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VÅRRIMMERI
Nu rider våren sin eriksgata,
då ska man sluta med groll och gnata
då ska man dansa och vara

fri

då ska man gni på fiolen:

För fioleja och fioli,

vad det är vackert i solen!

Och tack och lov för en präktig lunga
och gom och tunga och lust att sjunga
och tack och lov för en melodi
.
och strunt i alla blamager
Ia, kära vänner, vad tycker ni
som gör så fula grimaser?

-

_

_

Ni sitter hemma i byn och ruvar
på guld och skatter för mal och tjuvar.

Och för den skull att man inte äger
så mycket gull som en mygga väger
men är så fattig som man kan bli
så, kära vänner, vad tror ni:
”när man är fattig då är man fri"
det ligger kanske ett korn i?

-

Det är så ledsamt när det är helg
med slika trumpna personer.
Det dråsar silver kring varje sälg
och man är värd millioner.

strunt i det att man ej har pengar
och inga pigor och inga drängar
och inga hus med dess bryderi
att trissa hyrorna höga,
men tack och lov för ens fantasi
och tack och lov för ens ög.a!

Nu rider våren sin eriksgata,
då ska man sluta med groll och gnata
då får man dikta att man är fri
och att man dansar i solen
fast i ett enformigt rimmeri
man sitter hemma på stolen.

Så

2

-

BRÖDER OCH SYSTRAR!
Man ska inte upprepa sig. Det är en gammal god regel, men ibland har nöden ingen lag. Såsom nu.

Därför än en gång ett tack i första hand till det tyngda arbetsutskottet, till
kamraterna i styrelsen och slutligen, men inte minst till er alla som väl kanske
korrektast skulle kallas medlemmar i Nils Perlin-Sällskapet, men som jag personligen i Nisses efterföljd kallar Bröder och Systrar. Det känns närmare så . . .
Och vad är det vi uppskattar så mycket, kanske mest, hos "vår" skald om inte
hans närhet till oss alla små clowner och komedianter, hans medkänsla med LillKlasar och taffliga pianister.
Tack, allihopa, för att ni hjälper till att hålla hans minne vid liv! I gengäld önskar jag er allt fler upptäckter i hans dikt och att ni, som de gamla romarna sa, må
leva, blomstra och alltid glädjas!

Med hoppfull vårhälsning

Wl/I/vv\á(,

,
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Äorn

en
/lv

Eva Hökerberg

-

”Någon ny form av folkvisa”
”jag
undrar om inte det skulle vara vägen
för en ny folkskald."
Så uttalade sig Nils Perlin i sitt livs
som han själv senare omvittnat -- första intervju. Det var våren 1931, han
satt för fotografen i mammas soffa på
Rörstrandsgatan och Barbro Alving
från Idun enquetefrågade: ”Är den
stora poesien död?” (Vilken frågai)
Andra som samtidigt gvarade på frågan var Artur Lundkvist, Einar Malm
och
som hon presenterades, under

-

-

journalist

-fru

Som sagt, vi var mycket för poesi.
Knappast en vecka utan en ny svensk

dikt i Idun- Nils Ferlins Idundebut
1934 inledde på en av Annie Bergman
teckningsinramad llelsida ett S0mmarnummer. Och kan ni tänka er, det var
en beställningsdikt
SOII1 det lite ring-

-

brukar Sägaâ _ under rubriken
"semesterl" En ganska lång sommaral<ta1'lde

berättande sak. Den räckte senare ockSå till tVå av Nils l:erliI1S dikter i G0gg165 (1938): ”Öve-ransträngning?" och

"Inte

6115-"-

bden
Karin Boyeßjörk' Unga
poeter da, nu etablerade i litteratur-

Det är överansträrzgrzing förstår jag.
(Men känner ju till min flit)

histcirien'
V1 var mycket for poesi 1 Idun. Synd
att tidningar numera inte är det, i synnerhet inte Veckotidningar. Den "stora" poesien är kanske död? Men den
”annorlunda" poesien lever. Och de annorlunda poeterna lever kanske på stipendier. På den tiden levde de lite grand
på magra tidnineshonemr
jfr me_
mearer Och biografier! Själv hörde jag

Men det rycker åt höger och vänster
och rycker mej hit och die
En broder jag Sökt _ en doktor,
han sade mej så och 5å_
jag hm, Om här mellangärdef
där Bob pifzimmons brukade Slå

till den aningslösa flickskolegenerationen, som under semmarloven levde på

efter en stjärna' Slog an en annan me'
lodi, bort från det sorglösa semester-

Fröding, Levertin, Gripenberg och
Almquists Songes, medan vi i skolan
fick läsa in Stiernhielm, Kellgren, Tegnér och Runeberg. Strindberg hann vi
aldrig till innan studenten, Kellgren
håller jag styvt på än i dag.

Perspektivet:
[nte ene en grå liten fågel
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”Semester” Omfattarfio 5tr°fer'__den
nagot omarbetade
Överanstrangning?" fem. Semesters två sista strofer,

En Idunredaktion minns med tacksamhet att dessa strofer första gången

stod att läsa i vår tidning. Redan 1934.
I sarnrna årgång finner Vi ”Ett
brev", som Henny Ferlin publicerade

lovat, men när, det är en annan sak",
Sägs det.
Ferlin køfn
och Ûf'
ta när han skulle. Även om det satt hårt

i ”En gammal cylinderhatt” 1962. Då
rubricerad "Tack för brev" och Nils
Ferlin hade filat om på några formuleringar __ han var ln Ouftrötig med att

åt, ÄV!-311 Om Vi Vänräde med ändan i
halsen inför Presslaggnlngenf aVen em
Sedermera ledamoten aV riksdagens
första kammare Ruth I-Iamrin-Thorell
satt tyst som en mus och vaktade vid
bordet bredvid på Cosmopolite för att

väga Ord och nyansen

I ”Goggles” finns Hera dikter
Idun. Det kanske kan intressera Ferl.
._
tt ,,K a ll el se ,, (1936),
1n-vanner a
"Korsfarare” (1936), ”Gammal Historia” (1936), ”Tid tröste” (1935), ”Inbördes Kritik” (1937), ”Barnet travar”
(vaggvlsa, 1936), ~l<annanda bara fär
del” (1938) publicerades har angivna

slita manus ur han? häader' äïen OI?
Ptirthur Idlgstrandufickt r1nga manga 11

Ferlin och Adolf Hallman gjorde till
Iduns 50-årsjubileumsnummer 1937Framåt nöeten 1938 bad jag Nile

En Qïelñsäad' dar Nlls Perhn senare
ag ln a a
Det"bleV en ganska märklig l<rÖnll<e"
svit. Åke Runnquist skriver med rätta
i sin Ferlinbok att den "utgör en ofta
förbleeddf men ingalunda 0Vïl<'dg del
aV Ferllne Produktion" een Hennöf Fer'
lin reparerade med några av krönikorna l "En gammal Wllnderhatrn- Tack
för det/ HennYl
Meningen var att krönikeserien skul-

Perlin att skriva Iduns krönika på vers
en gång l månaden Pet Beelentan elenlle
teekne till' En årektöntke 1939 Det
blev en leett een enetevie uppgörelse
Hlenl en Nile l;erlln_ Oeh Vi eletev en
etelt nyåteteklem till läeeleteteen ”Du

ul l bokfoam flm aret 1939' mel:
tlet aret blev sa förfarande oeh 1940 sa
an mer förfärande att en 39-arskrönika
då kändes inaktuell, nästan opassande.
Nu däremot, om ni läser den, har den
bl1v1t historia. Som det rent av skulle

är inte klok", sa medarbetare, kolleger
och vänner. "Det förstår du väl att inte
Nils Ferlin kan hålla det löftet. Du
kommer aldrig att få manus, i varje

ha Slll lnlresse

år. ”-päls och bil" är en enda strof ur
en svit ”För det är jag som är kvinnan
av lclagl fem aktuella planscher som

fall inte i tid."
Iag har haft med åtskilliga löftesbrytande skalder och författare att göra i
min dar, det är inte lätt varken för dem
eller journalister att leverera manus
punktligt. Få har varit så ordhålliga
som Nils Ferlin, så lite krångliga.
"Värmlänningar kommer alltid om de

