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Medlemsblad för

Nils Ferlin-Sällskapet
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Om slagsbildenz Nils Ferlin på Lännasjon 1945. Foto: Kurt Bergengren.

0

Ü/Lø¿/,

%Z<;L,u7'°Z~éM;

2

f"“'”~

1.

äå /xac/<1

<é-»~w><f«/k 66%,

/.ffox

C-.fu

I/“*-”ii-(9,

«,@.°?f-É”

,/4 QR. šf

Å

ßf/vx

OfC{k/JCLQ

Å/Q

-

7/«ÄLL ,fc¿

/<1/7f7¿U

Lfíu. f/bmx

Mä

2/Cflfelw.

/.><»°

wfam /åfêwíf

dfu,

Sug

ÉÉÉÉÄC

Y/QYZÅV

GWNQM

~ë'=w^~5««

~

[».'-f-f.-»W"'

AoJ,š]\fc>v$

få

Jaa.

-

Jag /<0,u/Y'

ÖJÄGÉJQ/L

Q

-- -»-----~-~

.

-Vf

L

404

Ae

"

“

Q

wgl

ow

._

»<>\\<.; <1--~---«,.l.;I
'If

Å

Kära Poesivän!
Många som varit vana att få vår förträffliga tidskrift "Poste Restante” i
brevlådan eller genom brevinkastet kommer nu att sakna den. Styrelsen
har nämligen med tungt hjärta känt sig nödsakad att ur kartoteket stryka
775 medlemmar som inte i stadgeenlig tid betalat sina medlemsavgifter och
det betyder ju att de i fortsättningen blir utan tidskriften.

Men det betyder naturligtvis också att vårt sällskap i fortsättningen får
klara sig utan deras medlemsavgifter och det är klart att det är ett litet
avbräck. Det är ju avgifterna som gör det möjligt för oss att med vårt
pris stödja poesin, denna nödvändiga och ojämförliga kost när det gäller
att mätta hjärtats och känslornas hunger efter meningsfullhet och livsnärhet.

Det står dock 1566 trogna medlemmar kvar i kartoteket och det är inte
dåligt. Men eftersom vi lever i en penningförsämringens tid och måste
räkna med en naturlig avgång bland våra medlemmar, så måste vi, om vi
ska kunna hålla sällskapet vid full livskraft, se till att vi hela tiden får nya
medlemmar. En bred och effektiv medlemsvärvning från sällskapets sida är
av kostnadsskäl omöjlig. Därför, käre medlem, är det på dig det hänger om
fler människor än nu ska kunna få dela den glädjen det innebär att vara
medlem i vår förening och på så sätt få vara med om att hålla poesins makt
levande i vårt samhälle.
För nog vill du som vi ha en stark och vital sammanslutning som kan
dela ut ett stort och fint pris, nog tycker du väl som vi att Nils Ferlin är
värd ett sällskap som håller hans minne och hans poesi levande?
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Glad vår önskar din vän
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SPELKOSACKERNA ll
av Ienny Westerström

Artikeln om Spelkosackermz från föregående nummer av Poste Restante fortsätter här och behandlar
radiospelets mera kända visor och dikter.

vitt jag kunnat finna, har endast

var således denna dikt ämnad för schlagermarknaden, men den visade sig kvalitetsmässigt stå mycket över genomsnittet i denna
genre. Runnquist säger i sin bok apropå denna dikt, att Ferlin på ett märkvärdigt sätt ”balanserar vid randen av den slätstrukna schlagerns moras, utan att någonsin falla däri”.
Värt att nämnas är, att i det handskrivna manuskriptet till dikten, som finns i Ferlinarkivet
har den försetts med en annan men sedan
överstruken titel, nämligen ”En rapsodi om
ingenting”.

en av de i
ingående vistexterna varit
publicerad före detta radiospel, nämligen den
lilla dikten, vars första ord lyder: ”Kärleken
kommer och kärleken går, ingen kan tyda
dess lagar", vilken så småningom kom att ingå i diktsamlingen Från mitt ekorrhjul 1957
under namnet ”I f0ll<viseton”_ Redan 1932
hade visan givits ut på notblad av AB Populärmusik Stockholm i tonsättning av Erik
Fridén här med rubriken ”Kärleken kommer
och kärleken går, Visa i folkton”. Från början
Så

Spelkosaclcermz
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1941 kom den lilla kärleksdikten Inedi Ferlins och Brinés vissamling Tio stycken splitter
nya visor tryckta år och 1963 i vissamlingen
Du hjärtans tröst och liljzz, 25 visor med musik

också här i Brinés tonsättning. I Spelkoszzckernas första uppsättning (1934) sjunger en av
cle arbetslösa musikerna en tango, som beskriver livet som gårclsmusikant:
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I radiospelet Staden, 1935, ingick också
denna version av tangon, vars manuskript är
hämtat från Göteborgsarkivet. Även i andra
uppsättningen av detta radiospel ingick denna

Version' medan Ferlin däremot till anfíra upp'
förandet av Spelkosackerna (1938) till denna

strof lagt en liknande strof (som bygger på
samma versmått som tangon i övrigt) och
tre helt nya strofer:
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tangomelodin.

det är en sådan vacker'

liten kväll:

små så är

du

snäll,

ll

Lítên Visa vi
Vi Sjunga på din gård
lcfallen ligger sövande och varm.

medan

vill

(M

lystm

1“l'ïtig Lisa

som

den och se den som en

behöver

Nar Kaneri efàgeln

ska

lite

tystnat l

eller radion förlorat

am

vård.

sin bur

lur

någon

vi lyfta dej från fattigdom och kris
polis.

fastían vicevärden säkert; är

Refrängen här är identisk med den i Spelkosackerna l. I den slutliga versionen av dikten, som senare samma år under rubriken
”Gårdstango” kom att ingåi Goggles har Perlin gjort en ändring i refrängen. ”Det brister
nog i harmonin” . . . t o m ”. . sol och frost"
har utbytts mot följande rader:
_

6

förndmlíg är musikens rnakt.
Shakespeare sagt.

Men, varför ska en spelman då
så lafsi g gå?
Bortsett från att Perlin placerat de tre ovan
citerade nyskrivna stroferna på ett något annorlunda sätt stämmer denna version för övrigt med den i Spelkosackema H
Nasarevalsen, som också den trycktes senare under året i Goggles, fanns endast med
vid andra uppsättningen av Spelkosackerna,
men ingick också i radiospelet Byn, 1941, och
trycktes 1943 i vissamlingen Kanonfotografen.

Om vad det var som inspirerade Perlin till
denna dikt, berättar Erik Asklund i Bröderna
i Klara, (1962).

°°h årets ffämåtél ““61°dï
den lyfte? Sie från var

i

Så

- Och det har ja redan

Sorunda (Ivar Lo-Iohansson), en av bröderna, som drömde om att skriva ett stort
epos, brukade säga, att han bar sitt mörka
ämne inom sig. Apropå detta frågade Fabian
retligt vad det var för ett stort mörkt ämne,
varpå Sorunda svarade: ”Det handlar om nasarna
Dom undanskuffade dom fattiga
och föraktade, (iom som inte är några riktiga
handelsresande och som dröjer vid dörrarna
och tränger sej in köksvägen eller står i hörnen
och ropar ut sitt billiga krimskrams, sover på
ungkarlshotell och tröstar sej med brännvin
och öl. ." Det inspirerade Fabian till en av
hans mest kända dikter
”Nasarevalsen",
som det året gnolades av de andra på Café
_

Cosmopolite.”

