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Du frågar: - Hur känns det, broder,

«-_

att komma till femtio år?

och jag svarar: - Mycket beklagligt,

ty klumpigt arena går.

Vad har vi för vapen emot dem?

Inga alls, vill jag tro.

Det är bara att låta dem klampa

och vänta på lugn och ro.
I , f. 1 \,f. /.w-., I',~~,,.,,,. tt .,' ,,.,, I/

Och sånt lär ju komma med åren. Bakom är den bràkiga lustans

När lidelsen tappar sitt skri och sen kommer krämpornas tid

lår hjärtat njuta sin vila men nu kan man lyssna på tlöjter

-- för att tala med Po Chü-I. och vandra på jorden i frid.

Han påstår, den gamle kinesen, jag vet inte vad jag ska tänka.

att vägen från femtio år /ag önskar jag ägde en tro.

till sextio nog ar den bästa Det saknar jag mera än öjter

som människan någonsin går. - men var kan man köpa en tro?

Se motstående sida.

Omslagsbilden: ”. . .en björk som står uit. . _ ” FO¿O_- K W GU]/ers
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Kära medlemmar!
Den 11 deeember för 90 år Sedan föddes Nils Nej, Nils Ferlin ville nog hellre ha lite enklare

Johan Einar Ferlin. Hans liv blev inte så långt, ting, Sam nblemdoft Oeh fågelsåašš” _ eller "en

men hans dikter lever vidare, läses, tonsättes br0/SOn1 leder - Om inte till lyßkä/Så bara till

och sjunges, även hos den yngre generationen. vardagsro” - något som kunde skingra ånges-

Om hans personlighet och karaktär vittnar ten _ en ttO - - -

många i vån $ä1151<ap_ Sem både minns och kan I en dikt publicerad i Vecko Journalen nr 49

berätta. Skolkamraten Gustaf Andborg, finns den 9/12 1948, inför hênS Sttlndnde 5Û'å1'$

fortfarande med. Men visst håller leden på att flag ät Clet lU5l en Ü0 han allra helst Önskar Slgï

tunnas ut. Bara under det sista året har vi sagt

farväl till ldun Lovén och lillasyster Ruth. Deras Jag vet inte vad jag Ska tanka

minne och minnen skall vi vårda. Liksom Nils' Jag Önskat' lag ägde en ÜÛ-

eget. Som nu när vi vill minnas hans 90-års dag. Det Saknar Jag meta an flöltef
Ferlin själv hade nog inte så mycket till övers men Uaf kan man köpa en fra?

för det alltför högtidliga och uppsträckta firan-
det, Vilkei framgår av dikten ”Meny”_ Skriven till Nils Ferlin var en ständig sökare, som aldrig var

50-års dagen och som ingår i Kejsarens riktigt tillfreds. Han sökte tröst och hugsvalelse

papegoja; för sin ångest livet igenom. Men det var också

denna ångest och disharmoni hos honom som

Näktergalstunga' pafagelshjäma frammanade skapandet och på så sätt ledde till

och kroïtsade pärlor ) något positivt. Ibland kan till och med själva
(som sa örmo ar 'a __ __ __

' f J g drommen och langtan vara mera vard an detk .,

und? ga_an uppnådda målet:
och laterju raff

(likt e_n dvd den nära tiden) Vad ska man då egentligen tro, min vän?
men jag ar ual ingen Cleopatra
N ' - Drömmar kan man leva på och tro:

ell; He _ ka me_ _ Onfn tt Ur oro kan det skimra och gro, min vän,
u a ons na 1 o

S J g J 9 gg ° län tan kan det hela bero.
på min stora bemärkelsedag pa 9

(som hela nationen ser fram till) ß
Halsnmgar Ä/ 

tor jag kanhanda be U §
om en annan kokbok.? 1 l I | I

En uppriktig ursäkt l

för den ödesdigra förseningen av vårens Det måste dock påpekas att förseningen
Poste Restante är redaktionen angelägen inte till någon del låg hos redaktionen. Det
att rikta till alla medlemmar. Resultatet var uteslutande tryckeriet, Tryckgruppen I
blev ju framför allt att kallelsen till årsmötet AB i Stockholm, som konsekvent och trots
den 28 maj i Filipstad inte nådde medlem- otaliga anmärkningar totalt nonchalerade
mama förrän långt efter detta datum. Detta överenskomna tider för leverans av korrek-

I var oursäktligt. Det enda styrelsen i det lä- tur etc.
get kunde göra var dels att försöka per tele- Självfallet har redaktionen omgående |
fon nå de medlemmar som brukar deltaga i bytt tryckeri och försäkrat sig om, att det |
våra sammankomster, dels att en vecka i nu inte finns risk för en upprepning av den |

| förväg som kallelse införa en annons i Da- djupt beklagliga förseningen.
gens Nyheter för Kr 2.963:-. Gunnar Larson J

Å i 1 í í 1 I _ 3
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Lyrisk grand old lady

Solveig von Schoultz har odiskutabelt ställ- dem inifrån Vad hon mycket ofta porträtterar i

ningen som grand old lady i den finlandssven- sina dikter, och naturligtvis i novellerna, är en
ska diktningen, men det är ett epitet som passar livssituation
henne Clåligt. Alltför lätt ledet' Clet tanken till Med hjälp av Sin känsigerfarenhet och sin

bilden av en sträng och drottninglik skaldinna, intuition kan hon analysera en sådan situation.
en Edith Sitwell eller Gabriela Mistral. I Norden Resultatet kan bli en novell Med samma hjälp-
är skaldinnorna vanligen mjukare, mera jord- medel kan hon ge en syntes av den, ofta i djärv
nära och mindre högtidliga, också när de blir komprimering; en dikt_ Hennes förmåga av in-
gamla och visa och bestiger någon av parnas- kännande är stark och kan utsträcka sig till före-
sens övre troner. mål som andra betraktar som döda: ett symbol-

Solveig VOn SChOultZ har naturligtvis haft en tänkande som för henne rätt in i en lyrisk
lång väg dit upp. I dag har hon tretton diktsam- bildvärld.
lingar bakom sig, och dessutom minst femton Som poet är hon sällan gtämningsmàlare, och

prosaverk, ännu fler pjäser för radio eller TV inte heller brukar hon söka det undflyende
eller scen, allt under drygt femtio år som ögonblick som egentligen inte går att fånga. l-lon
författare. skriver nästan alltid analytiskt i den meningen,

Men hennes egentliga modersmål är poesin. att hon söker sig fram till kärnan eller kvintessen-
det har hon Själv deklarerat. sen av en upplevelse, ett sinnestillstånd.

