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KÄRA VÄNNER

det har sagts mig av goda sagesmän att våren redan fantiserat
stort, i Kortedala, i Tidaholm, i Kuarp, ja, ända uppe i det ens-
liga Kaunisvaara! Ia, kanske har ni själva sett en skymt av den?
Eller känt den röra sig kring hjärterötterna?
Ia, det är en ljuvlig proposition våren lägger på vinterns bord.
Och en god tröst är den för en gammal skald efter läsningen av
årets proposition om den statliga kulturpolitiken, så storslagen
i sina anspråk och så ynka liten i själva verket.
Det generella bokstöd som Litteraturutredningen drömde om
och föreslog har förlorat sin generella karaktär och bantats från
5,4 milj till 500 000kr. Denna halva miljon ska fördelas på 50
skönlitterära titlar, som i efterhand väljs ut av ett gäng experter
i det statliga kulturrådets regi.

Friheten att ge ut böcker får inte bli beroende av att det finns
statligt stöd, säger man. Varför nu det? Om friheten därigenom
blev större och förlagen fler, om fler böcker både för den breda
och den smala publiken gavs ut, om de blev billigare och nådde
ut till fler läsare? När det gäller teatern skulle det utan statligt
stöd praktiskt taget inte finnas någon teater i det här landet,
men inte har det, vad jag kan se, lagt någon hämsko på teaterns
liv och utveckling.
Nå, den gamle skalden liksom andra av det fria ordets odlare,
ska väl kunna överleva detta halvhjärtade slag för de fria mark-
nadskrafterna, på sin väg mot folkpensionen. Liksom vårt kära
sällskap, i vilket livets krafter ännu bultar vårligt friska.
Men utan ditt stöd, min kära medlem, lever det icke! Betänk det!
Härligt många har redan betänkt det, ty medlemsavgifter har
influtit som aldrig förr. Den gamle skaldens styrelsekamrater
gläder sig däröver, så ock den gamle skalden själv som önskar er
alla en god och stark vår!



ETT PERLIN-MINNE
av Stig ]ríirrel

Det var under kampåren på Nya Teatern un- Det fanns bara ett crux - monologen var

der Per Axel Branners inspirerande ledarskap, i längsta laget. En revypublik är inte tillräck-
som Staffan Tjerneld skrev sina Taggen-re- ligt tränad att anamma ett alltför ymnigt vers-

vyer för en liten, väl sammansvetsad ensemb- flöde, och det måste man både förstå och res-

le, besjälad av vitglödgad antinazism bl.a. pektera. Vi måste alltså bestämma oss för att

Det var en härlig tid att minnas. Vi arbe- stryka i texten.

tade natt och dag för att nå ett bra resultat. Nu visste jag alltför väl, att Nisse var käns-

Tala om teaterdemokrati i dagens mening - lig på den punkten, och att hans vrede kunde

fullödigare än på den lilla scenen på Rege- bli enorm om man stympade hans text. Det
ringsgatan kan den aldrig fungera. var som att skövla helig mark.

Nu till saken. Tjerneld var mycket öp- jag började därför en intensiv spaning efter

pen för bidrag från ledande litterära namn. honom för att diskutera saken, men förgäves.

Vi hade bl a en revyfinal byggd på Hjalmar Nisse hade ingen stadig adress på den tiden.

Gullbergs ”Spel på taggtråd”, som skapade Han var ständigt på drift.
en stämning i salongen jag aldrig skall glöm- Premiären närmade sig. Ingreppet gällde in-
ma. te mer än 10 à 12 rader, men jag anade ändå

Nåväl, vad var naturligare än att jag åbe- katastrof om vi inte skulle hinna infånga Nis-
ropade min vänskap med Nils Ferlin, upp- se före startskottet.
sökte honom och bad honom skriva ett num- Ett par dagar före premiären sitter jag inne

mer med tanke på mig. Men Nisse var ju in- på restaurang Tegnér i samma hus för att i
te den som skrev på beställning utan svaret en kort repetitionspaus kasta i mig lite mat.

blev: "Om jag känner så, gör jag det." Plötsligt kommer hovmästaren fram, blek och

Min väntan blev lång och oviss. Iag hade darrande, och anförtror mig viskande att en

nästan upphört att hoppas, när ungefär 14 herre med grym uppsyn väntar på mig ute i
dagar före premiären ett digert konvolut dim- tamburen. Iag anar det värsta och kliver ut på

per ner i teaterns brevlåda. Full av förväntan sviktande knän för att möta mitt öde.

och spänning sliter jag upp kuvertet och fin- Mycket riktigt: klädd i en sliten regnrock
ner en inspirerad, tydligt självupplevd, lång med uppfälld krage, omornad, med flera da-
versmonolog, som skildrar poetens tvivel och gars skäggstubb, blek i hyn, stärkt av ett par
ångest där han sitter ensam på sin vindskam- morgonsupar och med en blick som kunde dö-
mare i sena natten och kämpar med rim och da, stod Nisse där majestätisk i sin vrede.
meter ~ kanske det finaste revystoff jag hål- Utan ett ord tog han med sina seniga, mag-
lit i min hand. ra men starka händer ett kraftigt tag i min

jag började hårdrepetera numret omgående. kavajkrage och föste in mig i den diminutiva
Branner och Tjerneld delade min entusiasm. telefonhytten, tryckte upp mig mot väggen

Efter en vecka började konturerna klarna. och väste: ”Iaså din djävel, du har svikit mitt
Allting stämde bra, tyckte vi: den sceniska förtroende trampat på en vänl”
inramningen, placeringen av numret i revyn Iag erkänner att jag i det ögonblicket var
o s v. både rädd men samtidigt imponerad av stolt-
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heten och sanningsglöden i denna skaldesjäl. Här följer de enkla rader jag spontant skrev
lag lyckades i alla fall behärska mig och sva- ner vid budet om Nisses död:
ra: ”Nisse, vill du ge mig en chans innan du
slår ihjäl mig? Följ med in på teatern! Det är D9'fä1'f3/SfPå_k1'0åe i Kläm,
bara du och jag där nu och låt mig från sce- ígëf klíff WU fl!/15l<0Y 0Cll 81115-

nen få läsa den siympade versionen. Godkän- Det är en Svelman, en brßder bara,
ner du den inte, får jag med smärta och be- UWS Selveflf hm' Xåff i kmß-
svikelse avstå från numret, som jag under ar- d h
betet lärt mig att älska mer och mer." lm ag e ef _mng OF exumeljl'

d _ ._ _ _ Han levde ej rnaklzgt som vi.Han lossa e sitt jarngrepp och foljde mig
._ Nu vilar hans notta lekamensluten och tyst. Jag tande rampen och satte O bra d hm

mig vid det rangliga skrivbord vi med möda från S1 O an e lm a fn'
hittat på ”Små Smulor” för ändamålet och Men vi rrn-nns de nar]-ade dragen,
började läsa. Nånstans därute i salongsinörk- bl,-eken sorgsen een Ö-rn

ret visste jag att Nisse satt intensivt lyssnan- Da blev nrönad, rnen aldrig slagen
de, kritisk, djupa krankt 1 sin forfattarara. Da bara av en trasig drörn_

Det var spännande minuter, kanske de mest
laddade jag upplevt på en scen. Den sista ra- Du gick Uffe vilse i världen-
den tonade ut, jag släckte och trevade mig ut D” blev Sluk Ûeh frö” effefhend-
längs sidogången för att finna Nisse tyst och Då känns det 80” ett få ställe färden
hopkrupen på sista parkettbänken. till diff åffådde Syekleflend-

Sida vid sida följdes vi ut på gatan. Fort- 0 O 0

_ .. _ ._ . Dar far du ater steppa pa bordenfarande inte ett ord over Nisses lappar. Till , _ , ,

_ _. . _ _ _. och dzkta z manens ljus
sist brot jag tystnaden med det triviala for- d kl, _ d
slaget: ”Får jag bjuda dig på en grogg?" ovän fm lg” r :ln h
Svaret blev en nick. Vi sjönk ner i en sliten OC mgnms Om S ung u us'
skinnsoffa, groggen kom in, Nisse tömde den Men rast vi var narda och njagga,
haftigt, satte ner glaset med en smäll i mar- sd jangtar da anda nd ner_

morbordet, såg genomträngande på mig och Vi skymtar din tanna Skagga
sa: ”Vad i helvete var det ni hade strukit?” 1' Klaras gamla je-¿,arfer_

Det blev ännu en grogg och freden var slu-
ten för a11tid_ Du sitter ibland oss vid bordet.