H

le gas

____

all

ge

ut l dag'

-

Vår land är rikt vi har rnäld i kvarn
att lyckan storligen fånga,
men lustigt nog har vi ont om barn
som Spal/llaa age?

för manga'

Har kaaae ae lekl l Ofallaa Slal'
hell alaaföl al/lgsl och hakan'
Na Svallel ae opp för aallg mal
och Skalala och engelska sjukan'

____
a

(Ianuari)
5

Barcelona föll i runier
Franco red in med ståt.
H01”1"lmH$íl<, äßll

Lump och trasa är mänskans liv,
gott ska gullebarn sova!
Döden slipat sin största kniv,
biter bra vill jag lova.
Döden klätt sej i dräkt så fin,
fm, gyllene Skyar,

"0í1”l21”

ml/eken jämmer 0Cl”1 gråtEn kfälfmde fil/ktingskam
i hällande regn strök fram
0Cl”1

1-

åker i bländande flygmaskín
högt över städer och byar.

som eïddantevtisšon' en mura'

förmå

es

per

e

egmm'

(Februari)

Vad talte vi om -Mussolini
0Cl1 Híflef 0Cl'l ßlylílff-7 _ fïkf 1121'-7
TJ/ Uåfdfäkfen 'UW du så fi" i
“Ü våren 'wundades delSi" årlig” eriksgñm
hon red. Om buller och blod
och smuts och jämmer att prata
vi hade ej lust eller mod.

(A P ril)

_ _ _ _'
Det är flyåell/Ckef' Ûeh dråp Ûeh fånBankkamrer mördar hustru och son
och ]apan mördar i Kina.
Pass, dina gårdar är mina!
skriker dom palesh-na_

-

1-

__

(juli)

___

Kristendomen går framåt med breda,

väldiga

5l'_1g"_

Femhunzlr/llra

indier kristnas i Indien

varje ag'
lyser pa risfalt, pa vete och
rag och korn
och på vita och blåa blommor vid foten
av Babels torn.
Ocho solen

_

-__

(2 september)
6

(14 oktober)

i

Priset stiger på salt och kolja,
Sverige mister sin träexport.
Tyskland mister Rumäniens olja,
Pinneberg frågar i frågesport:
hur ska det sluta, vart ska vi gå?
Det kan ingen magister svara på.

(November)

Det står ett mörker kring vår dörr
i denna helg som aldrig förr.
Blott hatet som ett kosmiskt glöd
bemålay snön och marken fö-d_

-T
__
Har lyser bara hat och brand.
Ur vinterland och mörkerland
framfamlar vi en frusen bön:
Gud, gör din värld en smula skön.

___

-

Låt det bli vår ännu en gång,
låt det bli Sol och fågelsång

Lyft ut din hand kring bloddränkt mull
för fåglarnas och trädens Skull.
(December)

Året därpå, 1940, skrev Nils Ferlin
ännu ett par krönikor:

/._

lag sitter på ett kafé
en utsliten krönikör.
Iag letar någon idé
men ingen kommer mej för.

tyckte att Idun var en "fruntimmerstidning", till råga på allt hade vi ärvt
en svårartad reklamslogan "Damernas
egen", så vi passade inte i umgänget.
Vi var inga Systrar, vi fikade inte på
Cosmopolite, vi lunchade på smörgås
och mjölk på Vetekatten.

---I mörker

och köløl och snö

fick Paavo och Evert dö.
vad Üänte ”ägt hel? fill?

Men jag förvarar små brev från Nils
Perlin och några både publicerade och
bl'
d h d

kan man fraga se] Om man mfl'
«>¿;
oc viss

ge: hjälåedïd
es

gzïkizïiçis 1::

ßfg
gm
eva e' ör va
If

revszettz

..
skrivmaskin. I min beundran for
hans
diktning måtte jag ha bett honom om
en handskriven Getsemane, som han
skickade mig 3O.1.39. ”Tyvärr har jag
så ont i min hand att stilen verkar en

.

.

hagl finn
a
g

nzn s

M
(

ars)

I nära 25 år medarbetade Nils Perlin
villigt och trofast i Idun, det kändes
som en vänlig omtanke från honom. Vi
hade få och fåordiga personliga möten,
någon gång kom han upp på redaktionen, ibland skickade han nån blek flicka med manus, pa senare ar gjorde man
upp med Henny i telefon. Iag kan inte
bidra med några anekdoter. Idun hade
sin redaktioniKlara, men vi hörde inte
till Bröderna. Iag kan tänka mig att de

Bland illustrationerna

(K. W. Gullers).

.
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aning darrign' Detlgjïrde den inte' Klar
OC
Vacker som al ti
Tiii Sist/ fyra Små fader På en PaP'
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Tre ting ar stora

1

o

livet:

Kurlek _ Hopp _ Tro'
Nils Perlin spådde sant. Vi fick en
folkskald.

till Knut Warmlands

artikel "F@1'iiI1, P06t911 från FiiiPS'faCl", finns
en bild aV Stadshotellet i befgslaåsmetfopolenförgrunden ser man den nu så smått ryktbara
Snobbrännan, där Nils Perlin snart ska sitta
på sin soffa och se ut över stadens pärla, Holmen. Får man hoppas att den planerade "luftbron" över Skillerälven inte kommer in i
blickfånget?
PR_s Omslagsbild togs i Norrboda 1948

h:““:::....

k'

Lennart Källströms Ferlin~medaljong, vartill
medel insamlades på initiativ av konstnären
Börje Sandelin, har varit livligt efterfrågad av
bi¿1-agsgival-na_ 1 samband med Börje 5anc1e_
lins oväntade frånfälle och därmed samman_
hängande juridiska formahteter ”försvann”
«

medaljongen' PR kan nt! emelšertld mfiddela
att medaliongen sedan nagra manader tillbaka
finns på plats i Den Gyldene Fredens matsal.
Red7

Ferlin, poeten från Filipstad
En snabbkurs

för nybörjare

Av Knut Warmland
I ”Berättelser ur min levnad" skriver Vilhelm Moberg om sin vän Ferlin. Vid ett tillfälle, när poeten var dyster, uppmuntrades
han med förhoppningen, att han säkert en
dag skulle få sin staty rest i Filipstad.
Då vill jag sitta ryttarstaty framför p0_
lishusetj svarade Ferlin
T'
f_1_
d b
F,
d
d
om 11 sa s orna orsto no att etg

P

ta var avsett som etft__s1I:ä1t'å)ch åen 519m V1?
°
t
t
°
t
nago Om poe ens orna an e 1 po lsma
ten kal: ïppskattítdât al; nïmè Iïet tog:
som
Or . er ms a yn ..V1
1 _
.. u gangspun
leralven. stadens vanartige men beromde son
slutande pa en parksoffa' Vem som helst ska
kunna slå sig ner bredvid poeten och umgås
,
kollegialt eller 1 egenskap av filiste.
_

_

Idén är inte bara typisk för skulpturprofes50fn K- G- Belemafk

"'

det maste Också- Vara
bli ihagkmnmen Pa
5tatY På Piedestat högt
allmänhet utan 5°m en
tnplaæfa-d På Världens
livets villervalla han så

t Feflins egen anda att

detta Satt: inte 5°m
över en beundrande
annu 1eVande Poet:
marknadstorg, i den
Ofta

skrivit

Om'
*

titel

,,Fi1isté,, är

föds tm. Man kan

-

tillbaka i Karlstad, där han drunknade
i Klarälven under ej utredda omständigheter.
Den första tiden bodde familjen i den vacklös

ra Bergmästargården (numera Bergsskolans
elevhem), men sedan Elin Nathalia blivit änka
flyttade hon med barnen Lisa, Nils och Ruth
till ett hus i hörnet Hantverksgatan-]ärnvägsgatan .(Det revs 19582. Snett över gatan låg
komministergården dar barnen hade en faster, gift med den färgstarke pastor Anders
.