Det ryms både kontinuitet och utveckling
inom denna långa konstnärsbana. Till kontinui- Här har hennes metod utvecklats och efter-
teten hör att hon ända från början helst har be- hand blivit djärvare. Tidigare lutade hon mera åt

skrivit kvinnor: vardagstankar, kärlekstankar, att ringa in ett själstillstånd eller en situation ge-

impulser, relationer. Hur det känns och fungerar nom associativa beskrivningar, och hennes dikt
i själ och intellekt att vara ung flicka, hustru, kunde därmed bli mjukare och mer konturlös än

mor, i ungdomen eller på ålderdomen. Hon har vad hon skulle gilla i dag. Senare har hon gjort
skrivit om människans alla åldrar, hon har känt sig långt mera möda att söka det exakta ordet.
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Solveig von Schoultz är en konstnärligt or- men på samma gång en iakttagare. Hon är på

dentlig och samvetsöm person. En oegentlighet en gång medlevande och reserverad. Hon håller

måste rättas till, fel ord på fel ställe stör hennes styvt på sin personliga integritet och har förmåga

sinnesfrid men ställer henne inför valets och ur- att också observera sig själv.

skiljningens kval, Hon har någon gång berättat, Impulsivitet plus självkritik - vad behövs

att beståndsdelarna i en blivande diktsamling mera för det lyriska mästerskapet? Naturligtvis

kan täcka ett halvt golv, väntande bredvid språkkänsla och språkbehärskning. Solveig von

varandra tills de hittar sin rätta ordningsföljd. Schoultz arbetar mycket med vokalklanger; de

Den som varit hennes förlagsdirektör har ofta förefaller helt spontana. När hon lyckas med

fått ta ställning till alternativa ord och fraser, samma självfallenhet i ordvalet uppstår perfekta

skrivna på smala pappersremsor och fästa i lager poem - oftare än hos någon annan av våra ly-

över varandra med en knappnål på sin plats i riker i dag på denna sidan Bottenhavet.

manuskriptet.
Det här pekar på ett annat lynnesdrag i denna Thomas Warburton

sammansatta konstnärspersonlighet. Lyrikern Helsingfors
Solveig von Schoultz är inkännande, empatisk,

Ur Solveig von Schoultz” produktion

Lyrik Prosa

Min timme 1940 December 1937

Den bortvända glädjen 1943 De sju dagarna 1942

Eko av ett rop 1945 Nalleresan 1944

Nattlig äng 1949 Ingenting ovanligt 1947

Allt sker nu 1952 Närmare någon 1951

Nätet 1956 Ansa och samvetet 1954

Terrassen 1959 Den blomstertid 1958

Sänk ditt ljus 1963 Millaskolan 1961

De fyra flöjtspelarna 1975 Även dina kameler 1965

Bortom träden hörs havet 1980 Rymdbruden 1970

Vattenhjulet 1986 Där du står 1973
Somliga mornar 1976
Porträtt av Hanna 1978
Kolteckning ofullbordad 1983
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Två dikter
av Solveig von Schoultz

Liten Visa
Solen går upp över onda och goda

och vem den nu råkar lysa på

fåglar och fiskar och katter och hundar
fräsande katter och gläfsande hundar
och den som du är så förbannad på.

Solen går upp över onda och goda

och onda och goda är lika små

och ännu en dag finns de till under solen.
Nu går du ut och tar med i solen

den som du var så förbannad på.

Ängeln
På min hylla står en liten ängel av trä
med förgyllda vingar och glorian som en hatt.
Jag fick honom en gång för länge sen
av en som trodde på änglar

jag behövde just då
en skyddsängel (behovet har inte minskat).

Han har haft ett hårt jobb.
Han har förlorat

ena vingen, han har fallit från hyllan
under kampen mot satan (inte okänd här)

och förgyllningen har flagat.
Men hans envishet

är lika stor som satans, han står kvar
där han lovat stå, en liten ängel
med bruten vinge och glorian som en hatt.



Ett himlasprång över l\/Iolorn-ängen

Äntligen, säger nog många. Jag ringde upp Alf _ OCh HU är du glöd?
Hambe i Steninge, Halland; - Jag är, som sagt, mycket glad och tacksam

_ Grattis, Alf! Din spontana reaktion? för priset. Och bara några dagar efter att jag fått

- Ett himlasprång över Molom-ängen av pur meddelandet, på hemresa efter vänträff i dju-

glädje, så klart! Och vid nedkomsten dök ett paste Finnskogarna, kom jag faktiskt av en ren

minne upp från ”då det begav sig" för länge sen. slump, att hamna en stund i Filipstad.- Berätta! - Och?- Hösten 1962 hade jag debuterat med min - Så nu har jag suttit på bänken jämte Nils

första vissamlíng, "Astronaut till häst", på Gösta Ferlin 0011 både tagit honom I hand och tackat så

Skoogs Bokförlag i Göteborg. Jag blev anmo- l'1järïêI1S Varmt för PYi5@ï-

dad att medverka vid bokens Dag på Konsert- _ _ _
huset. Stolt över att bli presenterad som författa- Alf Hambe föddes 1931 i Halland. Efter olika
re vid detta solenna tillfälle ringde jag min upp- uppehållsorter, bland annat tio år i Göteborg, är
dragsgivare för att få vidare information. han sedan länge återbördad till detta landskap.

Nej, något Astronaut-framträdande var inte Sedan 1967 är han bo'satt i Steninge, vid kus-
påtänkt. Men en ny bok om Nils Ferlin skulle ten, mellan Halmstad och Falkenberg.
presenteras och eftersom jag debuterat som tru- Sedan 1964 arbetar han på heltid som förfat-
badur, förväntades jag nu framträda med ett tare, kompositör och visartist. De lärarvikariat
knippe Ferlin-visor. han hade dessförinnan avbröts flitigt av studier i- Och det gjorde du? litteraturhistoria, vid Göteborgs Universitet och- Ja, besvikelsen gick snabbt över i rask be- fria studier i musikanteri. Samt resor - liftarre-
slutsamhet. Ferlin fanns i mitt hjärta sen länge sor och sjömansjobb förde honom runt om i

och jag hoppas och tror att jag gjorde både ”Inte världen. Senare resor har också inneburit mer
ens en grå liten fågel” och ”Nasarevalsen” något eller mindre omfattande vistelser utomlands:
så när rättvisa på Konserthuset den gången. Grekland, Italien, Irland och ett halvår, efter er-- Men egentligen sjunger du bara dina egna hållet konstnärsstipendium 1973, i Paris.
visor? Att dessa resor haft betydelse för motiven i de

~ Ja, detta var enda gången, efter vad jag många vis- och diktsamlingarna (den fjortonde,
minns, som jag framfört någon annans visor ”I Vidundrans hus”, föreligger i höst) är själv-
offentligt. klart. Be någon associera på Alf Hambe: -
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Molom, ropar denne någon, säkert som Amen i ”Alf Hambe i Molom” 1965. Men dessutom
kyrkan. Och Alf medger själv att just Molom är finns mina visor på över 100-talet skivor med
det mest kända och centrala av hans motiv. andra artister, från Alice Babs tidiga

~ Alf, berätta vad Molom är! 60-talsinspelningar till Fred Åkerströms i mitten- Det är ett egenförfärdigat ord, ett slags på 80-talet.
trollruna, från början, i det tidiga 60-talet, be- - Imponerande! Du är översatt till andra
tecknande en sinnesstämning mellan glädje och språk också?

