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sens samlmg, skänkt till Göteborgs llniversítetsbibliotek.
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Kära Poesivän!
Jag sitter här, 5 trappor upp, i mitt lilla krypin vid Tegnérlunden och ser
ut över Stockholm, den sköna synderskan. N Kzs klocka vrider sig på sin
axel, Stadshuset lyfter sina tre kronor mot den molniga himlen och rökarna
stiger bortöver Kungsholmen. Det är en växlande och vidsträckt utsikt
över staden som jag har. Den ger mig samma känsla av frihet och rymd, av
utrymme för tankens och hjärtats rörelser som god poesi kan göra, och
som envar av oss kan behöva i denna mörka tid.
Iag är glad att kunna säga att vårt poetiska sällskap fortfarande lever

ett gott och starkt liv, till stor del tack vare de energiska styrelsemed-
lemmarnas hängivna arbete. Men det beror naturligtvis också på dig, käre
medlem, som så troget och ihärdigt betalar in din medlemsavgift. Fortsätt
med det, min vän, för även om poesin sitter trångt i vår värld så behövs den.
Du tror väl som jag, att riktigt levande är inte en människa om hon inte har
en liten vrå också för poesin i sitt hjärta?

En riktigt stor och duktig vår önskar dig
din vän

Vad PR kan leda till

Sällskapets mångåriga medlem Gerda Nord i Häger- Denna goda idé vill vi gärna föra vidare till andra
sten, syster till Nils Perlins ungdomsvän Ivan "Spe- medlemmar, som kanske också tycker att Poste Re-
leman” som skalden apostroferat i både ”Syner i löv- stante rent av kunde vara mer värd än den blygsamma
sprickningen” och i flera andra dikter, beredde oss medlemsavgiften. - Alla gåvor till Sällskapet bidrar
alla stor glädje i höstas. Hon överlämnade 1.000 kr ju till vårt enda ändamål: att hålla Nils Ferlins minne
till Sällskapet och hon motiverade sin generositet med, levande främst genom vårt alltmer uppmärksamma-
att hon ville tacka för allt vad Poste Restante gett de årliga Ferlin-pris.
henne under åren. Skuttrnästaren
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TILL BRODER I KLARA
Några funderingar kring dikten Löpsedel

dv docent Per Rydén

Löpsedel måste räknas till Nils Ferlins centra- Dikten Löpsedel gör i Goggles första av-
la dikter. Den hör numera hemma i genom- delning sällskap med flera andra kända dikter.
brottets Goggles men ingick ursprungligen Där finns Marknad, Djurgårdsmässa, Astro-
i radiospelet Staden, ”En typisk produkt av nomi och journalistik, Vaxkabinett, Den stora
trettiotalets krisår” (Runnquist). Det fram- kometen och Gu' vet, dvs en rad dikter som
fördes första gången den 24 april 1935. med ovanlig skärpa tar upp ett huvudtema hos

Ferlin: vardagens ävlan ter sig futtig om man
Löpedel är en dikt med P1'e5eanknYÜ'dngf tar till de sanna måtten. Den naturliga upp-

611 av de få, G11 HV de många- För Samtidigt ställningen för ett sådant tema är en konfron-
SOITI Feflin Ofta 1108 har den allmänna en1<nY'f' tation mellan det som så frenetiskt engagerar
ningen till de samtida tidningarnas värld, så oss Och det som bot-de uppta 055, och som då

är det faktiskt rätt sällan som han väljer att skulle få vårt beskäftiga jäktande att te sig

göra den så närgången som här. Och när han överflödigt. Nu är det inte alltid som kon-
här går nära så blir också kritiken hård, och frontationens båda makter är lika utförligt
det har sitt särskilda intresse eftersom den tecknade _ eV de här nämnda dikterna Sker

samtidigt måste anses riktad mot bröder i Kla- det Väl egentligen bara i AS'f1'O11Omi Och jour-
t ana de ttdntnaaman jamatdaa med nalistik. Där får man klart för sig med vilket

' strän hets mått som Ferlin mäter den verkli -
diktarna höll till i kvarteren kring Klara kyr- hat ašm han har Omkring och de Hai-

ta och inte minst journalisterna tar på fullt
eeh en Vidare syftning' allvar. Ofta nog blir det så som i den efter-
Den korta fyrstrofiga (ursprungjigen fem- följande Löpsedel, att perspektivet under stjär-

Strofiga tft. nedant) dikten hör till de enkla nor bara finns med som en »självklar men inte
Ch Smak uttalad förutsättning. Som oss lite var tvingas

ka. Men där finns också ett personligt moment

och rättframma, där man efter tycke o
anttn Vat_.at_ at mot kommentar enat skalden ta befattning med den paträngande

g .. _ .

beklígar att len sådan inte förefaller nödvän- Vardagen: det ar den som bhr hans matenal'
dt Man .a varat anda att atda den och Och det är genom att orka kritisera denna
S l g l O ._tat mig Otadat föra att ytka på att också Pat__ vardag som han framstar som allt annat an en

lins dikter skulle behöva en mer ingående
analys. Det enkla är inte alltid så enkelt och När Ferlin söker uttryck för det som hans
det är i varje fall svårt att hantera. Det finns ofilosofiska omgivning tror vara viktigt, så

ett särskilt behov att ta sig an den lyrik, som blir tidningarna en närmast outtömlig källa.
tycks ge sig åt läsaren utan all ansträngning, Men det är inte den enda. Dikterna i grann-
just därför att man ofta låtit värderingen av skapet ger en provkarta på andra utskrikare av
samtida poesi bero av dess komplikation. I människors öden. Marknadsutropare och pan-
den vällovliga strävan att göra det skenbart optikoninnehavare får tala för sig och sina
enkla lite svårare, får man ta på sig återkom- varor. Pressen framstår dock som den mo-
mande invändningar mot att man använder derna tidens påträngande röst. Ferlin ankny-
långt flera ord än skalden själv. ter stoffligt och stilistiskt - utöver det att han

resignerad pessimist.
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söker sig till tidningarna för att publicera sig. tidnings grövsta typografiska uttrycksmedel
Dikten Löpsedel ger vissa hållpunkter för att som mordstilar. Nu är det inte alltid och
bedöma vilken av dessa som är viktigast. oföränderligt på det sättet, och man kan nog

göra troligt att Ferlins dikt har en närmareDikten skall, enligt en tradition som Ienny
tidsanknytning.Westerström gjort mig uppmärksam på, utgå

från pressens behandling av ett bestämt mord- En Ytterligare förutsättning för löpåedlrnas
fan' Man har till och med trott sig kunna p1a_ centrala funktion är att tidningen sprids som

cera den löpsedel, som skalden indignerats löfnllmmer' Först när läsaren Varje dag tänks
.. . . _ _. ._ sta i valet och kvalet om vilken tidning hanover och inspirerats av, till ett bestamt for-