.

0

Anngren. I komministergardens vedskjul lekte de Cirkus Tigerbrand, vars urpremiär dock
ä g de rum i den ferlinska vedboden (”Cirkus,,, Gogglesy De hade rent
tillgång till

rikti tra

_

ets, som tillhörde

rkesatleten
..
Axelsson (morbror till blivande overlakaren
och professorn Gunnar Lundquist).
Filipstad hade vid den här tiden ungefär
en

g

p

.

_

4.000 invånare, ”ganska jämnt fördelade på
Statskyrkan, Missionsförbundet och Frälsningsarmén”, som Gustaf Andborg skriver i
sin bok om klasskamraten. Det verkar onekligen som om småttiga småstäder vore en välgörande miljö för poesin Qckså Tegnérs

Växjö hade ca 4.000 invånare, och när Fröding gick i gymnasiet var Karlstad mindre än
Filipstad nu befolkningssiffran höll sig om-

-

också få den som medlem i Filipstads gille,
0
.,
.
.
men da maste man ha bott 1 stan 1 minst femton år. Nils Iohan Einar Ferlin var egentligen
inte filisté. Han föddes 1898 i Karlstad där
fadern Albert var redaktionssekreterare på

krmg 7000'
Trots att han var fattig och faderlos gick

NWT När Nils var tio år flyttade familjen till
Filipstad, där hans far blev redaktör för den
n start d tidnin en Ber sla en. Red
f"l.Y
.a e
g
g g.
an O
jande ar, 1909, var Albert Ferlin
nu arbets-

er GC
tiotslâa 1:1 dwlduahsm En luppsats larlälanhha
S mn
pa vers' men 1 rea examen Va e an
ämnet Olaus Petri. Det kanske kan verka
overraskande, men 1 kristendom hade han en
beundrad lärare, teol. lic. Magnus Iungblom,
gom nog får ta åt sig "äran" för den något
konventionella uppsatsen. I realexamen 1914

_

mi-

-

Ifr artikeln "Den

POS* Refafe

8

elake gossenëilda i Filipstad",

1/1969-

__

_

_

Nils Ferlin igenom den sexklassíga Statens
Samskola' Både Andborg och Arne Häggqlïiïiàlar bïättaï,_gal1ska_:tfïr1¿g:1
han:
S

__

O

'

Om

ans asmng'

_

_

1

ro

S

e

n

Nils Ferlins barnalmnshem vid Hantverksgatan i Filipstad. I förgrunden ingenför Gunnar Reinholdz, som medarbetade i I-'erlins tíllfällighetstíalningar på
1920-talet. Foto: Gustav Rapp.

fick den blivande poeten AB i kristendom och
historia,

i modersmål

och geografi, B i tyska, engelska, matematik och biologi, C i fysik,
kemi och teckning, A i handstil och gymnastik. I flit och uppförande fick han bara B.
De naturvetenskapliga ämnena till trots
en realexamen på den tiden var värd mer än
60-talets student, och den låg skyhögt över
dagens "grundentexamen", både kunskapsmässigt och socialt. Allt tycktes sålunda bäddat för en borgerlig karriär, men den orolige
Nils ville annorlunda. Han blev den verkliga
l1Oppj6rl<ar1, 0Cl1 11-HHS br0l<íga erfarenheter
från skilda områden kom så småningom att
återspeglas i hans diktning. Ian Fridegård,
a

-

EYVí11d l0h11S0I1 OCI1 IVHT l-0'l0l^1ä11SS011 äV-

Vefkade många Yrken/ ända UPP till ett fingotal, men Åke Runnquist anser att Ferlin slår
dem allihop.
*

Man kan säga, att Ferlin var något av en
ungdomsledare i Filipstad. Visst var han känd
som "buse", men det var en titel han själv
valt. Alla i hans gäng kallades så, när de
sammanträffade på Café Skogsryd. Förutom
Ferlin själv (busen Fabian) var det sotarbusen
(Kalle Knopare Wallin), rallarbusen (Anton)

och gentlemannabusen (även kallad ”Femtonöringen”). Enligt en av Nils Ferlins barndomsvänner, Runo Toll, var busen Fabian en mycket disciplinerad ung man. Vad han lärde ut

var inte nihilism utan renhårighet, generositet
och tolerans. Han kunde ge bort det sista han
om han hade något.
hade
Vid sammankomsterna på Skogsryd gällde
regeln, att var och en skulle bidra till underhållningen. Man kunde läsa en dikt, berätta
en historia etc, Många i kretsen spelade
schack, varvid man mest höll till på Törnells
konditori (då beläget på Drottninggatan mitt
emot gamla stadsbiblioteket). En tid samlades
man också på Café Anglais vid Hötorget. Ferlin själv spelade inte ”han hade inte ro till
det", säger Toll men han har använt moti-

-

Vet

-

1

-

en ¿i1<f ("5c1~laC1<", En dö¿dan5are5 V1-

501-)_

F.ö. var det idrotten, som upptog en stor
del av ”busarnas” fritid. Fotboll var förstås
populärt, men det hade sina risker att gästa
grannbyarna, i synnerhet om man vann. Då
kunde uppretade hemmalagssupportrar lyfta
upp bakhjulen på bilen, så man inte tog sig
hem. "Veterligen tjänstgjorde här Nils ofta
som lagets skräckinjagande beskyddare, som
9

Nordenstarns karusell på Knutssonska (nu Bronellska) gården under marknaderna i Filipstad. Den brukade Nils Ferlin
”dra" eller veva positivet på,

bara behövde Visa sig i spetsen för sina kamrater eller sitta på kylaren på deras bil (!) .
för att säkra ett hederligt återtåg efter en
idrottsseger", skriver Arne Häggqvíst. Ia, Nils
Ferlin var stark och uthållig och hemma i
många idrotter. En gång ställde han upp i ett
millopp Skogsryd-Daglösen. Kängorna var
väl inte särskilt funktionella, så han fick
skavsår, men vann gjorde han.

på Ordenshusets scen vid Allégatan. Debuten
skedde med två texter, som han skrivit själv:
”Potatisvísan” och ”Surrogatvisan". Därmed
hade han hittat en Verksamhetsgren, som han
skulle bli mycket förtrogen med. Under sitt
kringflackande skådespelarliv på 20-talet återvände han då och då till Filipstad, och för det
mesta finansierade han sina sejourer med revyer och småtryck; hans visor var roliga, lätt-

Alla Ferlins kumpaner var inte Guds bästa
barnI och visst brände de brännvin / sö P och
slogs' En gång spelade de poker med
bOn_

slïlnâšlahgäh populära' 1:i(âIIiI_1garna]u1_' Påïk
OC
X a la'
som Om
1
Orlan
av
o
o
.
0
.. 1920-ta
0
..et'
saldes ocksa bra. De innehaller foriíanansvart
mycket annonser Affarsmannen vagade inte
'F 1_
d
f__
annat an
nna er in sa s et or annars
gy
' g
'
kunde de råka ina ut i :lans revyerl

_

.

de, tillika hästhandlare. De ”vann” 1.200 kronor, och eftersom en av dem hade en skuld
på 75 kr. till Ferlin, fick denne med av pengarna. Vid den foljande rattegången fornekade
han au kännedom
kom i_
från/
i protokollet lät rådmannen Nils

-

Ferlins fiende
anteckna, att svaret varit jakande. Ferlin dömdes i mars 1919 till tre månaders frihetsförlust i Karlstad, ovillkorligt.
Det var ett ohyggligt slag för en känslig
tjugoaring7 och det bidrog naturligtvis till att
skärpa hans misstro mot de ”etablerade” i

samhället

Lex/de Ferhn under 1 ipstadsbesöken inte
bara på palt och salt, som han formulerar det
i en tillfällighetsvers, så inte var det långt

ifran' I Han levde pa luft ' säger en ungdomsVän' Pontus Nohlgren' ”En gång satt han på
en soffa nere i Snobbrännan och losoferade
med hopdragna ögonbryn
Hur fasen jag än
°

resonerar'
sa han' sa ar ackkorv
det .-enda
.
..
som innehaller allt vad en människa behover.
För fem öre hackkorv och jag klarar mig hela
0

dan.