Vi förnirnmer ånyo din röst.
Tuna den 25 februari 1975 Du lever så sallsarnt i ordet.
Stig Iärrel Det dör ej i våra bröst.
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LEKEN GÅR
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LARS TILLING är 34 år, kommunal musik- Det blev 15 visor under de tre åren som
ledare i Nyköping och mycket aktiv seriös Lars Tilling bodde i Filipstad. En del kändai
tonsättare med ett 50-tal verk registrerade på andra tonsättningar, en del okända. En av
STIM. De flesta är offentligt framförda på Lars Tillings kamrater i Filipstad har två ori-
olika platser i landet, bla första symfonin, ginaldikter, opublicerade, skrivna på gulnat
kammarmusik, SOlOSå1'1ge1', kantater OCl'1 SOl0- brevpapper med omväxlande blyeftg, Qch

konserter- Han har Parallellt rned denna Pre' bläck, som han fått av Kalle Knopare för en
duktion arbetat och intresserat sig mycket för tjänst han gjort hOnOm_ Tin Vännen Kane från
den enkla visan. Under sin tid i Filipstad, som Hbbe står det överst Dessa två dikter kOm_

muslkledare' kom han 1 nam kontakt med mer Lars Tilling att så småningom bli ensam
Ferlins diktning. Han träffade där flera av ,, __

. .. .. om att fa tonsatta.
Ferlins vanner och aven andra som sett och
hört honom i olika sammanhang. Lars Til- Sju av de 15 Ferlinvisorna plockades ut och
ling hörde berättas mycket om honom, om trycktes i samarbete med brodern Gunnar
hans bufdusä framfart, Om has I'IyCkeI' OCh och brorsonen Pär, och sanfuna Visor

Om llan ångest een llV5glädle- Det föll Slå Lars Tilling själv in på skiva hösten 1974 till-
ganska llallllllgl all Tllllllg llöllade lollsälla sammans med sin hustru violinisten Evabritt
Ferlin-dikter. Sjalv sager han att han medvetet Tilling och Rolf Åberg, kontrabêw
komponerat visorna i en enkel, lättförståelig,
”ferlinsk" anda. Alltså inga försök att klä "l-el<en går” Oen Dln8'dån8" lngår l den
dikterna i "modern" musikalisk dräkt. tryckta samlingen och på skivan.

då?
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LEKEN GÅR DING-DÄNG

Essike-dessike leken går, Ding-dång, ding-dång,
livet räknar och Andersson får klockorna dunka en dyster sång.
mitt för bröstet en våldsam knuff. _ . Klockorna dunka till sorg och till ära,
Essike-dessike-piff-paff-puff: vännerna klunka och sluddra: vår kära
Pettersson sviktar och famlar. skrattande broder som var oss så nära
Essike-dessike, allt är gäck, - nu är han fångad av döden i fång!
essike-dessike: Lundström väck! Ding-dång.
Ingen vet när han ramlar . . . Ding-dång, ding-dång,
Tåligt går döden med kratta och säck prästen är värdig och kappan lång.
utanför ringen och samlar, Prästen är värdig - som prästerna böra.- Värdigas, broder, upplåta ditt öra . _ .

Ionsson är död och kan ingenting höra,
kan inte physta för flaska en gång.
Ding-dång.
Ding-dång, ding-dång,
klockorna dunka en dyster sång.
Räck mej din hand för den sången och lova
broder, att b-ättre förvalta din gåva.
Jonsson var trött - och var rädd för att sova
Dagen är hetsig men natten är lång- ding-dång.
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Minnesbilcl av Nils Ferlin omkring 1940

"Kucl{eliku, min fru och högsta höns,
här kommer jag! - Goclag! - Som Pelle-Iöns
vi slår en volt så stolt mot höjderna
fast det är sl<ralt betalt för fröjderna."

Genomskädande blick
från airen
av ensamhet
Den långa, viga kroppen släntrande
bland malätna gränder
droppande rättgrä tristess

Hemlös flanör med siktet riktat
mot
hemlösas krog.
Hällningen rak, nästan sträng.
En nonchalant elegans, liksom självklar,
krönt av baskern i perfekta vinkeln.

Kompisar flockas kring honom,
de hemlösas kung och skald,
fräcke Trotsaren av
kristid
snöparetid
frysaretid
ända in i
N LI I

Han skämtar vid borden av marmor
som har bruna ringar av öl
Kopparslantar klingar
för ännu ett stop!

Han blixtrar som en bländande cirkus,
smutsbruna väggarna flagnar,
uppsluppna skratten haglar . . .

- Men ensamhetens ring och uvens
skarpa öga

med vemod varmt, och slarvigt
pansrat hjärta
skymtar bakom
träna visor.

Eva-Lisa Lennartsson
28 januari 1975



Kopparplåt från Klara kyrka i Nils Ferlins nya gravvård

Nils Ferlins gravvård på Bromma kyrkogård talten, så som Björn Evensen tidigare fram-
är i dåligt skick, och både medlemmar och ställt den i sin stora skulpturrelief ”Ferlin” i
andra har undrat över hur det kan få vara så. Sundbybergs stadsbibliotek 1957. I denna 12.

Här är förklaringen till sakernas tillstånd. meter långa figurgrupp i svetsat stål (konst-
Det finns gott hopp om att vården snart skall nären har kompetens som svetsarel) är det
få en mera värdig och bestående utformning. modersbilden som börjar och slutar händelse-

~ Den nuvarande gravvården gjorde jag förloppet i gruppen. Däremellan finns lidan-
redan från början enbart som ett provisori- dets bilder, människan som "Lundström”, och
um, och det är nu ganska länge sedan jag var som pajas, diktaren själv som igelkott och
klar med ett definitivt minnesmärke, säger som Don Quijote, döden som räfsar löv,
skulptören Björn Evensen. Men kyrkogårds- ekorrhjulets tomgång. I början och i slutet
nämnden i Bromma förklarade att den nya finns modern där, hon som ”inte var hemma”
skulpturen överskred bestämmelserna för till- när cirkusartisten äntligen ”fick upp en salto-
låten höjd och under inga förhållanden kunde mortal”.
godkännas. Nu skall jag försöka modifiera
den till höga vederbörandes belåtenhet. - 0 0 , _ ,, _

Nils s'älv skulle säkert ha lett lite roat över delar av den pa atskllhga han 1 landet' bl a] O . .
., k d h t.”Sa tung komik, ocksa 1 nya r1 s ags use

Också materialet till det nya minnesmärket - Själv kom jag aldrig i närmare person-
kan tryggt betecknas som värdigt. Björn Even- lig kontakt med Nils Ferlin, säger Björn Even-
sen sökte en viss typ av grönärgad koppar och sen. Det var hans diktning som kom i kontakt
fann vad han behövde i ett skrotlager - kop- med mig. Den har gett mig inspiration till en
parplåten visade sig ha suttit på Klara kyrka! lång -rad- bilder och skulpturer. Gång på
Och just den stenart han hade tänkt sig hitta- gång har jag sökt nya uttrycksformer för min
de han i ett annat upplag - det härstammade egen tolkning av hans verk. Vi möttes bara i
från en välbekant byggnad i Filipstad. brev och telefon, men jag vet att Nils länge

Motivet till skulpturen är en blandning av hade ett foto av den första stora skulptur-
ett krucifix och av en symbol för modersges- gruppen i Sundbyberg på sitt nattduksbord.