Till denna dikt finns i Göteborgsarkivet ett
par utkast. Man kan se, hur Ferlin troligen
först har fått uppslag till refrängen och först
senare infogat upptakterna. Låt oss se, hur
den ena refrängen till ”Nasarevalsen” antagligen vuxit fram i de handskrivna manuskripten (se motstående sidai).
Sålunda kom denna debut inom ett nytt
medium att väcka ett sådant intresse hos Ferlin och Briné, att redan ett par månader efter
premiären på Spelkosackerna stod de ensamma som författare till ett nytt radiospel.
Om detta och de därpå följande spelen finns
det all anledning att återkomma vid ett annat

tillfälle.
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Här visas i tidsfölfd tre
olika manuskript till
refrängen i ”Nasare'ualsen”. Ett fjärde maskinskrivet manus har redan
fått den utformning som
dikten slutgiltigt fick i
"Goggles".
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Svit från sagoidyllen
av Elsa Grave

Medan omätbara förintelsearsenaler växer
växer den omätbara sagoidyllen
på sornmartorpet

PADDAN
Paddan låg i sin mossbädd

nersjunken
och likvälpösande
som en mycket knottrig

mjuk pepparkaka
uttagen ur en het ugn
som behöll dofterna
bakom sin lucka
paddan låg i sin mossbädd
och såg god ut
hennes ögon lyste
som mörkt glas
Bland alla oformliga vårtor
över hennes kropp
i skenet från de sagolika ögonen
såg hon inte längre ätlig ut
hennes godhet
var ändå dubbelbottnad
i ögonen såg vi inte bara glansen
utan också ett löfte
om det oförutsedda
som gömde sig
under drömmarna
medan vi jämrade oss till sömns
glömde vi den milda glansen
från ögonparet i mossan
tills någon vaknade
och mindes
sagan om den otroliga kyssen

---

BACKENS HIARTA
I torkans dagar
sjöng likväl ljuset
sjöng ljuset upp bäckens vatten
och under detta lager
av skimrande vattenhud
som nu tonade bort
visade det sig
att bäcken bar på

ett tiomila skelettdet innersta av bäcken
det undernärda hjärtat
var en klangbotten
av döda trädrötter
som svartnade
ochandades
som överåriga intervall
mellan vattenhjärtats slag
och bäckens botten
och vattnet sjöngs upp av solen
genom sammantvinnade förgreningar
i en tiomila allé
av osynliga träd

BLOMMANDE TURBULENS
Vansinniga träd
med ögon

vansinniga blommor
med snahelnäsor
jag känner händer
med avhitna naglar
fulla av hjärtats närhet

förvridna av växtkraft
sönderhrutna
av oförhrukat inre
det inre
som ingen utanför famnar
som redan vikit undan

vansinniga grenar
mot vindarna
vansinniga blommor
strör ut sina huvuden
igräset
och försvinner i markens inre
som sorlande källor

PÅ NYTT
På

nytt

skall kärlekens mörker
genomtränga och förtära
grähetens dunster
på nytt skall månen
växa i askans hav
Smuts skall förgäs
och svart jord äteruppstä
jordens svärta
djupna av regn
Vattenspeglar skall klarna
över trädens mäne

Vi skall överleva
där kärleken skyddar
våra liv
från vär lysande smuts

-

Mera om "Den grå teologin”
Med anledning av teol. dr Eva Äsbrinks artikel
i Nils Ferlin-Sällskapets medlemsblad Poste
Restante, 2/77, rubricerad "Nils Ferlin och den
svåra konsten att tro", är det mig angeläget
erinra om de synpunkter på Nils Ferlins inställning till religionen och speciellt kristendomen, vilka tidigare framförts av författarna
Stig Carlson och Ingegerd Granlund i Poste
Restante 2/70 respektive 1/74. Stig Carlson
skriver följande: "I en morgonandakt i radio
hörde jag en präst tala om Nils Ferlin som en
troende. 'Kan du höra honom komma.' Det
knottrar sig utefter ryggen på mig. Inte ens
detta ska han undgå. Visst är att han visste
mer om gud än en hel busslast pastorer. På ett
vis var hela hans liv ett ändlöst kyrkomöte
men sannerligen inte för prelater." 'Du lögn
som förde härarna till strids för religionerna'
citerar Stig Carlson i sina kommentarer till
en tidigare version av Ferlin-diktenTillen gammal bekant (ursprungligen rubricerad En visa
till lögnen) och fortsätter: "Men att försöka
göra Nils Ferlin till en kristen diktare är en

råd. Under rubriken 'Den grå teologin' framhåller Ingegerd Granlund ”hur tröstlöst det är
med alla dessa försök att göra Nils Perlin till
en troende kristen" och hon fotsätter i klartext: "Han stod helt enkelt inte ut med det
förnuftsvidriga momentet i den ortodoxt kristna bekännelsen. Nils Ferlin hade som bekant
prästerligt påbrå, och att han kunde sin bibel påminns man ju om i en mycket stor del
av hans diktning. Men inte för inte skrev han
om 'den grå teologin, vilken halkat på sin
egen halhets halka'. De raderna står i en av de
dikter som mest bidragit till missförståndet beträffande Nils Perlins inställning till kristendomen, 'Kan du höra honom komma . . _' (ur
En döddansares visor):

Oförsynthet' *_ _ _
All slags potentatskap hatade Nils Ferlin
och omvänt om man så vill. Han var moralist, ett kritiskt vakande öga som aldrig i livet skymdes av grannlåt och flärd. Säg att
han var 'religiös' som Carl ]onas Love Almqvist och du har en ganska sannfärdig bild av
Nils Perlins förankringar." Så långt Stig Carl-

Kan du höra honom komma, att han kommer
som=en psalm
så djup och så drömmande stilla
han vandrar dej till mötes i dagarnas kvalm
och han vill dej inte alls något illa.
T
.
han talar E' Éatln som den gm teologm'
wlken halkat pa sm egen halhets llñlkal
Men han talar som en ton ur en mjuk vzolzn
och han talar såsom aftonens svalka.

-

I sin underbara dikt Poet i brons karaktäriserar Bo Setterlind Nils Ferlin som 'onåbar',
men om denne var mindre onåbar för någon
utanför den ferlinska familjekretsen så var det
säkerligen för Ingegerd Granlund. Hon tillhörde den lilla krets av vänner som Nils Ferlin
kunde telefonkontakta
ibland mitt i naten
för att dryfta något problem. Med sin
klokhet och beredvillighet till assistans vid
uppdykande brydsamheter var Ingegerd Granlund ett värdefullt stöd för Nils Iohan Einar,
som hyste stor tillit till hennes omdöme och

-
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Den som Nils Ferlin här låter vandra i sin
örtagård är inte Kristus utan gudsgestalten
i skapelseakten
och då tänkte han sig inte
någon gud i speciellt kristen betydelse
Nils Ferlin var en stor moralist i detta ords
egentliga mening. Genomgående i hans diktning likaväl som i hans privatliv var spännvidden mellan strävan att göra det rätta och
den medkännande toleransen inför misslycl<andet, förmågan att överse med den mänskliga svagheten
hos andra om icke hos sig

-

-

---

själv. Intoleransen, både den teologiska och
den profana trångsyntheten, var vad Nils
Perlin först och främst angrep i både dikt och

Verkllgnel'___
Men en egenskap s0rn ranns el/anllgr srarl<r
nrveeklad nes Nlls Ferlln Var nans abselnra
obesticklighet. Den var total. Ingen människa
kunde förmå honom att göra något som stred
mer nans egen Upprarrnlng- Snneker eller srer'
slagna lörren Orn rördelar aV nager slag Var
berrkasrade Pa nenern- Det ar en mycket sall'
synt egenskap och djupt imponerande. Enk1
t tt
1<t;N'1 F 1'
=~'d'
_*
:i:k:,,ryc
1 S
er m var en var lg men

