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Kära medlemmar!
Lis Asklund intervjuades för en tid sedan soner, ett du och ett jag. Kanske var det just
med anledning av sin 80-årsdag i Dagens Ny- liljekonvaljen med sin förföriska doft och sin
heter. Hon som alltid engagerat sig i och talat oskuldsfulla vithet men giftighet som förde
om andra talar för en gångs skull om sig själv de två vilse i den drömtunga natt, som följer
och sina egna känslor. När hon nu ser tillba- månens uppgång. Vad drömmen som förde
ka, citerar hon en dikt - av Nils Ferlin: dem vilse handlade om får vi inte veta. Kan-

M . ., ske var det just om kärlek och lycka. Men allt
Men kommer och Solen gar' d tta är m cket svävande Om man vid tolk-

drömmen förde dej vilse. fa }:í.k k .. b' k f.. d.
Drömmen från líljekonmljeår ningen av i ten oc sa cea tar orsta ierna,

. kan man locka fr m n r tr f r fr tt._ ._ p a ag a s o e an e

forde OSS Stadse vilse' maskinskrivet utkast med handskrivna kom-
Tistelsü-gm och kolmd mo mentarer - det åter es å motstående sida
tmmpe du nu med tmsad Sko' Beaktar man dessa icförlåo or finner man att
_ Drömmen från mjekonwljeâr det är en dikt om kärlek šen en alldeles sär-
förde dej vida vilse' skild sorts kärlek, kärleken till modern. Det

Så stod det ju i ”Goggles” en gång, och Lis är ju Ferlins djupa sorg efter moderns död -
Asklund tolkar dikten utifrån sina erfarenhe- hon dog i december 1936 - som omvittnas i
ter som ett vittnesbörd om det lilla barnets detta manuskript liksom i flera andra dikteri
dröm om den kärlek hon eller han aldrig fick. "Goggles". Det är alltså ett slags sorgedikt
”Den aldrig uppfyllda drömmen om kärlek och om man med detta i tankarna närmar sig
gör att vi lätt väljer fel senare i livet", säger Gustaf Frödings dikt "Kung Liljekonvalje av
hon. dungen”, finner man att detta också är en

Man kan delvis bekräfta en sådan läsning, dikt om saknad och brusten lycka. Den hand-
men går man tillbaka till manuskripten kan lar också om en förlorad kärlek:
man dessutom få dikten tätare knuten både . . .

. . . Kung Lzljekonvalje av dangen,till skaldens egna upplevelser och vidare till kun Lz.l.ek0nwl.e är vit Snö

Fröding och Värmland. šjfeí kim '
Ordet "liljekonvaljeår” kan sägas vara . J Lgl. k g Z. ._

kristallisationspunkten. Ferlin prövade och prinsessan 1]e Umm Jema
kände på detta ord allra först i en schlager- Ferlin förknippar liljekonvaljen med Frö-
text i radiospelet "Marknad”: Det mörknar så ding, med Värmland och med barndomen.
latt i åren vad vackrast har lyst om våren; lilje- ”Liljekonvaljeår” betecknar nog den lyckliga
konvaljeår förbleknar och går. tiden familen hade tillsammans innan sor en

”Vilse" kan liksom några andra dikter som gjorde sitt] inträde med faderns död. lšen
har sin upprinnelse ur schlagerskriverierna, i lyckliga tiden då drömmarna hägrade. Men
motsats till det mesta av Ferlins övriga pro- Nils Ferlin fick mycket kärlek och omsorg av
duktion tolkas som en kärleksdikt. Men här modern. Och det är denna kärlek och inte nå-
handlar det om en vilsegången kärlek, om en gon erotisk kärlek som han så ofta ger uttryck
gemenskap som kommit på skam. De vilse- för i sin diktning.
förda är ju, vilket framgar av dikten tva per- Hälsningar

ßïd/vem



Randat av redaktörn:
Hösten ör hör, lite mörk & kulen, men öndå så tioåriga historia på sid TQ-20 - kan Du lösa i

kör. Inte minst för oss ferlinare; det ör ju nu vi föreliggande nummer av Poste Restante. \/öl

delar ut de uppskattade priser som bör vår hunnen till sista sidan hölsas Du hjörtligt

favoritskalds namn. Liksom i fjol går l993 års völkommen till årets Grand Prix-utdelning

Ferlinpris till en poetissa utöver det vanliga. På Sjöfartshuset den 2l oktober. Skattmöstare

sid 67 kan du ta del av Bodil /Vlalmstens Tor Englund vöntar på Din anmölanl Töva

penséer förmedlade av Axel Liffner. (Hon blev icke - det lör bli en minnesrik afton.

inom parentes alldeles överlycklig vid

beskedet; först flera dagar senare undrade T
hon om Ferlinpriset utöver den ovanskliga
öran också innebar något tillskott i kassan!)

Trubadurpriset tillfaller Staffan Percy, en '“

bjösse i branschen. På sid 9-TO får vi vara T
med nar Sallskapets egen styrelsemusikant, _
Ove Engström, ringer upp Staffan och

överbringar den goda nyheten. Ett lurigt

i. Ci T" Vsåtelefonsamtal, minst sagt. Trubaduren blev ;:
glad som en speleman, om uttrycket tillåtes. - 3
Som bonus kan vi På sid l2-T3 Presentera S

än

Staffan Percys tonsöttning av Bo Setterlinds

hommage till Ferlins minne, "Poet i brons”. a

l-lållctill godo!
S

Arsmötet exekverades i lordagen den 5 3 ÅNÛERSÜNT

juni i Norrtölje. Liksom förra året lyste solen 'gi F C1¿¿_

upp den stora dagen. På sid 14-l5 avslöjas

detaljerna för oss som av olika anledningar
dessvörre inte hade tillfölle att nörvara. Lennon

lansson plitade, Esse lansson plåtade och PS. Förra årets Ferlinpristagare, Ulla Olin, har

Olof Ogren plutade. /\/led munnen, varmed låtit publicera en ny diktsamling. ”Nörmare
förstås förstås att Söllskapets lika vise som vice dikt, till dig” lyder den underfundiga titeln och

ordf. ledde sammantrödet med sedvanlig kritikerna har funnit samlingen ytterst lösvörd.

bravur. Naturligtvis. DS

Ordförande lenny Westerströms liljekon-

valjedoftande krönika på förra sidan har Du MÅNUSSTOPPIII Tusen tack, alla vönliga

völ redan tagit del av? Omslagsbilden ör och generösa bidragslömnare. Utan Er skulle

öven denna gång hömtad från l<.W. Gullers det inte bli någon Paste Restante. Tyvörr ör det

mösterliga fotoserie med Nils Ferlin i dock så att en del bidrag inte ör redaktören

