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Ordföranden har ordet:

Kära ferlinvänner!
Vid årsmötet i Norrtälje den 20 maj i år valdes jag till ordförande i vårt kära Ferlin-sällskap. Vi har sedan sällskapet stiftades för 37
år sedan haft tre ordföranden -Ingegerd Granlund, Sandro Key-Åberg och Ienny Westerström, tre ”tunga” litterära namn.
Ienny, som varit vår ordförande i femton år,
avtackades vid årsmötet och jag vill här understryka den mycket stora betydelse hon haft
för Ferlin-sällskapet genom sin överlägset gedigna kunskap om Nils. Genom bland annat
sin doktorsavhandling (1990) med titeln "Bar-
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Nils Ferlin-staty Det är ytterst glädjande att
skulpturer på de tre orter som betytt mest för
Nils - Fili stad Stockholm och Rosla en
Vem ve? Kan'Ske det så Småníngonigbr
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fjärde skulptur i födelsestaden Karlstad?
Till sist' Nå ra Ferlinord att läd'as över'

ltterara Sa S apen 1 Vart an '
vid Vårt Styrelsemöte i augusti utsågs Jenny
enhälligt till sällskapets hedersordförande. Iag
är också mycket glad över att ]enny fortsättningsvis blir kvar i vår styrelse - hon behövs
ver kl'igen.'
En annan viktig händelse i Norrtälje i maj
var avtäckningen av Konrad Nyströms fina
tera
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vi nu har tre konstnärligt högstående Ferlin-
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fotapoeten Nils Ferhn” och biografin ”Nils
Ferhn _ eât d1k.tarhV (1.?98).har Jenny Skapat
ett Staït Okatïgtresse for. F O1C.h haslïerk'
Detta ar me ört att NI S er m_Sä S apet
idag är ett av de populäraste och mest respekd
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znander ett paraply.
Två händer kan mötas glädje,
två händer kan mötas sorg.
Och två händer kan mötas för vinnings skall
1'
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Norrtäljes Ferlin-staty, en byst av skalden efter en förlaga av framlidne smideskonstnären
Konrad Nyström, invigdes den 20 maj i år.
D en arpacera
"
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is Ferlins gränd och i
bakgrunden ses Stadshotellet där Nils Ferlin
var gäst många gånger under åren i Rosla-

På Uä1'ldE7”lS 111Ll1”k1'll1dSí01”g.

/L/)

Med Väfmä l1ÖS'ChälS11i11gäI'

FL//\/U

gon. Foto: EssE JANSSON.

C/2

Poste Restante Medlemstidning för Nils Ferlin-Sällskapet nr 2, 2000
Ordförande:
Olof Ögren, Styrmansgatan 17, 4 tr, 114 54 STOCKHOLM. Tel 08-661 98 65
Sekreterare:
Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr, 113 27 STOCKHOLM. Tel 08-32 99 84
sknamasmre.~ Tor Englund, snnnnnvindsgränd 79, 177 71 JÄRFÄLLA. Tor os-580 174 69
Sällskapets postgirokonto: 35 21 55-6
Redaktör för Poste Restante: Esse Iansson, Länna Prästgård 6098, 761 93 NORRTÄLIE. Tel 0176-26 81 30
Tryck: Affärstryckeriet, Norrtälje.

2

Årets Ferlinpristagare:

Kristina Lugn
- en av våra främsta lyriker
Kristina Lugn - det är hon som får Nils
Ferlins pris i år.
Den första samlingsvolym som ägnades åt
Kristian Lugns diktning fick heta Lugn bara
Lugn. Den kom 1984 i den av Carl Magnus
von Seth redigerade serien ”Bra lyrik” och gav
en klar överblick av hennes poesi under dess
första decennium. Där fanns också ett efterord av Karl Vennberg som är bland det bästa
som skrivits om henne och säkert också bland
det mest inflytelserika.
Det visade sig, sade denne minnesvärde kritiker, att några lyriker riskerade ”att falla utanför de kritiska kategorierna [...] och ändå
verkade de vara intressantast av alla, angick
på djupet, oroade med erfarenheter som kanske inte alls kan täckas av språket”.
Alla fyra var kvinnor. En av dem var Kristina Lugn. Men så nyttjade Vennberg de äventyrligt stora namnen för att beskriva henne:
”Sapfo hade hemfört ännu en sentida seger
över Pindaros, Hölderlin, Baudelaire och Mallarmé."
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Det stämmer och stämmer inte alls. Visst
finns det också en kvinnlig tradition. Men det
är en tradition som framför allt utmärks av
att kvinnor inte vårdar traditionen utan framför allt är sig själva och oftast inte yvs över de
stora namnen som kanske en del av männen
gör. I så måtto hade Sapfo vunnit en seger. Men
som ingen annan är Kristina Lugn sig själv.
Det är därför man inte kan vara likgiltig.
Hon förargar och förtjusar, både med sitt hår,
sin röst och sin poesi. Ett tag var hon kanske
allt för mycket med i alla sammanhang. Hon
var Poeten, Poeten som tog över efter Bo Setterlind, en annan av våra pristagare.
Sonja Åkesson, Ferlinpristagare år 1969, är
annars den man närmast kommer att tänka
på. Det har hon nog hört till leda liksom alla
de ordlekar med hennes efternamn som det
är så svårt att låta bli att göra, när lugn minst
av allt vill infinna sig.
Men Nils Ferlin då? Visst kommer man
också att tänka på honom. Han var ju också
både förargare och förtjusare. Att få hans pris
på initiativ av alla hans många vänner betyder att pristagaren också fått hans sanktion.
Nils Ferlinpriset till Kristina Lugn är mycket väl förtjänt.
En presentation är egentligen överflödig,
men ett par nedslag kommer här. Kristina
Lugn föddes 1948 i Skövde och hade en generalmajor till pappa och en lektor till mamma.
Hon tog sin fil mag 1972, samma år som hon
debuterade med Om jag inte
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för nästa nummgr av
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samling dar hon fann sin egen stil, har hon
verkat som fri författare, tidvis också som lektör och recensent. Talangen har innefattat förmågan att forma titlar. Vissa av dem kan man

är den 20 mars 2001

/
3

till och med läsa som signaler om något som

och sprang för brinnande livet

hänger ihop som i en lyrisk följetong: Till min

ur vägen för mitt skrik
sprang ni, snubblade och sprang
det var en fröjd att se er då
när jag skrämde er på flykten med mitt skrik!

man, om han kunde läsa (1976), Döda honom!
(1978), Om ni hör ett skott (1979). Sedan kom
Percy Wennerfors (1982) och därpå två som
knyter an till kända genrer: Bekantskap önskas
med äldre bildad herre (1983) och Hundstunden.
Kvinnlig bekännelselyrik (1989).

Rolig och desperat: det var den kombinationen som var så slående. Den fanns från första stund, från den första diktsamlingens första dikts första rader:

Och i den tredje, Döda honom! blev den ännu

mycket tydligare:
Kuratorn har sagt
att jag mäste glömma dej
jag har fått sex röda rosor
av överläkaren
och ett kärleksbrev
från avdelningssköterskan
I'a8 har åttu8nsstekt alukorv med P otatismos
och en postanvisning och min stereoanläggning
fungerar bra, tack, jag har fått tre burkar
meprodorm och en lägenhet på 44 m2
och telefonnumret till närmaste

snoröga
sa dom
ördömda snorö8a
lilla fanskap till gloare

smygtittare, anfallare
snörvlare
ordbajsare

orkar inte med dig

partnerförmedling
jag har inget att frukta
jag är fullt frisk och normalbegävad
jag har lovat den både stilige

sa dom

finns inte plats för dig
sa dom

och beläste socialassistenten

Den fanns också i den andra samlingen:

att sluta ligga vaken om nätterna
och rabbla

Iag skrek
jag skrek och skrek och gapade och skrek
och ni sprang, ni sprang

/

Äktheten tar man inte miste på. Det är all-
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Observera!

tid farligt att blanda ihop diktjag och biografisk person. Det är farligare än vanligt när någon som här arbetar så tätt på de delar av vardagen som vi helst inte vill låtsas om. Redan
genom att kunna beskriva denna verklighet
visar man att man har distans till den. Kristina Lugn hör ju också till våra ledande ironiker.

Det inbetalningskort som medföljer
även detta nummer av Poste Restante
innebär inte att Du som redan betalt
Din årsavgift ska göra det ännu en
gång - vilket har hänt. Kortet är avsett för Dig som kanske glömt betala
eller föredrar att betala under hösten
- eller kanske det tidigare kortet har

förkommit.
Du kan givetvis också använda det
vid Din anmälan och inbetalning till
middagen vid höstmötet torsdagen
den 9 november. Se sista sidan!