Åren 1918-19 var Ferlin länge i hemstaden. På våren 1918 stod han för första gången
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I ett av Ferlins kupletthäften spårar man
hans känslor för hemstaden. Visan har samma
melodi som "Under Paris' broar":

Stadshotellet.

till Filipstad
i vackra Värmeland.
Det är en hel idylliad
invid en insjöstrand
men ve och ack

melodi” och ”Monolog i månsken”. Den förstnämnda kom förresten till just som Andborg
och Ferlin skrivit "Tatjana", vilken nu långt
efteråt med stor framgång lanserats av Krop-

Sånt Snickf sånt snack
'w folket som Staden bebor'
Dom snor och glor

Ett annat brödskriveri utgjordes av gratulationskortverser som trycktes i Tyskland:

heltvisst jag tror
dom tog mej för Belsebabs bror.

Iag har sänt ett paket med vackra ord till
Närnbergs stora stad.
Det är kloka ord, det är gyllene ord och de
kostar en mark per rad.

Säg känner da

lag Sjunger Dig till en sång'
din skvallrande tungas gång.
Da plockar från get
kanske också från får
så månget ett rysansvärt svartfärgat hår.
Se'n spinner du skvallergarn
så binder du satans barn
så maler du sönder i skvallrarekvarn
vurendaste Smula Skuru

-

Taratjzmta ta rararara tjatt, tjatt, tjatt - - Som sagt: visst är småstadsmiljön en god
jordmån för känsliga poeter.

pakören.

De kommer zaräck i fagert tryck och ni hittar
016111 här 0671 där,
vid jul och påsk i närmsta kiosk och i närmsta

cigarraffär.
Detoar dikter oz? lgílcïa och sol och sang och

sunt som fal UI
a'
för samvetets frid må jag fästa mej vid
att beställaren finner dem l;m_

och

Dessa dåliga ord!
*

- ihåliga ord!

till Närnbergs

bringat

som jag

stad:

Från 1925 börjar Feflín "ä11VäI1ig&" diktning, samtidigt som han vid sidan av skåde-

kanske lättas min skald om för blomma och
gald en sjuk liten flicka blir glad?

och andra anges han som textförfattare på åtminstone 18 nothäften, utkomna åren 1927
-31. Härom handlar ju de välkända ”En vals-

Som verskonstnär är Nils Perlin egenartad,
utanför alla gängse ismer och skolor. Det går
lika lätt att känna igen hans trött melankolis'

11

ka strofer som Strindbergs prosa. Naturligtvis är han ändå bara en gren på den svenska
lyriktraditionens kraftiga träd, och det är lätt
att se vilka han har lärt av: folkvisan, Lucidor,
Fröding, Karlfeldt (direkt eller via Dan Andersson), Bo Bergman
Och vi ska inte
glömma schlagern, kupletten, som han själv
skrev så flitigt på 20-talet. Då lärde han sig
mycket av det rent hantverksmässiga. Men
han förädlade de stereotypa vändningarna till
en egen, mycket personlig ordkonst.

Liksom Fröding (i inledningsdikten till Guitarr och dragharmonika) och Karlfeldt ("Min
sångmö är icke av Pinden, / hon är av Pungmakarbo”) ansåg sig Ferlin behöva försvara
sin lyriska stil;

Oftast är dikterna entydiga, när det gäller
poetens medkänsla eller antipatier: ”Men dessa de mycket fattiga/ dem gör det mej ont att
se. / De får aldrig ett bröd från Frälsningsarmén / och aldrig ett ord i Clarté.” Ferlin har
med andra ord anammat Frödings program
att göra sig till "tolk för de tyste, som lida,/
tiga och lida blott”. Men därmed går han också i bok efter bok till angrepp mot de ”trygga", de ”etablerade”:

Det är en disponent..Hans kinder skiner.
Hans kt-natet, åkt-net, som två btottttpetst-nete
Det är
setfmade
och hö st betåten
utdrt smakat ån
Ochg råten
g

g

g

'

(”Gatuhild”, Barfotaharn)

De sa att mitt spelverk var giga

_ det kjtmdtet hållet sig met.

men jag hade så svårt ett tt-ge
där jag Sprang den mörka Skog
t-

Envar som

vill

racka och slå mej

må göm det' _ Faktum är "og
att jag har ingen orgel på 'mej
där jag sprang i den mörka skog.

(”Faktum är nog
tor)

-”, Med många kulörta lyk-

(Med Siga menar 1108 Feflin inte det ålder'
domliga stränginstrumentet utan snarast
mungiga, munspel.)
Den lyriska gigan var dock det instrument
som bäst passade till hans dikters innehåll.
De befolkas av nasare, gycklare, gårdsmusikanter, mer eller mindre asociala individer;
marknaden (hans barndoms Oxhäljal) eller
nöjesfältet är aldrig långt borta. Ofta använder han en löpsedelsartad teknik, som tillåter
honom att impressionistiskt blanda tillvarons
makabra eller absurda företeelser. Ferlin var
känslig som en barometer för vad som rörde
sig i tiden; det märks framför allt i Goggles,
som är full av verskommentarer till Abessinienkriget, Franco, Oxfordgrupprörelsen,
naturvetenskapens framåtskridande, amerikanska miljonärer och vad nu dagspressen
sysslade med på 1930-talet.
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Man kan stillsamt fråga: Vad vet diktaren
om det? Men han ser själv ihåligheten i sitt
mekaniskt fungerande moraliserande, domaren tar sig själv i örat:
Det hete såg

I-eg som

ett myller bem,

vill intet

mena och i sak ha gäldt:
t"lf
l ' tf
En b
um som Smeg W I e C” us a
kan föga mindre eller mer förklara.

'k

Atleten säg jag väl, och panterfällen
av billig ull,
och clownen sag jag: han var punktligt full
när föreställningen var slut för kvällen.

- att panterfällen var

Sen Sug Jag dem n“r_ de

fm”

staden fam

_ med Clownen var Jag redan du och bror _
ett deras löllíghef 'Wf Sßmek StofD0Cl< intet 'Uef WS hur de innerst ”Om(~__ intet .vet I-eg", Goggles)
Nej, hur människorna innerst är, vet vi föga om'

genare ger

1291-jin

ännu en variant på sin

självkritik,
Iag blir alltmer som I-or
hos Nalle Puh. Beständigt
jag jämrar och jag gnäller
och suckar mitt: Eländigt!

Nils Ferlin 1948. Foto: Pressens Bild.

Eländigt är det mesta
det stämmer,
som möter oss
men föga tör det bättras
av klagan och av jämmer.

-

Dock I-or är ju bara
en åsna, som ni vet,
en liten sorgsen åsna.
Och jag är en poet.

(”Alltmer som I-or", Från mitt ekorrhjal)
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Nils Ferlins farfar var präst i Dalsland, och
utseendemässigt bråddes poeten mer på honom än på fadern. (Påpekat av Åke Runnquist). Arvet var nog inte bara anletsdrag, ty
all sin bohemiska livsföring till trots var ju
Ferlin en sträng moralist, som dömde andra
(och sig själv) mycket hårt:
Nyss har jag läst i en tung gammal bok som
min farfar predikat ifrån.