Roslagens famn. Och vönder Du blicken åt till handa förrön efter det att presslöggning

höger ska Du finna att ingen mindre ön Stig skett och sålunda måste stöllas över (bidragen

lörrel fattat pennan och tillögnat vönnen Ferlin alltså, inte redaktören). Till nösta nummer, som

en finstömd dikt. Den skrevs vid skaldens beröknas utkomma i god tid före årsmötet

frånfölle l9ól och ör veterligen aldrig tid- 1994, tar vi alltså - tacksamt! - emot

igare publicerad. allehanda bidrag med ferlinsk anknytning till

Om allt detta och mera dörtill - t ex den och med fredagen den Ö maj TQQÅ. På

synnerligen aktiva Ferlingruppens i Filipstad förhand tackl

.ft/is,

do



(M1 en musik- och poesiafton i Älvdalens kyrka den 18 juli deltog Stig
Iärrel (närmare presentation överflödig) med upplåsning av bl a Nils Fer-

lins diktade ord. Den mångförfarne Iärrel reciterade även en dikt av egen

penna, den han författat vid Ferlins frånfälle. Med ett stort tack till Eric

Midfalk i Nyköping har Poste Restante härmed glädjen att vidarebefordra
de järrelska raderna:

Du o ta gick vilse i världen7 '- fM du blev sjuk och trött efter hand,

---- då känns det gott att ställa färdenM _/4 an dia am-iaaa gyckufztma.

Det är tyst på krogen i Klara Där får du åter steppa på borden

inget klirr av flaskor och glas. och dikta i månens ljus

Det är en spelman en broder bara ovan den ynkliga jorden

vars spelverk har gått i kras. och människors stängda hus.

Han ägde ej rang och examen, Men fast vi var hårda och njugga

han levde ej makligt som vi. så längtar du ändå hit ner.

Nu vilar hans nötta lekamen Vi skymtar din magra skugga

från sitt blödande hjärta fri. i Klaras gamla kvarter.

Men vi minns de härjade dragen Du sitter ibland oss vid bordet

blicken så sorgsen och öm. vi förnimmer ånyo din röst.

Du blev prövad, men aldrig slagen Du lever så sällsamt i ordet.

du bars av en trasig dröm. Det dör ej i våra bröst.



Axel Liffner möter

/QX
¿¿?.É-ïh 5*74:f.m

årets Ferlinprístagare
”Da kan få låna min
hörapparat”

Vid Bonniers författarträff ute på
djurgårdiska Manilla smög sig
Poste Restantes utsände fram till
årets (ännu icke offentliggjorda)
Ferlinpristagare. Följande menings-
utbyte utspelade sig:

Fotograf: Stewen Quigley

"Du är” - börjar Axel Liffner sina inter- Mitt hjarta ar hett som en masagn
vjufrågor till mig. och kallt som ett fattighas.

1 en
respekterad och synnerligen älskad poet. Och mneboende _, .

en mångsidig uppskattad skribent. Och läg- Ungdomen pa Restaurang Pnnsen
ger till detta frågan Var ska man sitta och vart ska man gå,

l olast bakom och före - I”Hur har du kommit dit?” ., . 0 .
I t h . k it dit. D t ._ ., Och valdsamt stramar se] da och dane ar jag omm e ar nagra 0 ,.

._ ., _ _ ._ angestens silkessnore.
stycken lasare som har gatt mig till motes.
Själv sitter jag folkskygg och forskar vid en Försörjde mig gjorde jag på att stå modell,
Macintosh. har stått modell för en liten skulptur som fak-

”Lite bakgmndw, tiskt står någonstans.

Född i Iämtland, lilla syster och jag i pap- "Du byter inte minst i poesin, genre, stil,
pas knä efter skilsmässan, han läser ämne, språkrör ..."

Det var den excentriske loralen . O.I.n .det är en fråga Så. Sllarar jag att det
bodde på M1.dnígh t Hm inte ar jag som byter, det ar amnet som byter
så tt du känner den ården ut mig, genren som väljer stilen, motivet som

åt eller Söder tilll g ställer kravet. Sen gäller det för mig att vara
° så t dli , sann och outb tbar som mö'li t.Y S Y l 3

Slâllï lärde jag mig _ Jag kunde ju vara _ "Du växlar mellan poesi, berättande pro-
u an : _ _ _ ,,

sa, journallstlk, teater
en laffare ar jag, som halkar Samma sak där, det är inte jag som växlar

förbi i vagarnas grus. - det är språket som drar iväg med mig, jag

6



kommer något på spåren - en dikt, en novell, rikvännens Stig Carlsonpris förra året. Har
en dialog och så måste jag följa den till slut, varit mycket bitter.
undersöka var den hamnar, försöka nå fram
t'll. . . .. . .,

1 Jag vill bort från poesin och iväg mot Nils Ferlin-Sallskapet grundades 1 ateljen

san, jag vill mot ett större berättande och jag ::Xt?t:Yëi,PagareS gata nar lag glck dar Pa.H . ._ .

V1 Sknva. mer fqr Scen 0 Inte alls. Hon sa inte ett ord om det. MenVad aller a som a å Stockholms . .. . . .St d t *Éer . 1:] :BIL d å irnïe cket Dardels barn gick dar samtidigt med mig -ja s ea jus n a e y
ån Nefertitis byst gemensam med min dikt- DÉTISÉ Ochlïlšntry' O1:h]ag11:adäLeO Veëdeeë
samlin ”Nefertiti i Berlin”. Diktsamlin ens ma mng OC e r an .OC se ermerê. .Ver
tema äâ - förenklat och tillplattat - moäier- Lqëdquíät 50:? lïde Ilmgfsatt 1?(äga v:1]a.ut
skapet skrivarens plikt sorgen over tidens ml mo V' a Vala mm args a a __ S a JagH kt _' ' berätta grått på grått eller från purpurrött till
y gult, vad är mörkast, vad är ljusast? Stor duk,

Vem år man når ungen blev stor? liten duk. Detalj, triptyk. Allt lärde jag av må-
llndertecknat en mor. larna, men om Nils Ferlin-Sällskapet sades

det ingenting.