S kb 1 D _1_ skall köpa med sig hem, får löpsedelns aptit-
sällnlngsstêlllš l lflc 0 m' el är möl lg ' retande förmåga verklig betydelse. Och även
men man far inte forledas att tro att det stan- . _. . . .om man inte satter Ferlins dikt 1 samband
nar därvid' för Perlln är på en gång närgången med en enstaka exponent för genren, så är det
och allmän. Man kunde börja med att fråga sig rimligt att se den mot bakgrund av den m0der_

hur nära han anknöfler till lÖP5eCl@ln5 forrn- na kvällstidningens genombrott. Det hör näm-
Nu ligger vi 1 Qch för sig lite illa till för att ligen till denna period vid 1930-talets mitt.

med större bestämdhet kunna uttala oss på Aftonbladet hade varit nära nedläggning strax
denna punkt. Löpsedelns historia är inte skri- efter sitt sekeljubileum för att sedan under
ven och låter sig dessvärre bara skrivas i delar. PC-Pzs ledning genomgå en mirakulös upplage-
Situationen är i ett avseende ohjälplig: löp- utveckling. För första gången fick man här en
sedlarna har nämligen inte bevarats med sam- PfOClUl<t 80111 på ett genomtänkt Sätt anpas-
ma noggrannhet som annat svenskt tryck. Ett sades till läsarens situation. Till det man sat-
viktigt exempelmaterial finns dock i Pressar- Sålde På hörde Sêfiernä, SPOTÜBH, bilïlßmä OCI1

kivet - det har legat till grund för studier av de pigga stockholmsnyheterna, men kriminal-
Sven Iansson och Jarl Torbacke. Därigenom journalistiken ingick också i den framgångs-
vet man att de äldsta svenska löpsedlarna går rika blandningen som dessutom serverades
tillbaka till 1890-talets början, och även om med ett ständigt glatt humör. För den som såg
man genom nya fynd skulle kunna antedatera lite bortom dagens småttigheter fanns här dag-
företeelsen ytterligare något, så är det logiskt liga anledningar till ironier och upprördhet.

att den knyts tlll den moderna masspressens Det kunde vara en av Aftonbladets löpsedlar
genombrott' Först Vld en till da man pa ell som Ferlin sett för sig - om det nu över huvud
avgörande Säll popularlserar de dagllga lld_ taget är en löpsedel! För det är ju lätt att kons-
nlngama llll_5l<rlVsäll och prls' blir Clïl na- tatera att dikten inte anknyter särskilt nära i
lllrllgt altoallflsfllera sma nyllueler och flamïecl stilistiskt avseende till genren med dess vid
forsoka fanga in en ny och storre publik. Lop- det här laget rätt och summariska 1_ub_

s_edel_ns brefla glånombríltl lorcle kunna knytas riker. Vad vi får är inte direkta citat ur löpse-
llll llclen for forsta Varldsknget' delstexter utan som mest en läsares - eller
Man får ta ytterligare ett steg i löpsedelns möjligen en kolportörs - uppräkning av olika

oskrivna historia för att få en mera direkt inslag i dem. Och det skalden där tar fasta på
bakgrund till Ferlins dikt. Masspressens po- är hur den summariska löpsedelstekniken som
pularisering blev ofta nog en vulgarisering. För en pekande finger bidrar till att placera män-
att så snabbt som möjligt nå framgång väd- niskor i en modern gapstock. Detta utpekande
jade man också till publikens sämre sidor. Till drag hör till det kraftigast understrukna i dik-
det man av erfarenhet visste tilldrog sig köpar- ten. Det finns där från början: ”Se här . . .".
nas uppmärksamhet hörde kriminaljournalis- Det följs upp genom en svit av anaforiska
tiken. Det blev naturligt att satsa på den på upprepningar, som hör till diktens mest fram-
löpsedlarna. Inte för inte talar man ju om en trädande ordnande drag:
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och här är det en som dränkt sej. landsfiskalen och kniven. I allt är det snarare
Och här är det en som slingrat en förstasida än en löpsedel vi tycker oss se

/_ _ _/ framför oss: vad vi får tecknat för oss är allt-
Och här är det senaste mordet: så inte löpsedelns frestelse utan snarare det

k k 0 senare stadium där vi fallit för den och köpt
Stzpingenl aörsterre; igltrlíg :lf :V lf Yare tidningen. Med stillad nyfikenhet och med
an ra step a e gräs lg e er' e an ny er mm en viss solkigheti själen måhända.
ligen helt allmänt till nyheternas trängsel, men
därtill alluderar det rimligen på att denna Ännu en detall kan anses bekräfta att Per'
trängsel inte ger plats för någon medl<än51a el- lin i sin utveckling av motivet delvis låtit sig
ler ens eftertanke. Själva rytmen avser väl att föras bett från löpsedelns föfeställninås* een
spegla något av en närmast glättig hetsighet formvärld. Om han skulle ha anknutit direkt
Det är den som sedan bryts tvärt av i den av- till den genre titeln anger/ befde nen nPPen'
kjippta Sista raden: "Och hon är änkajf barligen ha placerat mordfallet överst. Nu föl-

jer diktens kurva snarare normalläsarens bild-
Dlklllleln har löpsedeln l slnglllalls' men ningsgång i detta kriminalfall ända till dess