vemod, på den smala livskryllande remsan land - En del av mina visor har blivit översatta.
alldeles intill hav-rymd-oändligheten. Till samtliga skandinaviska språk, till engelska,- Från början säger du. Vad betyder Molom tyska, franska och holländska (via förra årets
idag? Trubadurpristagare, Cornelis Vreeswijk). Och- Jo, så småningom har detta Molom börjat nyligen har min ”signaturmelodi”, "Visa i

identifieras med själva landremsan och blivit ett Molom", till och med fått arabisk text.
delvis verklighetsförankrat sagoland. - Du har också framträtt flitigt ”live”?- Och i detta sagoland finner man Gröne - Mina artistframträdanden har sträckt sig

Greven? över hela Norden, Island inbegripet, inte bara- Ja, Gröne Greven i Den Gröna Dimmans som enskilda engagemang utan även vidsträckta
Skog, Havtuggaren, Tidgumman, Glöm-Ström, turnéer. Förutom Sverige har jag turnerat fliti-
Kung Inge av lngeland, Undars dotter med fle- gast i Norge. Från Mandal i söder till Kirkenäs
ra. Fastän själv ett gränsland har Molom längst upp i nordost, vid Sovjetgränsen.
emellertid inga helt fasta gränser, vare sig i rum ~ Radio och TV?
eller tid. - Jo, också det i alla Nordens länder. Och- Är det då bara sagovisor du skriver? radio i Västtyskland vid ett par tillfällen varav ett- I de flesta av mina vissamlingar finns min- ledde till en live-inspelning på grammofon.
nesavtryck av mina resor. Ibland i realistisk - Alf, jag vet också att du har belönats med
form, ibland transformerade till någon slags per- en mängd priser och stipendier, bl a Ulf Peder
sonlig sagoform. För övrigt hoppas och tror jag Olrog-stipendiet, Visans Vänners Hedersplakett
nog att de flesta av mina visor inte kan inrange- och Evert Taubestipendiet. Men det har också

ras under strikta ämnesrubriker som ”sagovisor” instiftats ett Alf Hambe-stipendium?
eller "resevisor”. Förhoppningsvis finner man Ä Ja, detta stipendium mottog jag då det in-
lätt att jag väldigt ofta skriver om alldeles nära stiftades i mitt namn, 1981, då jag fyllde femtio
och påtagliga ting (fast på mitt sätt). Sånt som år. Det utdelas vartannat år till någon förtjänt
alltid upptagit poeters och visdiktares funde- visdiktare/kompositör.
ringar: Livet - kärleken ~ döden. Och visst - Är det någonting som du tycker att du vill
har jag skrivit protestvisor! Inte minst mot män- säga ytterligare, som jag kanske glömt att fråga
niskors blinda framfart mot naturen - och där- om?
med mot sig själva. - Jag skulle väl i så fall påpeka att verksam-- Alf, hur många visor har du gjort? heten som vissångare för mig alltid har fungerat- Med den vissamling som kommer i höst (I som en förlängning av författar- och komposi-
Vidundrans hus) är, allt som allt, 200 av mina törsyrket. Jag skrev dikter och visor långt innan
visor publicerade. Ytterligare drygt hundratalet jag gick ut i offentligheten med min gitarr. Därför
av mina visor, tonsättningar eller översättningar upptar min repertoar alltid enbart mina egna vi-
har använts offentligt; för radio, TV och teater. sor, text och ton.
Bland annat sångöversättningen av musicalen - Tack Alf - och en än gång Grattis! Och,
”Spela spelet” för Oscarsteatern och Malmöupp- om undertecknad får tillägga något, så önskar
sättningen av ”Spelman på taket”. jag att du, då du mottagit 1988 års Trubadur-- Du finns förevigad på skiva också? pris, vill sjunga min favorit bland dina visor,- Tolv LP har det blivit sedan debuten med nämligen den om Kung Odyssevs!

Ove Engström
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I Vidundrans Biblio- och diskografi
hus

Text och musik
Alf Hambe

l Vidundrans hus

är det ljus, många ljus

är de flackande ljusen att finna.

Högt där under tak

står de, fladdrande uakande.

Likasom bloss vill de brinna.

Djupt nedom i källarens hål

står ugnarna svarta av kol

där de rödglödgat små

har en undanskymd urå

fast i Vidundrans öga de glimmar.

Det gnistrar och gnyr
genom ugnar. Så flyr
någon rödglödgad ilsket i höjden.

Och ett ljus, hälften släckt

blir iflämtan uppuäckt

och står högt i den flackande fröjden.

Men gnistan är mistad och glömd
fast än som ett sot finns den gömd.

Och när Vidundran glor

som en grånad den gror

ibland ljuskandelabriska nöjen.

lVidundrans höjd
flämtar ljusen au fröjd
när de glömmer sitt sot för sin låga,

Men där l./,ig;t:n är törnd

sitter sotflaguri gömd

och är svaret på Vidundrans fråga.

Gå ner i ditt källarehåll
Ta dig ett sjuheluetes koll
Det bränner ditt skinn

men det lyser dig in

djupt i Vidundrans fröjd med sin plåga.

Samtliga 200 visor med text
och musik
Alf Hambe

DIKT- OCH VISSAMLINGAR
Astronaut till häst, 1962

Visa i Molom_ 1965

Gröne Greven, 1967

Vraga. 1969
Fyra vindarnas hus, 1972

Se dig i vàgspegeln, 1975

Soria Moria Vilse Per, 1976

Vem blåste i flöjt från Undrans land, 1978

Unicaabox. 1980

ÄtraaJungfrun_ 1981

lngeland ~ Annorstädes, 1985

Svindelskalle, 1986

I Vidundrans hus, (under utgivning 1988)

DIKT OCH KORTPROSA
Molom - En värld i Belums tecken, 1978

PROSA
Sagan om lngeland, 1984

LP-SKIVOR
Alf Hambe i Molom. 1965

Vägvisor och Vàgspel. 1966

Vraga, 1968

Fyra vindarnas hus. 1971

Se dig i vågspegeln, 1974

Samlar på öar. 1976

Molom. 1977

Vem blåser i flöjt från Undrans land. 1978

Då fåglarna spelade, 1980
lngeland - Annorstädes, 1984

Musik aus Molom_ (Live-inspelning i Kiel, Västtyskland

1985)

Svindelskalle, 1986

Dessutom en EP~inspelning ur debutsamlingen Astronaut till

häst, 1962, samt ena sidan av en kör-LP, 1986. Därtill mån-

ga inslag i samlingsskivor av olika slag, både live~ och studio-

inspelningar.

9



Kuple
(gewidmet Victor Arendorff, Högalid)

uon Peter Ehrmann

Zu Arendorffs Zeit

war der Himmel nach weit.

und die Sterne ganz nahe zu sehn.

Es ward herzlich gelacht,

ging man hops eine Nacht,

war doch kaum was Besondres geschehn,

Man war aufrecht, in Regen wie Sonne,

wohnte man auch manchmal in 'ner Tanne.
and man fror wie ein Star

oder schwitzte sich gar
doch man kam damit klar

daß da kaum was Besondres mit war.

Doch das Leben ist rauh

nun, die Straßen sind grau

nun. man säuft, statt in Kneipen zu gehn.

Man hockt still ~ keinen Toni,
jeder Büste zum Hohn,
können sie was Besondres drin sehn?

Nein. zu Arendorffs Zeit konnt man schnaufen,
traf Barone und Grafen zu Haufen.
War man dumm doch nicht stumm
og man raus, seis darum,
das wurd als nicht Besondres gesehn.