I liknande versioner finns skulpturen eller
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NILS PERLIN I NORGE
Under rubriken ”Nordisk klassiker i Bok- nar att just en norsk läsekrets borde få veta,

klubben” har i norsk press välkomnats Den att många av myterna om Nils Ferlin har myc-
norske Bokklubbens utgåva av Nils Ferlin: ket litet med verkligheten att göra.

”Dikt i utvalg”, redan såld i 7000 ex. För ”Hvor har jeg ikke på »I-hea_

urvalet av 78 ellklel lll alla de slela samllllg' tercafeen hørt skrivende folk trøste sig med

allla Svarar dell l Norge bosatte danske bok: at når det gik an for bohemen Ferlin at skrive
konstnären Halle Jørgen Tomlng' Bekell är pa med flasken så var der også håb for dem en
flera sätt ett förnämligt bidrag till praktiskt trøst som naermer sig brugen av narkOtiCa_

nordiskt samarbete på litteraturens område. også for lyriklaeseren synes jeg det er Vig_

som Tellllllg själv lllllyekel saken: ell elalls' tigt at vide at der ikke findes nogen genvei
kels besal l Norge syn på ell svensk poelu' til kvalitet at laeseverdige ting ikke bliver

l samma anda försöker boken på ell Var' frembragt af berusede overmennesker men/

samt Säll hjälpa den llelske läsaren över even' så at sige altid af hårdt arbeidende handvaer-
tuella språksvårigheter. Dikterna är naturligt- kere med adgang til poesiens blå gnist ff

vis inte översatta, men på varje sida har ett
par tre lite ovanligare svenska ord fått sin Skllvel alltså Halls Jørgen Tollllllg llll PR'

norska motsvarighet diskret noterad i den Här följer llalls lllllällkla fölelel'
undre marginalen: inneboende = losjerende, Foyoyd,
leieboer; värdes förlåtazbehag å tilgí (Gam- Diktene i denne bok er udvalgt ved hjelp af

meldags' lløytlelellg) 0 5 V' _ Gunnel Malm' tårekanaler og gåsehud, ofte har de mange
ström svarar för denna utmärkta sprakservice. gode melodier som er Sat til Ferlins dikt prø_

Denna blygsamma form av splåkllnelervls' vet at overtale mig til at tage et dikt, som ikke
nlllg har Hans Jørgen Temlng lldlgare an- i første omgang som dikt har fenget hos mig,
vänt i fråga om bl a Fröding, och han tycker men jeg har fundet at bare díktenes egen_

all elell skulle kunna utnyttjas ännu mera l kvalitet skrellet for mythe og melodi burte
fortsättningen, skriver han till Poste Restan- være det afgørende Ved utvelgejsen Men Ia

te. Det måste bli mera naturligt att läsa sina ikke mit syn Og min kjærjighed til Perhn af_

ïolellska grannars llttelatul på _ellglnalf'prå" skære Dem fra at finde helt andre ting og kva-
et. Sarskilt danskarna skulle sakert bli be- meter end jeg har kunnet, skaf Dem boken

llagllgl evelllaekalleflv all upptäcka' all Euro' Nils Ferlin som er kommet i Bonniers Den
pa inte tar slut vid Oresund och att svenskar-
na duger till något annat än att fungera som
”rullematerial” i Nyhavn. I Danmark förefal- Fem" Og mythe"-'
ler det finnas bara en mycket begränsad krets Sålenge et menneske lever må det ha lov at
som har läst sådana poeter som Fröding, Fer- beholde sin mythe, jo mere offentlig eiendom
lin och Dan Andersson. det er, desto mere viktigt for det, er det at

Hans Iørgen Toming förklarar blygsamt att ha dette slør til å trække over løn og dårlig-
han absolut inte är någon expert på Nils Fer- domme, men når den som i Ferlins tilfelde be-
lin. Han är tecknare och har tidigare illustre- gynder at vokse vildt, finder jeg det riktigt at

rat ett 50-tal diktsamlingar. Men när han före- man prøver at beskære lidt hist og her, ikke
slog sin ”gamle kjaerlighed Ferlin” till utgív- for Ferlins egen skyld, han sidder sikkert et

ning, fick han till sin egen förvåning själv eller andet sted og morer sig, men for os and-
uppdraget att också svara för urvalet. re, som støttende os i Ferlin-mythen, tror at

Det förord till samlingen som Toming skrev det går 'an at gennemføre et kvalitets forfat-
togs aldrig rnediboken, men i stället låter han terskab, ”ved at kaste sig ned ved et ødslig

gärna Poste Restante publicera det. Han me- kafebord, rive et perfekt vers av sig på bagsi-

svenske lyriken.
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den af en låneseddel, gi det til kjeldneren, som De sa att mitt spelverk var giga
straks løber til nermeste avis, selger det - det klandret håller sej nog;
til den milde kulturredaktør, og med penger rnen jag hade så svårt att tiga
i hånden tilbage i kafeen, nu skaffer brænd- där jag sprang i den mörka skog
vin på duken, og spinrok på taget" - en væ- där Mggloma skreko Om pl-ml,

sentlig faktor som underbygger af denne Per- Om död och grämsel och gråt
lin image har sikkert været hans fremragende För de tmsl-ga nerverna ml-nu

hukommelse, som tillod ham at gøre alle sine
vers ferdige i hovedet før han skrev dem ned.

”_ _ . ~ det var först på äldre dar han använde Det va" fm S" e""el en usa'
det var inte rnenzngen alls
tt " d lc ll d '

"skrev" sina dikter på baksidan av krognotor ZllefíïíkíïínSic,/ll/jleezgeeljlllzlšš/lg"

kreerade jag en låt.

papper och penna. Det säjs så ofta att Perlin

eller cigarrettaskar, men det stämmer inte.
Fast när han väl fått dem färdiga inne i huvu- Må klockalfel/_! __stO" i Si" Styrka'

., 0 0 . tt l' l'.
det kunde han forstas teckna ner dem pa vil- f",:lg"em fm S1 0 msnmmen 0

Lan t borta fr rz v och f lc k
ket papper som helst". (Henny Ferlin) jag ål]/ev någmanoišz. prärïím yr a

I dikt og melodi-boken "Får jag lämna någ- E .ll k h Z., .

ra blommor . . ." skriver Henny Ferlin også: nšlall. 50:: UI rack" Oc.. S a me]
"Om någon påstår att han skriver eller över- ma fgom ell _ Fa tum al nog

0 att jag bar ingen orgel pa mej
huvudtaget astadkommer sina basta dikter där jag 1. den mörka Skog
eller sitt bästa verk i rus eller bakrus så ljuger '