-

men den vackraste dagen som sommaren ger
har det liänt att jag längtat dit.
Längtan efter döden leder dock inte till

definitiv flykt från fysisk smärta eller psykisk depression. Innerst inne finns trots allt
livsbejakelse. Nils Ferlin har själv lämnat et
klart besked härom en replik till on Vän som
besökte honom på ett sjukhus i Uppsala på
hans sista födelsedag: ”Du, broder, förstår
att jag accepterar livet”. Det finns anledning
1

att minnas den repliken. Ryktesfloran blommer ymnigt ib1and_

berg, som under tre decennier hade oavbruten

Och nu åter till dr Åsbrink. I sin analys av
Perlin-dikter med och i några fall utan bibliska motiv balanserar hon å ena sidan de dikter
som hon anser tyda på en attraktiv inställning
hos Nils Ferlin till kristendomen, med dikter
med repnleiv tendens a den andra Med ein
balaneakt tycker nen eie få fram ett ja-nwikte_

kenrdkr med Nlls rerlln' nar l sin bok Bersl'
lelser nr mln levnnd slgnsï sln gode Vän elr
utomordentligt eftermale pa 24 sidor, vari be-

läge mellan attraktion och repulsion och avslutningsvis medger hon försiktigt att proreligionen är nevårfångat och
blemet Ferhn

grepp som rellgles' troende een krlslen lyser
välgörande med sin frånvaro. Däremot återger
Vilhelm Moberg strofer och versrader ur sju
Ferlin-dikter om döden, i vilka inga transcen-

svårbesvarat”. Beträffande jämviktsläget bör
observeras att dr Åebrinkl som med viset fee
uppfattar den ”tungan dikten Ett nnnne (nr
En döddanearee Visor) som ett tecken na Nile

denlaln tankegångar kernlner rlll synes:
Ratt ofta nar det lzant mej
när värken varit svår
att jag trevat i hans trappor
dar tystnaden rår.
”Döden
enda hjälp mot plågoru kOmmen_

Ferlins dragning till kristendomen, tydligen
inte vet att författaren efter publiceringen bevisligen tagit avstånd från denna monumentala
men oferlinskt undergivna dikt. Av en tidigare version (troligen från år 192.6) framgår att
Nils Ferlin närt en önskan att kunna tro, men

terar Vilhelm Moberg. Och i dikten till Dan
Andersson ar döden bara tystnad een re:

rernnrlers Vero nnr_ Vdrlr eb1eVekll_gr'__l :len
slutliga versionen elimineroar an sin ons 'an
att kunna tro och till sist angrar han att dikten någonsin blev skriven. Missuppfattningen
av den likaledes ”tunga” dikten Kan du höra
honom komma har i det föregående behandlats av såväl Ingegerd Granlund som Stig Carlson, båda nära vänner till Nils Ferlin och väl
förtrogna med hans arbetssätt och litterära
produktion.

Det är många som försökt profilera Nils Fer-

lln sem en krlsren lreende' men del 'sr psrsls
lande all de rlesls av dessa sldrlg nsrr någon
personlig kontakt med skalden. Vilhelm Mo-

Han har kolat ut sin mila

bell ell Ulla
lrlerl dl-”lm srllmmn lol/elen
een nu ears han

där alls lrlgen ere är'
Ur samlingen Goggles har Vilhelm Moberg tagit med i sin bok dikten Inte ens

-

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 vit

Nils Ferlins prästerliga påbrå har påpekats.
rikt begåvade farfar, Iohannes Ferlin,
var prost, men även om Nils läst någon av
dennes efterlämnade predikotexter, kan knappast någon religiös påverkan härledas till farHans

-
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fadern lika litet som till Nils' konfirmationslärare, pastor Anders Anngren (sedermera
kyrkoherde), vilken var gift med en faster
till Nils och som vid redaktör Iohan Ferlins
frånfälle blev förmyndare för Nils och hans
systrar Lisa och Ruth,
I Nils Iohan Einars beteendemönster som
elev i realskolan i Filipstad märktes inte mycket av hans prästerliga påbrå. Han beundrade
sin far och dyrkade sin mor. Nog sagt om påbrå. Under morgonandakten i aulan satte sig
Nils blygsamt på någon av de bakre bänkarna,
där han ambitiöst gjorde en flyktig bekantskap
med vissa av dagens läxor. Den sista terminen
kom han på ett raffinerat sätt att undvika morgonbönen. Han infann sig utanför ingången till
aulan först när utmarschen därifrån började,
då han sqilgfänigt lät sig Oljserveras al/ Vaderborande larare under vandringen ned till klassrummen. Den obligatoriska kyrkogången var
tredje söndag under läsåret avstod han från
tämligen regelbundet, eftersom tiden för den
kristliga uppbyggelsen sammanföll med den
bästa tiden för fotbollsspel och andra stärkande idrotter. Hos mera välanpassade elever inhämtade han uppgifter om dagens evangelium
och numren på några av de aktuella psalmerna, varefter han med tillförsikt kunde ernotse
ett eventuellt rektorsförhör. Nils' modersmålsoch kristendomslärare var teol. lic. I\/lagnus
Iungblom, prästvigd och enligt rektor Ialmar
Furuskog ”en av de skickligaste och mest vidsynta kristendomslärare vi haft i vårt land".
När dr Iungblom en dag kommenterade klassens svenska uppsatser sa han plötsligt med
Lippmuntran i tgnfallet; ”Och här har Vi en
som har skrivit hela uppsatsen på vers och det
får han gärna fortsätta med." Magnus Jungblom var en av de första som i Nils Ferlin såg
en blivande diktare. Och hans intresse för Nils
låg uteslutande på det litterära planet och inte
på det religiösa. Om Nils under studieåren i
Filipstad sysselsatte sig med religiösa spörsmål
så vidrörde han dem aldrig i kamratkretsen.
Men isolerad på ett epidemisjukhus skrev han
som femtonåring en psalm. Det föll sig naturligt med tanke på den litterära atmosfären i
det ferlinska hemmet och de tusen och åter tu12

sen psalmer och bibelspråk,

som värnlösa
skolbarn fullproppades med ännu ett par årtionden efter sekelskiftet. Nils och hans systrar hade infört ett tävlingsmoment i psalmläsningen. Det gällde att utröna vilken av de
tre som hade det bästa minnet. Men frigörelsen från gamla föreställningar blev mycket

mödosam för många.
Varken psalrnen eller visorna om vissa lärare och skolkamrater var debutalster. Redan
som tioåring skrev Nils i Karlstad sin första
dikt. Hans yngre syster Ruth, som ungefär
samtidigt skrev sin första dikt, har räddat sin
brors debutdikt från glömskan och återgett
den i sitt utmärkta bidrag till Värmlands mu
seums välredigerade minnesbok ”Nils Ferlin".
Systern Ruths utskrift av dikten ser ut så här:

Verser diktade av min broder Nils Ferlin
Jag W lfnizten gosse lag

som gffrïskoltm varje dag
Oíh 13517: Jag slllmt där enøgêng
Du gW__W_g mil Uärldfn lm lwets Smala Spång
Oíh :mf Jag Over Spímgen gått
Du fmlug skörda vñdlñg Så”
I Filipstad hade några klipska ungdomar
bildat ett l<OOperatiVt matlag i syfte att dels
förbilliga leVnaClsl<0Stnaderna, dels få tillgång
till en lokal, där man efter arbetsdagens slut
kunde (träffas och ventilera frågor av olika
slag. Lokal fick man i ett hus vid Hantverksgatan, ett stenkast från det vackra och traditionsrika stadshotellet, som bara en kort
tid
innan miljöförstörarna kom med sina
grävskopor fick stå som en naturlig och eff6l<tfL1ll bakgrund till Nils F6I'liI1S Staty.
Det kooperativa matlaget kallade sig kort
och gott BO, signum för Broderorden och inte
för Botten Opp, som Arne Häggqvist omisstänl<samt uppger i sin utförliga och på ett par
undantag när korrekta skildring av Nils Iohan
Einars liv och leverne. Och vad diskuterade
man då i BO-klubben? Det första världskriget,
politik och litteratur tilldrog sig största intresset men ibland fick även religionen komma med på ett hörn. l\/Ian startade också ett
par publikationer med snålt textutrymme men
med god plats för de i sammanhanget nog så

-

-

viktiga annonserna.