So gings zu, Jahr um Jahr,

doch mit Scheitel im Haar
machte Gleichschaltung Bodengewinn.
Jedem gleichst du dabei

wie ein Ei einem Ei.

Siehst du noch was Besondres darin?

Man ist nettjetzt, bezahlt seine Steuer,

Phantasie zählt in Sparte ”zu teuer”.
Und das Leben ist ach,
wie ein Haus ohne Dach,

ich seh kaum was Besondres darin.

Ja. man Iebt und man zehrt
seinen Körper ab, fährt
in die Grube zuletzt, eins-zwei, drei.

Und sie fahren dich fort,
mittels Billigtransport,
da ist kaum was Besondres dabei.

Sang ein Vogel, von Ast oder Giebel.

auf der Reise, wars nicht mal so übel;
wenn Herr Pastor zu faul sind,

kaum ein Wort ihm vom Maul rinnt,
ist da kaum was Besondres dabei,



Ferlin och Ekelöf

av Carl Olov Sommar

I sin bok om Nils Ferlin berättar hustrun Henny Något livligare eller mera regelbundet um-

att de fick många besök på Norrboda, eller gänge blev det väl knappast, men på var sitt håll

Västerlisa 53 i Länna socken som den lilla går- märkte de två poeterna att de trots avsevärda

den hette i de officiella papperna. Man skulle olikheter hade lätt att förstå varann och att upp-

kunna göra en hel katalogaria, skriver hon, över skatta varandras egenart. Ett uttryck för detta

alla dem som hälsade på. Det var Harald Beijer, finner man i den av Ekelöf redigerade lyrikanto-

Valdemar Bernhard, Josef Briné, kåsören Eld, lOQiH Ung dikt (1940), där Ekelöf lät tír1ländS-

tecknaren EWK, Harald Forss, Lille Bror Söder- svenskarna Södergren och Diktonius bli portal-

lundh, Ivar Öhman och många, många andra. figurer med 16, resp 10 dikter. Även i övrigt kan

Av alla Ferlins vänner och bekanta var det man i viss mån avläsa hans värdering av de olika

emellertid två, som stod skalden särskilt nära, författarnas betydelse genom antalet dikter han

berättar Henny vidare. Den ena var regissören väljer av dem. Så t ex får Helmer Grundström,

och skådespelaren Gunnar Olsson, ofta bov i Josef Kjellgren och Ebbe Linde 3 dikter var,

svenska 30- och 40-talsfilmer. Den andra var Rabbe Enckell 6, Harry Martinson 7 och Johan-

Gunnar Ekelöf. nes Edfelt 9. Ferlin tilldelas - liksom Gullberg

Denne bodde med sin hustru Ingrid från 1953 _ 10 dikter.
till 1956 på gården Råbylund, norr om Rimbo, Det kan vara värt att notera att Ekelöf dels tog

endast en halvtimmes bilfärd från Ferlins Norr- med välkända paradnummer som Stjärnorna

boda. Ferlins hade som sagt många besök, inte kvittar det lika, Nattkvarter och Inte ens en grå

minst av tämligen flyktiga bekanta, som var ny- liten fågel, dels mindre kända saker som Inför ett

fikna att se hur skalden hade det hemma hos öga och Gravrost.

sig. Dock lärde sig Ferlins efterhand att slippa Under 40-talet bodde Ekelöf inte i Stockholm,

undan sådana visiter. När en bil med oväntade varför han rätt sällan träffade Ferlin personligen.

gäster stannade utanför Ferlins röda boningshus, Däremot skickade de varann dedikationsexem-

hände det ofta att dörren var stängd och gardi- plar av sina diktsamlingar. Ekelöfs dedikationer

nerna fördragna. Besökarna trodde att huset var kunde ibland innehålla betydligt mer än konven-

tomt och gav sig iväg med oförrättar ärende tionell tillägnan. Som t ex den på sid 12 återgiv-

- Så var det ibland när vi kom, berättar rrê i F@rlïnS QX av N00 Serviam (1945)-
Ingrid Ekelöf, men så upptäckte man att en Till Ferlins 50-årsdag 1948 framförde Ekelöf

gardin drogs åt sidan, fönstret öppnades och sin hyllning i form av en dikt, som utgick från

Henny ropade glatt: Ferlins En liten konstnär, men omformades till

- Jaså, var det ni. Stig på bara! en vänskaplig karakteristik av skaldebrodern.

Ekelöf och Ferlin hade träffats redan på Den trycktes i GHT den 11 december 1948,

30-talet, då Ekelöf några gånger besökte café men har aldrig förekommit i någon bok, varför

Cosmopolite och andra ställen i Klara, där Ferlin den nu PUlDliC@rê1S för andra gången här i POSt@

höll till. Även Freden i Gamla stan var på 30- r@Star1t9.

och 40-talet en utpräglad författar- och konst- l OCh med El<@lÖtS bOSättI1ir1Q nära RirI1lJ0 vid

närskrog, där Ekelöf ibland stötte ihop med Fer- jultíde 1953 tog alltså umgänget förnyad fart.

lin, Taube, Lille Bror Söderlundh och andra. Ingrid och Gunnar Ekelöf blev återkommande
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Under 50-talet umgicks familjerna Ekelöf och
FRITT EFTER NILS FERUN Ferlin inte bara personligen utan också skriftli-

' Påfemttedrsddgen gen. Ekelöfs skrev brev, under det att Ferlin var
mer ordknapp och föredrog att hålla kontakt per

Vinden ar Vre5l9» natten Senï telegram. Sommaren 1955 tackar sålunda ”Nils
Var QOÖ rnOt en liten kulleråtenl i Syninge” vännerna Ekelöf för ”den fina per-

TV Önskar nan nagot tÖr eQen del siska aftonen och hoppas att Gud och Allah
. är det bara ett mU$kel5I3el- måtte unna Dej eller Dig hälsa. _ .” När Ekelöfs

1956 flyttat till Sigtuna kom telegram från Ferlin:

Üet Sknlle nan 9Öra Sma ryeknlngar med ”Vad haven I för telefonnummer? Styckegods-
tills kullerstensåsen rasade ned. ägare Ferlin, Syningg”

Oeh fliS Skulle ramla i nundra år I ett brev den 18 december 1956 skriver Eke-

l napnad tÖr Skredets Spar- löf: "Jag hörde att Ingrid talat med er och att

Nisse var dålig. Ja, dessa förbannade vintrar!