även Om 30'talee5 löpsedel lnte taglt llll de han till slut sätter det hela i halsen. Det är
allra grövsta trästilarna, så förefaller det ända där skammen och dikten kulminerar'
svårt att tänka sig att alla de nyheter som Fer-
lin anspelar på skulla kunna rymmas på an Men det personliga allvaret 1 dikten kan vi-
anda och då skall som Runnquist k1ar_ sas också på annat sätt. Ferlin uppträder inte

gjort veta att det i manuskriptet ursprungli- bara som en av de många människor som kla'
' gar över tidens och tidningars tilltagande då-

gen fanns ytterligare en.
lighet. Han har inte bara den utanförståendes

Och här är det 'tåget från England/ syn på journalistiken. Han var, som vi alla
Pefvëfífßfe SWSSBYW- vet, uppvuxen i ett journalisthern. En av de
Det är nu förjävligt ruskigt första gånger den blivande skaldens namn- karihärzda det intresserar. kom i tryck bör ha varit i Publicistklubbens

1 k h O första matrikel från 1901, där fadern Iohan
'li 'C 'C tt

Denne elïge S a__per_vers1 e fm eraí pa e Albert Ferlin som nyinvald medlem har kom-
annat satt an det ovriga materialet, dar man _ _ __ 0 C,mit med i supplementet och dar da ocksa fa-

. . .. . _ s ha

uqrtsklller end fofslšlnílrlng' äva slak/mord OC miljen i övrigt radas upp. Fadern gjorde under
el uppseen evac an emot ' nästan tjugo år en viktig insats för att utveck-
Det är mordfallet som tar över intresset i la Nya Wermlands-Tidningen; Runnquist har

dikten: tre av de fyra stroferna handlar om skildrat de åren. Tiden i Karlstad framstår
det. Det är proportioner som kan sägas gå till- som barndomens ljusare del. Solen skymdes
baka på nyhetsvärderingens intressefördel- genom flyttningen till Filipstad - Nils var då
ning. Även för journalistiska ögon måste det tio _ där fadern fick anställning vid den kort-
vara detta mord som är den stora nyheten. Det livade tidningen Bergslagen, och den förmör-
är den enda av de antydda händelserna som kades helt genom faderns död i Klarälven i ok-
med all säkerhet skulle ha hamnat på löpse- tober 1909. De kvarlevande journalistkolle-
deln. Därmed är inte sagt, att alla detaljerna gerna i Karlstad kunde trots sin gripenhet in-
normalt skulle ha fått plats där. Att mordvap- för det skedda inte underlåta att spekulera i
net var rostigt, att mördaren troligen är galen, om drunkningen varit frivillig (Nya Werm-
att mördarens mor är änka: det hör väl van- lands-Tidningen 14.10.1909; jfr Runnquist s.

ligen till de detaljer som vi får i oss först se- 22). Det var tidens sed, det var yrkets förban-
dan vi fallit för löpsedelns locktoner och köpt nelse. Den ännu inte elva år fyllda Nils Fer-
tidningen ifråga. Det understryks än tydliga- lin, som tidigare haft möjligheter att se yrket
re när vi får höra om bilder av mördaren, utövat inifrån, fick nu brutalt se det utifrån.
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Det måste ha varit ett svårläkligt sår, och man Hade poeten rätt i sin kritik? Ia, då som
kan knappast underlåta att tänka på det när nu är det väl inte svårt att hitta exempel på
man läser diktens första strof. Kanske kan övertramp och smaklösheter i pressen. Men
man också bäst mäta djupet på den medkänsla man bör också göra klart att pressen inte är
som Ferlin skänker åt diktens galne mördare oföränderligt densamma. Utvecklingen går i
genom att erinra sig, hur bekymmersamma vissa avseenden mot det bättre. En del av de
omständigheterna efter faderns död måste ha nyheter som skymtar i dikten vore otänkbara
tett sig för hans ”änka” och ”hennes ende i våra dagars tidningar. Där bakom ligger den
son”. Också det kunde alltså skändas av den pressetiska självsanering, som på allvar hade
yrkesmässiga nyfikenheten. inletts redan genom tillskapandet av Pressens

Så långt om den hållning till journalistiken Oplnlonsnämncl år 1916 och genom llllkoms
kan sig till på grundval Per_ ten av de pressetiska reglerna år 1923. Utveck-

lins första kontakt med tidningsvärlden. De llngen har Varll båcle långsam och lveksam'
skulle bli flera och delvis helt andra. Efter att llllämpnlngen Olla Clàllg eller l0rmall5ll:5l<_'_ och
ha prövat många Olika yrken blev också tid_ ofta har de kommersiella mtressena tagit over.

I tider av tillspetsad konkurrens har etiken lättningsmannens son i tillfälle att leva på sin
kommit 1 kläm: sa var det under Expressenspenna. Han gjorde det i en namnkunnig krets

som likt nattflyen ofta drogs till ljusen. De Och Aftonbladets kamp pa 6O_l°l'eï' l llclel
av publiksökande förändringar, vilka ofta be-stora avisorna fanns ännu i Klara. Så långt
stått i att man tagit till grepp ur de grällareman kan döma av de otaliga historier som

hugfäster och förgyller minnet av denna tid, populära lldnlngama l England 0Cll USA' har
fanns det trots närheten i rummet anmärk man heller inte frågat mycket efter den. Så var
ningsvärt få kontakter diktare och tidnings- fallet med PGPS Aflonblacl' Trots det kan
män emellan Visst möttes man på gatorna/ man konstatera att just självmordspubliciteten
på näríngsstäuena, på 1.edakti0nema_ Det blivit sällsyntare och närmast förbehållen upp-
fanns diktande journalister. Det fanns dik- märksammade krlmlnalfall (lll tex Aflond
tare som hade ett andra hv som pubhcisten bladet 25.2.1935, 27.2.1935) redan vid 30-ta-
Men i det bohemiska Credø som tjänade att lets mitt, då Ferlin kan ha anställt sina aktuel-

la observationer. Och det har naturligtvis sitthålla kretsen samman, fanns rätt ofta dröm
men Om att vara någonting för Sig, att Stå intresse, eftersom det skulle styrka tanken att
utanför, att vara Oberoende och för dík_ det snarare är minnes- än sinnesintryck som
tarna måste då tidningsmännen, de som gått vant av betydelse'
in för att spegla världen på dess egna hektis- Imycket kan man ändå se Löpsedel som en
ka Villkor/ framstå som Wikafe- kritik av bröder i Klara, de bröder som fanns
Kritiken mot tidningsmännen kunde Väl på tidningarna och framför allt på de stora tid-