"Om Idun Lovén yppade något om att

Pjäsen på Stadsteatern heter den ”Den un
derbara bysten” och är en lyrisk dialog med "En dikt av Nils Ferlin som du starkt gil-
plumpa farsinslag - Otto, en vaktmästare i ett lar?"
egyptiskt museum i ett Berlin i en västvärld Man kan inte räkna dem alla Grubbel.
har lämnat världen och sin ovedersägligt Vid diktens port. Av ständig oro. Vilse. Som
stortyska maka Irmgard för ett liv i Nefertitis ett ödehus. Sömnlös. lnstängd. Besynnerlig.
renhet. En svensk dam på gränsen till nerv- Tiga blott. Långt ifrån. Inte ens -
sammanbrott kommer till muséet för att se Tro mej. Nu sover sorg-
Nefertiti. Resten är svårt att förklara i några vad am som är mfutt är vackert
få ord, Otto använder en obeskrivlig mängd 1- ll-U och dl-kj_

ord för att förmå damen till en stunds älskog Det är något billigt med am
1 Städskfubben- som /W tillförsikt

Jag har inte deltagit i uppsättningen av och

Pjäsen' INTERVJU
”Min fÖrSta 1'eaktí0I1 på att jag fått Ferlin- Vad år det som letas? Någonting stort?

5ä11S1<apEtS p0eSip1'iS?" Någonting stort som ej blev gjort?
Iag trodde jag tagit ett glas för mycket. _ _ _
(Skrev några rader till Líffner dagen efter Det var någon som gick med ett brinnande ljus

och frågade om jag hört rätt. Han erbjöd mig 1' ett Obgbotf mig
Sin höriippäfat-) Men jag fick inget svar på min intervju.

Iag har bara fått ett lyrikprís tidigare - Ly Fick du?

ëê



 %&ø
¿Åß/</a/za? a/øøø/aøfø/< /3007

Fjortonde december, kväll Huset tomt, snön purpurröd

liten dikt har varit snäll Gudfar Gerard Bonnier död

Aftonbön till stjärnströdd sky:

Låt mig växa stark och ny In memoriam fy satan

]ust då rämnar ljuset Liten dikt går vill på gatan

Gudfar lämnar huset Låghalt versfot, mun i hand

Katten stryps i garnet Främlingspass i råkallt land

Gudfar lämnar barnet Liten vid en trappa

Lipar efter pappa

Släckt advent och inställd jul Barnet bara gråter

Pappret halt och texten gul Vill ha gudfar åter

Slirig skrift på djupfryst mark

Rimfrostsladd på risig spark Poesin har sorg ikväll

]ust nu slinter sparken Vennberg, Aspenström, Forssell

Dikten slår i marken Elsa Grave, Sonnevi

Barnet far i diket Stackars Sveriges poesi

Sanda kungariket! Lille dikten gråter
Vill ha gudfar åter

Sönderslitet himlaskri Silveräpple, spira, plikt

Sönderriven elegi Snyt dig, res dig lille dikt.

Överbliven gåva

Nu ska gudfar sova Knyt din hand och skriv det

Orden skrida stumt, till vem? Gudfar är i livet

Orden hittar inte hem

Liten går och gråter Huset fullt, snön purpurröd

Vill ha gudfar åter Gerard Bonnier inte död

/QX S¥4fç



Staffan Percy,
TRUBADURPRISTAGARE 1993

”Så anda in i sjalen lyckligt gladl”

Att Staffan Percy hör till landets främsta
trubadurer, har länge stått klart för under-
tecknad. Men att han också är en av de be-

tydande viskomposítörerna förstod jag när
jag första gången hörde hans tonsättning
till Bo Setterlinds dikt "Kammarmusik”.
Den tonsättningen, mina vänner, är konge-
nial i ordets verkliga betydelse!

Fotograf: Lasse Larsson

Därför kändes det extra roligt att få ringa upp STAFFAN PERCY är uppvuxen i en musi-
Staffan Percy för att intervjua och gratulera kalisk miljö. Hans far är musikhistoriker och
honom till årets Trubadurpris. Iag ringde en hans mor är pianist. Ätta år gammal började
måndagskväll, av egen erfarenhet väl vetan- Staffan spela mandolin som snart byttes mot
de att det är då man lättast får tag på en fa- violin. Så blev det cello och därefter gitarr
rande artist. och luta. Efter en tid till sjöss började så Staf-

]odå, visst var han hemma, men det var fan på Koblancks teaterskolaiStockholm.
svårt att få något vettigt ur honom när jag Sitt första betalda engagemang som sånga-
gratulerat till priset. Han omväxlande grät re får han 1963, på Saltsjöbadens ungdoms-
och stammade: gård tillsammans med två medmusikanter.

- Det är inte sant, du skojar med mig?! - 150 kronor var gaget, minns Staffan. Tax-
Så jag försäkrar att visst är det sant och ber in gick på 30 kronor och så delade vi resten

honom ringa mig när han lugnat sig. Det tar på tre, men eftersom jag kvitterat gaget åkte
en kvart: jag på en restskatt på 80 kronor. Så mitt första

- Ove, jag har inte på många år blivit så in betalda engagemang fick jag således själv be-
i själen lyckligt glad. Rent principiellt gråter tala för! Men, en nyttig lärdom var det.
jag inte, men det här blev för överraskande - Staffan, jag vet att du skivdebuterade
när jag insåg att det var sant. För det är det 1969 med en egen visa som hette ”Du såg
väl? aldrig sommaren som for”. Den debuten gav

- Än en gång, Staffan, det är sant! tydligen mersmak.
- Ett besynnerligt samband vill jag nämna. - ]a, nu ville jag ut i världen. Iag for till

Strax innan du ringde guldkant i mitt mör- Nashville i USA och fick för ett litet bolag
ker, satt jag och brottades med en tonsättning sjunga in ett tjugotal sånger.
till en dikt av Ian Arvid Hellström som hette - Inte på svenska väl?
"Till Ferlin" - visst är det så man ryser? - Nej, på engelska. Men tyvärr köptes det

9



lilla bolaget upp av ett stort och min skiva - ]o, det var så här, förstår du, att jag hade
försvann i gapet och kom aldrig ut. en bil vars bokstavskombination på num-

- Så den amerikanska karriären fick ett merplåten var EIN. På en av våra gemensam-
hastigt slut? ma turnéer satt Bo och jag i bilen och diskute-

- Yes! Back to Sweden and start all over rade vad initialerna stod för. Där visste han
again. ögonblickligen besked: "Evigheten justerar