Vresld ar Vlnden» natten Senï Och när världen till på köpet är sådan att man

Han damp l tlarnen« Var knllersten- inte kan sova så tänker jag ibland att det kunde
D0Ck Snart Ska nan Stiga 50m k0rk l l'1Öld vara lika bra om bubblan sprack och de atomer
Oen tlyta Omkring Sa nlartans tÖrnÖld- av vilka vi är sammansatta kom ut i frihet och

fick göra nya kombinationer. Jag ser på männi-

Da blir det att ryktas l 5k09 Oen markï skan som en högst slumpartad förteelse. Hon är

En markllg Sten! _ 50m jag 9aV en Sparkï bara så tillvida lyckad som det funnits represen-
Han Vaeklade, StraX bleV brak 0Cn Vlnï tanter för henne som så att säga urskuldat hen-
_ En StOr lavínl nes sämre hälft. Men jag tycker att balanskontot

i är förfärande - konkurrensmässigt. De yttersta

Sa kunde det ryktas l Skogen SUS- dagarna!! - har det funnits några andra?? Det
FaStan Vind är Vind Oen Qrl-13 ar grus har funnits pauser i historien, men inte i Apo-

Sa att tr0llQt ar att Var kullersten kalypsen. Det är möjligt att någonstans i Vinter-
håller Sig Still i natten Sen- gatan, som Strindberg tänkte/trodde en annan

i slumpartad kombination finns där det goda

Haller $lQ Still ” ldreels Sem Vt» överväger det destruktiva. Men på himlen tror
ochaldrig blir något stenparti. jag inte?
Utan bara får ligga - rund som ett ägg, I maj 1957 skickade Ferlin korrektur till Ekelöf
som vi, med mossa till skägg! på sin kommande diktsamling Från mitt

ekorrhjul för att höra hans synpunkter. Ekelöf

Gunnar Ekelöf svarade omgående (7/5): "Din diktsamling har

jag nu på morgonen läst en första gång och vill
gärna genast säga att den berör mig djupare än

de två föregående (eller minns jag dem illa?) Jag
gäster på Norrboda. Nils Ferlin var vid mitten av tycker den är i klass med det bästa du gjort.
50-talet ganska hårt märkt av livet och plàgades Att på en gång vara så enkel att man kunde
av en svår ledgångsreumatism. stå i Folkskolans Läsebok (den gamla) och så- Han låg ofta till sängs, när vi kom, berättar närvarande in persona i problemen och i nuet,
Ingrid Ekelöf. Ibland gick han upp i pyjamas el- det är stort och vittnar om en filtrér- och sov-
ler också låg han kvar i sängen i kammarn och ringskonst som hos de stora tecknarna, de där
ropade ut till oss, som satt i köket och drack kaf- försakade detaljerna för att inskränka sig (sic!) till
fe. Han hade kvar sin galghumor, men den var huvudsaken.
lite avlägsen, som om han redan börjat koppla Jag finner inte någon trötthet i denna samling,
av från livet. för det är stor skillnad mellan att vara avklarnat
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förenklad och otillräcklig i krafterna. Du har, din suveränt enkla, inpå bara skelettet avklädda

tycker jag, rättat mun efter matsäcken som man vers - allt det här har väl tyckts så självklart att

säger, så att ingen dikt i utförandet ingen riktigt fattat hur sällsynt just det självklara

underträffar." är. Kanske skriver jag när den här fadda vinter-

På hösten samma år, när diktsamlingen kom melankolin börjar gå över. Operationen med

ut, fick Ekelöf anledning att på nytt uttala sig om sviter, Akademin, en lunginflammation och ett

den, nämligen i en recension i BLM. Ferlin magsår har väl tagit på initiativkraften."

hade, skrev Ekelöf i sin recension, blivit ankla- Några månader Senare, i början av april, Skri-

gad för att inte vara tillräckligt sofistikerad och ver Ekelöf igen. Han har suttit och ordnat gamla

tidsmedveten: han hade inte tagit intryck av T 5 papper och har bl a hittat ett manus till en 12 år

Eliot och inte varit lyhörd för Clarté och andra ti- gammal juldikt med titeln Den vuxne. Den

dens tecken. Om sig själv hade Ferlin skrivit: handlar om en mogen man, som ser tillbaka på

sin barndoms jul. Ekelöf lägger med manuset i

Helt obildbar brevet till Ferlin. En av stroferna lyder:

är denne man föruisst
Framlutad, irrögd

Nej, hellre under stjärnorna

som under misteltén!
Min gran är vintergatan

Allt detta kan ha sin riktighet, säger Ekelöf. med glitter På UC” Qfen

Men Ferlin kan endast bedömas som helfigur, Oeh Uäntf jag mig någefltlnš

som moralisk varelse. ”Han är en predikare vare ÖT det en ÛÛUÛS ske"-I

som han något mist.

sig han uppträder som Busen Fabian, som ka-

nonfotograf eller som den eremit han blivit. Den
_ _ _, _. Ferlin svarade genast med en dikt, for en gangs

som sett Ferlin pa senare ar kan frestas att agna
_ _ _ skull per brev och inte telegram. Dikten lyder:

en tanke at madrassgravens Heine: en sjuk

kropp, ett huvud och framför allt ett klart och

entydigt hjärta som utan falsk klang rimmar på
_. _. ._ _ _ Ja, Gud eller fan - vem rår?

smarta. Ty en svart medfodd sorg har foljt Ferlin B__

genom livet och adlar honom ungefär så som ett agge _ Saw Jag forstar'
nöddop döper. När han apostroferar rabulisten

_ _ _ Barnet stultari ljus
Lucidor eller bedragaren Wivallius menar han

_ _ , _ Den uuxne finner blott grus.
nagonting_ Alldeles som Lucidor och Wivallius

._ , _ _ Och piller och medicin. _ _

var manniskofenomen i skuggan av stormaktsti-
_ ._ _ _ ._ Jag halsar dej och ditt husl

dens dryga och penningtankande militarer och
_. _ _ _ ,, Nils Johan Einar Ferlin

adelsman pekar han finger at Sveriges andra

stormaktstid", men dess penningintressen för
hög och låg. Han menar inte att det skulle vara

dåligt med social välfärd, han menar däremot att Mot slutet av 50-talet låg Ekelöf upprepade

det har kommit så många i skymundan. Och gånger på sjukhus för olika àkommor_ Vid ett av

han menar rätt” dessa tillfällen skrev han detta korta brev till Fer-

I januari 1959 skriver Ekelöf till Ferlin. Han lin: ”Kära Nisse, kan inte sova i natt och låg där-

har varit krasslig och tycker sig inte ha krafter att för och tittade i dina dikter, samlade upplagan.

åstadkomma någonting. "Annars har jag många Allt håller. Jag visste det, men blir var gång lika

gånger tänkt", fortsätter han, "skriva en artikel förvånad. Du är min själ ännu oförstådd! För jag

om dig. Du har fått heta så mycket populärskit tror inte att de har förstått annat än för tillfället.