han", sa Nils Ferlin. Och säkert är att han Sprang man i den mörka skog kunde man
själv aldrig drack när han skrev. Man blir gott behöva något som värmde och lindrade
så dödligt trött på det där ständiga talet om ängslan och pinan. Alkoholen är, det kan inte
att Nils Perlin drack så väldigt, om hans förnekas, ett medel till flykt från sådant som
”vilda” liv ”utanför linie och snöre”. Visst har tynger och sargar, och Nils Ferlin hade myc-
han svingat åtskilliga bägare i sitt liv, och nog ket av det slaget att fly ifrån.
kunde han vara upprymd i glada vänners lag Detta är inte något försvar för spriten,
och ogärna lämnade han laget även om mor- men "Säkert har den många gånger gett glöms-
gonen grydcle. En dryckesbroder som av nå- ka 0Ch drömmar, Och inte bara åt poeter."
gon underlig ödets nyck blivit poet! Kan tyc- Og et annet sted i samme bok:
kas, men så enkelt är det inte. - - Ryktet, ja! "- - - Vi stannade i stugan till in i september,
När Ferlin var på förslag för Frödingstipen- och det var under denna tid som Nils Ferlin
diet i början av 40-talet uttalade sej en av lan- ställde samman diktsamlingen "l\/led många
det biskopar om hans diktning och kallade kulörta lyktor". Det var första gången jag
den "bakruspoesi". Troligen hade biskopen kom i beröring med hans sätt att arbeta. -
aldrig läst en dikt av Perlin utan bara hört Innan han satte igång skulle allt som var be-
talas om hans eskapader vid dryckesborden. svärligt ordnas upp. Brev skulle besvaras, alla
Hade han läst tex. "Getsemane" eller dik- förpliktelser skulle fullgöras. Sen kom själva
terna om modern ur "Goggles" hade han ald- skrivandet så småningom igång. Den ena dik-
rig kunnat uttala sej på det sättet. En liten ten efter den andra kom på pränt. Det mesta
medlöpare i Ergo talade om "lyktpoesi". Vad togs ur minnet. Ibland fanns dikten tryckt
han nu kunde mena med det. Nåja. Nils var i en tidning. Kanske måste den finslipas - ett
inte den som bara teg och tog emot. I "Med intensivt, omsorgsfullt arbete. Ingen alkohol
många kulörta lyktor", som kom ut 1944, står men kaffe, kaffe i oändliga mängder. Dag ut
en dikt med titeln "Faktum är nog -", och och natt in, allt i ett svep tills samlingen låg
den har sin tydliga adress: färdig."
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”Farfar var präst, han - och sclmrtauan...”

Av Edvard Matz

I dikten ”Nyss” i Barfotabarn talar Nils Ferlin om ”Nyss har jag la'5f 1' en fang gammal lggk ggm
sin farfar, ”präst och schartauan". Edvard Matz, min farfar predl-kat ifrån
TV d h f" f dl ' ° "ll k'pro ment OC Or attare' me em 1 Vart Sa S ap' Farfar var fäst han och sclmrtzzuøm menutkommer i höst med en bok, ”Sällsamheter i Bohus- p '
län och på Dal", där han bl a har ett kapitel om Io- jag är ett arn Och ett 5pån'”
han Ferlin, skaldens farfar, prost i Färgelanda i Dals-
land. Med förlagets _ Rabén & Sjögren _ tillstånd
återger vi här kapitlet.

Prosten Iohan Ferlin, skalden Nils Iohan Einar helst, och inte vet jag, men när jag blir
Ferlins farfar, var en framstående kyrkoman. stor, tänkte jag, så skulle jag också bli
Hans gravsten, hög och svart med gyllene björnjägare, och stor blev jag så småning-
bokstäver, står mitt framför huvudportalen till om, men då hade björnarna tagit slut."
den kyrka han själv lät bygga å den k rko-p Y berättade skalden i Dagens Nyheters julnum-
gard han anlade, delvis för egna medel. mer 1937

Det var Johan Ferlin som antog Släktnarrk Iohan (egentligen Iohannes) Ferlin studera-
net, bildat efter hemsocknen Färgelanda i de till präst vigdes till ämbetet i Uppsala

Ealsland 1 samband med att han Valde präst- 1845 och tjänstgjorde sedan i flera socknar på
anan Dal. 1864 blev han kyrkoherde 1 hemsocknen
Vi går ännu ett steg tillbaka i tiden. Pros- Färgelanda, senare prost. Han greps av Hen-

tens far, skaldens farfarsfar, var klockare i rik Schartaus stränga kristendomssyn och
samma socken och hette Anders Iönsson. gjorde sig tidigt känd för ett ytterligt nit m m
Hans gravsten finns på Färgelanda gamla för den rena, evangeliska läran. Det gick så
kyrkogård och bär årtalen 178O~1853. Han långt att han fick en 'åtvarning' av biskop
kallades 'Hällingsäteklockern' eller 'Klockarn Agardh i Karlstad. (En litteraturhistoriskt pi-
på Dammen', känd som trollkarl, björnjägare, kant notis: Frödings morfar varnar Ferlins
fiolbyggare och klok gubbe. Den enda sjuk- farfarl)

dom han jnte kunde bota var Ibövehevl Färgelanda pastorat utvecklades under
(bhmíltarmsmammatíon?)' En gång förl/and" prosten Ferlins tid till en av det schartauanska
lade fm en Ijjänniska till en Varg _ ma: Vi- läseriets högborgar. Ferlin var en patriarkalisk
sade lange markena efter vargens klor pa en prelat som styrde och ställde och drev sin

dörr i gšrfdíll: B:mde1åe'1:_Ia1åkun_fie ârvända vilja igenom. Hans tid var de kringvandrande
Synen pa O ' Sa att e un e svara pa att en kolportörernas och väckelsepredikanternas
pelïson kröp indgenorä ena änden av en Stock gyllene tidsålder på den dalsländska landsbyg-
OC ut genom en an ra' den. lnte minst värvade mormonerna prose-

Nils Iohan Einar var stolt över påbråt från lyter bland torpens och backstugornas folk.
den trollkunnige förfadern. Prosten Ferlin skrev:

”En gång under en hungersnöd förvandla- ”Utan att förtyda Skriften kunna de icke
de han vatten till mjölk. En hel bäck. Och framvisa ett Bibelspråk till stöd för sin
när han sköt menade man att han sköt verksamhet. Man må därföre hålla deras
med trollkulor. Så det skulle också ha fun- förhållande som misstänkt och icke alls in-
nits en aning finnblod i honom. Hur som låta sig med dem i deras andliga företag,
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men också icke döma dem eller om dem och klarhet. Mest av allt avskyr schartaua-
fälla skarpa utlåtelser." nerna känslosamhet.
Den fasta tron blev 'u inte skaldens arve- Till prostgården hörde stort 'ordbruk ochl l

del: många kreatur. Perlin drev gårdsbruket med
Nyss hm, jag läst 1- en Ü/mg gammal bak Om samma kraft som församlingen. Liksom fa-

Heen för Om-1-tt och Tätt dern var han musikalisk. Sömnlösa nätter för-
han som 1- tidlösa tider knöt 5]-ust]-ämøms drev han med att spela fiol. På Ödeborgs forn-

bandrosett sal finns en orgel som han byggt med egna

Gyllene, tunga och höga har orden mej brusøzt händer' ty han var också händig _ i släkten
fÖrb 1- används ännu stolar som han förfärdigat. Hans

främmande Ord som jag inte förstår 1- min stora passion var eljest- fiske. Han knöt själv
sina garn och ryssjor, och som den ordnings-
människa han var, antecknar han antalet knu-

När lohan Ferlidkom till Färgelanda som tar och maskor liksom antalet krokar och av-
kyrkoherde fanns dar varken skola eller skol- ståndet emellan dem på de långrevar han lade
lärare.°Få kunde skriva och läsa. Ferlin satte ut I sin skejoumal för han dag för dag in
fart pa skolhusbyggen och fick examinerade

intighets dagdriveri.

fångsterna i prydliga kolumner. Den 11 juni
larare anstallda. Synnerligt nit nedlade han 1881 har han en utmärkt skelycka i B]-Öm_

om konfirmationsundervisningen. Han utgick Vattnet: 2 ålar, 28 lakan 4 aborrar och 3 små_

från enuav åhonfm sldlv i Schartauí andauförp fisk. I medeltal åren 1876-91 fångar han 439
fattad Grund . I Färgelanda berattas annu skålpund fisk'

Oïn hur en torparëosse från Kroppefl-än fick De sista månaderna av sitt liv kunde han
lasa fram i tio (!) ar, innan Perlin släppte ho- för sjukdom ej sköta sin tjänst, men han
nom till nattvarden. fortsatte att lägga ut långrev ända till sin sista

Fo et 1 stugorna ansag honom sa gudfruk- VeCka_ Han dog den 17 juli 1892'
tig att han kunde gå på vattnet. b k 1_ k 1

Kyrkan mitt i byn var liten och förfallen. IQ an Per ln etec nas som ïltter lgt en e
. . h °k 1" ' s'tt ' t ' " "Sedan Perlin ordnat med skolori socknen drev OC anspra S Os 1 1 pnva a IV' men nar

han frågan om nytt kyrkobygge. Platsen för fråga var On? ämbetets dràítt Pchläjàfogínhet
bygget utsåg han själv på hö.d gav han "aldrig efter, te e sig a rig sasom