\

ditt personnummer
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Man kan som när det gäller Anna Maria
Lenngren i det oändliga diskutera vad hon
egentligen menar och var hon själv finns i
denna värld. Det är sådant som det för närvarande skrivs stora teoretiska böcker om. I själva
verket visar sig detta dessbättre vara levande
dikt, dikt med stort allvar. Om det är Kristina
Lugns eget liv som skildras eller ej spelar ingen
roll. Men dikten berör oss och det är det viktigaste. Författaren har format orden till något
som för oss läsare känns äkta.
Samtidigt är det bistert roligt. Dikt som ska
kunna nä de många måste ha sitt underhåll-

ningsvärde. Hur svart och dyster skildringen
än är måste det finnas något som lyfter. Som
hos Ferlin. Som hos Lugn.
Ironi är ett sätt att vara, ett begrepp som
alltså kan fånga in något av det som Kristina
Lugn står för. En stor del av hennes produktion är rolldikter. Från och med hennes fjärde
diktsamling, Om ni hör ett skott... blir detta
mera påtagligt och tydligt genomfört. Denna
diktsamling avslutar 70-talet och inleds så här:

Det behövdes inga genombrott, säger man

vid en tillbakablick, men det kom ett genombrott och det kom med eftertryck 1983 med
Bekantskap önskas med äldre bildad herre. Det är

en enastående rolig uppgörelse med annonsernas marknadsföring av ensamheten, men som
på stora diktares sätt träffar mycket djupare
än så:

Iag ville egentligen inte dö
jag ville egentligen vara en bibliotekarie
som verkligen älskar sina kunder
ja jag ville vara en prydnad för var och en
som deklamerar poesi i sin ensamhet
och dricker smultronte
i källarutrymmen

O nej!

I denna borgerligt styrda kommun har ingen
blivit mördad på länge.
Inte ens Camilla har blivit knivskuren på hemväg
från centrum.
Hennes yngste son harfortfarande inte blivit kvävd
av en plastpåse som en ofattbart elak människa trätt
över hans huvud och knutit hårt

och på piskbalkonger.

Sedan fick vi vänta till 1989, innan det kom
en ny diktsamling, Hundstunden. I denna ryms
en ännu mörkare dikt,som är både skrämmande och roande . Döden avbildas som en

om hans spensliga hals.
Och Kurt är gladare än nånsin nu för tiden och
sätter in fem tusen kronor på ett hemligt bankkonto
varje månad.
När Kurt gifte sej med Camilla för tio år sedan,
var Camilla upp över öronen förälskad

i Sven-Bertil

kvinna:
Döden har så snygga svarta stövlar
på sina långa slanka ben.

Taube.

Och människornas skräck är som stjärnor

i hennes hår.

Och sedan handlar det nästan oavvänt som
Kurt och Camilla i en lyrik som nästan blir till
novell. Denna form går igen också tre år senare i samlingen, Percy Wennerfors. Diktjaget
blir på nytt mera påträngande i denna ovan-

Hennes långa gyllenblonda hår.
Av månstrålar är det spunnet.
Och av människornas skräck.

liga saga:

\
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Det var en gång när jag var en äcklig liten flicka.
Då fanns bakom varje kolsvart natt en nyskurad
samkvämssal som bara vuxna fick gå in i.
Ilskna tanter i blommiga hattar spatserade mellan
gravstenarna om söndagarna och deras läppar

OBSERVERA
att and meddelanden Om ändflngäl'
av namn eller adress (skriv tydligt,
teXt, fäekl) Skiek-35 direkt 'dn
Nils Ferlin-Sällskapets medlems-

smakade påtär.
Pappa fick en hyacint av lottakårens ordförande
och jag hade ingen sångröst.
jag kunde inte gå ner i spagat heller, men jag var
ett mycket efterlängtat barn.
Min mamma var blondin.
Det allra snyggaste pa henne var benen.
Min mamma hade fantastiska knän.
]ag minns att hon brukade sitta på min sängkant
och läsa högt ur Allers för mej medan mörkren
sakta föll och pappa åkte motorcykel i trädgården.

Sekfefefafeï

Annika Luttropp
Surbrunnsgatan 55/ 8 tr
113 27 STOCKHOLM
gös
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Kristina Lugn är en av våra främsta lyriker.
Det är i första hand i den egenskapen som hon
får Nílß F6r1irlS príS. Men h0n har från början
av 1990-talet OCkSå utvecklat Sig till att bli en
aV Våra främsta dramatiker.
Rolldiktaren har visat sig mäktig att skapa
roller också för andra, ja, till och med för sig

]a, Döden tänkte hon sig så, skulle man med
allusion på Setterlind kunna Saga men man
tänker förstås också på Ferlin själv som skrev
så mycket Om döden, Samlingen slutar Också
med död, och man blir lite undrande över hur
många lager av ironier som finns i detta tillfälliga farväl till läsaren;

själv.
Som en följd av samarbetet med Allan EdWall på Teater Brunnsgatan Fyra ställde hon
sig ju också själv på scenen i Rut och Ragnar. I
september var hon på en gång aktuell på Parkteatern i Sätra med sin Silver Star och på
Brunnsgatan Fyra fick Eskils johanssons ytt-

Nu sover jag

i en mycket vacker
mycket gammal stad.

Nu sover jag
för första gången

firma sin premiär. Och som om inte detta
kunde vara nog får vi glädjas åt att Dramatens Lilla Scen kan återinvigas under hösten
2000 med ett nyskrivet stycke av Kristina
Lugn, Stulna juvelser.
Nils Ferlin skrev också dramatik. Men lyrik
var hans modersmål. Nog är det väl så även
också för den som nu får hans pris? Vi känner
ingen oro på den punkten. Vi är oändligt tacksamma för det vi fått.

med knäppta händer.
Och någon som inte känner mig

har strukit bort håret
från mitt ansikte.

Nu a'r jag
ingens lilla flicka längre.
Så nu behöver jag aldrig
kanna mig övergiven mer.

Nu dr man död
a'r man sannerligen död

i hur ledsen man var
man
gick omkring har på jorden
medan
och såg dum ut.
och skiter

IENNY WESTERSTRÖM

Invigning av Ferlin-skylt i Klara
I serien ”Det litterära Stockholm” invigs en ny skylt som uppmärksammar
Nils Ferlíns författarskap söndagen
den 1 Okreber klockan 14 Vid Nils
Ferlins staty på Klarabergsgatan 35.

Ögren, och Sång av Qve Engström och

Monika Lí1ja_
Efter invigningen leder Erland Ros,
komminister i Iohannes församling,
en Vandring 1 Kjal-a_
Arrangörer är Stockholms stadsbibliotek, Gatu- och fastighetskontoret

Invigningen förrättas av en rePre'
Senranr för Sreeknenns Stad i Samaf'
bete med Nils Ferlin-sällskapet. Det

och gtockhojms Stadsmuseuln

blir tal av sällskapets ordförande, Olof
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Iag är en mycket skojfrisk kvinna.
Iag har inga skor
som man kan gå hem i.

[ag har aldrig träjfat någon kropp
som trivs i mina kläder.
Så fort jag slår upp ögonen
blir verkligheten strömlös.
Och mitt hjärta är till brädden fullt
med isterband
och tango jalusie.

Dagarna somnar alltid i mina fickor
redan innan de hunnit börja
och om nätterna försöker jag övertala
främmande människor
att ansöka om vårdnaden om mig.
Ibland sätter jag på mig en höfthållare
och går ut på gatorna som ett levande bevis
på parapsykologins genomslagskraft.
Men för det mesta sitter jag bara
under diskbänken och njuter
o
av min egen franvaro.
Galopp galopp.
-

KRISTINA LUGN
(ur Hundstunden)

Årets trabadarprístagare:

Stefan Demert
- trubadur

och diktare
i Ferlins anda
Äterigen dags för ett av årets mest angenäma uppdrag, detta att få ringa upp, gratulera och intervjua årets Trubadurpristagare.
Och i år är det alltså dags för det nya millenniets förste pristagare. Och det är i sanning en
värdig mottagare, den gode Stefan Demert.
Han har snubblat på mållinjen åtskilliga
gånger under årens lopp och alltid varit med
i slutdiskussionerna. Och nu, äntligen:
_ Grattis, Stefan, till Nils Ferlin-sällskapets

Dfmfff

Sfff

svåraste; det är ingen konst att vara luddig och

Trubadurpris 2000!