Publikationernas namn

var ”Oxhälja” och ”]ulhälja”, vilka Nils Perlin senare skulle komma att vidareutveckla på
sitt speciella sätt. BO-medlemmarna, som alla
hade valt hederliga men mindre bemedlade
föräldrar, ”emigrerade” en efter en för att
söka utbildningsmöjligheter i Stockholm, där
de återförenades och under benämningen Våffelbruksgänget fann ett nytt fäste i ett café
vid Observatoriegatan. Är 1916 anslöt sig Nils
Perlin till Våffelbruksgänget och diskussionsträffarna återupptogs. Som förberedelse till
mera systematiskt bedrivna studier i exegetik
äVVE1d<äd6 Nils Feflín Pr0f- Ü- E- LíI1db@1'gS
bok ”Gudsordets utvecklingsgång i världen",
med Undeffubfiken De Olika Te1i8i0ne1'1'1a5 bïb'
lar, under vilken även grekiska och romerska
livsåskådning-ar och filosofiska system ingår.
Att Nils Ferhn arbetat traget med sina rehgionshistoriska studier och att han dessutom
var en kampglad debattor f1c manga av Ordets förkunnare så småningom erfara. I stads
biblioteket påträffades ett exemplar av ”Kristendomen förr och nu", med kommentarer och
antikommentarer, och därmed blev prof. Bengt
Lidforss och hans uppgörelse med den liberala teologin det dominerande ämnet i Våffelbruksgängets diskussioner, som ofta inleddes
med högläsning av de mest väsentliga avsnitten i boken. I ett av dessa beröres dels dog-

naders fängelse för att han betvivlat ]esu övernaturliga födelse.
Bland mörkmännen fanns en prästerlig
kommentator, som ansåg att 'häxprocesserna
varit av positiv betydelse för religionen'. I en
antikommentar påpekade Bengt Lidforss att
religionen beräknas ha kostat omkring tio miljoner människor livet. Nils Perlin hade kanske
Bengt Lidforss' uppgift i minnet när han år
1926 skrev dikten En visa till lögnen, förlagan
till dikten ”Till en gammal bekant” (Barfotabarn, 1933).
I likhet med jungfrufödseln är ju uppståndelsemomentet i den kristna trosbekännelsen
ett viktigt element och i den frågan är det väl
rimligt att låta Nils Perlin själv få komma till

tals;
hete Tomas och har Svårt
,,

0

,_

för
_

det som raster sa arna realzkar,
p
g
p
.
jag heter Tomas och har svårt att komma
jag likan
bland andra än dem

tillro

Vrssr rmr Jag fm kørs och fm sorg och kval
ja' på hela rårrglcredagsdmmarr-ken

:lem Se' påsken ïed Mppsråndlílseraz
en spränger ju du maremuti en'
Iag är en främling på kyrkans faster
0Ck ßl1'íCk91” met' Uifl i Wlmlf låg,
jag Små/Sek kring 'W bland kl/kklms 8Ü5fe"
och førmar min egen Mppsråndelsedaå'

Denna dikt tillägnade Nils Perlin under en

men Om iungffufödeleenf 50mfÖ8afinu1'1igtín'
Pä9S¿i'fS i den 1<1'iS'fI1ê 'fT0Sb6l<ä1111@1SG11, delê
”häxprocessen” mot professor Knut Wicksell
år 1908. Upprinnelsen till denna process var

tågresa en författarkollega, som sedan ”skrev
ner den ur minnet”. En annandag påsk föredfOgS dikten i Sveriges Radio och därefter

enligt anteckningar från Våffelbruksgängets
högläsning följande. ”En tysk nyteologl pa5_

Publieefades den 'lf-f-8-U 1 en tidning: Som
lät det felaktiga rimordet ”liknar” passera

tor Immanuel Heyn, Greifswald, hade med
Stöd av en år 1892 på Sinai funnen handskrift

utan korrigering'
Nils Perlin blev ingen kristen dil<tare och
om han nu alls var reli iös frå ar man si
g
g
'
g
vilken av de mångfaldigt existerande religions,_
formerna han 1 sa fall bor hanforas till. Hans
intresse för Spinozas filosofi tyder på att en
panteistisk gudsuppfattníng inte var honom

I

.

..

..

rekiska on mal anses vara ZOO ar aldre
g
g
än de bästa kända urkunderna, i en broschyr
hävdat att läran om Iesu jungfrufödelse icke
e ns lara. I en nyfunna handskriften hear
ter det ordagrant: ']akob avlade Iosef, men Io-

vars

_

_

1

Vilken Mafia Var tfelovadf avlade le"
sus'. Professor Wicksell, som hade apostroferat pastor I-Ieyns broschyr dömdes till två måSer/ med

_

G

__

__

_

främmande. Att han satte den kristna etiken
framför Platons, som inte ställer i utsikt någon
kompensation för ggdheten, har förvånat någ_
ra av skaldens vänner. Patriciern Platons lugna
13

Närvaro i dikt och minne
Efter pensioneringen slapp han slitningarna mellan
folkskollärarens
och diktningen. Han sa
en gång att skolarbetet gav honom dåligt samvete
emedan han då fick så lite tid att skriva. När han
skrev däremot malde samvetet honom för att det kunde gå ut över skolarbetet. Därför kom diktsamlingarna glest under hans yngre dagar. Men kravet på
konstnärlig halt och äkthet var alltid omutligt.
Sten Hagliden ägde en gammaldags hederlighet
som var så djup och självklar att jag knappt tror han
var medveten om den. Hans sökande efter sannhet
var lika stor i liv och dikt.
Sten Hagliden studerade först till präst men snart
upptäckte han att mycket inom den kristna teologin
var honom främmande. Som exempel citerar jag några
rader ur ett brev av Gustaf Fröding, vilket Sten sände mig. Han betonar att Prödings syn sammanföll med
hans egen. Tyvärr tillåter ej utrymmet att jag återger brevet in extenso. Endast följande:
”Uppfattningen af Kristi lidande och död såsom
en betalning af Guds fordran hos de andra människorna förefaller mig obegriplig och allt för krass.”
Och vidare: ”Man kan ju tänka sig en mäktig hjälpare
sådan som Kristus med många medhjälpare såsom alla
hans efterföljare, hvilka oupphörligen äro sysselsatta
med detta slags bistånd
men den där rentvagningen i en annans blod förstår jag inte."
Om Gud är kärleken och allsmäktig, hur kan han
då tillåta det onda och människornas gränslösa lidanTeodicéproblemet! Något som
den? _- Ont? Gott?

sitt yrke

-

-

-

Sten Hagliden hör till de diktare vilkas konstnärliga
skapande flödade allt ymnigare ju mer ålderns höst
nalkades och fortskred.

och ombonade tillvaro i skarp kontrast till
timmermanssonens kan ha haft en viss betydelse för Nils Ferlins ställningstagande i frågan om etik. Han var alltid mycket misstänksam mot all sorts välgörenhet från överflödet.