också på någon kant vara ett sätt att ge igen ningarna. Både de och deras efterträdare kan
för den känsla av förnedring, som man som ha anledning att ta åt sig. l\/len naturligtvis
poet kunde erfara när man skulle kursa dikter skulle vi både förringa dikten och själva klara
på tidningarna. Ferlin hörde till de framgångs- oss alltför lindrigt undan genom att ensidigt
rika, men visst visste han hur det var att bli se kritiken vänd åt detta håll. Även om den
refuserad. De flesta refuseringarna motivera- dikt, som så småningom fick heta Löpsedel. i
des säkert av brist på utrymme, och inför ett sitt ursprungliga sammanhang ackompanjera-
sådant avslag var det naturligt att blicken des av de moderna tidningspressarnas dån, så
skärptes för vad tidningarna i stället fyllde sitt skall rimligen vi alla - antingen vi är sensa-
utrymme med. Där kunde de rafflande neslig- tionslystna tidningsläsare eller inte - känna
heter som skymtar i dikten Löpsedel te sig oss drabbade just därför att vi så lätt och så
särskilt utmanande. ofta rotar i och gläder oss åt andras olycka.
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EN Fl N DAG

av Axel Liffner

Min mor blåser
sin andedräkt i min armhåla
och skrattar:
visst var det en fin dag.

Men jag minns mest
kvällen innan hon dog- och jag börjar gråta.
Asch, säger hon,
var inte sjåpig nu.
Sånt händer alla.
Na ska vi två bara
ha det riktigt roligt och skönt



FRÅN sToci<HoL1\/1 TILL PORSHAGA
med Nils johan Einar Ferlin i baksätet

K G Bejemarks Ferlin-huvud i gips inköptes i förra
året av Tetra Pak och skänktes till ett bibliotek i
Forshaga i Värmland, som framgick av PR:s före-
gående nr. För transporten av diktarhuvudet per bil
från Stockholm svarade Kurt Gyllenrmn, som till
den grad inspirerades av ressällskapel, att han ut-
manade skalden på limerick.

Def bf” en väliånfí fk om etablerade sig som skald i Stockholm. Han
íksfens Ürßlfef 5111-' skrev inte så mycket om tomtar och troll, me-
en den där är en bísonßfe ra om Döden, som för honom var ett ständigt
men 1112 är en älffefgl- närvarande levande väsen, men hembygden

bodde i hans hjärta, även om han egentligenEn värmlänning är det som skriver så, på en
inte kande sig hemma nagonstans. Han vargång ironiskt och självmedvetet. Det finns en

skald i var äkta V-ärmlänning även Om som ohjälpligt vilse i tillvaron, som han själv kons-
väl är, inte varje dylik skriver poesi och ger taterar i sin dikt,/Vilsen:
ut diktsamlingar. I Värmland lever trollen Måne" kommer och Solen går,
kvar, älvorna kan vem som helst se dansa och drömmer fÖrde dig vilse-
inte så få har mött skogsrået, skogsnuvan. Jag Drömmen från lillelfermelleår
hörde nyligen en femtioårs man på fullt all- förde 055 Sräßl5e vilse-
var berätta om hur han en gång i sin ungdom Tífeleriåer nell lfnlrlerl m0
såg en hel tomtefamilj ute i skogen under röt- frnmpe du rm med rrnsnel Sko-
terna på en halvt kullfallen fura. Tomtarna var _ Drömmen från lllleknrnrnlleår
bara någon decimeter höga, klädda i grå kläder förde dig 'Urdu Vilse-
och tomtefar hade långt grått skägg. Denne När hans rnor dog, brast ännu ert band
man är visserligen inte själv född i Värmland, rned hernbygden_ Den dikt sorn beskriver hans
men nens mor Var Värmländska Oen det är Wd' känslor - eller avsaknad av känslor - vid
ligen nog. hennes begravning är en av hans finaste och
Det är alltså lätt att förstå att värmlänning- di11PäSt kända!

arna älskar sina skalder; för det gör de - om
inte förr så när de fått dem ordentligt i jord.
Därför gjorde Eric Rasmusson ett verkligt Men S'f1'äX 11111811 11101' (108 böflade 11011 'Cala
lyckokast, när han som gåva till Forshaga värmländska. Käre lelle du, sa hon, käre lelle
kommun med anledning av tioårsjubileet le- Clu- Vad Skall man Svêifêi På Sådant?
tade upp och förvärvade en förlaga i gips till Då hyrde de mej hos Gråt 5 Skmtt
huvudet på den berömda statyn i Filipstad en cy1¿,,,de,.jmtf_
med Nils Ferlin sittande på en bänk. Han köp- 0 _

te huvudet av skulptören själv, professorn vid Danjnder lyste pa Ovhgt satt
Konstakademien Karl-Göte Bejemark, som var en mt rosett'
glad att det skulle hamna i Värmland. En Orgel Sförlg Oell en Ueker rÖ5r

Själv hamnade Nils Ferlin till slut långt från ljög tm och tröst'
Värmland, när han efter att ha prövat på En orgel sjöng oclz min själ var lzel
många yrken och tillfällighetsjobb så småning- sorn min blick var stel.

KÖLD och FRED
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Min blick var stel och min själ var stum lag var en av dem
för gg]/1 ;f1,11fj1_ SOWI _ 671 Hßlff ïïlßlj

1814 _
Sa sankte de henne i elden ned stormade Pm/lthéon

till köld och fred' och kastade Voltaires henknotor
Men hatten Nils Ferlin bär där han sitter på Fd dvetldlpfddgspldfeed

bänken i Filipstad är inte i första hand en vid Bdffíeïe de ld Gdfe-
begravningscylinder; det är gycklarens höga Def gjorde idg inte för lfl/Vlffme elfdll
hatt. För en gycklare var han. Han gycklade eller för Ffdnkfdfee
med allt, mest med döden och det med respekt ”fd” bdfd för det
och rädsla, som i ”Leken går": dff ldg fl/elfte

det var så helvetes roligt.
Essike-dessike leken gar,
livet räknar och Andersson får Mest känd är dock Nils Ferlin som visdil<ta-
mitt för bröstet en våldsam knuff. _ . re. Alla har vi hört och gripits av ”När skön-
Essike-dessike-piff-paff-puff: heten kom till byn", tonsatt av Lillebror Sö-
Pettersson sviktar och famlar. clerlundh, eller ”En Valsmelodi”, där han be-
Essike-dessike, allt är gäck, skriver sig själv som en stackars visfabrikant,
Essike-dessike: Lundström väck! en pajas och en schajas - ”ganska mager om
Ingen vet när han ramlar . . . bena, tillika om armar och hals”. Men låt mig
Tåligt går döden med kratta och säck avsluta med en annan pajasbild, ”Sprattla Pa-
utanför ringen och samlar. jazzo”:

eller som i ”Livet och skrifterna": Sïjfdfdd Pdldzzof
sprattla i clownernas vals.