Obegripjíg

_ Tack! Jag känner mig djupt hedrad'
Vi har ju varit kollegor i många år på de

- Men framför
allt handlade diktaren om
hh
k

bräder som skola förställa landets visscener
och .a tror mi Veta att Nils Ferhn bet der

Vän lga manms Or' Om gatan 1V.çt QC
Olet
doden, om leendet som skymtar forbi, om sor-
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nagot mycket speciellt for dig?
- Adertonde tusendet” star det 1 den bok
som try cktes 1944 och som min mor fick av en
av sina bröder. Boken i fråga är Nils Ferlins
”Med många kulörta lyktor”
Min
kvinna
älskade att

gen
u är 1 Sf ugfígolína Om S O ene:
gm g ei. le? _ en O ta y nga' Om den ma? _
liga manniskan och hennes brottning med sina

läsa. Hon.kalladesO”Bok“is'í av sina sex syskon.
1944 var jag fem ar. Nar jag några år senare
lärt mig läsa, fann jag boken bland några an-

äådaïa Sïm hade fullt upp med att försöka
Over eva rån en dag till en annan'

_

_

..

Q

_

egna Valnader och Om den längtan som bor 1
alla. Ferlins figurer var inga riddare med framgang lysande ur ogonen ; snarare då 'fattiga

-

dra i vår lilla bokhylla vi ägde inte så många
böcker; det var biblioteket som försåg läslystna
på 40_tajet_

Jag mums en man som har Ofta gick
_ ffewösa hälfdelf och stillsam blick'
Ratt oansenlzg vi honom fann,
men nar han var borta märktes han.

- Och vad var det då som
7
fängslade dig i Ferlins diktning '

- laste jag, forundrad
__

_

__

__

__

_

_

over omsintheten 1
skildringen av den ensamma människan, som knappt ingen såg när han farms men som
saknades först när han inte längre upptog sin
plats på stamcafeet.
- Iag läste boken gång på gång. Den öppnade vägen för mig in i dikten och versen och musiken, Visan.

- Eftersom de texter jag stött på var mest
barnböcker, psalmverser och ett antal hurtiga
gånglåtar och liknande, blev jag förundrad
över vad som stod att läsa i Ferlins diktsamling. Där fanns en lätthet och en rytm, senare
har jag lärt mig att det enkla och raka är det
8

- Och nu har Perlins diktning

- Och musiken,

hur kom den in i bilden?

en hedersplats hemma hos dig?

- ]ag hade en kamrat som sjöng blueslåtar

- Nu finns hans utgivna produktion i min
bokhylla, och jag vet inte hur många av hans
dikter som sitter i mitt huvud. Iag brukar recitera dem högt i bilen när jag är på långkörning.
Det jag framför allt älskar med dikter överhuvud taget är de luftiga sidorna. orden svävar - och viskar: följ med, läs långsamt, vi
upptar inte din tid så värst länge, läs gärna
Orn 055/ Vr Vantar anna Pa dig
lag nar ant 5Varare arr rasa rornaner? TYP 400
tättskrivna sidor med ändlösa dialoger och
rnnlöskndrrngar Snrn rÖPer Sida UPP Ocn Sida
ner- Da skriker lag nögrï Se mig Fernnl Tran'
Srrörnerl Aspensrröml SZYrnb0r5ka! _ Pnerer!
som inte rar UPP min nd med Sadanrlag Srrnn'
far 1Gärna några steppsteg, några toner ur bäl1g::,(l:t1e:1ll1:å<nlša pianot, kannan fram 1 pan

till gitarr. Iag var mycket imponerad. Han
hade fin röst. Min egen ansåg jag vara obildbar. Ändå tiggde jag till mig en gitarr av mina

vänliga föräldrar. lag fick den i julklapp - 113
kronor - och jag tillbringade hela juldagen
med att försöka begripa hur den medföljande
stämpipan fungerade.
jag var sjutton år och hade börjat jobba;
detta gjorde jag - på flera olika arbetsplatser tills jag fyllde trettio. Under dessa år skrev jag
hela tiden och lärde mig några behjälpliga ackord. Vislagret ökade, och en dag - den första
1970 - slutade jag mitt dåvarande arbete och
kastade mig ut i artistvärlden och frilansandet - med ett grammofonkontrakt som enda
skyddsnät.

-

och idflg har
ser du pa

- ]ag har nu i över trettio år levt ett synnerligen privilegierat liv. ]ag har fått se allsköns
platser och träffat många människor. Det har
fungerat, trots att Radio och TV de senaste
femton åren inte varit anmärkningsvärt generösa med att spela visförfattare och visartister.
Denna utfrysning står i bjärt kontrast mot det
intresse som finns runt om i landet. Där kommer det alltid att fí111”läS P1ñfS fÖr den 1YfiS1<a,
lustiga och berättande visan.
Många människor dras till det icke pompösa, till det intima där små ensembler utan

”Folk betalar sin Skatt gen a'r gnälla
fastän inte ett skvatt 0riginella_
Na ar tillvaron platt
Sem en nedgatten

ditt liv som artist?

hatt

Ia ' ser ingenting särskilt i de. ”

Ferlm är alltså en gammal kärlek för mig
Senare stötte jag på de många tensatmmgarna av hans dikter, inte minst Lille-Bror Söder1und5_

- Ia med sådana läsupplevelser är det
kanske inte så konstigt att man själv
börjar skriva. Med andra ord - hur
började du?

- lag började själv knåpa med rim och
ramsor i 15-16 årsåldern. Under skoltiden
valde jag alltid det fria ämnet på svensk1lppSatSSl<I'lVI'1lI1gê11:1'1ê1. Det bfukade Vêlfa åttâ
amnen; de forsta sju var ofta specialamnen,
och eftersom jag ansåg mig själv ganska korkad och föga påläst blev det åttonde ämnet
min ständiga räddningsplanka. Där kunde jag
släppa loss och hitta på vilka underliga
skrönor som helst- oftast belönade med gott
betyg, faktiskt.

GåU0ï
-

-

..

Nils Fe?/ZZn'SallSkapet',
EVA_MARlA BENGTSSON och JAN HAGMAN

”Till minne av Anders praenkelff
Eva-Maria med familj
GERTIE WRETMAN

500:100:-

BIÖRKWALL

5002-

ÖKE OSTERLUND

OVRIGT
TOTALT
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Iag tror ovanstående förmedlare är ganska representativ för branschen just nu. Men
tur nog finns det även andra, och som gammal i gården får man en sorts kontaktnät. Det
är inte Visan som är död. Däremot åtskilligt

öronbedövande teknik skapar stämning och
atmosfär tillsammans med publiken. Det är
ett hån mot detta goda utbud att inte spela de
skivor som dock hela tiden ges ut.

- Nu kommer du in på något mycket

annat'

väsentligt, detta att en
genuin kulturform som visan så
markant negligeras i radio och TV!

_

501 _S11t,

Steeknade en efter en "0Cn

Så

t0g det Vaekfa

slut”. Det lär dock dröja innan Ferlins dikter
slocknar. Och även när de gjort det dröjer rader och rim kvar i människors medvetande,
blänker titt Sem kattgtttd t Ståsten-

- Det var fint sagt. Stefan, jag ber att
få tacka dig för denna angenäma prat-

de flesta-

musik ska förstås finnas, men då ska
också all existerande musik få sin rättmätiga
Chans att nötas- Så ät det inte t dagA11

stund och önska dig varmt välk0m_
men att hämta priset den 9 november.
Och glöm inte att ta med din gitarr!

- 1\°le]', det har du sannerligen rätt i.
Manga 1 den yngre generationen vet
inte vad en trubadur, en vissångare
är för något.