(och även kallat dig själv) men din verkliga, ge- Och kanske kan sånt inte förstås annat än så,

nomskådande och hjärtestärkande storhet och lika litet som Job. Folk tror sig inte vara männi-
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skor pá en sophög, bara på en förgylld sophög_ Bert Brecht. ”Den likheten är tillfinnandes i en
Nu släcker jag en gång till. tiodubbelt renad, tiodubbelt luttrad mänsklighet,

bottenskiktets grundmänsklighet. 'Guds ögon
stirra på en glädjeflicka, en hallick och en dispo-
nent i pilsnerdrickaf Men ”Stjärnorna kvittar det
likaf Och det är inte asocialt, ett i mångas öron

Det sista brevet från Ferlins till Ekelöfs skrevs fult Ord. det är på Sin höjd Oprogrammafiskt.
av Henny ett halvår före makens bortgång. Han Ferlins ämne och arbetsfält var livet, mänsko-
làg på Mörby lasarett för lunginflammation ”och livet."
hade hög feber i c:a 10 dar,” skrev hon, ”så just N-ågOt år tidigare hade Ekelöf i Sin egenskap
nu är han skraltig, men febern har gått ner och av medlem av Svenska akademin visat att hans
man kan återigen börja hoppas på ett tillfrisk- uppskattning av Ferlin sträckte sig mycket långt:
nand@_ För-9 påsken Skrev han '[ 0 m lite \/er5_ han hade fÖr6Slagit att Ferlin Skulle få l\lOb6lpI'i-
Men nu får vi se. Och jag kör mellan Mörby och Set i litteratur.
Norrboda rätt ofta. Som motivering anförde han följande: ”Fer-

Här ute är det halv sommar Pagkliljor och lins produktion har en ton av renaste svenskhet i

stjärnögon blommar och backarna är vita av sip- Samma idella mening Som Heidenstam när han
por. Björkarna spricker ut vilken dag som helst var SOm bäSt kunde lägga i begreppet: att vara
men någon värme att tala om har vi inte. Just S\/enSk. Där finnS knOt, uppror, fromhet, öd-
nu den andra maj kl 930 har vi 9 ° så man hun- mjukhet, och en form så sträng att inte ens en
rar nästan. Men värmen kommer väl.” stavelse är överflödig. Att Ferlin tonsätts och

Efter Ferlins död deltog Ekelöf i ett minnes- sjungs lite hur som helst är inget hinder; varför
program i radio den 18 november 1961. Där inte premiera den dikt som tusenden förstå, det
framhöll han att den samtida diktare som Ferlin har i Akademiens och Nobelprisets historia skett
mest liknade var Tolvskillingsoperans skapare för sällanf'

Gunnar”

Cirkusdirektör

Ö

brand

FEIHNs
F,d.D'ral<ö

CrkusT'g|

Nils Ferlin ägnade sig som vi vet åt ett mycket
stort antal yrken under tidigare år. Med all rätt
kunde han trycka visitkort med yrkesbeteck-
ningen ”Jack of all trades”. Men det var inte
det enda. Som innehavare av det lilla avstyc-
kade stället i Norrboda i Roslagen kallade han
sig med förkärlek styckegodsägare, även detta
på visitkort. Men med tanke mera på sitt poe-
tiska yrkesliv höll han sig också med ovanstå-
ende exklusiva beteckning.
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rikort.
Friheten att betala utan kontanter på
ckan. Friheten att kunna ta ut kontan-
ter när man ändå behöver. Friheten att
vara innehavare av världens mest gång-
bara kort. Prova det.

Upsala Sparbank5



Ferlin i nio versioner
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Med anledning av Nils Ferlins 90-årsjubileum har som jag sträcker ut” hur de ”genomborrat mej
Vivianne Geijer, född och uppvuxen i Värmland, . själv förut” på skulptur nr 1 eller hur skalden

men nu bosatt i Lund, format nio skulpturer av bortvänt ”sitter och stirrar och stirrar och ingen-
skalden. Det hela kom sig egentligen bara av en ting kommer sig för” på bild nr 2. (Dikterna som

slump tidigt i våras, då Vivianne och jag av en inspirerat Vivianne finns citerade på baksidan av

händelse träffades och upptäckte att vi hade en varje vykort.) Skulpturerna visades i Museet
gemensam vän, Nils Ferlin. Vi samtalade och Kvarnen i Filipstad i samband med årsmötet där i

idén om de nio skulpturerna föddes. Meningen maj. Därefter har de i sommar också visats på
var att på detta sätt hylla minnet av Nils Ferlin. Kulturen i Lund. Som framgår har skulpturerna
Vivianne satte genast igång och resultatet blev avfotograferats på vykort och kan köpas i för-
häpnadsväckande och kan betraktas på vidståen- packning om 10 stycken genom inbetalning av
de vykort. Ingen skulptur blev den andra lik, ty 40 kr på postgiro nr 29287-O (i summan ingår
genom upplevelsen av en viss dikt av Ferlin inspi- portoavgift samt ett bidrag om 5 kronor som går
rerades Vivianne Geijer till att med händerna till Ferlin-Sällskapet).
modellera fram ett mycket personligt Ferlinport-
rätt. Man kan t ex mycket konkret se ”dessa spjut Jenny Wesfefstföm
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Cirkus Tigerbrand
l

Dikten ”Cirkus Tigerbrand” hör till de centrala Björkholms framförande. Han var kvartettens
hos Nils Ferlin. Att höra den och andra Ferlindik- främste recitatör, vilket han visade inte minst i

ter framföras av professionella och lyrikkunniga ”Poste Restante” och i ”Gick jag allena”, den se-
skådespelare under en cirkuskupol innebär en nare i dialogform tillsammans med Anita Dahl.
stark upplevelse. Upsala Stadsteater har tidigare Också hon reciterade Ferlin med stor känslighet
med stor framgång spelat upp ”Cirkus Tiger- för språknyanser och med påtagligt klar diktion.
brand” i ett cirkustält på teaterns scen. Våren Den sistnämnda förmågan gav hon än bättre be-
1988 återupptogs denna pjäs "om Nils Ferlins liv vis på i ”Vid diktens port”, en form av poetiserad
och tid” i regi av Ulf Frediksson och framförd av kulturhistoria som är unik i Nils Ferlins diktning.
de fyra clovvnerna-skådespelarna Rolf Björkholm, Också Johan Wahlström höll i stort sett hög
Anita Dahl, Peter Harryson och Johan Wahl- klass på både sång och agerande. Som cirkus-
ström. clown stod Peter Harryson i en klass för sig. I oli-

Inte mindre än 72 Ferlin-dikter framfördes un- ka Pajazzo-roller visade han en uttrycksförmåga
der föreställningens två akter, i många fall med som utan tvekan placerar honom bland landets
överraskande och mycket effektiva scenlösningar främsta i just den genren. Hans sätt att agera- här spårade man inte bara regissörens fantasi boaorm i dikten ”Hypnos” kunde få den mest ro-
utan också scenografen Jan Nordqvists kunnan- bust okänslige åskådare att känna den urgamla,
de. Det gäller t ex ”På Ahrendorffs tid”, som ju primitiva ormskräcken stiga ur sitt okända
egentligen har den enkla titeln ”Kuplett” och som undermedmedvetna.
är en av de fyra, där Nils Ferlin själv svarat för ”Cirkus Tegerbrand” på Upsala Stadsteater
melodin. Det gäller på samma sätt en rad av de gav Ferlin-älskaren en högtidsstund. Desto mer
mest kända Ferlindikterna, inte minst ”Med tacknämligt är det att pjäsen spelades in av TV
många kulörta lyktor” (ur samlingen med samma en av de sista speldagarna i Uppsala. Liksom att
namn): de kulörta lyktorna hängde ju redan på Riksteatern tog upp den på en riksomfattande
plats över manegen men fick just här spela sin turné med början i september.
egen speciella roll som ackompagnemang till Rolf G L
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Ferlln-tallrikar

Fortfarande finns det l_{¿/¿,e'-_'=>s§__ ' ' . e

tillgång till ett par tusen tallrikar. \\\\\ 6,/_,. /,
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till enhetspriset 120 kr st inkl Nrz NF5

moms och frakt.