Döden sin lasso
val sa och skorda de intet sm-ngar I- ring mot din hah- Vår Herre kan föda dem ändå!
En helig man han gick sig i ödemarken ut nu! går den ut
att rätta sig helt efter detta. Spmttlø Pa]-azzm
Och sagan den förtäljer- när fjorton dar var

slut,
att korparna äto sig mätta. *

En helig man han läste om korparna som sä:

Vinande, visslande

pjäsen är slut.

Han raljerade gärna med Konsten med stort
K, sin egen och andras, som i Opera Comique: | baksätet i ben

Det var en liten fägel Det ansvarsfulla uppdraget att transportera
på lindekvist. Nils Ferlin till Forshaga föll på mig, eftersom
Och hur var det med denna fågel jag bor i Stockholm och skulle vara med på
på lindekvist? jubiléet. lag hämtade skulpturen på Konstaka-

., . demien, emballerade den väl, placerade den i
Horbarligen var det grant,

.. . . baksatet 1 bilen och gav mig ivag till Forsha-ty det lat sa visst _, _, _ _

._ ga. Att resa sa langt med Nils Ferlin som res-
som det gallde en elefant

Q . . sallskap - visserligen bara hans huvud, men
pa en lindekvist. __ _ _

- det ar ju den basta biten - vacker naturligtvis
Men också med allsköns annan mänsklig be- tankar. Efter några timmar började ett tyst
skäftighet, som här med ”progressiva” kultur- samtal utspinna sig - man är väl värmlän-
radikala och lustdemonstranter i "Uppril<tigt”, ning ~ och uppe i Bergslagen inte långt från
cn av hans få orimmade dikter: Filipstad mynnade detta i följande dialog:
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Nils: Är du skald själv? ]ag: Då skulle jag vilja anspela på dig och
Iag: Nej, långt därifrån. Men jag är omått- lenfsnagaf men lag är inte fnännl5l<a att

ligt road av att leka med rirn och be- nnta Wå fnn På le0f5naga-
svärar bara alltför ofta min omgivning Nils: Iag har nog legat av mig efter alla des-
med sonetter, limerickar och diverse sa år under kullen, för det kan inte jag
nonsensvers. heller. Försök med Ferlin i stället. Då

Nils: Det är rätt, broder, har man lyckats när du fnln5f ett Paf nnndfa fnn att Väl'
knåpa ihop något, som man tycker är lablndl
bra, skall man läsa upp det för sina vän- lag: Skyll dig själv! Här kommer den:
ner utan några som helst hänsyn. Det Inipoyshaga dm? Nils Ferlin
gjorde vi alla på gamla Cosmopolite. som en gl-psgl/¿bbe_ putsaßg och fl-”_
Den, som inte vill lyssna, kan ju låta bli. Men hans öron Står ut

Iag: Det var ett tröstens ord. Men hur är hans Cylinder påmi-
Cleff Nils, här du aldrig åloff några S0' och odrägligt blzzsé är hønsmin.
nettere Nils: Py fan!

Det var hans sista ord. Vi var framme i Fors-
haga.

Nils: Nej, sonetter har jag inte skrivit, där-
emot har jag gjort många limerickar,
men dom kom aldrig i tryck. Kurt Gyllenmm

Iag: Io, i "Kejsarens papegoja" finns en som
heter ”Sfnågtad Och 5t0f5tad”_ De citerade dikterna av Nils Ferlin är i tur och ord-

Nils: Iaså, den kom med. Det är den om ab- nlng följande:
det-iterna, invånarna i Abdera, eller hur? Ingressen till diktsamlingen Från mitt ekorrhjul 1957.

Iag: Iavisstl Abdera, den lilla staden i Tra- Vilse er Goggles leee'
kien på Greklands sydkust, som var en Kele eeh free' likeee ur Goggles'
visa i hela den gamla världen för att
dess invånare var så Otroligt dumma Livet och skrifterna ur Barfotabarn 1933,
åtminstone påstod det Det på_ Opera comique ur Med manga kulörta lyktor 1944,

minner om våra dagars norgehistorier.
Nils: Vadå? Norgehistorier?
Iag: Förlåt, dom fanns nog inte på din tid.

Men limericken är fin. ii
Leken går ur En döddansares visor 1930,

Uppriktigt ur Kejsarens Papegoja 1951,
Sprattla Pajazzo ur Goggles 1938,
Småstad och storstad ur Kejsarens Papegoja.

Nils: Ia, det är den. Iag har alltid ömmat för
de förhånade små, kanske för att jag
själv Varit något av en abderit i tjVa_ Hur många insjungningar av Nils Ferlin som finns
ron. Att få in en fullträff på den starka- ge ekwe vel Snell bara efeeieheleme' Men nu har denorsta insjungningen pa finska kommit ut, en LP
re känns alllld tillfredsställande- Hur från det finska skivbolaget Pinndisc. Översättare är
giCl< limericken? JO: Aappo I Piippo som tidigare överflyttat vistexter av

Dan Andersson till finska, och sångare den i Pin-
Det var en augurl-Abdera land välkände trubaduren Pauli Virta. Av tonsätt-

Ferlin-skiva på finska

. ., ningarna är Lille Bror Söderlundh representerad med
som sade: Mln vem' reflektera: "En valsmelodi", "När skönheten kom till byn", ”Vil-
lugnt mr vi vår dÛm se" och ”En liten konstnär", Iosef Briné med "Gårds-
av världen OCI1 ROH! tango", "Nasarevalsen", "Desperados", "Vårrimme-
_ men 1' Rom är dårarna flera? ri" och "Tre dagar" och Tor Bergner med "Ständig

oro", "Nattkvarter", "Gammal visa” (En skål, I brö-
der) och "En ollonborr är varenda fråga". På skiv-

En lllnerlcle skall lllsplrera llll en ny ll' skyddet har Tor Bergner skrivit en presentation av
I'neI'iCl<. GE mig en tillbaka! Nils Perlin och av visornas bakgrund.
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TVÅ D 11< T ER

av Birger Lindberg

da månska i stora staden
asfaltens fånge

finn låkdom
vid fagraste smaltronled
och tigande kållan

men döding går i landen
gryningen kommer grå

- jag vill skapa en vind
av min dikt
form och sånt kan väl fara
men stormen stormen!