J I/
byn, där den vita helgedomen fick ett domine- svag ' Sager kyrkoherde O Wennerbeck 1

rande läge. Kyrkogården måste byggas i ter- Karlstads stlfts lulbok 1916'
rasser, och Ferlin bekostade en del av dessa I Pfosfgåfden Växfe UPP Sju bam/ fem dött'
afbgten själv _ fast prosñnnan sofia, född rar och två söner. Yngste sonen, Iohan Albert,
Söderqvist, nog hellre hade sett en upprust- bleV Üdningsman- Han Vf född 1854- I Yngre
ning av det urmodiga köket i prostgården. år Var han Söfnnefligen driftig/ Och det Var

Kyrkoínvigningen ägde rum den 20 juli främst han som lade grunden till Nya Werm-
1873, förrättad av biskop Rundgren i Kar1_ lands-Tidningens ännu starka ställningiDals-
stad. Predikan hölls av Ferlin ”och war den- land' sin fars andliga styrka hade han dock
samme både underwisande och förmanande inte ärvt'
samt af den kraftfullhet, som alltid lärer ut- Nils Iohan Einar föddes 1898 i Karlstad och
märka hr. kyrkoherdens tal från prediksto- han hade sålunda aldrig träffat sin farfar. En

len", refererar Wernersborgs Allehanda. gång besökte han Färgelanda och farfaderns
Folk strömmade till också från angränsande grav. Det var i början av 50-talet. Ferlin hade

församlingar och ända från Bohuslän för att vistats några dagar - eller snarare dygn -i
höra Ferlin predika. Kyrkligheten var under Göteborg tillsammans med hustru Henny.
hans tid så stor att menigheten fick turas om Skalden läste egna dikter för studenterna och

på kyrkbänkarna. Hans budskap bars av kraft andra och var hedersgäst vid många bord. Det
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SKYGGLAPPARNA
av Sten Hagliden

Livs alla skarpa sken,
bländande reflexer!

Längtar vara
gammaldags droskhäst med skygglappar.

Klapprande hovar -
kaskens piska

bara staffage med sin slokande snärt.
Saffletten som svart glas

i regnet.
Hjalringarna väser

mot stenarnas väta.

Längtar vara
gammaldags häst

med skygglappar -
lankande ar gatans pin-ljus

in i dankel
natt-tyst gränd

Sten Hagliden, 1973 års Ferlin-stipendiat, har bara några veckor sedan på Norstedts för-
gett PR rätten att publicera denna dikt ur sin lag, som också gett sitt välvilliga tillstånd.
nya samling "Rop”. Den har utkommit för

FARFAR VAR PRÄST, HAN forts

var på återresan han tog omvägen över Dals- Mathilda var kvar i livet. Långt efter mid-
land. Huvudsyftet var att träffa fastetn Mat- natt satt vi uppe, trots att Nils var trött
hilda, en vital och humoristisk gammal dam, efter Göteborgsvistelsen”
som stod skalden nära. Han och Henny var Följande dag var alla bjudna till prästgår-
inbjudna att gästa hOS Margareta BTOTSOI1 På den, där prosten Piltz ville läsa upp en av sin
herrgården Stigen, där också systern Ruth var företrädares predikningar. Perlin följde inte
gäst. Hon berättar om besöket: med till prästgården. Han var utmattad, och

”Det blev en stämningsrik afton, då ljus hans hälsa var redan då vacklande.
brann i alla fönstren på den gamla byggna- Nils Iohan Einar hade ju inte ärvt sin far-
den. Man talade om dem som var borta, om fars fasta tro. Men till utseendet var de starkt
prosten och prostinnan, om farbror Anders besläktade; även i fråga om flärdlöshet, mo-
som gått i hans fotspår och blivit präst i ralisk integritet och obeveklighet när det gäll-
Skara; om alla fastrarna av vilka nu bara de livsverket.

Men sjustjärnan lyser där ute . . .

Sjastjärnan lyser där ate som förr och tankarna flockas så tätt.
Nyss har jag flyttat från boken min blick och stirrat pä farfars porträtt.
Sjastjärnan lyser där ute jast na - den lyser pä farfars grav.
Den lyser på alpernas vita blom och pä alla dmörka hav.
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Nils Perlin i parkerna

Trubaduren Thorstein Bergman har som be-
kant Nils Ferlin som en av sina favoriter. Han
har själv tonsatt många visor och har sjungit
ännu många flera. Till sommaren reser han
ut i folkparkerna tillsammans med Moniqa
Sunnerberg och en ensemble under ledning av

Giovanni Iaconelli och ger ett helaftons Fer-
lin-program. Det blir en sorts musikalisk ca-

baré med musikarrangemang av Ierry Hög-
stedt. Naturligtvis ingår sådana välkända vi-
sor som ”Får jag lämna några blommor” och

”När skönheten kom till byn” men också t ex

”Kanonfotograf” ur samlingen ”Goggles” till
en ny melodi av Thorstein Bergman själv. 26

platser är inbokade från Malmö i söder till
Örnsköldsvik i norr, så många som man över
huvud taget hinner med. Turnén pågår under
augusti månad, då månskenskvällarna för-
hoppningsvis bör kunna ge lämplig inram-
ning.

NILS PERLIN PÅ GRÖNA LUND EN LITEN FERLIN-AFTON

Gröna Lunds förnämliga program ”Nils Fer- kallade i all blygsamhet tredjeårsleverna vid

lin r Vara hl-arran” under rVa l<\/anar förra Statens scenskola i Stockholm ett program,

Sommaren var lu planerat som bara en lnled' som tillkommit på initiativ av Hans Wigren
ning till en fast tradition. Programmet åter-
kommer också mycket riktigt i år, närmare
bestämt den 13 och 14 augusti kl 20. Liksom
förra året uppträder Iarl Kulle som recitatör. da- Inspirerad aV EVa'Lï5a I-@1111äftSS011S äf-
Dessutom har Gröna Lund engagerat Leif tikel i senaste numret av PR hade Hans Wi-
Srrands kamrrïarkör (25 medlemmar) '_ Göran gren tagit med en scen ur Nils Ferlins radio-
Pristorp som solist - och Arne Domnerus spe1,,AuktiOn,, och för Josef Brinés Origina1_

Sextetl med bl a Georg Rledel' Bengt Hallberg musik svarade Glle Iohnny med sin raffinera-
Och Rune Gustafsson' Arrangör är Leif de dragspelsteknik. Hans diskreta ackompan-
Strand. dd k 0

Den 13 och 14 augusti bör alltså lampligen lemang sto e OC Sa programmet l övllgl'
bortåt en timme av välbekanta och några

och som upppfördes under tio februaridagar

i skolans lokaler i gamla Filmstaden i Råsun-

markeras med ett ovanligt rött streck av varje
medlem med sjäjvaktning Systrar och Bröder mindre kända visor. Urvalet och inte minst

som inte bor direkt i närheten, förlägger alltså Sarrer arr konrrasrera Vissa nummer m0r Var*
sommarbesöket 1 huvudstaden till någon av andra var både originellt och intressant och

dessa dagar. Gör det! framförandet engagerat och av hög klass.
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Nya dikter av Stig Warren

Att Ferlin-stipendiet verkligen fyller sin mest Ferlin-sammanhang inte obekant motiv: häs-
angelägna uppgift - att ge en fin poet en tar. 1974 års Ferlín-stipendiat Stig Warren
stunds andrum och arbetsro - det har bok- gav redan i början av året ut "Röd gubbe"
handelsdiskarna gett nya prov på bara under på Ordfronts förlag. Sedan länge skriver han
de senaste månaderna. 1973 års stipendiat också dagsvers i rimmad form, och här kom-
Sten Hagliden har kommit ut med diktsam- mer han ibland ganska nära Nils Ferlins ton-
lingen ”Rop", och ur den kan man på sid gångar. Följande dikter av Stig Warren finns
i detta nummer av PR läsa en dikt med ett i inte utgivna i bokform. Än.