-

Farfar var präst, han och schartauan
jag är ett flarn och ett spån.
Skoltidens

- men

kristendomsundervisning

bar

rik frukt i hans dikter; i debutboken ingår
t.ex. den ofta citerade ”Ett minne":
Herre, ditt ansikte ser jag i dag
och viskar dej vilset en bön:

mar över människans skröplighet, så är de litanior över livets börda. Intet ger poeten någon glädje; döden upptar ständigt hans tankar och till den längtar han:

Inte ens en grå liten fågel
som sjunger på grönan kvist
det finns på den andra sidan
och det tycker jag nog blir trist.
Inte ens en grå liten fågel
och aldrig en björk som står
Men den vackraste dagen som sommaren ger
har det hänt att jag längtat dit.

vit-

Också i den sista bok han själv utgav upptas han av dessa tankar, men nu fyller honom
det okända med ångest:

Frid väntar jag bara men räds ändå.
Den sista sträckan blir svår att gå.

like,
Herre jag ber dej ja blott:
lär mej att älska ditt rike
och bära de dagar jag fått.
Se på mej, maskarnas

Kanske den alltför mycket framstod som en
bekännelsedikt. I varje fall ansåg Ferlin ett
tiotal år senare, att den aldrig borde ha skrivits (Beth Lagerlund i Poste Restante 1/1972).
Men de välkända "Getsemane” och ”Kan du
höra honom komma”
med dess nästan alltför ljuva karlfeldtsklanger är ännu tydligare uttryck för kristen tro. Över huvud taget
ljuder ekon och klanger av hela det traditionella bibelordsarvet i alla Ferlins samlingar.
I det avseendet kan han rent av tävla med 90talets diktare. Att de religiösa motiven inte
bara tjänstgjorde som estetiskt gångbart poesimaterial utan betydde något mera för Ferlin,
är det väl inte för djärvt att tro.

-

-

-

-

Att Ferlin blev sin och vår tids mest
folkkäre lyriker kan förklaras med den lätttillgängliga och ändå så raffinerade formen.
Men det är paradoxalt, om man ser till dikternas innehåll. De är för det första alldeles
osensuella. (Den viktigaste kvinnan är poeo
o
tens mor
de övriga är pa sin höjd vardande,
medkännande ”systrar".) Är dikterna inte do-

-
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Vilt skriker jag kanske

och fäktar.

Det hoppas jag,.Död, da ursäktar.

(”Vägen till vila", Från mitt ekorrhjal)

I sina sista diktsamlingar var Perlin sig lik
i förkunnelsen det var bara formuleringen
som blev tröttare. (I synnerhet hans fria vers
blev lätt okoncentrerad och pratig.) I sin kritik av oss människor, som "ragla, fabla och
dilla", anlade han ofta ett evighetens perspektiv, såg på oss från en isande kall punkt långt
över jorden. Då blev vi tillräckligt små. Själv
var han alldeles illusionslös. Hans fjärde ”riktiga” diktsamling borde, som framgår av titeldikten, egentligen ha hetat ”Utan kulörta lyk-

-

tor".
Det liv Ferlin hade svårt att acceptera, behandlade honom bistert. En svår ledgångsreumatism kunde tvinga honom att nattetid ha
händerna bundna vid brädlappar, för att fingrarna inte skulle krokna ännu mer, och på de
sista fotografierna ser man honom mödosamt
skrivande med en oformlig, specialkonstruerad penna.
o
Den sista sträckan blev utan tvivel svar
att

gå.

Kanonfotografen. 1943
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Tolkningar

till

av svensk lyrik

spanska

Av Ernesto Dethorey

En spansk poet från Gran Canaria, Iusto
Iorge Padrón, har gett sig i kast med uppgiften att tolka svensk poesi till spanska, och resultatet av tolkningen, som är den mest omfattande hittills inom spanskt språkområde,
redovisades förra året i en volym på ca 450 sidor: La 1/11/:eva poesízz sueca (Den nya svenska
poesin), utgiven av Plaza & Ianés, Barcelona,
och ingående i detta förlags serie ”Selecciones
de poesía universal”. (Världslyrikiurval). Som
framgår av titeln, innehåller boken, trots omfånget, bara dikter av nya svenska poeter,
från Lars Forssell till Lars Norén, alltså femtio- och sextiotalister, tolv till antalet. De tolkade dikternas antal är 161, ett verkligt kraftprov.

Resultatet av Padróns mödor är mycket lovvärt på många sätt, trots vissa brister. Men
till bokens förtjänster och brister längre fram.
,

Pom Padmn har det glorts en del tO1knmg_
ar av svenska di k ter ti ll s ans k a. H är s k a
P
i korthet nämnas de viktigaste. Det började

ïšd

(len pewanske poeten lavleí Solëguršäs
sueca
contemporanea
( amtl a
'
'
svensk poesi),
trots titeln
ett lilt et ha"ft e som
innehöll dikter av Ekelöf, Martinson, Lundkvist, Lindegren, Vennberg och Aspenstrom,
till ett antal av tio. Året var 1959.
Oesla

Året darpa utgavs av Insula ' Madndo' ett
representativt urval av svenska dikter, pa ett
föredömligt sätt tolkade av spanska lektorn
i Göteborg Matica Gou1ard_ I/Soledades de
_

,,

'

(Sex svenska poeters ensamhet) med dikter av Lagerkvist Gullberg
seis poetas suecos
I

.

..

.

I

.I

Boye' Lundkvlst' Ekeløf och Llndegren' 59 nu
antalet16

I den kända lyrikserien ”Adonais” (Rialp,
Madrid) utkom år 1961 en volym tolkningar
med titeln "Poetas suecos contemporáneos”
(Samtida svenska poeter) i urval och tolkning
samt med förord av Greta Engberg och Vicente Ramos, den sistnämnde verksam som

lektor i Stockholm under någon tid på 50-talet. Detta urval, som var det dittills mest betydande både ifråga om tidrymd och antal
poeter och omfattade dikter från Bo Bergman
(f- 1869) fill TOIIHS Tralïsffömel' (f- 1931), innehöll bl a även dikter av Malmberg, Lagerl<ViSt, Södergfän, Fefli 1), Gullberg, BOYB,
Mar'rínS0n,

LU11dl<ViSf, Ekelöf, Lindegren,
Vennberg, Setterlind och Forssell. Antalet
tolkade poeter var 25, men dikterna bara 55.

År 1963 utgav Universidad Nacional Autónoma de México en bok med titeln ”Cuatro
poetas contemporáneos de Suecia". De fyra
poeterna var Martinson, Lundkvist, Ekelöf
och Lindegren och dikterna hade tolkats av
,,
,
den framstaende mexikanske poeten Octavio
Pazg) med hjälp
den språkkunnige Pedro
_

Zekeli, som även hade gjort urvalet och skrivit
de beledsagande noterna. Ett prov pa dessa
tolkmngar
(en dlkt
och
pOeter_
.
.

na) publicerades

i

tidskriften ,,Cua_

77

demos", oktober 1963Efter denna aktivitet under slutet av 50-talet och början på 60-talet har således nästan
1)

":_

Jag vet inte vad
,

1'1<
1

a

ur

E

n

auia
0

och Stjärnorna
'

ansares Visor

kvittar det

.

AV O°taVi° Paz finns på svenska bl' a' Den
våldsamma årstiden (originalets titel: ”La estación
violenta"), i svensk tolkning och med en inledande
essay av Artur Lundkvist, FIB:s Lyrikklubb 1960.