Vid ett tillfälle ställde han Iack Londons krävande definition på välgörenhet som en parallell till bibelns maning att ge inte bara livklädnaden utan även manteln: Det är inte välgörenhet när man kastar ett ben till en hund,
men välgörenhet är det när man delar ett ben
med en hund och själv är lika hungrig som

hunden".

Dr Åsbrink har i sin artikel mobiliserat
14
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Viktor Rydberg, Karlfeldt, Pär Lagerkvist och
Karin Boye till stöd för sitt lätt maskerade försök till profilering av Nils Ferlin som en kristen troende. Skrivaren åberopar för sin del
Hjalmar Söderberg, vars novell Den förvandlade l\/lessias hörde till Nils Ferlins favoritläsning, och naturligtvis Bengt Lidforss vars välkända tes att ”all djupare religiositet ligger
bortom kristendomen”~anammades av hela det
ungdomliga Våffelbruksgänget och försvarades genom åren. Främst på barrikaderna mot
mörkmännen stod städse Nils Iohan Einar Ferlin. Hvad göres oss nu mer vittnen behof?
Gustaf Anølborg

Hagliden ofta återkommer till: ”Öppet, ständigt och
med häftig iver/kommer jag åter till det jag inte förstårs/ himlakropparnas gång i rymden,/ människornas
inre av ont och gott/ någon form av Allmakt
Ändå levde inom Sten Hagliden en konfessionslös
känsla av Gudsväsendets, kärlekens, existens. Han var
inte ateist. Sin religiösa upplevelse uttrycker han i
många dikter. Slutraderna i ”Församling enbacke” lyder: ”Vi tror på den treenige:/grönmark/ varmvind/
i sänkan talar bäcken/ svala ords hugklarvatten

Är till för nålars måfå

svalan”
Andra tecken för Guds närvaro kunde han återge
så här:

gjort att såras.
Hårdfingrade brodös,

- - -"

-/

GUDSGLAM
(sent adertonhundra)
klar så den
klígßißf
potatisskörden slutad och han kom in mot kvällen

När septemberluften en dag var

så

till färsm

brasan, lillpojken tultade emot, hustrun

åter välsignad

- brösthög

- strök honom över håret, pipan

tygspjutens rätta mark
att inget annat skadas!
Ränn djupt, likgiltigt var,
tills huvun
spritt glimmar som ett etterstänk
trätt synålsöga flaggar blod,
11-Ubitef ¿.-,ilke_

Ack gråa vråfing,
det undgnglängäa

nåd ge mig nåd!
ty där du inte tror
och där du aldrig vet
är smärta

Eller läs dikten ”Fågelskrämma” som bistert gestaltar den utnyttjade och utsugna människan:
Przsgiven at blasten,
“_gluddeml/mama Schsm

och

väntade på

fönsterbordet och solnedgången göt guld ur rutorna
hörde han hur Gud glammade med honom vid

a_¿tÛnvm,plen_

Sten Hagliden avbröt sin utbildning till präst och
efter ett mellanspel som journalist valde han slutligen samma yrke som sin far.
lYrl5l<a Stil är 0rCll<naPP Oelï l<0mPrlrrle'
Hgliden
Tail, där fÖrel<0rn1ner alrlrlå en 9l<Y1nr eV rer0rll< eller
Yvigher- Denna l<0nCenrrari°n rlll Cle rör UlrrYel<

innehåll endast nÖ¿lVänCll8e bllderne ger tllkrer'
nä intensitet 0Cl1 ÖPPnar Per5Pel<llV- Där rlrlrle dlk'
fel' S01'n nästan Clallräl' i Snblirn Skönhet:
Oeh

SENIUNIS
Senjunzs vimlarmygg.

Månens tunna skära
m-ltml, bort ull-mma_

zsparvflocken
och snöskatornas skratt.
Hatten dznglar
vlfflklg llv fugelspzllning
Och

mckskorten dm/[ger I grönskan'

Mig tomma människa
har man hängt upp

får att få

lomlguljljskorgarna fö-d,,ågel:ullñ_
Bland de många diktare som starkt engagerade Sten
Hagliden fanns Elmer Diktonius, Birger Sjöberg, Nils
Ferlin, Gustaf Fröding. Under de sista levnadsåren
framförallt Fröding: Människan Gustaf Fröding, hans
poesi och tragiska livsöde. Det finns drag hos dessa
författare som är själsligt befryndade med Sten Hagliden själv: Humorn. Den tragiska ironin. Den osentimentala medkänslan med ”de utanföra”. Musikaliteten. Oron. En sträng och obekväm religiöst mänskHg moral

vlndläs ll-mmll
Alltid föwäxu m,d_ kväva och fö1,snåm_

Att belysa alla de dikter om musik och tonsättare,
vilka också ingår som en viktig del i Sten Haglidens
verk, skulle kräva en särskild artikel. lag låter en av
Stens sena dikter avsluta denna betraktelse:

dina vårstegs fras i gräset,
myggton och din klännings sus,

MÅHÄNDA TILL TRÖST

1-

DI-nu 5¿eg_

fläkt från din

gång_

-

mami
nñttijuniljus

.

..

.

Ha ingen radsla, frukta inte.
Tusen år de som har gått före:

Sten Haglidens ”karga ägor" och utmarker utgör
en brokig värld av ting och liv vilka symboliserar
skiftande situationer, skuld och oskuld, det betydel-

-

sefulla i det skenbart obetydliga, utsatthet
stundom skildrat med drastisk humor, men alltid med en
varm underton. ”Nåldyna” t ex ger en bild av det
smärtsamt värnlösa:

"avlidit”, "insomnat”, ”hastigt gått från oss” _ _ _

Slmmfäívuffßf,
H1Mlff”lI1fíl0T1Fl2H,
skyfflats i urnor som aska, eldvittrat ben,
strötts anonyma i minneslundar
Skräcka dig ej fast din dag är förliden
och du stirrar i aftonsken.
. .

.

Eva-Lisa Lennartsson
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VINDEN
Musik och text: Tor Bergner
Arrangemang: Anders Dahl
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Den skrämmer den tärning som är kastad
av tanklös, förintande hand.
Vår tid är sned och förhastad,
på väg mot förgängelsens brand.

Vi skall söka oss ostörda ställen
men tror du det finns några kvar?
Kanske ängen i högsommarkvällen
kan ge oss uppriktiga svar?

Tänk, blommornas doft inför natten
och soldagars gnistrande flyn
och fiskvak i levande vatten
får ej bli blott vår inre syn.

Ia, hör trasten han ropar från lunden:
”Nu mänskan oss dödar med giftl”
Och svarar gör vråken på stunden:
”]a, hon reser sin egen grift.”

Ser du hinden som betar i liden
och fågeln som singlar i skyn!
Låt oss Maj Brit ta' vara på tiden

-

i lugnet här fjärran från byn
ja, låt oss ta' vara på tiden
i lugnet här fjärran från byn!

BRUNNEN
av Ingeborg Erixson

Djupt i hjärtat
den multnade brunnen
Mellan väggarnas sjögräshala
svarta skuggor

lever man ännu

hugger sig upp i blodomloppet

Under ett tak av drivande lövverk
gungar man i en vaggande farkost
drömmer förhoppningsfullt
återupplever

tingen som funnes de
första gången
Solen lägger sitt bladguld i vattnet

Dagen har lockar och himmelsblå ögon

Djupt i det svarta brunnskaret nedsänkt
drömmer man syner av ömtålig friskhet
Då, en afton, känner man stinget
Var detta jag? Iag är ju en annan .