TRAFIKPROBLEM

Med Karlavagnen utanför mitt fönster
och Vintergatan tänd för nattrafik,
men på min ruta spindelnätets mönster
med plötslig skärpa och en flugas lik.
En åktur några ljusår skulle smaka,
att inte nämna ett besök hos Gud,
som kunde tänkas följa med tillbaka
och revidera ett och annat bud.
En åktur några ljusår genom natten,
att någon morgon bortom rum och tid
få träffa en expert på luft och vatten
och kanske en på hjärtan utan frid.
Men spindelnätets tecken på mitt fönster
och flugans lik - perfekt pedagogik.
För oss är evigt fångenskapens mönster
och Vintergatan stängd för all trafik.

VYKORT FRÅN STOCKHOLM VYKORT FRÅN MALMÖ

Beethoven lyssnar vid Konserthustrappan, Flanerande i Malmö längs kanalen,
men ej till Orfeus, som ur underjorden på sköna strofer kan jag gå och gnola.
har svingat sej till frihet med sin lyra Här hörde Hjalmar Gullberg näktergalen,
och hörs av ingen från sin höga höjd. och här gick Anders Österling i skola.
Beethoven lyssnar, men han hör ej heller Själv är jag främling här, som överallt,
Kungsgatstrafiken eller Hötorgsbruset, men där jag går i Malmö längs kanalen,
och inte ens en backantinnas rop, och där det regnar nu, decemberkallt,
att hon är hans med all sin ljuvlighet, hör också jag helt plötsligt näktergalen.
om bara Ludwig vill. Beethoven lyssnar. O tröst av Gud en hjärtats víntermånad,
Ludwig van Beethoven är döv. Men lyssnar. att det finns poesi som tínar tjälen!
Och plötsligt hör han ur sitt väsens djup, lag går i Malmö stad och är förvånad
som är den stora ensamhetens brunn, av sommarljuset någonstans i själen.
bekransad av Mimosa Sensitiva,
sin femte symfoni och börjar skriva.
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IAG VILLE JAG VAR ÖGONBLICKEN ÄR SÛM BLOMMOR
lag ville jag var en arkitekt SAR Ögonblicken är som blommor
och inte en skiten ritare. för ett barn på sommarängen.

Nu sitter jag här som en kuf till karl, Plocka, plocka, och spring in med

neurotisk och nagelbitare, en bukett till moster Leda

och ritar förgäves de vackraste slott och spring ut igen och plocka
åt det som är kung i mej en bukett till faster Klaga,
och åt det som är drottning i dej men glöm inte bort din stora

och åt det som är prins och prinsessa syster Ensam där hon kurar
i ungarna våra på driven bakom knuten i det stora,

och åt det som är Höghet i dessa, stora husets stora skugga!
de andra liknande liven, Plocka mest åt syster Ensam,

som blev lite felplacerade att hon inte blir som Leda,

i jämlikhetslandet på ont och gott, att hon inte blir som Klaga!
gott för de väletablerade. Ögonblicken är som blommor

för ett sommarbarn på ängen,
är som blåklint och som vallmo
mitt i vintern, mitt i snön.

TRÖSTVISA
Dagar komma och dagar gå.

Ändlösa tycks våra strider.
Ändlös den ångest vi aldrig förstå.
Evig den mara oss rider.
Syster i sorgen,
gråt inte mer!
Snart är vi fjärran
allt som sker.
Snart ska vi somna,
båda två,
och sova i alla tider.

NOT EVEN . . .

Nils Perlins dikter har inte bara kommit ut Så här har Fred Lane tolkat "Inte ens” p
i Norge nyligen, med enstaka ord översatta. engelska:
En engelsk sångare och f d språklärare, Fred Not even a little grey sparrow
Lane som numera är bosatt i Sverige, har that sings in the greenwood tree

sjungit in en hel LP-skiva med Nils Ferlin exists over there, on the other side,

och Dan Andersson på engelska, avsedd helt and how sad such a place must be.

för engelsk publik. Översättningarna har han Not even a little grey sparrow
gjort själv - med undantag av ”När skönhe- nor a single silver-white birch.
ten kom till byn" som han aldrig blev riktigt But the loveliest day that the summer gives

nöjd med utan sjunger på oförändrad svenska. have I longed in my heart to be there.
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Verksamhetsberättelse 1974

Styrelsen för Nils Ferlin-Sällskapet får härmed lämna verksamhetsberättelse för 1974.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande förf fil dr Iohannes Edfelt
författaren Sandro Key-Åberg filmag Tor Englund

Vice Ordförande förf fil kand Gunnar Harding

direktör Olof Ögren (adl ledamot)
Suppleanter

S k
e reterare universitetsbibl Ola Christensson

konstnär Idun Lovén
Skattmästare skädesp Eva-Lisa Lennartsson

dzrektor Curt Enstrom Redaktionskommitté

Övriga ledamöter Ove Almström
statsrådet Sven Aspling Tor Englund
landshövding Rolf Edberg Gunnar Larson

redaktör Gunnar Larson

Sammanträde

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft två protokollförda sammanträden. Styrel-
sen har härtill liksom arbetsutskottet (Gustaf Andborg) haft ett flertal telefonkonferenser.

Årsmötet 1974 ägde rum den 22 april i Publicistklubbens lokaler i Stockholm under ledning av
Sällskapets ordf Sandro Key-Åberg. Ett 70-tal medlemmar var närvarande. Vid middagen efter
mötesförhandlingarna medverkade Eva-Lisa Lennartsson, Tor Bergner och Gunde Johansson li-
ka skickligt som alltid med recitation, sång och kåseri. Boklotteriet hade åter fått vänliga bi-
drag från bl a Tor Bergner, Maj-Brit Carlson, Iohannes Edfelt, Harald Forss, Sandro Key-Åberg,
Lyrikvännen och Tidens förlag. Dessutom konstverk av Barbro Gustafsson, Rune Hannäs, Nis-
se 'ritarn' Ionsson och Sven Mellberg. Lotteriet inbringade 300 kronor. Därefter tog Harald Forss
ordet. Nog med kommentarer.

Ferlin-stipendiet

Vid en Ferlin-afton i Kulturhuset i Stockholm utdelade Sällskapets ordförande 1974 års Ferlin-
stipendium samt konstnären Folke Karlsson diplom - i år en gåva av hedersordf Ingegerd Gran-
lund - till författaren Stig Warren. Sandro Key-Åberg höll ett uppskattat anförande och läste
några av Warrens dikter ur "Pensionärer". Warren tog emot, tackade och reciterade. Bengt An-
dersson, Olof Buckard och Eva-Lisa Lennartsson medverkade inspirerat med en underhållning
som i högsta grad hade förtjänat en fullsatt salong. Endast 70 personer hade tagit tillfället i
akt denna gång, trots fri entré.

Medlemsavgifter

Närmare 175 nya medlemmar har tillkommit under året och ett stort antal betalade i slutet av
året sina avgifter även för 1975. Nära 400 medlemmar berikade sålunda Sällskapet med totalt
ca 6 000:- kr i avgifter i förtid, vilket vittnar om ett enastående positivt intresse för Sällskapets
fortbestånd.