Den svenska karriären tar fart på allvar Noterna”! Och dessa ord kom att bli slutstro-
l975, när Staffans debut-LP "Barn av kärle- fen i dikten "Tröst" som i sin helhet lyder:
ken" kommer ut och får strålande recensio-
ner. Bland dem som lovordar skivan är poe- Alla vet,
ten Bo Setterlind och när de träffas på Den att detta att komponera
Gyldene Freden blir det upptakten till ett i grunden är omöjligt.
femton år långt samarbete dem emellan. Äret Inte ens Mozart var fullkomlig,
därpå tar Staffan första Steget m0t att bli en Sörj därför inte över att du inte är ofelbar!
riktig, folkkär trubadur. Han hamnar på Även för den störste bland komponister
Svensktoppen. Och kan man tänka sig, med gäller den gudomliga lagen:
en litterär visa, hans egen tonsättning av Ber- Evigheten justerar noterna.
thel Gripenbergs dikt ”An brinner var våg".
1977 är det så dags för det första resultatet av - Staffan, om jag har räknat rätt har du
samarbetet Bo Setterlind och Staffan Percy, hela elva LP bakom dig och du förbereder
LP:n ”Hjärtats ballader”. 14 dikter av Bo Set- den tolfte, återigen baserad på dikter av Bo
terlind, tonsatta och tolkade av Staffan Percy Setterlind. Men du har också tonsatt andra
till ackompanjemang av Stockholms Barock- poeter?
ensemble under Ulf Björlin. Det är för övrigt - Iodå. Författaren Staffan Stolpe och poe-
på denna skiva som den inledningsvis nämn- ten Gulli Michanek har jag haft ett fruktbart
da ”Kammarmusik” finns med, i mitt tycke samarbete med, för att nämna några. Och så
den vackraste musik Staffan Percy kompone- har jag ju tonsatt en hel del egna texter också.
rat. Bo Setterlind ger följande målande omdö- - Ia, bland dina helt egna visor tycker jag
me om Staffan: ”Staffan är en mästare på me- att man måste nämna ”Som blommor dör”
lodier, lockande, gäckande, fri och orädd och "Till en gammal dam”.
Det här är en sann trubadur. Det klingar så - En ny Setterlindskiva ska du göra, men
förunderligt om basarna i hans själ." vad har du mer för framtidsplaner?

Och som ett kvitto på framgången tilldelas - På planeringsstadiet ligger ett samarbete
Staffan detta år det allra första Sjösalapriset med Södertäljeoperan, ett lyriskt-musikaliskt
ur Evert Taubes minnesfond. verk med arbetsnamnet "Poeten och Truba-

- Men Staffan, den visa som svenska folket duren”. Det kommer att bli en höjdare att få
mest förknippar med teamet Setterlind /Per- sjunga till Symfoniorkester.
cy, ”Drömmens skepp", den finns inte med - (Avundsjukt) Vem skulle inte vilja det!
på skivan. Men Staffan, nu så här i slutet av intervjun, är

- Nej, den kom först två år senare, på LP:n det något du vill tillägga?
med samma namn. - ]a. Att vara så kallad fri konstnär kan

- Den sången kan man väl säga har blivit vara det mest ensamma, oavsett applåder el-
något av din signaturmelodi. Iag kan tänka ler visslingar. Mycket är som en vind som
mig att du inte får lämna scenen utan att drar förbi, en måltid en bortglömd kock. Så
sjunga den då du är ute på dina turnéer. därför vill jag säga till dig, Ove och till resten

- Visst är det så. av Ferlinsällskapets styrelse: TACK för att ni
- Staffan, du har berättat att Bo Setterlind kom med ljus till min kammare och gjorde

skrivit en dikt till dig och din bil (!)? mig synlig. ]ag är med plötslig GLÄDIE!

ovE ENGSTRÖM
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Poet i brons
Till Nils Ferlins niinne

har texten nedan formats ferlinsk.
Hyllningen gäller indirekt också

den frdinste kldrdboheinens inénestrel,
Lille Bror Söderlundh

Nu sitter han frackklädd
gammal och evigt ny.

i parken,

Hans blick är riktad mot marken,
fast vattnet speglar en sky.

Strax faller små droppar från hatten,
gycklarens paraply,
och fimpen glöder mot natten,
ej olik dagar som fly.

Då viskar en syster på bänken:
”Såg dej i en revy!"
Han var den felande länken
och hon en skygg ingenue.

Med ryggen mot borgerligheten
ser han så dagen gry.
Den onåbare poeten
är lika drömsk som staty.

Bo Setterlind
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Skivinspelningar av Staffan Percy
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Barn av kärleken 1975 EMI Damma av Din barnatro 1981 EMI

Elva visor 1976 EMI Innan natten faller på 1982 EMI
Hjärtats baIIader 1977 EMI Vid aftonlarnpan 1984 Blå ton

Under Iyktorna 1978 EMI Den första den enda 1986 Sonet

Dfömmens skepp 1979 EMI För kärlekens Skum 1992 MÄN
Som blornrnor , 1980 EMI

Böcker
(Setterlímldikter med musik av Staffan Percy)

Härtats ballader 1978 Bonniers

Drömmens skepp 1979 Carmida
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ÅTTA TIMMAR FERLIN!
Välbesökt årsmöte med digert: innehåll

För ett år sedan höll Nils Ferlin-Sällskapet sitt buss styra kosan dit. Esse Iansson och Len-
årsmöte i Norrtälje och det slog tydligen så nart Iansson var ledare, berättare och infoga-
väl ut, att man kom igen. Det började med de dikter och anekdoter under färden i Fer-
bussfärd och slutade med middag och där- lins Roslagen. Man reste först till Länna by
emellan hände det mycket. Liksom förra året för att vandra till kyrkans minneslund och
lyste solen över Ferlins vänner. läsa orden på stenen: ”... och gråten är min,

vw»

Nuvarande ägaren till Ferlíns Norrboda, Britta Sundberg

, «\
-,,~,,
-~«.^.^_

när du gråter”. På kyrkvallen kom man nära
den mycket lilla stuga, som Ferlin hyrde
1944, när han hade läst en annons om en
sommarstuga i Roslagen. Han drömde då om
havet och skärgården men fångades av insjön
och bygden. Man for samma väg som så

många bröder i Klara och andra vänner till
Henny och Nils färdats från stationen i Sy-
ninge till Norrboda.

Ett sällskap sammanträder
Tack vare Roslagens Sparbanks generositet
kunde sällskapet både hålla årsmöte och kon-
sert i bankens lokaler utan kostnad, vilket
framkallade en spontan applåd. Tyvärr kun-

öppnade generöst dörrarna till díktarbostaden. Något som, de inte Sëllskapflts Ordförandef l dr Jenny
gluddeíme mmstgve Engstm-m_ Westerstrom, pa grund av sjukdom vara

med, varför förhandlingarna leddes av vice
Är 1948 Köpte Nils och Henny Ferlin ordförande Olof Ogren. Vid årsmötet kan

Norrboda i Länna och där blev de ”stycke- medlemmarna ge förslag på kandidater till
godsägare”. Tack vare ett generöst medgi- Nils Ferlin-priset och trubadurstipendiet och
vande av den nuvarande ägaren till torpet, sällskapets vitalitet visade sig i de många
Britta Sundberg, kunde en alldeles fullsatt namn man lade fram.