2)

tio år förflutit mellan Paz' och Padróns böcker. Padróns bok inleds med en översikt av
samtida svensk dikt från Strindberg till 50talet och fortsätter med en introduktion till
den nya svenska poesin. Genom bokens begränsning till 50- och 60-talister kommer kanske denna inledning en smula utanför antoloSins ram: men Padrón Weke ha för aVsii<i att
fortsätta med sina tolkningar, och då kan det
Vara bra air na inledningen ÖVersiÖi<aCiBoken är tillägnad Lamberto Wägner och
Padróns hustru. Med tanke på att den sistnämnda är svenska, väntar man sig en väl korrekturläst bok, men man blir besviken. Pörfattarnamn och boktitlar t.ex. har förvanskats
och särskilt tycks oturen ha förföljt Hjalmar
Qnllbetg som ett par gånger nämns vid rätt
namn men sedan kallas Gullver inte mindre än
fem gånger. Gunnar Mascoll Silfverstolpe blir
Gunnar Masbelr 5í1Vet5to1pe; Gustav 5and_
gren b1n Gustav Landgren; perjin kallas ett
par gånger Fet-lin, men även pet-Eng 8); One
Adolphson, Olle Adolpt-,en_

Korrekturfel finns även i flera av boktitlarna, t.ex.: Päurik (Fänrik); Klockrike får
.
.
.
en svensk-spansk stavning: Klockrique- Cikada blir Cicade, som inte är vare sig spanska
E M..1
d M 1
1
eller svenska, U

naeege
_í

,

@11@(11

0-

ne_elegi); Kap Farväl översätts Cabo Far_

väl, men på spanska heter detta kap Cabo
Farewell; Sverige begåvas i inledningen med
ett nytt landgkap, Eseandia, Det är förstås
Skåne som åsyftas, Esçania på 5pan5ka_

Att översätta boktitlarna kan vara farligt
ibland. Forssells Drömmar i Omsk blir i Padróns version Omsks drömmar (Suenos de
Omsk). Bland Lasse Söderbergs böcker nämns
k
19
h
t Ik Spans a poeter under
ans 0 mngar av
titeln”Själen tjuter. ,Padrón översätter titeln
med Ei airna i-iiiliai 1 0rnedVet9I1 Om att SÖderberg har tagit titelns tvenne ord ur en dikt
av Antonio Maehado scm inleder boken och
..
,
0
/ID
k b .. .
har ,, esnuda
som pa Spams a Omar sa
. esta
..
.
,
la tlerra / y el alma auna ' ' ' ' Vllket 1 S0'
derbergs Version lyder: Naken llgger jorclen/
O

-

,,_

.

,

' ' ° I Lars Norens I/Syrenerf
tiuter
och..,,Sialen
.
.
.
..
..
sno oversatts med "Sirenas, n1eve”, vilket

betyder Sjöjungfrur (även Sirener), snö! (andra dikten i boken börjar: ”när du drömmer att
natten nalkas / och syrenerna brustit och lossnat i skymningens rike"). Om tolkaren missförstår en boktitel kan ju detta leda till att han
får en felaktig uppfattning om bokens innehåll.
Att tolka lyrik till ett annat språk är sannerligen inte 1ätt, ty kombinationen poet_1ing_
vist 4) är mycket sällsynt. Om en poet inte har

iiiiraekiiga kunskaper i det sPrai< Pa Viikei iY'
riken iirsPriin8ii8en ar skrii/en/ maste nan
samarbeta med nagen s0m behärskar bagge
sprakenf Oen Peeien Oen iingvisien maste ide'
iigen k°nrr°iiera varandra- Ibiand kan det
finnas bara en enda iösningf men Oftast finns
det flera. Det gäller då att få fram rätt synonYm- En Viss iYnÖrdiiei Oeii kansia för dei
egna språkers möjligheter måste bade Poeten
och lingvisten besitta. Och aldrig ha bråttom,
men alltid ha tålamod att låta tolkningsresultatet vila och ta upp det igen efter ett eller
flera dygn. Första impulsen, ingivelsen, kan

Vïra bra men maste ända kéntroueras' iaa ett
hogre plan har man ju ett visst ansvar i relak
D
, k lt
11
ti erna me n tva u urer et rac er .ex.
__

_

_

On

a__

__

inte att gora gällande att en fïammaídf 1:) Oet
ar bra eller betydande, man maste oc sa un..
.
na bevisa att sa ar forhallandet. Och hur ska
detta kunna ske om poeten har vantolkats?
.,

Har röiier nu nagra anmärkningar sem re'
sultat av ett bläddrande här och var i Padróns
På Väg från NEW YOI'l< 48 blir På Väg 'till

íí

New York 48 (En Camino de Nueva York 48);
' Ilámparas asustadasn (skrämda lampor) ist .f.
Om Feriin Säger Padrón i línledninâeni 'ÉNÜS
Ferlin (1898-1961) är poeten-bo emen. ans ärgstarka, facetterade levnadsförlopp präglar hans arofta improviserade, ibland geniala
beten, vilka

3)

på ett säreget sätt exemplifieras i En döddansares vi(1933) 0611 G°8s1eS (1938)SGI (1930), Barfvfbaf
Det mest påfallande draget hos Ferlin är hans djupa
sympati' för de förr y ckta och utstötta r P arad med en
bitande kritik av samhällets orättvisor. Känslan av
rotlöshet på jorden och vilsenhet hos dem som berövats livets mening genomsyrar alla hans verk."

Med lingvist menas här inte språkforskare utan
språkkunnig.

4)

1

17

skrämda klockor och "atravesando el puente”
(vid övergången av bron) ist.f. rakt genom
nuet, förefaller vid första påseendet vara svåra misstydningar, men det torde knappast röra
sig om sådana utan snarare om korrekturfel,
alltså ”lámparas” ist.f. campanas (klockor)
och ”el puente" ist.f. ”el presente”
underförstått "tiempo"
(nuet); om man i fallet
bo
hus (casa) vill behålla substantivet bo,
kan man kanske tänka sig "morada" (boning
boningshugl
kan också tänka

-

-

-

en
ml k ons t rukt'mn . me d
.

ver

b

-

'd (morar' . am ar)'
_.

ao a kvar blir hf1n¿_i_5 kvar (Sår retem_(_i0)f For
grastenarna
darfor att de liknar manniskor
bl.
..
.
lr For gatstenema /
(Para los adoqumes
porque se asemejan a 105 h0mbres)' ”ad°_
quín”, fam. dumhuvud, tjockskalle; Om de
reste en barrikad av hjärtslag inom sig blir

llltdte

rleste ånnbaríikadtbakom sig /_m:d
1 e
os evan asen una arrica a

ar a s s a
,
detras de si
I

(

,

/

con los latidos del corazon; en
tia blir Tjugo duros (Veinte duros), tjugo du100
förvandla an till
p
ñe _as ar Val gfmska Onodlgt' det räcker me_d
diez coronas ; Ta fram din vattenpistol blir
Ta din vattenpistol ur fodralet (Desenfunda tu
pistola de agua) ; murriga tapeter blir suddiga
tapeter (empapelado borroso); de tar tag blir
gör, utgör (hacen); en dröm som en gång
drömts blir en dröm som en gång skymtatg
(un sueño una vez entrevisto), varför inte "soñado” (drömt)?; ]ag sitter här / 50111 en termometer / i världens röv blir Här sitter jag /
50111 en termomenter / med Världens röv (Aquí
estoy / como un termómetro / con el culo del
mund0)_

För den som inte är så väl bevandrad i svensk
60-talspoesi är det svårt att bedöma i vilken
grad en viss rutin och skicklighet i formuleringen kan ersätta inlevelse och beläsenhet.
Emellertid har en kritiker kallat dessa introduktioner "små mästerstycken av koncentrerade essäer", och det kanske låter sig säga,
när allt kommer omkring.
Ett annat Ius är att Padróns bok är två_
.

A1

C.