Sällskapets ekonomiska status per den 31 december 1974 framgår av följande balansräkning samt
av vinst- och förlusträkning för verksamhetsåret 1974.
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BALANSRÄKNING

per den 31 december 1974

VINST & FÖRLUST KONTO

Poste Restante _ . . . . . . . . _ . . _ _ 12.977. - Medlemsavgifter . . . . . . . _ _ . _ . 18.685. -
Allmänna omkostnader _ _ . . _ . _ _ 300.75 Gåvor _ . . . _ . . . . _ . . . . . . . . _ _ 230. -
Sammankomster _ _ . . . . _ . . . _ _ 62. - Räntor . . . . . . _ _ . . _ . . . . . _ . _ _ 2.034.80
Artistarvoden . . . . _ . . . . . . . _ _ 600. -
Stipendium . . _ . . . . _ . _ . . . . _ _ 6.000. -
Revision _ _ . . . _ _ . _ . _ . . . _ . . . . _ 200. -
Årets vinst . . . . . . . . . . . . . . _ . 810.05

2O.949.8O 2O.949.8O

UTGÅENDE BALANS KONTO

Kassa . . . . . . . . _ . . . . . . . . _ _ _ 202.01 Nils Perlin fonden . . . . _ . . . _ . _ _ 40.000. -
Postgiro . _ . . . . . . . . _ _ . . . . . _ 795.88 Förskottsbetalning _ . . . . . . . _ _ 5.900.-
Sparkonto _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . _ 33.860.3O Nils Ferlin statyn . . _ . . . . . _ . . _ 10. -
Kap. saml. konto . . _ . . . . . . . _ _ 664.37
Kapitalkonto _ . _ . . . _ . . . . . _ _ 1.768.66
Bal. förlust . _ . . . . _ _ 9.428.253

./. årets v. . . . . . . _ . _. 810.05 8.ó18.78

45.910. -- 45.910. -
Stockholm i januari 1975

Sandro Key-Åberg Iohannes Edfelt

Sven Aspling §_)lÛfEÖg;end
or n un

Rolf Edberg G1/znnargLarson

Curt Enström

REVISIONSBERÄTTELSE

Efter verkställd granskning av räkenskaperna för år 1974 för Nils Perlin-Sällskapet får jag här-
med avge följande berättelse.

]ag har genomgått protokoll och styrelsens berättelse över verksamheten.

Behållningen på postgiro- och bankkonton har kontrollerats.

Då revisionen ej givit anledning att framställa någon anmärkning tillstyrker jag, att styrelsen be-
viljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

Stockholm den 18 februari 1975

BÜ RINGBORG
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aktuell än någonsin. Nils Perlin-Sällskapets

H medlemsavgifter ar forvisso inte utan be-
.rr «. / //gg--_\~ 0

-N
,

» te 1 I ..\~ «

tydelse ens pa den punkten.jlw Slutligen: Vi kommer i fortsättningen att' *"\.-ll--,_«_.;,2:'*-\ï1<_-3,;-'~gi '\_.f_^- . ._ _ _ _ ._
~ bilagga ett inbetalningskort med varje utgava

av medlemsbladet. Tidigare har vi haft in-"*"> \ 0 Q l

dqøí

5:2

betalningskort en gang per ar. Detta innebär' inte att medlemmarna nu skall göra två in-
betalningar per år, vilket vi här gärna önskar
påpeka. De som redan använt ett inbetalnings-

5 K AT T M 5 TA R E kort, kan med fördel vara vänliga att överläm-
na den andra avin till någon god broder eller

R A P P O R T syster. Tack för den insatsen!

Curt Enström
Som framgår av 1974 års vinst- och förlust-
räkning samt av verksamhetsberättelsen i det-
ta nummer av medlemsbladet har Nils Ferlin-
Sällskapets medlemskader fortsatt att öka.
Detta har i hög grad medverkat till att Säll-
skapets ekonomiska situation nu är på väg att
stabiliseras, vilket bör innebära att Poste Re-
stante skall kunna tillsändas medlemmarna COSMOPÜLITE ~ MINNEN
två gånger per år de närmaste åren. Förutsatt Du jiosiiii, min vän
att den nye *redaktören Gunnar Larson får Äi, Di, föiki/iii igen?
hjälp med tillgången på material. Tidigare har ' 7-Blev Da ej hjalpt av dolctorns droppar.
det ju främst varit Ferlins gamle skolkamrat gå blek och Sveiiig Di, är
Gustaf Andborg som sorjt for det mesta ma- Du har ett iii-iikjii besvär
terialet och sammanställt det på ett beund- ii D- 1 i_ - ji Dme in angso jag oppas astoppar.
ransvärt ambitiöst sätt. Men drick mi iii, Di-it glas

Kärnan av medlemmarna i Nils Ferlin-Säll- Skål 0Cll hßj - 010144 SÉÜE1” llff gl1S

skapet består fortfarande av människor ur krm döva en l”l0St11rld2S Smärta-
Nils Ferlins egen generation. Den generatio- Förrêßfßrl har 111111 Sf11'H1”rl11 mål
nen är fortfarande noggrann i konsten att be- llOtt ett gl1P11rlde hål
tala medlemsavgifter i tid. Det kommer nu när det Slutar att Slå i ens hjärta.
successivt allt fler unga medlemmar och det NM DM Slutet h0Sta min vän
är denna nya generation som avgör Nils Fer- Du fick det lugnare Sen

lin-Sällskapets och Ferlin-stipendiets framtid. efter den gången - jag tror den sista.
. ._ . _ . ”Filcet” där vi alltid stack inVissa obetanksamma journalister envisas

av någon anledning med att kalla detta Säll-
skaps medlemmar för Ferlin-"fans". Vilka för-

revs 1 dag med maskin ~
där vi polcalera' med Ferlin och Gnista

fattare och vilka stipendiater förstår vad så- Nll lllll lag llllll llllllllell lllll lllllll
dan journalistisk insats siktar till? Sällska och är ledsen och trött.

pet fortsätter, trots bristfälligt stöd från mass- Vllllöll lo del Skllll lllg lölklllm'
media, att årligen utdela ett skattefritt stipen-
dium till en svenskspråkig poet på Nils Ferlins

Det var något i själen som brast
när jag såg höghus och plast

dödsdag_ Som bevis på att Perlins diktning le- lesl på mlllllellll l gllllllll Klum'
ver lika aktuell som någonsin. Kanske mer Ritar'n
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NYA MEDLEMMAR

Adolfsson, Maj-Britt och Lennart, Klintvägen 56, von Rettig, Claes, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stock-
75246 Uppsala holm

Bejemark K G Gamla Lundagatan 16 117 26 stock Ringmar, Rickard, Thunbergsvägen 17, 752 38 Uppsa-
, - -, , Ia

holm
Berggard Sune Pågelvägen 6D 302 37 Halmstad Rundblad, Olga, Kumlagatan 3, 124 43 Bandhagen

Bolin, Svea, Gripenbergsgatan 64, 561 00 Huskvarna Sandin, Michael, Luntmakargatan 89, 11351 Stock-
Bäckman, P. A., Moränvägen 16, 191 71 Sollentuna holm
Dufwa Har Moravägen 1 161 42 Bromma Sandström, Robert, Eriksgatan 1 A, 360 70 Åseda
Dufwa' Jae Moravä 16142 Bromma Schultz, Stig, Sländgatan 21, 45100 Uddevalla

' q ' g ' Sjöbeck, Gunnar, Södermannagatan 59 M, 116 65
Eklund, Iarent, Tennringen 6, 175 74 Iärfälla gtockholm
Eklöf: Karl Verner/ Grmfgararl 51 114 53 5t°Cl<l10lm Stalfelt, Sven Olov, Solbackevägen 8, 702 30 Örebro
Englesson, Torsten, Linnégatan 82, 115 23 Stockholm Sundberg, Gunilla, Dalagatan 74 A, 113 24 Stockholm

Ersborg, Helmer, Artillerigatan 20, 261 33 Landskrona svensson/ Karin/ Prästgårdenf 840 31 Åsarna
Fahlander, Iannika, Surbrunnsgatan 8, 114 21 Stock- Södergren' Hans' clrkelgatan 3' 902 54 Umeå

l'l0lm Tapper, Börje, Ängsullsvägen 159, 162 46 Vällingby
Fahlén, P.-E., Torsgatan 6A, 75222 Uppsala
Forsell, Lennart, Tulegatan 20, 113 55 Stockholm Warren' Stig' Brandkarrsvägen 162' 611 oo Nyköping