Fortfarande finns det “

O:ff “J
knappast någon lämpligare gåva I
att skänka en poesiälskare än dessa

fina Ferlin-tallrikar. - Ett enkelt i fl ^¿

sätt att lösa ett presentprobleml “M f

Fortfarande finns det
all anledning påpeka att Nils

NF3 Nr6

Ferlin-Sällskapet är förmånstagare Beställ genom
i denna verksamhet, som i väsent- ENSTRÖM TRADING CO AB,
lig grad påverkar storleken på de BOX 57, 163 91 5pÅNGA_

Priser och Stipendier som årligen Tel os-795 90 oo. Karin Nordell
kommer att utdelas under den eller Gun Olofsson efterfrågas.
närmaste tiden. _ Vi hoppas på
Ditt bistånd.



Årsmötet i Filipstad

Broder Tor och ordföranden utanför Hennickehammar.

samlade trots utebliven kallelse (Poste Restante) Nyhyttan småningom hos Uddeholm. Men
men efter desperata telefonkallelser ett 50-tal "Hammern” blickar fortfarande ner från väggen i

medlemmar, varav ett antal anlände per lika ani- en av de vackra salongerna, vänligt beskådande
merad som abonnerad buss. Betydligt flera delta- dagens gäster.
gare kom till Ferlin-gruppens program i Museet Årsmötesförhandlingarna genomfördes i sed-

Kvarnen. Rolf Mårth, Jan Wikner och Bror Frisk vanlig ordning, med undantag av att Poste Re-

framförde bl a några av sina välkända instude- stantes redaktör efter förmåga förklarade med-
ringar av Nils Ferlins revykupletter. lemsbladets djupt beklagliga försening (se sid 3).

I Kvarnen-progammet ingick också en upp- Ordförande och styrelse omvaldes. Ett antal för-
märksammad premiärvisning: Vivianne Geijer slag framfördes till innehavare av årets Ferlin-pris
ställde för första gången ut sina Ferlin-skulpturer och trubadurpris- en av dem prydde ju omslaget till föregående Hennickehammers kök motsvarade helt sitt

nummer av Poste Restante. De kommer med sä- goda rykte vid den delikata årmötesmiddagen.
kerhet att uppskattas än mer, när åtminstone nå- Tal hölls, visor sjöngs och glas tömdes, allt med
gon av dem finns med på minnesutställningen i stor entusiasm. Br Tor (Bergner) som sjungit hela

Wermlandsbankens kontor i Stockholm i okto- dagen från och med morgonen i bussen, drog sig

bef_ Och de finns redan på vykort i skymningen ut i parken mot sjön, och halva

90-årsminnet gynnades av sällsynt vackert vä- sällskapet följde honom. De andra höll salong
der och Hennickehammars Herrgård, dit man inomhus, njutande underhållning bl a i form av

förflyttade sig för eftermiddagskaffe, kom verkli- Jan Wikners lek på flygeln. Ingen märkte att en

gen till sin rätt. 1700-talsbyggnaden är en arkitek- ny dag började randas.
tonisk pärla där den ligger vid Hemtjärns strand. Före söndagens stora frukostbord med såväl

En stångjärnshammare bröt här redan under nektar som ambrosia hade flera medlemmar redan
1600-talet för första gången vildmarkstystnaden i inlett dagen med ett dopp i eller en roddtur på

de djupa skogarna mellan Daglösen och Yngen. sjön. Alla tackade varandra för ett inspirerande
Den siste brukspatronen på Hennickehammar dygn tillsammans.
Erik Johan Jansson, "l-lammern” kallad, var en Se, det var ett rikigt årsmöte, som Selma skulle

förgrundsfigur bland Värmlands bergsmän. Efter ha kunnat uttrycka det.
hans död 1898 hamnade Hennickehammar via Sekr
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Höstens prisutdelning Sveriges Radio/TV
till Solveig von Schoultz och Alf Hambe i Kulturhusets hörsal den värdar sig inte nämnvärt om Nils Ferlin och hans diktning eller
21 oktober omramas - som framgàr av kallelsen pà bladets bak- över huvud taget om viskonsten. Under programmet om Cor-
sida - av en stor viskonsert. Broder Tor (Bergner) sjunger, Det nelis Vreeswijks jordfästning förklarade reportern (Gun Allroth)
gör också bl a Ove Engström, Monika Lundin, Jonas af Rogla- att man efter ett rekviém (med denna sällsamma betoning) fram-
gen och Håkan Steijen och från Ferlin-gruppen i Filipstad Rolf förde en ”lustsäng” (inte lutsång). Vem författaren till sångens
Mårth och .Jan Wikner Programmet börjar kl 1830 och avglu- text var meddelade/visste hon inte. Föremälet för denna sär-
tag Cirka kl 2045, egna beskrivning var Ferlin-dikten ”En gång. _ mera känd

Styrelseledamoten Bengt Emil Johnson har sedan länge ställt Efter inledningwrden "Hê1\/tack. min broder. . ff. ~ När Alf
i utsikt att hela konserten Spelas in av Sveriges Radio Hambes visa "Molom" nyligen spelades, nämndes inte förfat-

Under ett par oktoberveckor arrangerar Wermlandsbanken taren/kompositörens namn, utan stycket beskrevs enbart som
i sina lokaler vid Kungsträdgardsgatan 16 en minnesutställning "en gammalfolkvisa". ~ Har Sveriges Radio-koncernen nu de-
kring Nils Ferlin. Där visar man sina nyförvärvade sex Ferlin- finitivt släppt alla krav t o m på någon sorts kulturell fernissa?
tallrikar, manuskript i fotokopior och annat bildmaterial. Förmod-
ligen kan besökarna där också se någon av Vivianne Geijers re-
dan välkända Ferlin-skulpturer.

Specialarbete
~ Dikten “Inte ens. _ var den jag tyckte mest om. när min
mamma läste Nils Ferlin för mig när jag var barn, skriver Eva-

Ett marie Nilsson i Mariestad i inledningen till sitt specialarbete i ni-
onde klass. Det är en imponerande och personligt utformad över-

har bildats i Stockholm med Jörgen Welamson som ordföran- sikt över poetens liv pà 42 A4-sidor. l samband med litteratur-
de. Sällskapet har som uppgift att sprida kännedom om männi- förteckningen tackar författaren Mariestads Stadsbibliotek och
skan Cornelis Vreeswijk och hans musik och poesi. Nils Ferlin-Sällskapet för goda ràd om böcker.