__

_

_

n~

v

uppgiften
.
., att K

FUM

1

n

n

1

n

ar mma erna
. ,/ nu

/[

La

êïošlššïšesdëcïïïfâflïïlïäde suecla (unge
Trots dessa anmärkningar och andra som
skulle kunna framdragas är Padrón värd en
éloge för djärvheten att tolka dessa nya svenska dikter. Och ett plus är hans presentation
och karakterisering av var och en av poeterna.
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_

_

I

antologi, utan ett bra urval av vasentliga och
representativa diktare och dikter Men när det
..n
t
k
ga er ryc nmg
_

_

5

.

k t t

I

pamen av Svens a ex er'
måste naturligtvis tryckeriet skaffa sig ett lager av bokstaven "å", som saknas i denna
.
._
utgåva, vilket ibland gor
de svenska texterna
..
t
b
' 1'
h
'
b
. O h
Ilas lm O oegnp lga OC 0.1? Jul ara
C
nftur
ligtvis maste korrekturlasningen ske
pa ett
betryggande sätt både beträffande den svenska delen och den spanska, nagot som brustit
,
i. samband med Padrons
bok.
1

_

Enligt Madrid-tidskriften ”Insula" (nr 311,
oktober 1972) tänker Padrón fortsätta med
tolkningar av svensk lyrik. Han lär hålla på
med en antologi av Pär Lagerkvist för lyrikSerien "ÛCHOS" 06311 även med en ant0l0gí av
den ”danska skaldinnan” (?) Maria Wine för
"Adonais"-serien. Padrón är en av redaktörerna för den litterära tidskriften "l:ablaS", 50111
L1tl<01nIne1' i T-aS Palmas På Gran CanariaOch enligt Expressen av den 27 febr. "förelig0

Potnoterna i Padrons bok borde kanske sylit närm
E
,
,_
kt
e
are
n no scfm fn e ar eXa_
har inget varde. Helt oriktig ar exempelvis

P

.
.
.
sprakig
lutgivning
av lyriktolkningar bor
de vara tvåspråkig Och ju mer olikartade de
.'
..
ifra. s avarande s P raken
är desto an s ela s nare
förefaller behovet av parallelltexter. Det är
inte díktantalet
förhöja värdet

0

I

0

ger Om nagra manader ett_
s1d1g_t duëbel
nummer av den puertoricanska tidskriften
'Revista de Letras', helt och hållet ägnat åt
,,
,
,,
oversattningar av den svensksprakiga modernismens vikti 8 aste P oete ff fran Edith Södergran till Lars Norén. Översättare är spanjorerna Iusto Iorge Padrón och Francisco Uriz”,
den sistnämnde verksam som lärare och översättare i Stockholm sedan flera år tillbaka.
Man får hoppas att även denna antologi blir
tvåspråkíg, ty detta är det riktigaste sättet
att främja förståelsen mellan svenska och
__

_

lyriker 5)_ En tvåspråkig utgåva har
även ett pedagogiskt Värde_

Honnör vill man göra här för Italica-förlaget för
deras serie utsökta tvåspråkiga böcker med svensk

och italiensk poesi under överinseende av dr Giacomo
Oreglia (senaste utgåvan 1972 med dikter av Eugenio
Montale, i svensk tolkning av Anders Österling).
Apropå Eugemo Montale så utgav Hßs Lyrikklubb
1967 en tvåspråkig volym La Bufera / Ovädret, i
svensk tolkning av Sture Axelson. Honnör vill man
också göra för förlaget Forum för utgåvan 1972 med
Rimbauds poesi och prosa i Gunnar Ekelöfs översättningar och med efterskrift av Reidar Ekner.

ARIA

ARIA

5pan51<a

L

Det är med glädje man konstaterar denna
aktivitet på den svensk-spanska lyrikfronten.
5)

Den kärlek som är
en annan
och ändå likna den
så som den var.
Vintern som rår
har ett blont ärr i pannan
och i sommarn som rår
går en snövínd kvar.

El amor que es
quiere rechazar al que fue
y sin embargo parecérsele
tal cual era.
El invierno que rige
tiene una rubia cicatriz en la frente
y en el verano que prevalece
alienta todavía una brisa de nieve.

Vindar som vet
det grå, det sista
om dag i natt kvävs,
ger skymningen svar?
Ge mig den styrka
som krävs för att mista
och den svaghet som krävs
för att hålla kvar.

Vientos que conocéis
lo gris, lo ultimo;
si el día en la noche se ahoga,
responde acaso al crepásculo?
Dadme la fuerza
necesaria para perder
y la debilidad que se requiere
para retener.

vill förkasta

-

Sorg är en flöjt.

Det strömmar, strömmar
bläck ur dess säng
och vind som var.
Ger den mig drömmar
skall de brista.
Tiden är läng
och stannar kvar.
Fågel som sjunker
ner i din klyfta
ormvräk, fjäril,
mitt svindelpar .. .
ge mig den tyngd
som krävs för att lyfta
och den kärlek som krävs
för att stanna kvar.

-

La tristeza es una flauta.
Mana, mana
tinta de su canción
y vientos que feuron.

Si me da sueños
se quebrarän.
El tiempo es largo
y permanece.

Pájaro que te precipitas
en tu abismo

-

busardo, mariposa,
mi pareja en el vértigo
dame la fuerza
necesaria para elevarme
y el amor que se requiere
para permanecer.

Lars Forssell

(Ur Padróns antologi La nueva poesía sueca)
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VERKSAMI-IETSBERÄTTELSE 1972
Styrelsen för NILS FERLIN-SÄLLSKAPET får härmed avge följande berättelse över verksamheten under räkenskapsåret 1972.
Styrelsens sammansättning:

Övriga ledamöter:

Ordförande
rektor Ingegerd Granlund

Sfllffådef 50211 Åßplíflg
landshövding Rolf Edberg
förf. fil. dr. Iohannes Edfelt
förf. fil. kand. Gunnar Harding
(adj. ledamot)

vice ordförande

direktör Olof Ögren
sekreterare

fil.1'ng.

T01'

Englund

Suppleanter;

aniversitetsbibl. Ola Christenson
konstnär Idun Lovén

skattmästare

direktör Curt Enström
Sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda sammanträden. Styrelsen och arbetsutskottet (Ingegerd Granlund, Gustaf Andborg, Tor Englund, Curt Enström) har vid behov
sammanträtt telefonledes.

Årsmötet ägde rum den 28 april 1972 i Piperska Murens festvåning under ordförandeskap av
rektor Ingegerd Granlund. Ett femtiotal medlemmar var närvarande.
Den 21 oktober överlämnades vid en Ferlin-afton i ABF-huset 1972 års Ferlin-stipendium på
6.000.- kr till författaren Sandro Key-Åberg, som även erhöll sedvanligt diplom utfört av
konstnären Folke Karlsson. Priset utdelades, i ordförandens frånvaro, av fru Eva Hökerberg,
som samtidigt höll ett mycket uppmärksammat och initierat anförande. Medverkande var även
Eva-Lisa Lennartsson, Tor Bergner och Thorstein Bergman, förutom stipendiaten själv, som läste egna dikter. Allt till åhörarnas märkbara uppskattning.

Medlemsavgifter
Antal medlemmar per den 31.12.1972
Antal medlemmar som utträtt eller avlidit under år 1972

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antal nya medlemmar under år 1972 . . . . . .
Antal medlemmar som erlagt avgift för ständigt medlemskap under år 1972 . .
. . . .
Antal medlemmar som ej erlagt medlemsavgift för år 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av dessa har ca 155 medlemmar ej betalt medlemsavgift för de senaste tre åren, d.v.s.
_

_

1.823 st, varav 224 st studerande
6 st

50 st, varav 7 st studerande
1 st

890 st (cirka)

sista inbetalda medlemsavgift avsåg år
1969 eller tidigare.

Sällskapets ekonomiska status framgår av följande balansräkning samt vinst- och förlusträk-

ning.
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BALANSRÄKNING
per den 31 december 1972
VINST & FÖRLUST KONTO
Kontorsmaterial, porton
. . . . . . .
Medlemsblad
Artistarvoden
. . . . . . .
Stipendier . . . . . . . . . . .
Gåvor
. . . . . . . . . . . . .
R

' '

.

evlslonsarvode

. . . .
. . . . .

. .
_

_

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

. . . . . . . . . . .

304.35
14.499.
1.400.
6.300.
100.

-

2

.00

Medlemsavgifter
. . . . . .
Gåvor
. . . . . .
Räntor
Sammankomster

.

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

13.310.15.

-

1.602.98
346.55
15_274_53

Årets underskott

. . . . . . . . . . . .

7.528.82
22..803.35

22.803.35

UTGÄENDE BALANS KONTO
Kassa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postgiro

. . . . . . .

.

531.26

. . . . . . - . . . . .

Bankmedel

kapitalrkg

1.625.41
623.12
30.935.15

kap. saml. rkg
sparkonto

Fordringar: annonser

Skulder:
Rundqvists Boktryckeri
Div. personer
. . . . . .

5_661_

. . . . . .