OVE ENGSTRÖM

- En ung mansröst hördes i min lur. Han
representerade någon sorts artistförmedling.
Hanspørdez

Utgivna visor av
Stefan D eïne ft

- Är det Stefan Demert?
a

Visor för smutsiga öron - 1970 - LP & CD
Marsch på er alla pannkakor - 1971 - LP & CD
Den siste ornitologen - 1973 - LP

:ëgelar d u trubadur?
Förlag?
Ia Spelar d u trubadur?
Väl kunna Säga att jag ä

-_ 711 0_Ue1'1eU61'-

Feftms dlktef-t

-De ”många kulörta lyktoma" iFerlins dikt

_ Qen pressen _ Sarsktlt r gtneknolrn _ ar
totalfixerad vid det som sker i - just Stocknohn De kan nöja de rneat nS1a rockband tr11
akyarnal som inte Svanger tnsendelen Sa
mycket Sent john Lee Hooker, Snoekes Eagnn
eller Muddy Waters, gamla vissångare, som
ensamma med en gitarr spelar skínkorna av

- Iag förstår inte riktigt

men

PTBCIS 50141

man skulle

& Stefan _ 1975 _ LP
Sidensammetrasalump - 1978 -O LP (med ]eja)
Till Anna - 1981 - LP - (med Ieja)
En afton i Ulvesund - 1984 - Enbart dikter - LP
h d
'
-1993-CD
Ktt
a en OC an ra Vlsor

te_la

I trubadur,

eVentue11t____

Iahaua

._
Han visste alltsa inte ens att ordet syftade
på den som framträder. Men man kan inte
lägga någon till last för det han inte vet. Nu
vet han. Tror jag. Erbjudandet gällde en "irländsk” krog (varifrån kommer alla dessa irländska krogar?) där jag skulle gå omkring i
era timmar och skråla allsånger mellan borden för ringa betalning och nagra Ö1_ jag avböjde. Den perioden har jag i alla fall bakom
mig - att försöka göra sig hörd bland lindrigt
nyktra manniskor Sorn struntar tvad rnan gör
och bara ropar: "Ta hönan Agda, för helvete!”
_

"
'
bocker av
Tuna
Stefan Dgmeït
Adem nade Ont t tån e 1987 _ ABC*b0t<tVe1'St0nn
Utsikt från en studsmatta - 1996 - Dikter med
teckningar aV töttattaten
kommer dtktsamttngen ”Edtth Arnette,
som handlar om Stefan Demerts sista tid tillsammans med Stn Inef10

Allt det

Grötrimfrost
Det rusar ett tåg genom skogen,
sökande efter en räls.
Det rusar en dam genom krogen,
sökande efter en päls.

Allt det man aldrig märkte
förrän det var förbi.
Allt det som alltid värkte
och skavde inuti.

Lyriken har stannat i växten
och gör ingen människa glad.
Det rusar ett rim genom texten
och söker sin plats i en rad.

Den blick man aldrig höjde
och säg var ljuset fanns.

I grändernas ökande dimma
förföljer en mordisk patrull
de typer som fortsatt att rimma

Allt det som aldrig gjordes.
Allt det som aldrig blev.
Allt det man aldrig tordes.

bara för rimordens skull.

De brev man aldrig skrev.

Som fortsätter rimma pä smärta
med hjärta ni hör hur det blir I
i tider dä mera alerta
poeter har pinkat revir.

-

Det ögonblick man dröjde
och missade en chans.

Den hand man aldrig lade
som tröst pä någon väns.

-

De ord man aldrig sade
som skulle sprängt en gräns.

Stefan Demert

Stefan Demert

\

f
JORDENS RODA HASTAR
Tor Englunds dikter tonsatta och insjungna av Ove Engström på ny CD
Tor Englund är inte bara Nils Ferlin-Sällskapets skattmästare utan också en vispoet, som för ordets
pensel i såväl det svenska landskapet som i universum. I hans visor sprakar det av färger och det
blommar av bilder. Men där finns också humoristiska och burleska inslag samt dikter som med en
satirisk sälta för fram civilisationskritik och där diktaren varnar för människans dårskap.
Redan från barnsben Vaknade intresset hos Tor för poesi och en lust att uttrycka sig i ord. Han står
naturen nära där ”dimman hänger ut sin tvätt" och där "månen hänger som ett hjortron över gran
och tall” alltmedan "lyckan blåser blå violer in i våra ögon".
Dikterna är kongenialt tolkade i ton av en annan av sällskapets styrelseledamöter, kompositören
och sångaren Ove Engström, som på ett musikaliskt och dramatiskt sätt gett dikterna ytterligare

relief.
Denna CD heter [ordens röda hästar och innehåller 16 visor av Tor Englund med sång av Ove
Engström. Dessutom läser Tor Englund själv ytterligare fyra dikter.
Här finns nu möjlighet att få köpa denna nya och spännande CD till specialpris.

I”

MM

Beställ CD:n [ordens röda hästar för 129 kronor

\

(ordinarie pris 189 kronor)

Porto 8: expeditionsavgift 21 kronor tillkommer

Ring eller skriv till MusiCant Records
Nässelstígen 91 - 165 71 Hässelby - Tel år fax: 08-89 50 95

K

\

Enklast och snabbast - sätt in pengarna på
postgiro 81 18 44-O och märk talongen ”Tor-Oves CD”
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- Nils var fåordig och inbunden
-

Bakom varje mans framgång finns en
kvinna, sa Runa Andersson som berättade om
sina möten med Henny och Nils Ferlin vid
årets Ferlindag på kyrkvallen vid församlingshemmet i Lännaby.
Sedan början av 80-talet arrangerar här Län-

som tonåring hjälpa sin mor att städa hos paret Ferlin.
- Henny var så utåtriktad, men det var inte
Nils, berättade Runa. Han var fåordíg och inbunden och satt oftast och skrev med en kork
på pennan. Han var ju reumatiker.
Runa mindes hur han ibland gick omkring
utomhus barfota och i flanellpyjamas. När han
gick ned för att bada i den närbelägna ínsjön
Addarn kom barnen springande.
- Nils var ju en baddare på att simma under vattnet och det var alltid spännande att se
när han skulle komma upp, sa Runa skrattan-

na hembygdsförening en Ferlindag under
medverkan av olika trubadurer och människor som berättar minnen kring skalden.
I fonden står den lilla röda stugan som Nils
och Henny hyrde från sommaren 1944 fram
till köpet av fastigheten Norrboda - som ligger en halvmil väster om Lännaby - i slutet
av 1957. Fastigheten omfattade 28 tunnland
jord och Nils titulerade sig, med glimten i ögat,
för "styckegodsägare".

Runa gtädgdg

1105

de.

Konst fanns det gott om i hemmet i Norrboda.
- I köket fanns det 82 tavlor som vi fick
damma, mindes Runa. Men de finaste tavlor-

paret Pgrlin

Det är från Norrboda som Runa Andersson
har sina minnen av Nils och Henny. Runa fick

na fanns ute 1 Sklulet' tyckte hon'

Snickaren som inspirerade Nils
Runa är dotter till snickaren Einar Iohansson som, när han enligt Nils önskan ställde i
ordning ett par garderober hos paret på Norrboda, inspirerade skalden till dikten "Lugnt".
Familjen Iohansson var nära granne till Norrboda.
Henny Ferlin skriver i sin biografi "Nils Ferlin. Får jag lämna några blommor. _” (Bonniers folkbibliotek 1967): "Iag vet bara två dikter som är skrivna i ett enda svep. Den första
är 'Den stora kometen', publicerad i 'Goggles' / - - - / . Den andra dikten är 'Lugnt'som
är tryckt i 'Från mitt ekorrhjul'. Den skrevs
också i ett enda svep. Säkert inte lika fort som
'Den stora kometen', tempot är ju olika. Men
det tog inte många minuter. Här ändrades
heller inte ett ord."
Henny fortsätter: ”Det hör till saken att denne hantverkare är en av de mest sympatiska
män man kan möta. Arbetar lugnt, målmedvetet och tyst. Iust då växte dikten fram. Och
när det blev kaffedags sa Nils: 'Läs upp det
här för Einar' Det var en säregen upplevel.
..
se att se denne fornamli g e hantverkares t y sta
glädje Oeh leende 0g0n-'
.

-

Runa Andersson, dotter till snickaren Einar Iohansson som
~
N
..
inspirerade Nils Ferlin till dikten Lugnt , berattade sina minnen av skalden vid årets Ferlindag i Länna i Roslagen.
-

-

-

-

-

-

«

._

-
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Roger Frisk framförde ett flertal egna tonsdttningar tillsammans med Emma Nilsdotter vid åreta Ferlindag.
ordförande i Länna hembygdsförening.

Lugnt
Nu under i huset

I mitten Åke Söderman,

”Sinne för proportioner", "Träden därute",
”Cirkus Tigerbrand", "Löjligt", "Gick jag allena" och ”Dåre jag går -", den sistnämnda
hämtad ur den posthuma diktsamlingen "En
gammal Cyjínde1.hatt~_
Men även mer kända tonsättningar stod på
repertoaren, som Ferlins egen "På Arendorffs
tid", Tor Bergners "Gammal visa” och Torgny

vinterdag
'

en Snickares kloka hammarslag'
Iag sitter och lyssnar och tänker så:

Det är buller men inte buller ändåDet är någonting verkligt, någonting tryggt
i allt som är obestämt och förryckt.

Lugnt ljuder i huset en vinterdag
Snickares kloka hammarslag.

Blofs

I fO_1kY1S_et01:

"

Nils lferlin ar ju var mest tonsatte skald -och
det var intressant att få ta del av Roger Frisks
inkännande tonsättningar. Sångarparet fick

Nya tonsättmngar

också många uppskattande applåder.