. .

Avståndsnära

ur sten och förmultning
sipprar grundvattnet tydligt och smärtsamt

Här finns stor generositet och en liten, liten gnet
Det finns säkert många anledningar att vara
tacksam mot Värmlands museum. Den som
just nu är aktuell för mig
och borde kunna
uppväcka samma känsla hos många, inte
är att
minst bland denna tídskrifts läsare
landsantikvaríe Gösta von Schoultz tillsammans med intendent Barbro Iärliden gett ut en
minnesbok om Nils Ferlin. Utgångspunkt är
den minnesutställning museet visade 1976,
och som sedan drog genom1andetSOmVand_

som tillrättavisar Åke
Runnquist, för att denne inte gjort sin läsbara och mycket läsvärda bok om Ferlin till
en snustorr avhandling; som undervisar Ienny Westerström om vad hon skall ta upp i sin
pågående Ferlin-studie; som överallt söker och

ringsutställning.

skrev:

-

-

Det är en livlig och vacker bok. Ätskilligt
av innehållet har tidigare stått i Poste Restante; gott att här ha det samlat inom ett par
pärmar. En del är nytt, också för den som gans-

En besserwisser,

finner de negativa värderingarna.

mmlalyr' mllll beslorlnng '
kritiker om vilken Nils Perlin

Han llknar'

den stränge

1
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föll/lllm ell års beredning;
men Slekm av llögspänllslednlng
föll spmlvallnll läll på hans l70l'd-

kaunllga

lölll med vad som Skrlvllf flm den
oforliknelige skalden och den rattradige, ge-

Strunti denne lille petimeter!
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Att Barbro Iärlidens namngivande
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Den på annat sätt oförliknelige Uno ”l\/lyggan” Ericson berättar en för mig helt ny his.
.
tona (har jag missat nagot av hans program?)
om hur han upptäckte Perlins skivdebut ”En
..
.,,
..
marknadsrapsodi , under saregna forhallanden inspelad i juli månad 1935. (Kunde man
inte tänka sig att den spelades över på en EP
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det ar hon sakert lika medveten om som Poste
R
0
k
est an šs maïga kuplïllal 15 lltïnma prenumeran r.
.
e
en Sa en an Omp e Ellas
Jag gläder mig mycket åt att hen avslutar
sin genomgång av 1:er1in_bi1dema med ett

Och/ med Uno lllvlyggansll llllkomslberällelse
På Omslaget/ 8aV5 ut På nYlft?)

”porträtt i ord". Ett mycket sällan återgivet,
mycket minnesvärt av kollegan Evert Taube:

_

0
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Stån Hagli-delps lperlsonliga vittnesmål oån
ur an upptac te er ins poesi, men missa e
ett personligt sammantraffande med poeten
har minst en obeskrivligt återhållsam poäng.

-

Som sagt är det en rik och skön bok, som
ger många nära minnesbilder, fakta och mil-

loer'
Det enda som förvånar är, att man i detta
sammanhang släppt fram en liten gnetig person. Han heter Ian Mogren, är bara docent,
inte professor ”i ben- och stendikt”.

-

Cymnol-Ski pmlemd
med outgrundlig blick,
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lllllgllns lllllg lg' eselllelll
och med aluellantens skick
står Du, redan legendarisk,
komedmmrl-Sk, pillemmiskl

lucídorisk och pindurísk
íßlê
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Hell Dig, Broder Nils Ferlínl
Axel Liffner
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TVÅ OTIDSENLIGA ANTECKNINGAR
vid besök

å

Kulturhistoriska museet i Lund

av Stig Warren

VID BÖDELNS SLÄDE
När isen ligger behövs inga lotsar.
Så skrev von Döbeln till sin kung som svar
på skällning som han fått av majestätet,
och det var kanske lite väl förmätet,
men Döbeln var ju den han var som karl.
Han hade lånat lotsarna på Åland
utan att fråga kungen om han fick,
behövde nytt befäl som mycket annat
i sin armé som var i uselt skick,
och hela läget var ju rent förbannat.
Det var det året 1809,
då själva huvudstaden stod på spel.
Historiens gudinna, gamla Klio,
får väl bedöma om han gjorde fel.
Men orden som von Döbeln skrev till kungen
som svar på skället, sänt med en kurir,
dom är för undertecknad elixir,
när jag till snöpligt återtåg är tvungen,
vilket ej sällan är min ödeslott.
När isen ligger behövs inga lotsar,
säjer jag mej och kämpar på så gott
jag nu förmår med mina ynka vapen,
tills jag förstås är kvitt all galenskapen.

DAGSTORPSSTENEN
Ej silverne är runorna men röda,

dock ej av blod; man har dem färglagt för
att även den som knappt är amatör
ska kunna läsa utan nämndvärd möda.
Här står det nu på stenen att en son
till minnet av sin fader satte denna.
Iag följer teckenslingan med min penna,
och plötsligt är jag fjärran härifrån.
En fräck transistor nära stör med skvalet
av dagens värsta skränrepertoar,
men jag förunnas flykt till 1000-talet
och Sigismund som nyss har mist sin far.
Och det är jag som konsten kan att hugga,
och Sigismund är glad för att jag kan.
I juliregn som stilla börjar dugga
blir skriften klar och jag en lycklig man.
l\/len för att återgå i tid och rum,
är denna runsten något mer än mycken
historia; den är ett unikum
av nutidskärlek till historien.
För krossen sprängd i mer än hundra stycken,
har denna runsten fogats hel igen.

NYA MEDLEMMAR t

0 m 15

mars 1979:

Kriland, Hedström-, Christel, Rindögatan 6,
115 36 Stockholm

Ahlgren/ Lennart/ srakergaran 11/ 803 56 Gavle
Alexiusson, Bengt, Yrvädersgatan 15, 573 00 Tranås
Andersson, Fred, Folkungagatan 68, 116 22 Stockholm
Andersson, Ian-Olof, c/o Bykoff, Iungfrugatan 56
114 44 Srocklïolrn
Andrén, Yvonne, Adventsvägen 10, 415 14 Göteborg
Berglund/ Lars/ Prosnecr Hlllgatan 12/ 412 51 Goteborg
Berntzén, Hans, Vintervägen 15, 8-61 00 Timrå
Björsell, Åke, Fjällgatan 70 B, 502 61 Borås
Brennor/ Laila/ Brogrand 7/ 194 00 UPPland5 Va5bY
Brenner/ Sten/ Brogrand 7/ 194 00 UPPland5 Va5bY
Brevskolan, Informationsavd., Fack, 126 12 Stockholm
Broberg, Björn, Dalgången 8, 182 74 Stocksund
Cederlöf, Barbro, Hildebrandsvägen 31,
161 53 Bromma
Cederlöf/ Lennart/ l"llld9b1'and5Vag9n 31/
161 53 Bromma
Cedlnr/ Dan/ Sklnrbanegafan 5 B/ 723 39 Västerås
Cnrlsforson/ ElVY/ UggloVagen 21/ 131 44 Nacka
Dannsredf/ Gustaf/ NYlorg5gatan 11 B/ 116 45 Stock'
nolrn
Dlllén/ Blrglf/ Dnk\/agen 17/ 161 50 Bromma
Edmark, Håkan, Fågelgatan 34, 149 00 Nynäshamn
Eklund, Gunnar, Häradsvägen 1, 151 49 Södertälje
Enokssonf Brlla/ Barselaacksgaran 53/ 216 20 Malrnö
Estvall, Kajsa, Fredsgatan 6, 302 46 Halmstad
Fransson/ Olle/ Harnngaran 9 C/ 149 ÛÛ Nynäshamn
Frodnolrn/ Bertil/ Trädgårdsgatan 9/ 520 40 Plobš'
Fredin, Lars, Främlingsvägen 16, 126 48 Hägersten
Prlsrads Folkhögskola/ 513 00 Frlrad
Gunnarh, Birgitta, Åkarp, 570 85 Silverdalen
Gunnarh, Urban, Vildanden B 305, 222 34 Lund
Hansson, Ceciiia, Vildandsväg. 14 Lzzoe, 222 34 Lund
Hansson, Rolf, Seminariegatan 57, 791 00 Falun
Herrström, Agnes, Föreningsgatan 21 C,
280 61 Knislinge
Hiort af Ornäs, Barbro, Narvavägen 29, 114 60 Stock
holm