- o k profet och mystagog
predika du
men sviker du form
och sånt där
så missar da kanske stormen

da blir aldrig vind och tyfon
grammofon grammofon



FERLIN-STATYN UT ÖVER VÄRLDEN

Professor KG Bejemarks Nils Ferlin-skulptur med vackra bildverket ”En glimt av Sverige” med korta
skalden i den stabila bronssoffan är världsberömd och eleganta texter av Gunnar Arvidsom Det har ut-
inte bara i Filipstad med Ûmneld eller ens 1 Svefiåe- givits av Gullers International på sex språk. Nils Fer-
Bilder av konstverket har vandrat i världspressen åt- lin har för övrigt värdigt Sällskap i boken av en en_

skllhga Varv runt Jorden och dykt upp texi tidningar da litterär storhet till för att representera Sverige in-
i Australien. Nu blir det några varv till i och med __ __ _, _ _ _,for varlden: pa sidan mitt emot tronar den maktigaatt denna stamningsfulla bild 1 vinterskymning, tagen
av fotografen Björn Enström hos Gullers, ingår i det J rm erg S a yn 1 egner un en'

1.3



DET FÖRSTA DIKTARTÛRPET
Text och bilder: Hasse Slcogsberg

Elin Axelsson i värdinnerollen vid sin Ferlinska stuga.

Sedan många år luttrad i storstadens lar- Den goda medmänniska som satt in annon-
mande Klara drömde skalden om en grönare sen hette Elin Axelsson, från Länna kyrkby,
tillvaro - kanske med den fågelsång han inte någon mil söder om Norrtälje. Hon var ingift
trodde sig få höra på den andra sidan . . . i Per-Ers-gården, till vilken torpet hörde.
En annons satte igång handlingslusten: ”Li- Först när Nils och Henny småningom tog sig

tet torp i Roslagen att hyra." Detta var 1944. till den lilla stugan stod det klart att Elin ha-
Nils Ferlin och hans blivande fru, Henny, hade de fått Sveriges mest läste poet som hyresgäst.
planer på att sätta bo. Torpet kunde bli en Och en mycket belåten !

böflan _ Ûch i Släh/aste R051a8enl Visserligen fanns det inte direktkontakt med
Den begärda sommarhyran skrapades med T0SPíggäf11äS egentliga Skärgård - men idyl-

möda ihop (200:- kr) och förmedlingsbyrån len var tjusande, alldeles invid Lännasjöns
uppsöktes. Iaså . . . inte det _ . . inte direkt i strand.
den Roslagens famn som sångarbroder Taube Någon liten tröst kanske var att i gången tid
besjungit, utan vid en insjö, lite innanför själva hade denna sjö verkligen haft öppen förbin-
kusten. Nåja, det fick väl gå. Området hette delse med Östersjön, innan landhöjningen sak-
Penningby. Förhoppningsvis kunde det kan- teliga slog en jordbro mellan de två vattnen.
ske vara ett bra tecken för en poet, berömd för Elin Axelsson hade förstås tänkt sig det
bohemeri och kassasvårigheter. brukliga, en sommarhyresgäst. Men Nils och
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Henny stannade över både höst och vinter,
trots obefintlig vinterisolering. Vedeldning , i -.,¿¿¿

blev det förstås - och hugga ved, det kunde
Nils!
Många författare, konstnärer och musiker

hittade snart från Stockholm hit upp till dik-
tarstugan. Det kunde bli trångt ibland, sär-
skilt när Radiotjänst kom och ville göra pro-
gram med Nisse och hans vänner. 24 kvm
stod till förfogande, bara ett rum och det lilla
köket.
Bakning och bestyr behärskade inte vare

sig Henny eller Nisse något vidare ännu. Men
Per-Ers-gårdens Elin kunde, så hon hjälpte of-
ta till som extra värdinna och allt i allo. "Vår
granna roslagstös” kunde Elin få heta när Nils
presenterade henne för kanske en Elof Ahrle,
Iohn Elfström, Lille Bror Söderlundh, Harry
Martinson, X-et, Ville Moberg eller någon an-
nan betydande personlighet. Och årstiderna
avlöste varandra - sommarhyran blev årshyra- i hela 3 år!

Elin tvättar i grytan vid sjön precis som när Nils och
Med roslagstorpet som den fasta punkten Henny hyde hån

skrev Nils under den här tiden många dikter
för den samling som skulle få namnet Kejsa- i När skönheten kom till byn. Hur ville det nu
rens papegoja' Här tillkom bl a dikten I/Idag,/' bli för Nisse och Henn här i dessa trakter?som visar att även Nils Ferlin hade tidiga re- Y'
pliker i atomfrågan: ”Allt fattigare och sämre,

Skulle Roslagens klokhetsapostlar komma med
. . . . . törnen och taggar? Skulle kanske skvallerkvar-teknik, sensation och jox . . . Frid vare dej, ar-