0

Ferlindagen inleddes för övrigt redan vid
gudstjänsten tidigare på dagen i Länna kyrka
där några av skaldens dikter ingick i kyrkoherde Liisa Björklunds predikan

For Vlsorna Vld alïets Ffrhndag Slfarade
ïangarparet Roger _F1-lek fran elulgda 1 Uppand och Emma Nllsdotter fran Angerman'
land. Publiken, som uppgick till ett par hundra personer, fick bland annat lyssna till många
av Roger Frisks egna tonsättningar, däribland
till dikterna "Med många kulörta lyktor",

'

ESSE ANSSON
text Ogh foto

Ferlin i ord och ton på DELS-dagen på Skansen
Söndagen den 13 augusti anordnade De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, DELS, en litteraturens och lyrikens heldag på Skansen.
Ferlinsällskapets färger försvarades med den äran av Ove Engström som med hjälp av sin
gitarr och röst bjöd på Nils Ferlin i ord och ton, ett program som lockade dagens största publik.
13

-

Med pappas hatt bugar jag mig för dig, Nils Ferlin, sa Gunnel Samuelsson, dotter till framlidne konstnären Konrad Nyström vars
förlaga stått modell till Norrtäljes Perlin-byst. Bakom Gunnel, delvis skymd, står kommunstyrelsens ordförande Kurt Lodenius, som
svarade för inoigningstalet.

Norrtäljes Ferlin-staty
är en ren roslagsprodukt
”Själv diktade Ferlin om många kulörta lyktor. När bysten av honom skulle avtäckas i

våning nu är museum efter färghandlaren och
samlaren Torsten Nordström som också han
ofta gästades av Nils Ferlin.

lördags gjorde ett ihållande regn det nödvändigt med många kulörta paraplyer”.
Så inledde Monica Linder sitt referat i Norr1e1le_ T1r1n1n_g_ rren 1nV1gn1ngen av _F_er11n"51a'
1Yn 1 Nerrnnle 10rr1agen den 20 rnal 1 arTrots regnet nade e1r1<a 350 Persener Sam'
1erS 1 N115 Fernns gränd där bysten av skar
den,
efter en förlaga av frafnlídne Smi'
deekenernären Konrad NY51fÖmf fått Sïn fš1V"
na plats intill Norrtäljeån.
På andra sidan ån ligger Stadshotellet, där
han ofta var gäst, och strax intill - vid Stora
torget bedde gode Vännen 1and5r151<a1en
Gunnar Hennberg- Från P1arSen Ser man Oek'
så före detta Nordströms färghandel vars över-

I litteraturens tecken
Invigningen ägde lämpligt nog rum samtidigt med att Norrtälje firade Stadens dag, som
den här gången gick i litteraturens tecken. På
plats var såväl Nils Ferlin-sällskapet som Albert EngStröm_Säl1Skapet som även passade
på att hålla sina respektive årsmöten under
eftermittdagert
Dagen inteades med att Staden bjöd Nils
1=et1in_Sa11SkapetS Styreßa på tunch i tadhu_
set. Därefter var det samling i Roslagsmuseet
där utställningen "Nils Ferlin i Roslagen” avSmtades denna dag efter ha pågått från 2 5

'

14

mars. Esse Iansson berättade om utställningen och gav glimtar från skladens år i Roslagen från mitten av 40-talet till sin bortgång
1961.

Efter besöket i museet ledde adjunkten, kulturskribenten och Norrtäljekännaren Lennart
Iansson en stadsvandring i vilken ett par hundra av medlemmarna från de båda litterära
sällskapen deltog, trotsande det ihållande regnet.

Lennart Iansson berättade om de skalder
och författare som bott i Roslagen, förutom
Ferlin bland andra Einar Malm och Albert
Engström. Roslagens egen Engström-tolkare
Michael Blum var förstås också på plats och
roade deltagarna med en Engström-historia på
äkta roslagsmål.

- Det är en historisk dag

. . .

var man då framme vid dagens höjdpunkt _ lllvlgl-llngell av Ferllllbyslen' Nlls Fer'
lins gränd var fylld av publik med paraplyer
Så

Från mitten av 40-talet till sin bortgång 1961 var Nils Ferlin
bosatt i Roslagen. Na har även Roslagens huvudstad, Norr-

och på andra sidan ån stod också många människor samlade när trubaduren Ove Engström

llllleffllll en P”ll”_Sl”lV'

mleclde çeremonln med alt framfqra sm egnš
tonsattningar av Med manga kulorta lyktor

ket hade fallit och applåderna smattrade und
1

ff

9 P

ff

-
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kommunfullmäktiges ordförande Kurt

Regnet till trots var alltså intresset stort när
.
även Norrtäl. .
je fick en egen Ferlin-staty. Nu
återstår endast Karlstad hans födelsestad!
alltid páppas önskan och jag
Det här
Rosa fick uppleva den
är så glad att min

Lodenius l Sitt lnvlgningstal'
Han kunde också berätta att bysten är helt
och hållet framtagen av företag i Roslagen.
Förlagan utfördes av framlidne smideskonst-

här da en sa en rörd Gunnel Samuelsson
'
g '
je,/my Westerström avtackades
Efter invigningen föryttade sig Nils Fe1._

llälell Konrad Nyström l Norrtälje oell Kull
Lodenius framförde ett tack till familjen för
elel llllllloolesgående mall Vlsal genom all ge
sitt tillstand att denna fritt fick anvandas.

lin-sällskapets medlemmar till hamnen för att
gå Ombord på S/S Norrtelje Stadens ytan_

Modellen loge fram av Ronny Andersson

finns på sidan 23) och sedan följde avtackning
av den avgående Ordföranden Jenny WeSter_

och Dcltrlfus 'h. t
a je,
- e ar en is ons k d., ag nar nu. N orr t..1.
.
som tredje stad 1 landet far en Ferlinstaty. Nils
Ferlin var ju bosatt här i kommunen i sjutton
_

_

år, sa

._

.

de restaurang som ligger ständigt förtöjd vid
kaj Här höns först årsmötet (protokollet åter_

vid Modellservice AB i Norrtälje och Roslagsglulellellla l Helllällgosvalaele for glul_l_ll_l_lgell
all bysten som Stal pa en Sockel av Valogla'

ström som av tillträdande ordföranden Olof
Ögren bland annat fick motta en Ferlin-litografi, en karikatyr utförd av världsmästaren i
teckning, EWK.
Ienny Westerström har varit ordförande i
sällskapet i femton år och fick många lovord
för sina förtjänstfulla insatser, bland annat hyllades hon av trubaduren och styrelseledamoten Ove Engström med en nyskriven Visa som
återfinns här intill.

llll'
KOHSÉHÜTCHS d0Ü61” üUf¿ïCl<f6

För avtäckningen svarade Konrad Nyströms dotter, Gunnel Samuelsson, dagen till
ära iförd sin fars svarta hatt.
- Med pappas hatt bugar jag mig för dig,
Nils Ferlin, sa Gunnel Samuelsson när skyn15

Med bland annat en
Ferlin-litografi av
E WK avtackade

Olof Ögren, nytillträdd ordförande,
Ienny Westerström,

till vänster, som
avgick från posten
efter femton dr.
I mitten Monika Lilja
styrelsesappleant.

Även Karin Nordell, som under många år

Albert Engström-sällskapet för en gemensam,
offentlig Ferlin-Engströmkonsertl
Här hälsade Albert Engström-sällskapets
ordförande, Äke Söderman välkommen och
försökte finna något som knöt samman Ferlin
och Engström. Det var möjligen kärleken till
vattnet, menade han. När Nils Ferlin 1944 sva-

tillhört i sällskapets styrelse, bland annat som
sekreterare, avgick nu vid årsmötet och avtackades av Olof Ogren med blommor.
tj
t " k
eglíçmöfjåsföíïåqšs (ïísï/iddag Ombord
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tersalongen och efter denna var det dags för
en ny föryttning, nu till Roslagsskolans aula
d
1
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d
d
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1:19; en annoïlshom ten S uâa V1 åa
e kankngg ga íñe ' Iåïfšn aïnïa e Vä
anna yr sjö ngs rom aremo amna e
som bekant for hundra ar sedan vid havet 1
Grisslehamn.
Alberts namne, Ove Engström, fick spela en
dubbelroll vid konserten. Han har ju tonsatt
såväl dikter av Nils Ferlin som Albert Engström! Tillsammans med Engström-tolkaren
Michael Blum har han gett ut en Engströmskiva och nu fick publiken lyssna till både tonsatta dikter som historier av denne i en egen
avdelning. Och så handlade det om Ferlin förstås, vars tonsatta dikter förutom av Ove framfördes av Monika Lilja och Rolf Mårth.
Norrtelje Tidnings kulturredaktör Ioakim
Westlund avslutade sin recension om konserten så här: ”Det gick utmärkt att kombinera
Ferlin och Engström i en konsert och det blev
en stämningsfull och fin avslutning på en speciell dag. Albert Engström och andra litterära
personligheter får förlåta. Den 20 maj 2000 i
Norrtälje var först och främst Nils Ferlins
dag."