Hjelte, Ulf, Bellmansplan 3, 632 30 Eskilstuna

Hlem' One' Banérgatan 4'

114 56 Stockholm
Hakansson, Ragnar, Radmansg. 7, 114 25 Stockholm
Hållén, Gertrud, Draget, 450 45 Bohus-Malmön
laI“lSS0n/ Karl'GÖSfa/ Larnbergsg- 8/ 652 21 Karlëfad
Jansson, Maj, Högsätravägen 26, 181 58 Lidingö

Iedenberg, Evert, Berättelsegatan 2, 422 42 Hisings
Backa
Iohansson, Arne Bertil, Västerstigen 8, 163 54 Spånga
johansson, Eva, Adelgafan 11 A, 393 50 Kalmar

Iohansson, Ingegerd, Västerstigen 8, 163 54 Spånga
Jonsson, Manßritt, Mansdaivägen 13,
291 65

Kristianstad

Karlsson, Åsa, Salagafan 40A, 753 25 Uppsala
Kleveland, Eva, Nittedalsgatan 43, 2000 Lilleström,
Norge

Kullin, Knut, Nynäsvägen 360,

122 34 Enskede

Lagerstedt, Bengt, Pack, 730 71 gaiboned
Larsson, Dagmar, Andreas Rydeiius Väg 10,
223 66 Lund
Larsson, Ernst, Björkhagsplan 9, vån. 7, 121 52 Iohannesnov
Laurell, Bengt, Strandvägen 14, 462 00 Vänersborg
Lavén, Sven, Västergatan 22, 671 00 Arvika
Lewin, Holger, Varnas, 543 00 Vingåker
Lind, Ingegerd, Mattsbogatan 11, 774 00 Avesta

Lindh, Ulf, Norrlidsvägen 18, 381 00 Kalmar
Lindén, Ann_1\/iarie, Voiraf Tharnsgaran 13,
412 75 Göteborg
Lindgren, Margareta, Rålarnbsvägen 29,
112 59 Stockholm
Lindström-Sylwan, Ingrid, Styrmansgatan 20,
114 54 Stockholm
Magnusson, Kjell, Döbelnsgatan 1, 291 31 Kristianstad
Mellergård, Anna, Ängegatan 28, 831 00 Östersund
Nilsson, Agneta, Byggmästaregatan 21 B, 222 37 Lund
Nilsson, L-ars, Pilgården 3, 652 26 Karlstad
Nilsson, Roy, Skogsmilsgatan 7, 421 37 Västra
12rö1nnda

Nilsson, U11a, Yxneinnga, 330 21 Vassrnclöga
Norberg, Eva, Professorsslingan 13/125, 104 05 Stocknolm
Ohlsson, Kaj, Trelleborgsgatan 1, 214 35 Malmö
Pihlskolans Bibliotek, Klockarvägen 4, 712 00 Hällefors
Reichenberg, Olof, Heimdalsvägen 11, 182 63 Djursholrn
Sandström, Bo G., Hasselagränd 13, 162 23 Vällingby
Sjögren, Åke, Box 38, 230 30 Oxie
Sjöqvist/ Blrglr/ Parkgatan 37 B/ 652 21 Karlstad
Strand, Margareta, Styrmansg. 52, 114 60 Stockholm
Södergren, Nina, Emågatan 26, 121 57 Johanneshov
Thalén, Kerstin, Plantskolevägen 85, 122 38 Enskede
Wallström, Barbro, Ekonomigården, Slottsskogen,
414 76 Göteborg
Wejdeby, Peter, Sveavägen 84, 113 59 Stockholm
Wennemo Kari Iärneksvägen 48 163 60 Spånga
Wennergren, Gunnar, Ångennannagatan 121,
162 22 Vällingby
Viksten, Hans, Tegnérgatan 6, 113 58 Stockholm
Wilson, May, Grubbensgatan 3 nb, 112 32 Stockholm
Wíf'fr0Cl</ lrrna/ Brahegatan 42/ 114 37 Stockholm
Zättervall, Inga-Lisa, Duvholmsgränd 52, 127 41 Skär110lII1eI'l

Zättervall, Vilhelm, Duvholmsgränd 52, 127 41 Skärholmen

Åkerlund, Mats, Pålsjövägen 20, 223 62 Lund
Åquist, Karin, Nybohovsbacken 65, 117 44 Stockholm
Årling, Margareta, Pudelgränd 48, 123 62 Farsta
Åstrand/ l-lllY/ TorgnYVägen 30/ 161 54 Bromma
Övenius, Nils, Västerplan 9 B, 711 00 Lindesberg
21

I morgon

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

når vi bergen
baday den gala färgen

Styrelsen för Nils Ferlin-Sällskapet får härmed
na verksamhetsberättelse för 1978.

1'

läm-W

Styrelsens sammansättning:

Än en natt
innan gryningsvinden
flyr förbi skygg som sommarhinden
pa sluttningen ner mot dalen
där vägen går till trefoten i tempelsalen
och källan spränger stenen
flödar som det vita blodet ur offervenen
hjortarnas vatten, Artemis vin.

Ordförande
författaren Sandro Key-Åberg
Vice ordförande

direktör Olof Ögren

Sekreterare

redaktär Gunnar Lamm
skattmästare

direktör Curt Enström
Övriga ledamöter
riksdagsman sven Aspling

Månens solspegel skall lysa
de sista stegen som en gäng de

första

fil mag Tor Englund

Vattnet ska” vänta

redaktör Edvard Matz

som nyfängad fisk i mänstrålars nät

511PP1@2=1Hf2r

innan stormfloden splittrar de bojor som binder
sliter i trasor länkar och hinder.

Bert Westerström

uníversitetsbibl Ola Christensson
skädesp Eva-Lisa Lennartsson
konstnär [dun Lovén

Adlungefad 1°dam°*
fil mag lenny Westerström
Redaktör för Poste Restante
red Gunnar Larson
Sammanträden

Kønstnaren Birger I-lndbelfg
ställer ut Oljemålningar på Galleri Lucidor

'
Hornsgatan 36 i Stockholm under tiden 28
april-18 maj. Huvuddelen av målningarna är
från de senaate åren, men ett tiotal har tidigare varit utställda bl a i Frankrike'

Det var Bit-ger Lindberg som svarade för
layout och en stor del av illustrationerna i den

märkliga engånglstidningefl UU: P' A'”__1939
med Nils Perhn som an5Var1g utgïvafe Ülarma'
YE beskriven i P R nl' 1, 1971). Tidningen l<0Stade 1 krona (numera ca 100 000 proc dyrare
antikvariskt) och i anmälan meddelades: ”För.

.

..