,, nar mala sonder och samman den kanslige
me Tellus, om hastigt du plånades ut
(Se arrrså Ke_sarens da) ' ' ' poeten och om halsen så magre, och till vanor-

l p P g l ' na så verkligt annorlunda? Mannen som under
Elin Axelsson som numera bor i Sundby-' cykelturer i nejderna kunde knacka på hos

berg, har fortfarande kvar sitt kulturhistoriska folk vid de mest oväntade tillfällen ibland
tofp' Irlon nlouter somrema där' läland minnen nattetid. Det kunde t ex vara på någon vinglig
fran uden da hannes hua charmlga Stuga Val returfärd från Stadshotellet i Norrtälje. Man-¿..
Lorfattarverkstad' nen som utmanade självaste prosten genom att
Efter de 3 aren 1 l-anna l<Yrl<l9Y kunde Nlle föreslå en lektion i steppdans vid ett plötsligt

och Henny flytta några km västerut, till den beeök r prästgården Siäjvaste nyårsnarten
lilla gården Norrboda, också vid Lännasjön. Nej _ ingen fara! Roserna och jjorna be_

rörnandllngarna Om rör*/ärver av gården nade hövde inte förfrysa. Roslagsfolket förstod den
många Spännande bYrål<rarlSl<an1rerf men rlll bisarre poeten, översåg med hans ofta över-
elnr kunde Nile Skaldaf ”Så l<0m jag mig UPP raskande tilltag och respekterade hans diktar-
i världen att jag handlade mig ett hus. Det fo- geni
tograferades flitigt, i sol som i annat ljus." Ant pekar på att både Nils och Henny ston
I många dikter hade ju Nils under åren giss- trivdes med människorna och naturen kring

lat människors benägenhet att frysa ut avvi- Penningby, Länna, Norrboda och Norrtälje.
kande och annorlunda bröder och systrar, bl a De blev ju också bofasta här för livet.
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Staden hyllar en skald
av Stefan Demert

Så fick du din gata, Nisse Ferlin,
i Stockholms brokota stad.
Det är tur du drog ner din rullgardin,
ty du bleve nog föga glad.
Den ligger intill en banklokal- av flink personal bebodd,
där ligger pengar i tusental,
där blev du nog knappt betrodd.

Genom staden en ångvält går
och en slamrande scbaktmaskin,
ocli drömmen från liljekonvaljeår
är borta med dig, Ferlin.
Du skulle gå vilse i de kvarter
där klarabröderna fanns;
där bryts inte arm över borden mer,
där tråds ingen lustig dans.

- en återvändsgrärzd mellan dystra bus
där luften är smutsigt grå
och utestänger det bimlaljus
som söker oss där vi gå.
De män som bar gett denna stump i grått
sitt namn efter dig, Ferlin,
bar tydligen ingenting alls förstått
av den svindlande ironin.



THE TRÛUBADOUR
By Ruben Nilsson

Denna översättning av en av vår förste Fer1ín-prista-
gates mest berömda visor har gjorts av vår medlem
Tor Löwenadler.

By a window high in the tower He clanked with his sword by the visit
the countess sat, ripe for amour, and laughed such a terrible laugh
in night-dress in her lady's bower; and said: - My beauty, how is it?
when there crop up a glad troubadour. my gracious, on my behalf?- Come in please and play, it's your duty, By the devil. Who is that figure?
my man is in the Holy Land. VVhat's he doing by the hearth of the lord?- l'll sing the praise of your beauty, and he pointed, quick on the trigger,
if you'll give me your heart and your hand. with his heavy and still bloody sword.

She wrung her' hands to him snuggling: The countess said now in her sorrow:- My husband is so far away, - My darling, he is but a fool,
against heathens I think he is struggling, he came to me only to borrow
and I hope he there always will stay. a band to his old music-tool.
Come in, please, and play, it's your duty, _ It seems to me really funny,
l am so depressed, see you sir, the count said, inspected the twain,
_ I'll sing the praise of your beauty, - O Richard, she said, _ O my honey,
the singer said, climbered to her. l'm so happy you came home again.

He plucked on the lute and was saying: - Well. Pardon me, dear, for my doing,- Please, give me your heart and your hand. the count said and fondled her cheek.
All around her body was laying The singer, however, was going
a rose-coloured silky band. and hanged himself, seriously to speak.
She removed it and gave to the nobby As if he by the angels was carried
to fasten with love on his lute; to another and Holier Land,
when hard steps were heard from the lobby -- the troubadour flew, still unmarried,
the lord came in armour-clad suite. on a rose-coloured silky-band,
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Att taga sig till Vara
av GLINHILD STÅLBRAND

Gunhild Stålbrand i Nyköping var i början av 1920-
talet kamrat med Nils Perlin i Elin Svenssons teater-
skola på Kungsgatan. Här berättar hon några min-
nen från både repetitioner och från diskussioner på
det berömda ”Våffelbrul<et". Hon räddar också åt
eftervärlden en Perlin-dikt av mycket tidig årgång.

Elever vid Elin Svenssons teaterskola 1920-1921. Övre raden frv Nils Kihlrnan, Harald Beijer, Gunhild Stålbrand,
Harry Ledin, Elisabeth Källström och Nils Ferlin, rnellanraden fr v oidentifierad, Greta Stave, Elin Svensson,
Thelma Dalström och Bertil Schedin, undre raden fr v Viola Englund, oidentifierad och Hjördis Sandberg.

Åren 1920-1921 var vi några ungdomar som gick på senterar oss (man var ju mera formell på den tiden).
Elin Svenssons teaterskola. Den låg vid Kungsgatan, Det var Nils Ferlin i kronans grå uniform, en man
och jag tror det var den enda privata i sitt slag den med vänlighet i anletsdragen, en mörk klang i stäm-
tiden. Undervisningen skedde mest på kvällstid. De man, en något sned näsa. Efter en tid kom han till-
flesta av eleverna hade väl något slags jobb under baka till skolan igen och då mera regelbundet. Ons-
dagen för att klara livhanken. Men alla drömde vi nog dagskvällarna var vikta för recitation och jag minns
om en framtid vid teatern. Tjugutalet var en svår tid att Nils gärna läste Fröding och Oscar Stjernef Iag
med fattigdom och arbetslöshet, men vi hade en- -
tusiasm och ideal. ”') Oscar Stierne blev Frödings efterträdare som lyrik-
En kväll när jag kommer till skolan, är en ung man skrivande medarbetare på Karlstads-Tidningen och

på utgående. Vi hälsar på varandra i tamburen, pre- utgav flera diktsamlingar.
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MEN...
av Bert Westerström

Men våren väntar
under sjöarnas is och viddernas snö.
Våren väntar
i töcken och dis, som ett sommarens frö,
väntar
på Västanvind över västerhav
på tranors rop över björklila sav.