Sällskapets medlemmar hade kamerorna i högsta hugg. Både motiven och dagen var som gjorda för fotografering.



Konseyt med fyra artister gemenskap ha så många utövande konstnä-

Alldeles efter årsmötet hölls årets konsert och re_r' Ständigt Sökçr sig männíSkOr_ till Feíhns
då var salen redan fullsatt. Redaktör Esse dlkter och flera WH ge dem me1Od1'FOr nagra
Iansson hälsade samtliga välkomna och på- åçfsedfln börladàšorsten Amšrä' Lídiïgö' at?

mmde om att forra arets gast, Tecknaren O entfgt upptra a som tm a ur OC nu 1

Evert Karlsson EWK då kom med Norrtalje gjorde han debut som tolkare av

utsökt litografilmed Eerlins bild, i år hyllas i Ferhn nåšr: efšn: tonsättnïgan :Ian Yalíhen

Soderkopmg, dar man bildar ett sallskap angenäm e ams ap' Sgnl Orena __e mlu et
kring honom Men Sedan blev det Fein för med pregnans och som 1 sitt framförande bar

' med sig ett stråk av Bellman och musikaliskhela slanten med Ove Engström som truba- f
dm, och kOnferencíer_ antas1.']ag tyckte sarskilt om hans_tolkn1ng

av Ferlins ”Tre dagar sprang jag 1 villsam
skog ..." Torsten Arnbro vill jag lyssna till
fler gånger.

När sedan Margareta Kjellberg kom upp
på scenen, presenterades hon som en legend,
en synnerligen levande och nära legend, som
snart varit verksam i sextio år. Det märks
inte! Hon kan sjunga, hon kan berätta och
hon gör bäggedera på ett härligt och ömsint
sätt. Bland annat om Iörgen Münter som tog
till sig Ferlins dikter och som avled som
mycket ung. Nu fick vi lyssna till hans musik

4Kvertett som svängde: Ove Engström, Torsten Arnbro, D nu Ferhns Nar lyckarl motte kärleken och
Margareta Kjellberg och Eva Lisa Lennartsson sjöng ”Inte ens en grå liten fagel/I' Hur många ton'
Ferlin så detstod harlígatill. sättningar finns det till den lilla, väsentliga

dikten? Den här var ny för mig, och den grep.
Ove Engström inledde med några dikter,

tonsatta av Lille Bror Söderlundh. Mest __ . __ .

fångades jag av några tonsättningar av Bro- Nar Asta NIZSSÛ77 m0tte Perl”/I
der Tor, Tor Bergner, och inte minst av hans På 1930-talet kom Nils Ferlin och Martin
allra sista, ”Visa i augusti", en Ferlintext, som Koch till Brunnsviks folkhögskola, där Asta
tydligen inte publicerats ännu. Ove Engström Nilsson var elev. Hon fångades av Ferlins
har förmågan att låta sång och gitarr bilda en röst och lyrik, skrev musik till flera dikter.
enhet och han ger varje visa en personlig Först för några år sedan fick Ove Engström
tolkning, ny varje gång. Slentrian är honom dem i sin hand, och nu fick vi lyssna till Astas
helt främmande. tonsättningar. Hon är en av de många som i

En gång på 1930-talet mötte reciatrisen dessa dikter funnit tröst och mod. Hon var
Eva Lisa Lennartsson Nils Ferlin på Öster- med i Norrtälje, åttio år gammal. Är hon den
malmstorg. Då hjulade han över hela torget enda kvinnan, som tonsatt Ferlin? Det blev
och det gav henne anledning att denna kväll sol över sal och sinne,_.när Engström slutade
läsa Ferlins dikt om honom själv och livet. med Ferlins härliga ”Olands-vals", som han
Många av oss har hört henne läsa dikter i ra- tonsatt och sedan kom alla fyra artisterna
dio, men nu fick vi möta henne i Norrtälje. upp på scenen och alla sjöng ”Får jag lämna
Hon blev så inspirerad, att hon till sist inte några blommor ..."
läste utan sjöng "Får jag lämna några blom- Dagen avslutades på s/ s Norrtelje med
mor ...” mat och mera sång av de gästande artisterna.

Torsten Arnbro, ny Ferlintolkare TEXT: LENNART ]ANssoN
Ferlinsällskapet har drygt 1600 medlemmar. FQTO; ESSE IANSSQN
Få litterära föreningar har möjlighet att i sin Tidigarepub1icerat¿N,,,,¿ä¿je T,-,,¿n,-ng
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Ny Iovordad Ferlinskival
”Pricksäkra tonsättningar raffinerat
arrangemang." Arbetet

”Utsökta Ferlintolkningar av Ove Engström."
Nya Norrland

”Ove Engström sjunger Ferlin bättre än någon
/Iannan nu verksam trubadur. Borås Tidning

Ove Engström "I Nils Ferlins gränd”
22 visor med text av Nils Ferlin

Barfotabarn - En liten konstnär - Kärleksvisa
På Arendorffs tid T Katten i Penningby

Nils Ferlins Olandsvals m.fl.

Specialerbjudande för Nils Ferlin-Sällskapets medlemmar!
I Nils Ferlins Gränd finns både på CD och kassett.

CD:n kostar 95 kr + 15 kr i porto och emb. (Ord pris 159 kr). Kassett 60 kr + 10 kr i porto och emb (Ord pris 109 kr)
Sätt in pengar på pg 81 18 44-0 eller skicka Din beställning till

MusiCant Records, Nässelstigen 91, 165 71 HASSELBY. Tel 08-89 50 95

Överskottet från de 100 först sålda exemplaren går oavkortat till Nils Ferlin-Sällskapet.