”Spetsa öronenl” F
Så skriver DN

i sin berömmande recension
av Ove Engströms nya LP

'VismåIníng”
och fortsätter:

”En helt egen stil av värme, allvar och,
inte minst, musikaliskt kunnande”

Vismålning. 16 tonsättningar av Ove Engström Nils Ferlin-Sällskapets medlemmar kan beställa
till texter av Dan Andersson, Tor Bergner, Stig ”Vismálning” direkt av Ove Engström till för-
Carlson, Marja Entrich, Nils Ferlin, Gustaf mànspriset 59 kr plus porto. Ange om Du vill ha
Fröding, Helmer Grundström, Bo Setterlind LP eller kassett. Sänd Din beställning till Ove
m fl. Engström, Nässelstigen 91, 162 40 VÄLLING-

BY. Tel 08-89 50 95.
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Klassisk Klara-krog Nya medlemmar
to m 1 aug 1988

Hotel Continental hör trots sina blygsamma 26 år

till de äldsta återstående näringsställena i det klas-

siska Klara-området mellan Centralen, Klara kyrka
och Tegelbacken. Å andra sidan tronar etablisse-

manget i hög grad på minnen från fornstora da”r, Kronje Alfredsson, Kjell E Johanson,

närmare bestämt från 1884 då gamla "Contan” Anna Svätdß väg 11- BOX 8813,

invigdes. Kristallkronorna från den tiden som nu- ooo 40 Kollslad lo4 20 olookllolm

mera lyser upp ”Salongen” i konferensvåningen Edvin Andersson, Birgitta Jonsson'

(där Nils Ferlin-Sällskapet hållet till efter prisutdel- Kyrkogàrdsg 11 Jägareg 147

ning och konsert den 21 oktober) har en gång be- 568 00 Skillingaryd 681 00 Kristinehamn

visligen speglat både August Strindberg, Karl Otto

Bonnier och Victor Arendorff. Ruben Dloll” Sven Johnson)

Däremot lyckades Arendorff veterligen aldrig ëvslïeää 111311518d Xâïlgëslâlåâíal

locka med sig Nils Ferlin, som föredrog Café Cos-

mopolite snett över gatan, stundom något ölfik på Benkt Eriksson, Tord Olofsson,

en tvärgata eller ~ när han själv eller någon dik- Pl 4732» Wermlandsbanken,

tarbroder sålt en dikt till någon av alla Klaras tid- ooo 90 Kallslod Box 7443*

ningsredaktioner för en tia eller i bästa fall två - Dag Frida” 103 91 Stockholm

numera rivna krogen Pilens nedre för att beställa Vipv 31_ Elisabeth 1>erSSOn_

strömmingsflundror eller skomakarlåda med två 198 00 Bålsta Porlabacken 24.

vita och en brun. 124 45 Bandhagen
Vivi:-inne Geijer,

. _ . . . Profesorsg 5, Gudrun Peterson
sig med kulturhistoriskt ansvar och vardar minnet 223 63 Lund sval 5

Men på dagens Hotel Continental håller man

_. _ _ _. 9 9 ~

av de klassiska Klara-kvarteren. Följaktligen ar ho- 191 41 Sollentuna

tellet nybliven medlem i Nils Ferlin-Sällskapet, och Karl-Axel Gustafsson,

alltså heter en av de största konferenslokalerna Östra Vintefs 34» Elisabeth Pettersson.

Ferlin-Salen, som pryds av flera tavlor med an- 703 43 Oleblo çånglàlon lo'
. _ . _ o52 71 Jönköping

knytning till poeten och - givetvis » av de sex Lennart Han'

Ferlin-tallrikarna. Horsensg 2_ Kenneth Pelhedev

Källarmästaren på Continental Jan Peter Berg- 654 67 Karlstad Asgäfciev 39_

kvist har högst personlig anledning att hålla Kla- 122 49 Enkede

ra-kvarterens traditioner levande. Hans far Carro Roland Hallssoll'

Bergkvist var som bekant en av de stora journalist- Blörkallén 8 A' Olle Skoglund'
770 7Û Långshyttan Kaplangbaçken 4,

legenderna itidningshusen intill Tegelbacken re- 133 00 Sahsjöbeden

dan på 30-talet. För sonen låg det alltså nära till Doris Hultgren,

hands att komponera Nils Ferlin-Sällskapets enkla Södefbvmalmßv 49, Ingrid Warren,

middag med skomakarlåda som tyngdpunkt. Med loo 45 Hanlngo Nolsllöms Väg 13'

möjlighet att bland tillvalsdrycker välja t ex två vita 142 60 Trångsund
Tore Isaksson,

Banérg 23,

Då har Jan Peter Bergkvist tidigare i månaden 115 22 Stockholm

serverat osedvanligt många portioner bortsch, ka-

viar, blinier och björnstek under ett par ryska vec-

kor. Men han tycker det är minst lika roligt att ser-

vera skomakarlåda.

och en brun.

GL
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Ruth Hladisch till minne

Den Ferlinska syskonkretsen
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”Jag hatar människor som tänker trångt”, skrev skrivit ”visor till nöjets estrader”, som finns både
Ruth Hladisch i dikten ”Reflexioner”. på noter och skiva. Och än mer att hon skrivit

Själv tänkte hon aldrig trångt, Nils Ferlins ”riktiga” dikter. Det krävdes onekligen övertal-
oemotståndligt varma och spontana lillasyster. ning för att få henne att gå med på att publicera
Nu är Också hgn borta, den sista 1 syskonkyetggn tre dikter i Poste Restante 1974. Men hon tyckte
från Karlstad, Filipstad och Stockholm_ det kunde gå an med tanke på, att bror Nils en

Ruth Hladisch var en av stöttepelarna i Nils gång hade granskat och betygsatt dem. På ma-
Ferlin-Sällskapet, alltid beredd att dela med sig av nuskriptet till dikten ”Ord” står det med den väl-
sitt unika vetande om den Ferlinska familjen, att kända, vackra pikturen vitsordet ”Utmärkt”. -
berätta om broderns glädje och sorg under Klara- Det var lillasyster Ruth med all rätt stolt över.
åren och om alla hans vänner, att låna ut ett svå- Ruth Hladisch blev med åren något av en insti-
råtkomligt foto eller manuskript eller att på annat tution inte bara inom Nils Ferlin-Sällskapet utan
sätt hjälpa en fåkunnig redaktör för Poste Restan- allmänt som den store poetens syster. - För den
te till rätta. Och inte minst att säga sin ofrånkomli- som fick räkna henne som vän var hon ingen in-
ga mening vid våra sammankomster, som hon stitution. Hon var en sällsynt levande människa.
aldrig försummade att deltaga i.

Det var en stor och glad överraskning när Ruth
Hladisch för redaktören berättade, att också hon Gunnar Larson
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KALLELSE
Alla medlemmar hälsas välkomna till

utdelning av årets pris

till SOLVEIG VON SCHOULTZ och ALF HAMBE

fredagen den 21 oktober 1988 kl 18.30

i Kulturhusets hörsal, Sergels Torg

Pristagarna presenteras och presenterar sig.

Utdelningen omramas av
STOR VISKONSERT
med ett tiotal sångare

Senast kl 21.00 vandrar vi förbi Ferlin-statyn på Klarabergsgatan till Hotel Continental
vid Vasagatan, ingång Klara Vattugränd-4. I festvàningen serveras enkel middag å la Klara-krog
på 1930-talet: smör, bröd, sallad, skomakarlåda, 25 cl. Rött Bordsvin eller en Pripps Exportöl

(eller vatten) och kaffe med påtår. Pris 150 kr.

Tillgång finns till valfri tilläggsdryck, t ex "2 vita och 1 brun”.
Anmälan om deltagande enbart genom

inbetalning au 150 kr på pg 35 21 55-6. Beloppet måste vara Sällskapet
tillhanda absolut senast måndagen den 1 7 okt.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
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