, C J Björklund etc. 

 

 

Boklotteriet 

 ”Rik och unik” samling av affischer, lottsedlar, cirkulär, protokoll, tidningsurklipp om 

Boklotteriet, kvitton från författare, lönebesked, brev från vinnare, revisionsrapporter, 

kontrakt med olika bokförlag etc. 

 De tre böcker som gavs ut på Boklotteriet: Spoon River-antologin, Villon Det stora 

testamentet och Naggen. (Kanske även en autentisk boklotterivinst i inslaget paket)  

 Broschyrer från olika företag om tänkbara vinster, SAS-fotografier som varit tänkta att 

använda i reklamsyfte för Boklotteriet och en hel del som också användes. 

 Brev och protokoll om "Fondation Artur Lundkvist". 

 

 

Materialet är sorterat årsvis, dels i mappar dels insatta i pärmar. Mycket finns också 

inklistrat i urklippspärmar. 1940-tal- 1960-tal. 

 

 

Tidigare smärre Boklotterier 

Uppgifter om ett flertal smålotterier frånmitten av 1940-talet till början av 1950-talet. Sorterat 

i egen mapp: Flera Boklotterier anordnades lokalt och här finns vinstlistor, lotter etc. 

 

 

Cirkulär från Författarföreningen 

Kallelser till möten, protokoll etc. Sorterat i pärmar. 1940-tal till 1960-tal. 

 

 

Cirkulär från Flyco 

Kallelser till möten, protokoll etc. Sorterat i pärmar. 

 

 

Fredsrörelsen 

Papper, broschyrer och tidningar om AMSA, fredsmöte på Ceylon 1957, Svenska 

fredskommittén etc. Sorterat i mapp. 



 

Olika föreningar 

Svensk-polska föreningen, Rättsvärnet, Sällskapet Sverige och Sovjet, Framstegsunionen etc. 

Sorterat i mapp. 

 

 

Konsum 

 Cirkulär från Konsum Stockholm (1930-tal) 

 Mötesprotokoll från Konsumföreståndarnas förening, papper från Handelsanställdas 

förbund avdelning 250 etc. 

Sorterat i pärmar. 

 

 

Konsums Bokförmedling 

Cirkulär, lotterier, medlemsinformation, tidningar etc. (I början av 1940-talet startade Carl-

Emil Englund Konsums Bokförmedling som senare blev Kulturcirkeln). 

Sorterat i pärmar. 1940-tal. 

 

 

Litterära sällskap 

Uppgifter om Litterära samfundet, Svenska skriftställarförbundet etc. 

Sorterat i mappar. 1930-40-tal. 

 

 

Tidningar och tidskrifter 

 Lösnummer och söndagsbilagor av tidningar och tidskrifter såsom Dagens Nyheter, 

Folket i Bild, tidningen Vi, Brand, Arbetaren, Söndagsnisse-Strix, Naggen, 

Grönköpings veckotidning etc. 

 Ett antal löpsedlar (om Salaligan). 

Mestadels från 1930-talet. 

 

 

Tidningsurklipp 

 Recensioner och andra tidningsartiklar om skilda författare under 1950-talet från 

Press-Klipp. 

 Många utrivna tidningsblad om litterära händelser. 

 Osorterat material 

 Urklipp om Carl-Emil Englund. 

 

 

Kort 

 Oskrivna vykort, gratulationskort, jul- och påskkort.  

 Inbjudningskort till olika konstevenemang. 

 

 

Smått och gott 

 Spårvagnskvitton, konsumkvitton, ransoneringskort från 1:a och 2:a världskriget etc.  

 Visitkort och teaterprogram. 

 



 

Böcker och litterära tidskrifter 

 Möjligen en del böcker och tidskrifter som dedikationsexemplar (en del av intresse), 

viktiga böcker för CEE som Ingersoll Fria tankar etc.  

 En hel del tidskrifter såsom 40-tal, 50-tal, Hörde Ni, All världens berättare, Poesi, 

BLM etc. 

 Korrektur av skilda slag och reakataloger. Korrektur från Carl-Emil Englund, C J 

Björklund, Sven Rosendahl etc. 

 

 

Fotografier 

 En stor mängd fotografier av författare och fotografier av mer personlig art. 

 Mycket rörlig 16 mm smalfilm (ibland med författare) 

 1 stor SF-joumalfilm (?) med Ivar Lo-Johansson etc. 

 Fotografier av konstverk. 

 

 

Inspelningsband 

Inspelningsband från radio av författare, underhållningsprogram etc. 

Från 1950-talet. 

 

 

Affischer 

En stor samling affischer från Konsum och SAS från framför allt 1950-talet. 

(Mycket av detta skänktes redan till KB sommaren 2004). 

 

 

Deklarationer 

 Familjen Englunds deklarationer. 

 Pass, visitkort etc. 

 

 

Varia 

 Gamla, mjuka grammofonskivor samt skivor med reklamtexter från 1930-talet. 

 En stor mängd pianonoter från 1920-30-talet. 
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