__.

6.511. 850.

33.183.68
1.624.

.__

- . . . . . .

.

-

. .

_'

.

35.845.97

Kapitalkonto

.

.

. .

. . . . . . . . . . . .

10.665.03
46.511.

-

46.511.

-

Stockholm i mars 1973

CURT ENSTRÖM

REVISIONSBERÄTTELSE
Efter verkställd granskning av räkenskaperna för år 1972 för Nils Ferlin-Sällskapet får jag härmed avge följande berättelse.
Iag har genomgått protokoll och styrelsens berättelse över verksamheten.
Behållningen på postgiro- och bankkonton har kontrollerats.
Då revisionen ej givit anledning att framställa någon anmärkning tillstyrker jag, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.
Stockholm den 15 mars 1973
BO RINGBORG
21

Kallelse

till medlemmarna

Nils Ferlin-Sällskapet håller ordinarie årsmöte torsdagen den 10 maj 1973, kl. 19,30, i Publicistklubbens lokaler, Strömgatan 24, Stockholm.
Pöredragningslistan upptar bl.a. nominering av
kandidater till Perlin-stipendiet och styrelsen vill
erinra om medlemmarnas rätt att föreslå innehavare
av stipendiet. Nominering kan ske antingen vid års"
ll
b
'll S"ll k
f k ' " , Curt
Enottetue ekpâr retv Ü 14a1âV4aš;ts5tu1L;1ïnÉfr
ns mm'
y roga an
'
oc 0 m
Efter mötesförhandlingarna vidtar en måltid bestående av smör, ost och sill, varmrätt, öl/vatten

och kaffe till ett pris av kr. 28:-. Förhandsanmälan
bör göras senast tisdagen den 8 maj till fru Nordell
eller frk. Enström, telefon 08/23 19 40 kl. 8,30-14,30.
Anmälan är bindande.
.
Plera_ypperliga
ferlintolkare medverkar_med sang
och recitation. I det traditionella boklotteriet kan fina fynd göras. Medlemmarna hälsas välkomna till
årsmötet i Publicistklubbens trivsamma lokaler.
0

_

\

Styrelsen
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PR AN s 1< ATTMA s TA R E N
- -

1

»l:f.f.

fr, svedjevägen

4, 436 Oo

Askim

Björkman-Carlström, Gunvor, dir., Hammarbacken 18, 182 35 Danderyd
Brolin, Helge, Kvistbrogatan 19, 124 44 Bandhagen
Brolin, Ingeborg, fru, Kvistbrogatan 19, 124 44 BandCarlsfm' Esteï' fïu' Smšdjegatan ZB' 621 Oo Visby
Palquist, Karin, journalist, Bergslagstorget 1 B,
68200 Filipstad
Frandsen, Iens, hovmästare, Vedevågslingan 5,
124 47 Bandhagen
.

_

Frandsen' Gerda' fru' Vedevagshngan 5'
124 47 Bandhagen
Hildebrand, Rolf, redaktör, Vedevågslingan 5,
124 47 Banghagen

Hildebrand, Gulli, fru, Vedevågslingan 5,
124 47 Bandhagen

Iansson, Sid, Katarina Bangata 67, 116 39 Stockholm
Iansson, Svea, fru, Borensv. 5, 12168 Johanneshov
Lindelövl Karin, fru, Bondegatan 82, 116 34 5t0ck_
h°1m
Lovén-Stefansson, Lillemor, fr., Stormtorna,
590 41 Rimforsa
Persson, Elsa, fru, Årstavägen 21, 121 68 Johanneshov
..
..
..
Sandström, Huberth, Grondalsvagen 15,
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5ten1::r'1EriC' Hlipsïtalflsbacken mf 1:3_43 Farsta
0 ms stadsblbhotellåíl I1_IB/Tlds nftsavd”
ox 6502' 113 83 stoc 0 m 2
Striímsten' Anmsoe E" fr" C/0 Nordahl' Ekuddsr
vagen 2, 131 00 Nacka
Waernbo, Per-Anders, c/o Hansson, Sundbybergsvä_

strl:

, _gen 19' 171 58 Solna
Oberg, Kerstin, fr., Ahlefeldts Gata 20, 260 80 Mun-

kæuungby

Avgiftsbetalning till postgiro nr 35 21 55 -

hagen

117 46 st0Cl(hOl1'11

:-_;

»l

Sigg, Gudrun, fru, Borensv. 15, 12168 Iohanneshov

Andersson, Birgitta, fr, Gullvivestigen 4, 290 20 Åhus
Asplund, Ruth, fru, Virebergsvägen 14, 17140 Solna
Aspman, Per, Ervallakroken 11, 124 43 Bandhagen
Aspman, Ruth, fru, Ervallakroken 11, 124 43 BandhaI

¿_'-

.'@ï1r:“'*'

~

Berg, Kerstin

/_.¿

1:;/«?1'f'?°:*s»

l¿'

Nya mgdlgmmmf;
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¿

Vid
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1971 års utgång kvarstod

fortfarande 545 medlemsavgifter som obetalda för det året. Vid senaste
årsskiftet hade tyvärr antalet obetalda avgifter ökat
till hela 890. Detta innebär,° att nästan hälften av
ionecéllenåmarnâ iilite betalaianagåan avgëâttšor sänasše
are.
ppen ar igen ons r
essa
r aran e a

Poste Restante utan att betala, eftersom medlemSkapet ej uppsagfg
Bo Ringborg, som är Sällskapets revisor sedan
i962, har ašimärktfopå attdutgiftern; tíivïrhstågñi' iå-

pmstcema' in att a en an rmg av É a or
till
stand, maste medlemmar, som glomt att

a an e
reglera
medlemsav iften för 1972, nu anmodas betala deng
na och, om möjligt, även tidigare resterande avgift.
Om endast Ca 900 medlemmar betalar sin Wgift
1973, foreslar revisorn och styrelsen med arbetsutskottet, att medlemsbladet endast utkommer en gang
per år tills vidare. Nils Perlin-Sällskapet vill ogärna
1

att sfipendiet skall

min51<a5_

Snarare avser vi att försöka få något bidrag för att
yttefligare kunna öka f'ti1_3_endie_f'
Lat oss gemensamt forsoka gora vårt bästa i den

riktningen!

Cuyf Engfräm

FERLIN-STATYN SKALL STÅ PÅ SIN PLATS

I

FILIPSTAD NÄSTA ÅR!

Det fattas fortfarande tyvärr
ca 10.000:

- för att kunna för-

verkliga den vällovliga
avsikten att placera professor
K. G. Beijemarks Ferlin-soffa
i

”snobbrännan” vid torget.

Över 100.000:

-

kr har

välvilliga Ferlin-vänner samlat
ihop. Konstverk av detta

slag är emellertid kostsamma
i

dag.

När ni t.ex. hämtar ut en

oväntad vinst någonstans eller

upptäcker ett överskott
avlöningskuvertet

i

- får vi då

än en gång be er

komma ihåg:

POSTGIRONUMMER:
340919-0

Anm.: Detta giro-nr gäller Ferlinkommittén

i

Filipstad. EJ för medlemsavgift till Ferlin-sällskapet!

Bilaga medföljer

PILOT
är ett ledande
pennrnärke
för Er som
skriver och
för Er som
ritar och tecknar
P§II|0'l'-pennor finns nästan
överallt där det finns pennor

Pøste Restante

Medlemsblad för Nils Iïerlin-Sällskapet Nr

1 1973

Styrelsens funktionär: Curt Enström, Nybrogatan 14, 114 39 Stockholm. Tel. 61 66 79
På dagtid tel. 231940 (efterfrågas: fru Nordell eller frk. Enström)
I redaktionen för medlemsbladet: Tor Englund, Sångvägen 3, 175 36 Iärfälla. Tel. 0758 / 174 69
Gunnar Larsson, Åsögatan 70, 116 69 Stockholm. Tel. 08/68 60 06
Tryck och lay-out: Rundqvists Boktryckeri i Göteborg