..

lusten tillfaller fattiga konstnarer, framst herrarna Nol Benkow' Gösta Blelkebof Birger
Lindberg OCl'1l\lilS l:eI'liI'1".
22

Nils Ferlin-Sällskapets styrelse hade under 1978 tre
protokollförda sammanträden. Årsmötet den 9 maj
hölls på Sjöfartshuset. Sandro Key-Åberg oinvaldes
till ordförande och övriga ledamöter fick förnyat förtroende. Ienny Westerström utsågs till adjungerad
ledamot. En valnämnd bestående av Maj-Brit Carlson Ebba Ehrenborg och Karin Nordell inrättades.
Förslag till stipendiater avgavs till ett antal av tio.
Vid den efterföljande supén deltog ca sextio personer. Med sedvanlig behållning kunde de närvarande
lyssna till Eva-Lisa Lennartssons förnämliga recitation. Dessutom läste Henry Iserman dikter med fin
inlevelse. Till aftonens lotteri hade ldun Lovén och
Sven Mellberg skänkt originalkonstverk. LT:s Förlag, Rabén & Sjögren, Harald Forss, Sandro KeyÅberg, Tor Englund, Gustaf Andborg, Ebba Ehrenborg, Barbro Casselli tillhörde de generösa bokgivarna. Lotteriet inbringade 830 l<r.r
,

Fe'h"'p"set

°
' 5"'f f h
t f tF l' - '
fd l d
lån? ars er m Pm u e a es 1.. 10,” 5 “fe 5 es
vaning den 24 oktober. De tva priser pa vardera
5000 kronor som undantagsvis utdelades detta år tillföll Ingeborg Erixson och Anna Rydstedt. Sandro

Tyvärr har Sällskapet vid årets utgång måst stryka
ej mindre än 775 medlemmar, vilka ej betalt sin avgift sedan 1975 eller tidigare. Kvar står nu ca 1560
medlemmar. Av dessa har drygt 500 st betalat in förskottsavgifter som totalt uppgår till 11 100 kronor.
Dödsboet efter Tore Eriksson, Kabytorp, Fjärdhundra,
har inbetalat ett till Sällskapet testamenterat belopp
å kronor 2000:-, vilket självfallet utgör ett lika oväntat som välkommet bidrag. Vissa medlemmar har
dessutomh skankt smarre. penninlgbidraš. Inte heller
detta ar ar nagra_organ1sa-trons ostna er utover telefon, porton etc. forekommit.

Key-Åberg belyste ingående stipendiaternas insatser,
varpå stipendiaterna läste några av sina senare dikter. Georg Funkquist var aftonens recitatör. Ordföranden påminde om den nyligen avlidna hedersordföranden Ingegerd Granlunds insatser under en lång
följd av år från Nils Ferlin-Sällskapet tillkomst.
Styrelsen hade tidigare utsett Tor Englund att representera Sällskapet vid minneshögtiden över Ingegerd
Granlund den 30 augusti.
Inkomster och utgifter
_nk
k
h 0
h
U d
nya
s
ar ti omm
n er ver sam e sare
..
medlemmar, varav 1 st med standigt medlemskap.
Antalet medlemmar som utträtt eller avlidit är 25 st.

-

_

Iövrigt hänvisas till följande balansräkning.

BALANSRÄKNING
per den 31 december 1978

VINST & FÖRLUST KONTO
Stipendium

Poste Restante

Revision

10 000:
18 659:-

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

2 105 :10

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

Allmänna omkostnader

-

.

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

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

_

_

250:

_

Medlemsavgifter
Gåvor . . . . . . . .
Räntor . . . . . . . .
. . . .
Samkväm

-

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

_

.

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

_

.

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

21 595:

-

445:
3 433:95
1 062:90
2

28 536 585

Årets underskott
Kl'

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

Kr

31 014: 10

2

477:25

31 014: 10

UTGÅENDE BALANS KONTO
Kassa

_.

130:60
309:72
41 000:05

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

3 943171

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

Postgiro
. . . . . .
Bank (36 12778)
Bank (25 36814)

Kapitalkonto . . .
Årets underskott

_

. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

_

_

1

Nils Ferlin Fonden
Medl. avg. 1979 . .

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

40 000:

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

11

Stockholmsstatyn

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

-

100:30.

2 268 :67
2 477=2s

4 745 =92

Kr

511301-

Kr 51130:-

Stockholm i februari 1979
Sandro Key-Åberg

Gunnar Larson

Sven Asplíng

Edvard Matz

Olof Ögren

Tor Englund
Curt Enström

REVISIONSBERÄTTELSE
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.

Efter verkställd granskning av räkenskaperna för år
1978, för Nils Ferlin-Sällskapet får jag härmed avge
föllande berättelseIag har genomgått protokoll och styrelsens berättelse över verksamheten.
Stockholm den

5

mars 1979

Birger Backvall

23

Bilaga medföljer

KALLELSE TILL MEDLEMIVIARNA

Nils Eerlin-Sällskapet håller ordinarie årsmöte
tisdagen den 8 maj 1979 kl 19.30

i Sjöfartshusets Festvåning, Skeppsbron 10, Stockholm
föredragningslistan upptar bl a nominering av kandidater till 1979 års Ferlin-stipendium. Styrelsen erinrar om medlemmarnas rätt att föreslå stipendiat.
Efter förhandlingarna vidtar den sedvanliga årsmötesmiddagen med herrgårdsstek, stort glas vin el
öl och kaffe till ett pris av 57 kr inkl. serviceavgift. Högst 70 deltagare, d v s de som först anmäler
sig. Senaste anmälan till middagen den 3 maj till fru Nordell, tel 08-36 2.9 20. Anmälan är bindande. Bok- och konstgåvor

till

det sedvanliga lotteriet är mycket välkomna.

Hjärtligt välkomna till årsmötet!
Styrelsen

NILS PERLIN PÅ SKANSEN
Lördagen den 9 juni 1979 blir en stor dag
på Skansen, där i princip hela dagens program ägnas åt Nils Eerlin.

vén och Hans Viksten. Kommittén är givetvis
tacksam för ytterligare konstnärliga bidrag till
auktionen (hänvändelse till Curt Enström, se

Den kommitté som bildats för att förverkliFerlin-staty i Stockholm
(med bl a flera av Nils Eerlin-Sällskapets med-

nedanl'
Det preliminära programmet upptar också
framträdanden av välkända artister i och

lemmar) Skall som central programpunkt arrangera en konstauktion med Karl Erik Eriksson vid klubban. l\/Ian hoppas få in en vacker
slant. Hittills har till utrop skänkts konstverk
av bl a Xzet (genom Ingeborg Erixson), K G
Bejemark, S O Ehrén, Nisse ”Ritarn” Ionsson,
Gudrun Key-Åberg, Birger Lindberg, Idun Lo-

utanför Sällskapet. Man tänker sig vidare att
Ordna med försäljning av 1/Perhnianaf, bl

ga planerna på en

Pote Reâfälntß

böcker och Skivon

I

Eftersom Skansen-ledningen utlovat vackert
försommarväder, har Sällskapets medlemmar
all anledning att anteckna dagen. Väl mött!

Medlemsblad för Nils Eerlin-Sällskapet

Nr

1, 1979

Styrelsens funktionär: Curt Enström, Nybrogatan 14, 114 39 Stockholm. Tel 61 66 79
På dagtid tel 36 29 20 (efterfrågas: fru Nordell)
Redaktör för medlemsbladet: Gunnar Larson, Åsögatan 70, 116 24 Stockholm. Tel 08/68 60 06, 0764/364 89

Tryck: Rundqvists Boktryckeri i Göteborg
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