Med blommor avtackades Karin Nordell som vid årsmötet avgick efter mångårigt arbete i styrelsen. I bakgrunden ses Annika Luttropp, sällskapets sekreterare.

IANSSON
text och foto
ESSE
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Tíllägnad Ienny Westerström.
Framförd av Ove Engström på Ferlinsällskapets årsmöte den 20 maj anno 2000

Text

8 musik: Ove Engström

”Du har tappat ditt ord och din papperslapp”
börjar en dikt man minns.
Om det harfotaharnet på handlarns trapp
en märkvärdig bok nu finns.
så

Vad är det för bok, vem har skrivit så klokt
om Nils ]ohan Einar Ferlin?
]o, Ienny det är som står framför mig här:
Hav tack ifrån oss och Perlin.

Vår ordförande slitit i många år,
författat och forskat hårt
och nog säkert av trötthet hon fällt en tår

när arbetet känts för svårt.
Därför, kära Ienny, vill vi som är här
få säga: Vi har dig kär!
Och tack för de tankar du spannit som lin
om Nils lohan Einar Ferlin.

Ove Engström framför sin hyllningsvisa
sällskapets skattmästare Tor Englund.

till Ienny

17

Westerström.

I mitten Perlin-

Inte ens en grå liten fågel...
gen Pilen i Klara. Nils hade just kommit ut
med En döddansares visor. Både kritiken och
författarvännernas uppskattning var enorm
och Nils var dagens hjälte bland de unga författarna. Mötet fortsatte hemma hos Vilhelmi
Råsunda där Nils charmade hela familjen och

Inte ens en grå liten fågel
som sjunger pd grönan kvist
det finns på den andra sidan,
och det tycker jag nog blir trist.

Inte ens en grå ll-tenfågel
och aldrig en björk som Står vit

där de tv? Slorsta barnen _ 3_ och 6 ar _ ck
minnen for livet av en fantastisk farbror, som
både kunde läsa dikter och gå på händer. Och

men den vackraste dagen som sommaren ger

har det hänt att jag längtat dit.

”Iag sa till Nisse
att dessa åtta rader
hade gripit mig
djupare än kanske
någon annan av
hans dikter. Han
svarade: Vet du var
jag skrev den dikten? På en bänk på
Leksands kyrkogård. Och det var
en mycket skön
sommardag.
Då erinrade jag
mig att det växer

mycket vita och
vackra björkar på
kyrkogården i Leksand”.
Så

skildrar Vil-

hejm Moberg sin

Prosten i Leksand Staan Rönnegård till höger och Iarl Magnusson, suppleant
styrelse, på den plats som gao Nils Ferlin inspiration till ”Inte ens

-”

upplevelse av Nils
Ferlins dikt i sin bok Berättelser ur min levnad där han ägnar ett kapitel åt sin ”författarvän Nisse Lucidor".
De båda diktarna var födda samma år. Nils
var dock tre månader yngre vilket han inte försummade att påpeka då han till allmän förvåning besegrade den kraftige Vilhelm i både
brottning och armbrytning. Nils var nämligen
mycket stark. En annan kommentar från Nils,
om deras gemensamma födelseår, var följande: ”Anno 1898 drabbades värmlänningarna och smålänningarna nästan samtidigt av
två stora olyckor, som de ännu inte har hämtat sig ifrån...”
Deras första möte ägde rum år 1930 på kro-

iNils Ferlin-sällskapets

Vilhelm själv konstaterar: ”Mitt huvudintryck
av honom var från början hans öppna vänskaplighet och absoluta uppriktighet. Här
hade jag blivit bekant med en pålitlig människa”.
Det skulle varit intressant att söka underlag för en närmare beskrivning av Nils Ferlin
i Leksand och hans samarbete med Lilleßror
Söderlundh, gift med Lisbet ]obs och boende
i Västanvik. Tyvärr har det inte varit möjligt
denna sommar. Kanske kan det bli tillfälle att
senare söka detaljer härvidlag inom Leksand
och bland människor som minns.
LARS ÅKE DAHL
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-

Ferlin och talet tjugosju
En dikt i Goggles heter kort och gott "Ord”:

Dßf ät” 611 Saga 50111 jag 611 gång hörde-'
att Herren gud vid tomma intet rörde
- det rymdens djup där endast skuggor drevo
och sade: Stjärnor, bliv! - och stjärnor blevo.
jag vet en gï/Ckj,1Te_ Med Stjämevímmej

Om man tänker på detta, framstår det inte
som osannolikt att Ferlin kan ha lagt in en
räkneaspekt í sitt díktande - naturligtvis inte
generellt men i en enstaka dikt. Ty när framstår ett ord som mera dött än då man räknar
ordet, när vägs dess döda vikt mer noggrant
än då man låter den numeriska aspekten betyda mer än ordet självt i sitt sammanhang?

-

han vill bekransa rikt sin levnads himmel
_ det rymdens djup där endast skuggor d,,¿w_

Kanske Var det lust Fetttne tde att täta det
numeriska och det rent ordmässiga sammanfatta/ så att det etdmäsetššd Pekef hän met den
numeriska och detta pekar tillbaka på det ordmässiga och därigenom ger en matematisk
preciserad tolkningsnyckel till hela dikten?
Mer precis och mer självironisk kan man
knappast vara - och denna dikt är ju inte den

Han säjer: Stjärnor, bliv ~ och stjärnor bliva.
.

_,

Ia' Stl,:rllt(:r blwa age' pïiqlla käft”
SOS; til: ílltzïzgâ fšïzgnïtïšsatz

der

_

.

.

.

som lt/St hans Sjal I tjugosju Sekunder'

ïïcâi Éjärgílšlïgïgïågšlëšïïiešisa

Det egendomliga med denna dikt är att de
två sista stroferna - räkna själv innehåller
exakt det antal ord som Ferlin anger för antalet sekunder: tjugosju. Iag har talat med ett
antal personer som kan mycket om Ferlin,
(dock inte 27 stycken) men ingen har hört talas om detta, varför saken nu förs ut till en
vidare krets.
Den fråga, som först inställer sig, är om den
nämnda egendomligheten är avsiktlig, en del
av Ferlins självíroni, eller om det är en oavsiktlig, fullständigt osannolik slump, ett slags
ödets ironi gentemot Ferlin?
Förvisso kan dikten tolkas som självíroni
även utan alla räkneoperationer - och för övrigt är ju själva idén att räkna orden i en dikt
ett slags ironi mot diktaren. Men tolkningen
av ”Ord” såsom självíroni blir matematiskt
omutlig, om 27-tanken var medveten hos Ferlin. Hans självíroni blir då inte bara tydlig utan

-

Ord eller ut-

Y

övertydlig.
Redan det enkla faktum, att dikten heter
"Ord" pekar i denna riktning. Man kan också
peka på Ferlins paradoxala förhållande till
sproåket,

till ordens betydelse och karaktär.

A ena sidan betydde orden ofantligt mycket, även jämfört med andra diktare; å andra
sidan karaktäriserade han dem som "döda".
Betydelsen stred i viss mening mot karaktären, (det Vill Säga den karaktär 50111 Fgflin

Vardet en slump att de två sista stroferna idikten ”Ord” kom

za:än:í“:::aa;::;°;%:“sf;:,::l::;,r1”"“

"vödaibafa döda
mltt h1aftaS1°fd"-

uppleva-1

§1ft_11me_ïSfa>-_-

Ord bar Jag

1

Hm- MANFRED WIESE, Norrtelje Tidning
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varmed jag närmare bestämt vill mena: ur
Feins Égen Synpunkt'
”]ag ar poet. ]ag gycklar ej med orden” skrev som bekant Evert Taube. Ferlin hade
sjavdistans nog att utpeka sig sjalv som en
gycklare med ord. ”Iag är poet - en gycklare
med orden" kunde han väl ha kvitterat Evert

I”Filmmanuskript” heter det:
Den rike kejsarn av Kina
han sö-7,]-de och så-T]-de så
att denfum-ge ke]-SW” av Kl-W

blir versen namero två.