Ger av hela hjärtat
Ove Erzgström har alflrig varit bättre
___.___._.._______ gränd", 22 tonsatta dikter var- satte Asta Nilsson några av
Ove Engström: av de flesta inte förut spelats Ferlins mindre kända alster,
I Nils Ferlins gränd (Musi- in. Bara där har Engström ochdei'nliarEngström,merän
Cani). gjort en kulturgärning. ett halvsekel senare, snokat"':í""""'°°_': Dessutom rakar CD-n vara _l_lPll- DF äfmef ännlutbfa-de
OVE ENGSTRÖM kan se ml. hans hittills främsta prodiik- af Små knswefk-
baka pa en d,-ygt 25 àr läng tion. Han haraldrig varit batt-

gärning som trubaduntonsät- fe_ an "P2 Ul_lSam“1_a“5 "'99 1ÖVRIGTinnehà1|er albumet
tal-e 0Ch_ inte mmSt_ prmiu. Nils"Ferlins dikter rorlian sig fem av Engströms egna mn_

cent. Som Sådan är han all På S“kefE}"“'l_d(ha“S"*"S'“EP sättningar samt verk av bland
heder Värd- med F°rh“V1S°" gav? ut fm' andra Lille Bror Söderlundh

Detärmyckethansförtjänst elva âr sedan °°h “ck mfa ("Enliten konstnär") och Fer-
att den svenska Visan inte helt recenslmlerl' Ha" har" har lin själv(”Pa Arendorffstid").
strypts. Från Engströms lilla drflghlalp av..nágra okanda' Känt och okänt alltså, i en
inspelningsstudio i Hässelby b"Ua“t_at°ns:"""'ga*" lyckad blandning.ïlnvdlåi Sllilåsålnlklšïlrísiláiiååalghaï Me" det. är Ove E'“g?"¿:¿"'s
av mig kvalitet. An ae sedan melodierna på CD-n- Hon fyl- s¿."_g'°““““g“ §?“'_ 'W Sf”
inte får ränmäiig uppmärk. ler ao ar i an och sick på ha' CD'“ “ma b“'k“'f“g' °'l'
samhet 1 massmedierna är in- BI'llI1l1SVlkS f0ll(hÖgS|(0la 1935 gir; ha_r enmnïubaduš gg" av
te Ove Engströms fe]_ då Feflln l{0IYl (lll 0011 läâte lea Slttt hrlaåtït me S Stor

Nu är han aktuell med sin Sim* dikter- mmpe ensl 0 en'
egen Cl) ”I Nils Ferlins Inspirerad av besöket ton- MARTIN STUGART

DN 4/8 -93
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ditt ordförråd
\ AV ALF OLLE ANDERSON

Av samtida poeter & poetissor är Bodil Malmsten
den tveklöst samtidigaste. Hon lär leva som hon
lär. & som hon ler! & ser! Ut, alltså. (Du missade

I =-I väl inte när hon tog loven av Ulven i teven?) Poeti-
serar gör hon rött & hett, flammande, glammande,

ät i kittlande, fnittrande, tjusande, ja rentav berusande.
& som hon rimmar! Sockerbagare Ofvandahl skulle

\\ blivit grön i plåten. Av avund. På ljuvligt lätta
versfötter dansar hon på slak lina över pekoralets

handla, Om dittan ¿, duttan avgrund & to m när hon faller, faller hon i god
från Oviksällen och Manhattan. jord. Sällan har Augustinus uppmaning varit mer

KenfeffeifSf@11==KfiSf@nS<m å sin lats: "Ta & läs!” Månadens ord är - du harP P få

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

redan gissat det - deciderat bodilmalmstenska. Fa-

cit finns på nästa sida.

gröpe - A: hötjuga. B: ystningsenzym. C: kreatursfoder.

crêpe de chine - A: friterad vårrulle. B: sidentyg. C: ändamålsenl. papper.

konfetti - A: söta saker. B: kastmärken. C: TV-konstigheter.

chevreau - A: gravad lax. B: garvat skinn. C: gruvhäst.

tjing - A. kinesisk valuta. B: option. C: inackorderingsrum.

mouche - A: kemist. B: skönhetsfläck. C: dessert.

struva - A: bakverk. B: näskatarr. C: skogsrå.

gospel - A: spinnspörulle. B: andeväsen. C: rytmisk, religiös sång.

crescendo - A: bicykel. B: växande (mus.) C: dans.

flor - A: ferlinskt golv dvs tak. B: blomstertid. C: samvete.

balsamisk - A: doft av fina världen. B: renhållande. C: valsartig.

coyote - A: argentinsk cowboy. B: mexikansk berusningskaktus.

C: nordamerikansk prärievarg.

Tiiiigiiie piibliieiiii i Det Bästa- (jiiiii19s7)
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Aktnellare än någonsin!

”Ur Nils Ferlins Diktv¿z'rld”
När Berth Söderlunds kassett med Kassetten omfattar nio tonsättning-
ovanstående titel kom ut hälsades den ar av idel kända namn: först och
av Gun Zanton-Ericsson i Östgöta-Con främst skalden själv i ”På Arendorffs
respondenten med epitetet ”Kongenial tid", och - naturligtvis - Lille Bror
Ferlintolkningl” Recensionen fortsatte: Söderlundh; vidare Ove Engström,
”Att höra Berth Söderlund läsa och Lasse Göransson, ]osef Briné och Bro-
sjunga Ferlin är en odelat positiv upp- der Tor Bergner. Sist, men ingalunda
levelse. Han ger skalden en ny aktuali- minst, vill vi apostrofera Tommy Kör-
tet och fräschör genom sitt fränt osen- berg, som klätt dikten ”Olust” ur
timentala sätt att framföra dikterna. ”Barfotabarn”itoner.
Här finns ironin, värmen och med- För att försäkra sig om ett exemplar
känslan med de små och ringaktade, av denna ”kongeniala tolkning", som
kvickheten och galghumorn och den inte bör saknas hos någon Ferlinälska-
suggestiva rytmen - allt med en abso- re, sätter man lämpligen in 65:- på
lut tonträffning som understryks än upphovsmannens postgirokonto, nr
mer av ]anne Lindstedts dragspels- 477 73 62-7. Den facila summan inklu-
ackompanjemangf' derar då även porto!

sm au un/men om onnrönnlin
1) gröpe - C: kreatursfoder. Till 7) struva - A: bakverk, ottyr-

gröpa, grovmala. Nord. ord be- kokt spritsbakelse. Av lågty.
släktat med gryn, gröt m fl. strüue (ty. Straube). Eg. 'ngt ut-

2) crepe de chine (kräpp-dö- skjutande, styvt'.
sjinn) - B: sidentyg. Eg. 'kräpp 8) gospel - C: rytmisk, religiös
från Kina”. Fra. lånord; ytterst sång (USA). Eng. gospel =
av lat. crispus, krusig. ' evangelium. Jfr negro spiri-

3) konfetti - B: små, runda mång- tual.
färgade papperslappar som man 9) cresoendo - B: (med) växande
kastar på varandra vid festliga tonstyrka. Av ital. crescendo,
tillfällen för att ytterligare höja pres. part. av crescere, växa.
stämningen (?).Avital. confettí. 10) flor - B: blomstertid, blomst-

4) chevreau (äv. chevrå) - B: lä- ring. Ytterst av lat. os (gen.
der av killingskinn. Av fra. cheu- orís), blomma. Kan äv. betyda
reau, kílling; av chèure, get. slöja av tunt tyg.