Warren, Stina, Brandkärrsvägen 162, 611 00 Nyköping
Göthe, l- M- AB, Götgatan 56, 116 62 5r0Cl<l10lrr1 Werner, K.-H., Köpmangatan 21, 871 00 Härnösand
Grurldel, Cliff Fredrik, All?-i5Vä8911 41, 13100 NCl<a Widblom, Rune, Fastlagsvägen 35, 126 47 Hägersten
Grundel, Maia, Bandßiösafan 213, 871 00 Härnösand Wäsrlund, Barbro, Älgstigen 4, 182 75 Stocksund

Hedin, Artur, Selebovägen 14, 122 48 Enskede Örtegren, Greta, Barrstigen 26, 771 00 Ludvika
Hultman, Margit, Hässleholmsvägen 28, 12153 Io- Örtegren, Ienny, Hertig Karlsgatan 12 B, 68200 Fi-

hanneshov lipstad

Ianson, Acke, Bråtegårdsvägen 14, 430 70 Sävedalen
Johansson, Solveig, Kyrkskolan, 57041 Frinnaryd

Karlsson, Karl W. Vasagatan 21 C, 68200 Filipstad
FOTON SÖKES

Lilja, Åke, Grundtvigsgatan 49, 161 58 Bromma
Liman, Ingemar, Brigggväggn 21, 185 00 Vaxholm Ferlln Val' knaPpaSt fOad aV att
Lindberg, Ann-Margret, 51<öI1f01”PSVägeI1 84, 121 65 stå i vägen för någon kamera. Åtminstone har

l°ha““eSh°V den arme redaktören för PR det intrycket,
L' db , B 'l, Sk" " , - ._ .. .. .ullesïí em Ontorpsvagen 84 121 65 lohan nar det galler att latta upp spalterna med bild-
Lindeberg, Marie-Louise, Grevgatan 25, 114 53 Stock- material' Företrädarna i ämbetet tycks mycr

holm ket sorgfälligt ha utnyttjat det lilla som fun-
Lindquist, Göte, Tallsafan 8, 590 40 Kisa nits i bildväg hos förlaguoch på andra så att
Magnen, john, gandhamnsgatan 19, 115 40 Stock- säga mer officiella ställen. Liksom både egna

holm och andras gömmor. Det är svårt att hitta
Montelius, Ing-Britt, Bielkevägen 15, 182 63 Djurs- något nytt och Opublicerat

holm Medlemmar som har bilder av Nils Iohan
Nilsson, Berndt, Iärnbärarvägen 28, 127 33 Skärhol- Einar _ på Väggen eller i byrålådanl amg.

men _. ., .. ._t - ll t l f t - k ll S ll k -
Nilsson, Karl-Erik, Kemigränd 31, 902 41 Umeå or e er a e le 0 On S u e gora a S a
Nipstad, Gertrud, Humlegatan 5A, 645 65 Karlstad pet OC? PR en stor tlänst genom att Skänka
Nobel, Peter, Södra Rudbecksgatan 5, 752 36 Uppsala eller låna U-lï dem-
Nylin, Ulla, Tantogafan 59, 117 42 5t0C1<1101m Vi har nämligen fått för oss att försöka ord-
Olsson, Gertrud V., Lidköpingsvägen 17, 12149 Io- nä ett blYg5amt bllClarl<lV-

hanneshov Har Du, Syster eller Broder, lust att hjälpa
Qvarzell, Gun, Thors Backe 1, 130 30 Värmdö till? G L
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Bilagor medföljer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE och Gunde Iohunsson. Och eventuellt av några flera
. . .. . . . s .. h° d F l' -k" d cl ' F'l' d - k-Nils Ferlin-Sallskapet haller ordinarie arsmote reaša e er m annan me a ress I 1 lpsta S tm

lördagen den 24 maj 1975 kl 16'Oo Flera medlemmar har redan hört av sig och frågat
i Fe1'liI'l'5k01311S al-113 i Filipstad- om Sällskapet ordnar med gemensam bussresa från

Q t ex Stockholm. Styrelsen försäkrar att det verkligen
Den nagot °l/anhga Platsfn ar Ovanhgt Valmotweradf inte är oginhet eller rädsla för besväret som tyvärr
kl 14-00 Samma dag avtäcks KG Belemafks redan 1 gör detta omöjligt. Av praktisk/ekonomiska skäl
förväg så Ûmtalade Fer1in'5kuIPtur i Hsnobbfännanu överstiger ett åtagande som resebyrå Sällskapets re-
vid t°rget~ surser. Men ansvariga inom S] har försäkrat oss, att

Styrelsen har ansett att denna kulturella manifes- tågtrafiken på Kristinehamn i vart fall inte beräknas
tation blir en perfekt upptakt till årsmötet. ha upphört i maj månad detta år. Från Kristinehamn

pöredragningslrstarr på årsmötet upptar förurorrr kan man åka buss till Filipstad på en timme. Styrel-
sedvanliga ärenden också nominering av kan¿r¿arer sen skall försöka se_ till att det finns tillräckligt an-
till 1975 års Ferlin-stipendium, och styrelsen vill på- fel bufeef Vid_ lamphg 1<10Ck51e8/ en: de medlemmar
minna medlemmarna om deras rätt att föreslå stipen- eefi tanker 518 det fe51fe1'11af_1Vet Van_113en Vlne fm*
diat. Det kan man göra inte bara vid årsmötet utan ”ml” detta Sefff den 19 "ml 1975 nu fru Norden
också per brev senast den 15 augusti till styrelsens eller frk Enslmmf tel O5"2319 49-

f k' N C E " , N b f _ ._ _

Stëgcräqoolïlï urt nstrom y mgatan 14 114 39 Gemensam middag ordnas dar hungriga medlem-
' mar kan deltaga för en rimlig penning. Men också

Lordagen blir en stor dag 1 Busen Fabians hem- för middagen måste vi be om förlmndsanmälan en-
stad med medverkan av bl a medlemmarna landshov- Zl-gr Ovan
ding Rolf Edberg och _ som vi brukar vara bort-
skämda med _ Eva-Lisa Lennartsson, Tor Bergner Hjärtligt välkomna till årsmötet! Styrelsen

, - \
l ,?\

w f _. “
/ , . fl- -.-

\

\

Av GUSTAF ANDBORG '
Illustrerad, 52 sidor. Bunden i kartongband. K , V

Pris för Ferlinsällskapets medlemmar Kr. 15. :fa
-l- 5 kr i porto och moms. ' , 51,, _,

Ferlin redan då han ännu levde bland oss. Han Å l

pa en sådan _ bakom den låg en djup och I
sammansatt personlighet. Det har funnits
och finns en vän till honom, Gustaf Andborg

vännen. . . _ Boken fyller en lucka i litteraturen
om Nils Ferlin.

lan Frídegard i Upsala Nya Tidning

Boken kan rekvireras och sändes direkt från I

RUNDQv1sTs, Tfycksgatan, 412 64 Göteborg /7 1 /
: Postgiro 122 79-6 _ Telefon 031/40 52 32

NILS FERLIN

Det låg något av legend över skalden. Nils ,, ,Å1

gjorde själv aldrig medvetet något för att ska- V " y. '¿ .w Ü,
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vännen -_ skollcamraten /Q;
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från tidig barndom, men han har inte förrän _,{. ,¿f',?_','fl-/.V
nu stigit fram med gemensamma minnen _ /V 154?
sann och klar vardag kring folkskalden och T 7*
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Styrelsens funktionär: Curt Enström, Nybrogatan 14, 114 39 Stockholm. T
På dagtid tel 08/23 19 40 (efterfrågas: fru Nordell eller frk Enström)

el os/61 66 79

Redaktör för medlemsbladet: Gunnar Larson, Åsögatan 70, 116 24 Stockholm. Tel 08/68 60 06, 0764/364 89

Tryck: Rundqvists Boktryckeri i Göteborg