Här är återigen det numeriska använt som
en form av självironi, även om det i derma dikt
tillika är en ironi mot läsekretsen

Taube med'

Men var han sjalvironisk för att han bakvägen ville inhösta epitet allvarligt syftande
konstnär? Iag vet inte, däremot vet jag att jag
inte har mandat eller möjlighet att döma i saken'

Den fattige kejsarn av Kina
men

publiken dock mtefolsm'
Kina

Sa den rike kejsarn av

För att visa att jag lärt mig något av självhos Ferlin, vill jag avsluta med följande

tormmda blir bast anda'

melodi", pekar texten också ironiskt tillbaka
på sig själv genom en rent (rim)ordmässig

SENSMORAL

uppräkning:

Nä, kära läsare, vad tänker du väl na?
Kanske detta, att man bör observera
att om man kan räkna till talet tjagosja
förstår man av Perlin så mycket mera.

”...Skänk mej nu bara ett rimord på sol när jag
redan har använt fiol och viol?”
Men även om Ferlin aldrig räknat orden i
dikten ”Ord", så är den likväl 27-tanken försvarbar ur rent poetisk tolkningssynpunkt,

LEIF ANDERSSON

Lavordad Ferlinskival
"Ove Engström har aldrig varit bättre."

Dagens Nyheter

”Ove Engström är en utsökt formare av
musik till Ferlins dikter."

Filipstads Tidning

"En enkel ödmjuk ton låter i varje dikt
texten stå i centrum."

Västgöta-Bladet

”Pricksäkra tonsättningar

raffinerat arrangemang."
Arbetet

”Utsökta Ferlintolkningar av Ove Engström."

Nya Norrland

Ove Engström
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"I Nils 1-"erlins gränd”

visor med text av Nils Ferlin

Barfotabarn - Med många kulörta lyktor - På Arendorffs tid Katten i Penningby - Nils Ferlins Ölandsvals En liten konstnär
Kärleksvisa efter Wivallius m fl

-

-

Specialerbjudande för Nils Ferlin-Sällskapets medlemmar!

I Nils Perlíns gränd finns både på CD och kassett.

CD:n kostar 99 kr + 26 kr i porto och emb. (Ord pris 169 kr). Kassett 69 kr + 11 kr i porto och emb (Ord pris 117 kr).
Sätt in pengar på pg 81 18 44-0 eller skicka Din beställning till
MusiCant Records, Nässelstigen 91, 165 71 HÄSSELBY. Tel 08-89 50 95
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Nils Ferlin hann sjalv med att bli tilldelad ett antal förna'ma

fått

litterara priser.

Och namnen på dem som sedan 1963
ta del av de priser som delas at i hans eget namn
utgör en imponerande lista. Döm sjalv!

cíçffíaawaøf
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Ruben Nilsson

Emil Hagström
Helmer Grundström
Tor Bergner
Olle Svensson
Nils-Magnus Folcke
Sonja Åkesson
Ebba Lindqvist
Petter Bergman

sandfo Key-Åberg
Sten Hagliden
Stig Warren
Harald Forss
Elsa Grave

Axel Liffner
Ingeborg Erixson och Anna Rydstedt
Bengt Anderberg
Ann-Margret Dahlquist-Ljungberg
Bo Carpelan

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Lars Lundkvist
Lars Forssell
Birger Norman
Maria Wine
Bengt Emil Iohnson
Tomas Tranströmer
Solveig von Schoultz
Ralf Parlaand
Bo Setterlind

sag sjöain
Ulla Olin
Bodil Malmsten
Folke Isaksson
Werner Aspenström
Iohannes Edfelt
Jacques Werup
Göran Sonnevi
Eva Runefelt

WM

Thorstein Bergman
Gunde Iohansson
Olle Adolphson
Gunnar Turesson
Torgny Björk
Tor Bergner
Ove Engström
Cornelius Vreeswijk
Alf Hambe
Rolf Wikström
Håkan Steijen

1991
1992
1993
1994
1995
1996

1997
1998
1999
2000
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Kristina Lugn

Ian-Olof Andersson
Margareta Kjellberg
Staffan Percy
Barbara Helsingius
Sven-Bertil Taube

Monika Lilja
Ola Magnell
Göran Fristorp
Rolf Mårth
Stefan Demert

Ferhnprograrn

Mats]6hanssen,1<ai1svi1< 20, 791 93 FALUN

Kerstin o. Uno lonsson, Viltorpsbacken 53, 162 70 VALLINGBY
Poul Larsen, Gudfastegatan 3, 784 43 BORLÄNGE

Lördagen den 2 Cleæmbel" Står NÜS Feín på
programmet i Cafeterian i stockholms Stads'
bibliotek klockan 12-'16'
”Scenen” intag först, med bÖr'ar1 klockan 12,
av trubaduren Monica Lilja Och recitatören
Henry Iserman. Två timmar senare, klockan
14, är turen kommen till Ove Engström att
s'un a Ferlin och Tor En lund som berättar
g
01111 Síaldenfirms
också
sällskapets
sekreterare
På plats
Annika Luttrgpp 50111 Säljgr CD-5kiVQr, Ferlmtallrikar Och värvar nya medlemmar,

Gunilla Liedberg, Pomonavägen 8,

178 33 EKERO

Hans Lindbeig, Drottninggatan 75,

2

tip.,

111 60

STOCKHOLM

Margareta Lindqvist, Innervägen 9, 280 22 VITTSIÖ

Bertil Lundqvist, Månadsvägen 66, 177 42 IÄRFÄLLA
Lennart Lindroth, Ågatan 12 F, 614 34 SÖDERKÖPING

Olov Menrling, N.Hantngatan 2A, 453

31

LYSEKIL

Kar1E. Ni1son,Mtirstensvägen 58, 186 36 VALLENTUNA
Gösta Neiaqvist, Mastvagen 20, 784 77 BORLÄNGE

ga Nofhn ,\/asa

mn 1, 784 32 BORLÄNGE

Le: Nygåiå, Beigšatan 25, 703 64 ÖREBRO
Giufefïvägen 4A/ 761 40 NORRTÄLJE
Ola Nyquist, Gjuterivägen 4A, 761 40 NORRTÄLIE

K@fSfíNY<111iSff

Elin Ohlson, Solskensgatan

6, 754 31

UPPSALA

Göte Olsson, Igelkottsvägen 14 A, 612 46 FINSPÅNG

Ola Pettersson, Lundavägen 12, 761 63 NORRTÄLIE

Carl F. Påls, Sibeliusgången 10, XI, 164 73 KISTA

Nya medlemmar

Ann-Marie Samuelsson, Friherregatan 41,

165 58 HASSELBY

Cane Adolfsonf Mårslövägen 8' 280 22 VITTSIÖ
May-Britt Alfredsson, Borganäsvägen 31D, 784 33 BORLANGE

Kerstin Segerros, Stora Brogatan 12A, 2 trp., 761 30 NORRTÄLIE
Margareta Sjöberg, Målaregatan 125/ 784 33 BORLÄNGE

Ingalill Andersson, Harka Ekvägen 57, 761

Leif Soluml Sahlstedtsgatan 43, 784 33 BORLÄNGE

92 NORRTALIE

U11a-Marianne Steen, Tnnavagen 224, 784 62 BORLÄNGE

93/ 792 90 SOLLERÖN

Ingegerd Andefssonf Vibefgväge

Kfisfina Andefsswf I<1f°ffSVäg@“ 11 B/ 783 34 SÄTEIÉ
Sven Andersson, Harka Ekvägen 57, 761 92 NORRTALIE

Äke snnaqvist, vasagatan 10A, s tip., 784 52 BORLÄNGE
One Sundström, Gräv 20/ 780 41 GAGNEF

Matßfiff ^n*°nSS°“f Ålgatan 3f 784 65 BORLANGE
Siv Aronsson, Cederroths väg 17, 663 33 SKOGHALL

Gnnnai Waiftiassnn, skiivaie atan 5, 587 50 I<ÖP1NGsv11<
Gunnar Warren, Vasagatan 9 E 216 11 LIMHAMN

U1fAf°nS°Hf Nyby 14/ 781 96 BORLANGE
Peter Bergman, Kornmendörsgatan 15, 114 48 STOCKHOLM

Anita s wieenei, Rndeboksvagen 119, 226 55 LUND
Lillemor Östenssonr Gynetorget 6, 784 36 BORLÄNGE

Britt-Marie Bergström, Tavastgatan

18,

1

trp.,

118 24

STOCKHOLM

Nya

Inga Bjerned, Box 59, 429 22 KULLAVIK

Borgholms Kommun, 387 21 BORGHOLM

Ktitt Bexstiiint, Oitagänisgatan 4, 761

175 65

JÄRFÄLLA
..

medlemmay

Dag 111g5°lV1S1',_Bz1ne1g11_11n 81' 115 53 STOCKHOLM

40 NORRTÄLJE

Keistin caiiqvist, Peistnainans Gtana 67,

ga

..