5) tjing - B: option dvs förtur 11) balsamisk - A: välluktande,
vid val. ”Tjing för denl” (Av. doftande. Till balsam, välluk-
Pass! el. Paxl) Oklart urspr. tande olja el. salva, lindring (på

6) mouche (äv. musch) - B: skön- sår). Av grek. balsamon.
hetsäck ( i form av svart lapp 12) ooyote - C: am. prärievarg (Ca-
som appliceras i ansiktet för att nis latrans). Urspr. från indian-
accentuera dettas blekhet. Fra. språket nahuatl.



fyller tio verksamma

FERLINGRUPPEN i Filipstad

och framgångsrika år!

Ordf. Gunilla Iansson har ordet:

Ferlingruppen startade sin verksamhet i början av 1983,

och det första programmet presenterades i samband med

utgivningen av ett Ferlínfrimarke den 10 februari sam-

ma år. Redan sommaren 1982 kontaktade gruppens ini-
tiativtagare ]örn Granberg Rolf Mårth, och lade fram
idéer för bildandet av en Ferlingrupp, med målsättning
att sprida kunskap om skalden Nils Ferlin, hans person

och diktning, och försöka få till stånd en permanent

Ferlinutstallning i Filipstad.

Jörn Granberg uppvaktade kommunen i ut- redan från början kontakt med och informa-
ställningsfrågan, och tillsammans med Rolf tion om verksamheten.
började han samla personer till en grupp. Mest uppmärksammat av gruppens pro-
Gunde Iohansson, Knut Warmland, Carin gram har nog Rolf Mårths musikskådespel
och Ian Wikner, Britt Källgarn, Kjell Ekman, om Nils Ferlin ”På Fabians tid” blivit. Dröm-
Mats jansson och Ingrid Berg var de persgner spelet hade premiär i Filipstad den 21 januari
man knöt nu gruppen 1 5farten_ 5å Srnånrng_ 1984, med Ian Wikner i huvudrollen som Nils
Om fick man Ordning på det praktiska med Ferlins alter ego Busen Fabian. I anslutning
styrelse och stadgar, och Ingrid Berg, rutine- till Premiären gavs Ytterligare tre föfestän'
rad och kunnig föreningsmänniska, valdes níngaf ínföf 5t°f_ Publik- ”På Fabialls Üflu
som Ferlingruppens första ordförande. ffan'f_fQfd@5 iiVe11 1 En Omarbetad version vid

Med ett flertal personer i gruppen meg Oxhalja 1984 och 1985 samt pa turne till Hag-
tillhörighet inom sång och musik, revy och fors hOSten1985'
teater, så föll det sig självklart att satsa på
programverksamhet. Sida vid sida med detta
pågick arbetet med att samla material till en
Ferlinutställning. I samarbete med Värm-
lands Museum och konstnären Larseric
Vänerlöf fullbordades denna och kunde före-
visas för allmänheten i samband med invig-
ningen av Museet Kvarnen den 24 maj 1986.

För egen del kom jag in i gruppens pro-
gramverksamhet i och med Ferlingruppens
”Vårsoaré” i maj 1987, och har sedan dess
haft glädjen att delta i olika program och
Verksanïheten i övrigt Med aktiv Scen ur drömspelet ”På Fabíans tid”. Prv Ivan Speleman

' (RolfMårth), Fabian 'a'lv (lan Wikner) och Rallar-AntonS1som ]an Wikner, hade jag av naturliga skal (St,-g L¿,,dSt,¿,,,j_
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Hösten 1984 gästades kulturveckan i Sun- har Ferlingruppens egna medlemmar med-

ne med ett soaréprogram, som innehöll era verkat i programmen, Gunde Iohansson och

utdrag ur ”På Fabians tid”. Programmet fick Tor Bergner inberäknade, men vid några till-
titeln "Ur Busen Fabians poesialbum”. Denna fällen har gästartister engagerats där man

programtitel återkom under Filibjurveckan kan nämna Kroppakören, Gunnar Turesson,

1985, nu med Tor Bergner som huvudartist. Ove Engström, Håkan Steijen och Harald
Broder Tor kom att ingå i Ferlingruppen som Forss. Ferlingruppen har även stått som ar-

en i högsta grad verksam och inspirerande rangör för program med TUR-teatern och

medlem, liksom Ferlins yngsta syster Ruth Stig Berg, för att nämna ett par.

Hladisch, och Ferlins allra närmaste vän ända Ferlingruppen har genom åren medverkat
sedan skoltiden i Filipstad, Gustaf Andborg. i ett flertal inslag för Radio Värmland och

]ag vill särskilt nämna Gustaf Andborgs stora Riksradion.
intresse och omsorger om Ferlingruppen. En Iubileumsåret 1993 har Stig Berg medver-
nära vänskap förenad med fina minnesbilder kat med ett program på Museet Kvarnen. Ett
kring Nils Ferlin och värdefulla bidrag, inte jubileumsår som fortsätter med en jubileums-
minst till Ferlinutställningen, som varit till fest den 25 september, och kulminerar med

glädje och haft stor betydelse för Ferlingrup- ett jubileumsprogram i Strandvägsskolans

pen. aula i Filipstad den 21 november. (Se annons

Beträffande Filibjurveckan så kan noteras, nedanl)
att Ferlingruppen producerat och medverkat Ferlingruppens målsättning är att levan-

i Ferlinprogram i samband med Filibjurveck- degöra minnet av Nils Ferlin och verka i hans

an under fem år, 1983-1987. anda. Alla insatserna under de gångna tio
]örn Granberg har medverkat som arran- åren, till största delen på ideell grund, får stå

gör, kapellmästare och musiker i våra pro- som ett bevis för detta. Vi tänker gå vidare på

gram. I sina ensembler har han samlat skick- den inslagna vägen.
liga musiker, där den mästerlige dragspela-
ren och pianisten Bror Frisk är värd ett sär-
skilt omnämnande. Bror har utan tvekan va-
rit, och är, en musikalisk drivkraft inom Fer- ,. »

lingruppen. En st__öttepelare som medverkat i 1983 ' 1993
sa gott som alla vara program. _'m_f”fl__d

Einar Lidberg och Knut Warmland samar- P

betade vid utgivningen av Ferlins revyku- séß
pletter i en samlingsvolym, och 1985 kom bo- FERLINGFUPPEN
ken "Fabians revyvisor” ut på Bronells förlag. 1 Û ar
Genom välvilligt bemötande tillfaller royal- medverkande
tyn vid försäljning av boken Ferlingruppen.
Det noterar vi med största tacksamhet. Bok-
utgivningen gav idén till ett scenprogram Gunilla

kring Ferlins revykupletter där Gunde Iohans- Carin Wikner Britt Kängam

son, Ian Wikner, Rolf Mårth och Bror Frisk jöm Granberg

kom att samarbeta. Programmet framfördes gtig Limjsh-öm R01f Mårth

1986. Året därpå spelades musikinslagen i Bror Frisk
programmet in på en LP_SkiVa_ Både SCenpr0_ Berit Westergren_ Anne-Cathrine Westberg

grammet och LP-produktionen kom att få 5*e“'Ake K1'i5tia“$5°“

samma titel som boken - ”Fabians revy-

Visolj' Strandvägsskolans aula, Filipstad

T111 Ferhngruppens Stoffe produktloner söndagen den 21 november kl 18.00

kan även räknas ”Höstdrömmar" 1986, ”Den “ Entré 50 kr

vackraste Visan", ett program kring Lille Bror __:°__f_;<_§='(_P_*\_<;_ _B;ï:::nf-:__

Soderlundhs tonsattningar 1987, och ”Nu
smyger mjukt en vind” 1991. I de flesta fall

Meda rrangbr: Med borgarskola n, Filipstad
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Hundra nuoner läsarejorden runt varje månad
Nu ävenpå rys/aa, ungerska oc/1 (jec/eíska.



Precis som förat

Mitt hjärta, sa jag, var ditt.
Ditt hjärta, sa du, var mitt.
Och vackert du tyckte det lät
att gråten var min när du grät.

Så bytte vi ord och rim.
Klokt gifte du dej till slut.
Och jag har procent av Stim
och lever precis som förut.

Ur ”Goggles”

ll.\\

. _/»äšššï
DU som anna ej köpt hela serierz av
prof. K. G. Bejemarks sex Ferlin-tallrikar \,¿\\

bör göra det. iä|

Det ar också ett enkelt satt att lösa ett
presentproblem.

f

dl k" er hela serien för 650 kronor alt enstaka tallrikar för 125 kronor inkl momsMe emmar op _

Frakt och exp.avgift tillkommer. Cirkapriset i handeln är 200 kronor per styck.

Nils Ferlin-Sällskapet är förmånstagare till den vinst som överstiger självkostnaden.
Tveka inte. Beställ nu av Curt Enström eller COULEUR konsthandel,

Nybrogatan 14, 114 39 STOCKHOLM. Tel. 08-660 68 03
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Bergkvist, Bert, Harald Heins Väg 4, 240 10 Dalby lol 4l Bromma
B11-malm, Eva, Farkostvägon 12, 181 35 Lidingö Malmborg, Beatrice, Polhemsgatan 27, 112 30 Stockholm

Ekberg, Harald, Pl 7110 Linsänkan, 386 90 Färjestaden Olsson/ Gudrun/ Ragnaroksgalan 9/ 723 55 Vasleras
Eriksson/ Birgma, Erstagatan 1 B, 116 28 51ookho1m Palmqvist, Kerstin, Armfeltsgatan 1, 115 34 Stockholm

Forsberg, Kerstin, Surbrunnsgatan 55, 113 27 Stockholm Palmelvlal/ Åke/ Armrellsåalan l/ llo 34 Sloeknolrn
Gralof/ Aina/ Brahevägen 5 nb, 171 53 Soma Persson, Sonne, Knutstorpsgatan 35, 265 38 Åstorp

Gmndinl Anna, Nybrogatan 73, 114 40 Stockholm Petersson, Sven, Vinthundsvagen 59, 123 62 Farsta

Grundin, Thomas, Nybrogatan 73, 114 40 Stockholm Relnlusf Mars/ Hannebergsgalan 24/ l7l 47 Solna

Gröning, Lotta, Stationsgatan 49, 951 32 Luleå Rlngblom/ M~/ Esplanaden l C/ ol3 30 Oxelosuno
Gunborgl 1nga_L111, Bokbindal-Vägen 86, Stenström, Margareta, Kvisthamragatan 7 A,

129 34 Hägersten 7ol 4o Norrlalle
Hjärpe, Ebba, Grindvägon 23 C, 111/ 761 62 Nol-r1ä1jo Sundberg, Kersti, Sveavägen 117, 113 49 Stockholm

Iohansson, Ruth, Fleminggatan 36 C, 112 33 Stockholm 5VenoY/ Brllla'Sllna/ St Soolergalan oo A/ 222 23 Lund

Knutson, Christer, Alströmergatan 7, 112 47 Stockholm Svensson/ Marlanne/ Baelunagsvagen lo/ l22 42 Enskede

Larsson, Kenneth, Grevgatan 4, 114 53 Stockholm Tunnel/ Malre/ Vosa 3343/ EE 35oo RaPla~ Esllanu

Larsson, Patrik, Vårvägen 1, 840 95 Funäsdalen Wlklunol/ Berlln/ lsvaåen 22/ 722 ol Vasleras
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Rundqvists Boktryckeri
Telefon 031-4011 07

* Visst är vi stilfulla! Vi har många stilar att välja pà, med
utskriftsmöjligheter i Macwntosh och Linotronic fotosättare.

BRÖDER & SYSTRAR;
Vänligen beakta att alla ändringar avseende namn och adress ska skickas till

Rundqvists Boktryckeri, Box 14140, 400 20 Göteborg.
Begagna lämpligen Postens portofría kort (Bl 2050.15). Tack!
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KALLELSE

Alla medlemmar hälsas välkomna till årets utdelning

av

FERLIN-PRISERNA

till poeten BODIL MALMSTEN och trubaduren STAFFAN PERCY

Torsdagen den 21 oktober 1993 klockan 19.00
på SIOFARTSHUSET, Skeppsbron 10, Stockholm

I samband med prisutdelningen serveras middag bestående av
kalvstek, sallad, smör, bröd, bordsvatten, vin eller öl, kaffe och kaka.

Anmälan sker genom inbetalning av 195:- till sallskapets

postgíronummer 35 21 55-6 senast den 14 oktober 1993.

I ovanstående pris ingår moms, service samt garderob.

VÄRMT ocH HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Styrelsen

POSIE Restante Medlemstidning för Nils Ferlin-Sällskapet nr 2, 1993

Ordförande: ]enny Westerström,_ Studentgatan 9, 223 62 LUND. Tel 046-14 90 37

s1<aumäSfare;Tor Eng1und,sunnanv1naSgräna 79, 175 ss JÄRFÄLLA. Tel os-580 174 69

Sällskapets postgirokonto: 35 21 55-6

Redaktör för medlemstidningen: Alf Olle Anderson, Luntmakargatan 36, 111 37 STOCKHOLM. Tel 08-11 15 15

Tryck: Rundqvists Boktryckeri i Göteborg
ISSN 0345-9519