28' 5 1111” 181 44 L11?.1NGO
Sven-Eric Sagstrom, Stranggatan 18, 745 35 ENKOPING
M°1111<a_L11]a' Ka_1_1angSVf1ge11

..

Ragnar Carlqvist, Polsqarnans Grand 67, 175 65 IARFALLA

Arne Danielsson, Hamra, 186 96 VALLENTUNA

\

/

Berit Eldh, Seglarvägen 8, 784 77 BORLÄNGE

lörgen Engerfelt, Plankstigen 14, 784 77 BORLÄNGE
Bjöm Ericsson, Sveavägen 78

1

Medlem

tr., 113 59 STOCKHOLM

Nils Ericson, Tallvägen 5, 780 41 GAGNEF

--

Kerstin Eriksson, Älgvägen 8, 703 48 ÖREBRO

Ann-Man Eanst, Lnvemessvägen 10,
Ulf-Sigurd Faust, Invernessvägen

182 76

blir man gengm att Sätta in

sToc1<sUND

10, 182 76

årsaven

STOCKSUND

Karin Fabreus, Marknadsvägen 4 C, 762 42 RIMBO

1 kr

på pg

Ionas Forsgren, Björntorntavägen 6, 791 45 FALUN
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Stina Fraenkel, Raketgatan 9, 413 20 GOTEBORG

L1715 fldsmedlem

seiveig Giane, Ga Lanasvag sA, 784 62 BORLÄNGE

siw Giahs, Nyangsvagen

1, 760 45

5

(studerande och pensionärer 100 kr)

Brita o. Algot Fernestig, Roslagsgatan 29, 2 trp., 761 31 NORRTÄL]E

för

GRISSLEHAMN

Ian-Ola Gustafsson, Hagavägen 12, 784 31 BORLÄNGE

bhl' man

1 _500 l<r_

Glöm inte att skriva namn och adress.

Thomas Halvarsson, Engelbrektsgatan 14, 784 31 BORLÄNGE

Gnnnai Heiinqtiist, Teintgatan 4, 784 62 BORLÄNGE

\

Marianne Idstam, Kvartalsvägen 20, 177 63 ]ÄRFÄLLA
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Skfiv tydligt/ ffxff fack-'

/

N ils Ferlin-sällskapets årsmöte lördagen den 20 maj 2000
Mötets öppnande
Sällskapets ordförande Ienny Westerström, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
Till ordförande för mötet valdes ]enny Westerström och
Val av två protokolljusterare
Pierre Angskog och Eivor Andersson valdes

till sekreterare för årsmötet valdes Annika Luttropp.

till protokolljusterare.

Fråga om mötet behörigen utlysts
Fastställdes att mötet behörigen utlysts.

§6

Verksamhets- och revisionsberättelse för 1999, samt fastställande av balans- och resultaträkning.
Verksamhetsberättelse, samt balans- och resultaträkning fanns återgivna i Poste Restante nr 1/2000 och godkändes
av årsmötet. Det påpekades att intäkten från medlemsavgifter minskat något, men antalet medlemmar har dock
ökat under 1999.

§ 7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Val av ordförande och de styrelseledamöter, som står i tur att väljas i år
Till ordförande valdes Olof Ogren (nyval, 1 år). Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tor Englund (2 år), Esse
]ansson (1 år), Ove Engström (2 år), Annika Luttropp (1 år), Marianne Moll (1 år), samt valdes Ienny Westerström
(nyval, 2 år) och Sören Larsson (nyval, 2 år).
Till suppleanter omvaldes Karl Rikard Richardsson (1 år), Monica Lilja (1 år), samt valdes Iarl Magnusson (nyval, 1
år).

Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Christer Knutson (1 år) och May Midfalk (1 år).
§ 10

Val av ledamöter till valnämden
Till valnämd omvaldes Eric Midfalk (sammankallande), Maj-Britt Carlson och Elisabeth ]önsson.

§ 11

Medlemsavgiften för Nils Ferlin-Sällskapet
Ärsmötet beslutade att höja medlemsavgiften för studerande /pensionärer från 75:-/ år till 100:-/ år, samt årsavgiften för medlemmar från 100:-/ år till 150:- / år.
Arsmötet beslutade vidare att höja avgiften för ständigt medlemskap från 900:- till 1.500:-.
Nominering av kandidater till Ferlin-priser år 2000

2

Lyrikpris
Till Ferlinpriset (25.000:-) nominerades Katarina Frostensson, Kristina Lugn, Ingrid Sjöstrand, Tomas Tidholm, Tua
a.

Forsström, Ian Mårtensson, Iesper Svenbro och Bengt Sidden Andersson.
b.

Trubadurpris

Till Trubadurpriset (15.000:-) nominerades Mikael Wihe, Mats Paulsson, Per Sörman, Stefan Demert, Lars Demian,
Ulf Bagge, Ieja Sundström och Terese ]uel.
3

Eventuella inkomna motioner
Det fanns inga inkomna motioner.

4

Övriga frågor
Annika Luttropp informerade om uppsättning av en litterär skylt med tema Nils Ferlin vid Nils ferlins staty vid
Klara kyrka den 1 oktober 2000 kl. 14.00.
Esse Iansson poängterade att motivet till dikten ”Inte ens en grå liten fågel” har sitt ursprung på Leksands kyrkogård och inte på Klara kyrkogård, vilket Kulturnämnden, som sätter upp den litterära skylten hade trott.
Annika Luttropp informerade vidare om en litterär vecka på Stadsbiblioteket 27 november-3 december, med ett
Ferlinprogram lördagen den 2 december, då Monica Lilja, Henry lserman, Ove Engström och Tor Englund uppträder.

Olof Ögren avtackade lenny Westerström med blommor, blomstercheckar, Ferlin-tallrikar och en Ferlin-litografi.
Ove Engström sjöng en hyllningsång till jenny, som varit ordförande i 15 år. Ienny höll därefter ett oerhört välskrivet tacktal.
Olof Ögren avtackade också Karin Nordell, som avgick ur styrelsen, med blommor, blomstercheckar och Ferlintallrikar. Karin har varit med åtskilliga år i styrelsen bland annat som sekreterare.
5

Mötets avslutande
Ordförande förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet: Annika Luttropp

Ienny Westerström, Ordförande

Iusteras: Pierre Angskog, Eivor Andersson
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INBJUDAN
Sällskapets medlemmar hälsas varmt välkomna

till utdelningen av årets

FERLIN-PRISER

till Kristina Lugn och Stefan Demert
torsdagen den

9

november kl 18.00

(Obsl dag och tidl)

Platsen är EI'll<SbGI'gS fGStVåI1iI1g, Eriksbergsgatan 17 A
Buss 54 tar Dig till hållpatsen ”Ordenstrappan" på Karlavägen.
Gå uppför trappan och ta till vänster på Eriksbergsgatan.

Sikta på den svarta grinden i muren.

Prisutdelningen äger rum i matsalen. Efter denna får gästerna gå ned i
underväningen (där baren är öppen) medan matsalen ställs i ordning för
den efterföljande middagen.
PÅ MENYN STÅR;

Alternativ

1:

Hjortstek med kantarellsås, lökfrästa haricots verts, gelé, hasselbackspotatis.
Alternativ 2:
Pocherad kungsflundrafílét, vittvinssås, sockerärter, ris.
Alternativ 3:
Vegetarisk rätt.

I kuvertpríset ingår smör, bröd, sallad, 33 cl lättöl / bordsvatten, petit four, kaffe eller te.
Isvatten serveras under hela middagen.
Pris per kuvert 225 kronor.
För den som önskar annan dryck finns vin (rött eller vitt) 25:-/ glas,
folköl 15:- / aska, starköl 20:-/ flaska.

Anmälan sker genom insättning av 225 kronor på Nils Ferlin-sällskapets pg 35 21 55-6
och ska vara sällskapet tillhanda senast den 27 oktober.
Anmälan (åtföljd av inbetalning per postgiro)
- eller eventuella avbokningar - kan även ske per telefon till
skattmästare Tor Englund, tel 08-580 174 69 (telefonsvarare).
OBS! Glöm inte att på talongen ange menyalternativ!
Väl mött

till en minnesrik Perlin-afton i goda poesivänners lag

- med plats för sceniska överraskningar!
Styrelsen

ISSN 0345-9519