Men våren väntar
på tecknet, som stjärnor skall rista i natten
då isen skall brista och snön bli till vatten,
och våren skall vakna ur frusna drömmar
jaga och brusa i stormar och strömmar.

beundrade hans styrka. Han kunde ha mig hängande Den tyske skådespelaren och regissören Max Rein-
över ena skuldran långa stunder under repetitioner, hardts idéer om att ett diktverk kommer mera till
när han övade på Tintoretto och jag försökte mig på sin rätt, utan för mycket annat som belamrar scenen
Teresinas roll i en pjäs av Holger Drachman, Renäs- hade slagit rot även inom svenskt teaterliv. För den
sans. pjäs vi skulle spela, Erik den XIV av Adolf Paul, be-
Det fanns vid den tiden ett litet kafé på Observato- növdes bara mörka dfaPefíe1”- la/ fufnen k°1n till

riegatan som hette Våffelbruket. Där brukade vi, stånd/ men Vafade bara några Veek01'- Både Publik
ett gäng, hålla till om kvällarna för prat, värme och een Pengar tog slut- Vi nade sPelaf i 5t0Ckn01fnstfak'
samval-0_ En kväll när jag kommer (lll, Sitter Nils ten och i mindre städer i Södermanland. Kungsör var
där alldeles ensam. Han säger att han just väntar den sista Platsen Oen däfeflef uPPlÖsles sällskapet-
på mig för -han vill ha hjälp med en sak. Io, det var Nagen nd efter glefdes en nYlt försök med Plasen,
så att han hade möjlighet att skaffa en ny kostym och denna Sång i Västra 5Vefí8e- lag Val' inte med då/ Oen
nu Ville han ha mig med som emakråd och föyståslg- den lilla dikt jag senare fick av Nils visar att inte
påare. Jag blev väldigt glad inför utsikten att han nellel' det försöket 8aV någon ffafnåånå- 5anskaPef
Skulle få en ny kostym så jag gick gärna med till (len satt i Uddevalla och skulle resa till platsen Vara i
lilla affären som låg i källarplanet på Sågaregatan, Västergötland men Pengar saknades- Sa när lYdef
bara någon minuts väg från vårt stamlokus. Nils dikfenï
provar framför spegeln och med litet ändringar här
och där så skulle den bli fin. Han var så glad åt
kostymen, och jag var glad å hans vägnar. Han ville Vara eller icke Vara - det är frågan
jag skulle följa med hem till hans mamma och äta
smörgås och dricka öl. Harald Beijer kom också med Tvene Yíksens hefmf' Den dfetfuínå Kuti"
och vi hade en trevlig lördagskväll med Nils mamma sfllï' med Gömn PeT's01”l ”fi Uddevalla-
Ocn syster Rntl-[_ På ett hotellrum sutto de en hemsk oktoherriatt

" h" ll ' d hl” .Våffelbruket ja, om dess väggar kunnat tala, vilka gar lïtens ac Evli W kasta klíllñ t
diskussioner om allt mellan himmel och jord! Förfat- 2 all O upp? as ,f OC llesta e lm gm I ,,och liten Karin sa: Det har var smaskens .taren Harald Beijer har 1 sin bok Labyrinten skildrat ,,S H Z t,, d G.. ,,d .. ., k ..

, f f,en kväll på Våffelbruket och vad som utspelas där är an ll 11 usa e Ûmlql. en gm W gfns ll somen tomt, sa tomt det ar 1 tohaksasken.fullt autentiskt. Då suckade grev Svante och Lejonhuvud så
Hos någon hade idén runnit upp att vi med för- att liten Karin sa: ”Vad är å fara?”

enade medel och ansträngningar skulle starta en tea- ”Å”, svarte Leionhwuaøl, ”jag bara tänkte på
terturné. Det skulle inte behövas mycket av rekvisita. har vi skall kunna taga oss till Vara."
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VÄNPORTRÄTT KÖP EN FÖRFATTARMEDAL] -
och gynna Ferlin-Sällskapet !
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Skulptören Gunvor Svensson L har bland annat utfört
ett femtiotal medaljer och porträtt. Här spänner hen-
nes register från Svenska Akademiens årliga ”min-
nespenning” över berömda författare och tänkare till
medaljer över fria teman. Över Nils Ferlin äger Kungl
Myntkabinettet det enda utgivna exemplaret av en
gjuten bronsmedalj från 1969. Förra året utgav hon
fyra författarmedaljer: Nils Ferlin, Birger Sjöberg,

Vår välkände medlem Bertil Isberg i Göteborg är ErikAXC-BlKärlfeldf0Cl1G11Sff1:rÖClíI1g-
lycklig innehavare av detta porträtt av Nils Ferlin, _ Nils lïerlin har ett enøri-nr rikt bildspråk ggn
lnålal aV den kande GÖlela°r85'l<°l°rl5len Ra8nVald bildgalleri i sin diktning. Man kan välja och vraka
Magnusson. Konstnären är gammal vän till Nils, som länge Om man söker en bild för frånsidan av hang
nan bla träffade l Marslrand l börlarl aV 30-talet- medalj, säger Gunvor Svensson L. Själv illustrerade
Sl<l556I1 utförde här! Stf bESÖl( på NOfIbOda 1953, Feflin sin mgd strgfen "Får jag lämna
och det färdigmålade porträttet visades på en utställ- några blgrnrngr / ett par r050r i din vård _ _ _", Och vid
ning i Borås samma år, där Bertil Isberg inte kunde den 50111 mgv Stannade också 51<u1pfören_
motstå det. - Ragnvald Magnusson är representerad De fyra författarmedajjema präglas i bmns och
pa bl a Göteborgs Konsimuseum och Nationalmuseum. silver' 6 cm diameter, i vardera högst 500 ex_ Priset

per medalj är i brons 185 kr, och i silver 685 kr.Mi Gunvor Svensson L har som medlem i Nils Ferlín-
Sällskapet gett följande generösa löfte: för varje
medalj som beställes genom en medlem, betalar hon

Fßïllïl-l1”lSplT81”6l&l lCO1'lSl' in 25 kr till Sällskapet, alltså motsvarande en års-
Konstnären Bror Andersson visade i höstas ett antal avgift'
Ferlin-inspirerade målningar vid en utställning i Söd- Med andra °rdf Kära Medlem/ °ln Du beställer en
ra Sandby, arrangerad av Lunds konsthall och Lunds rnedall/ gör DU inte bara en Välgärnlng rnol Dlå
stadsbibliotek. Utställningen hade som motto "lag 5lälV _ eller den Feflin-Vän* 50111 DU l<a'r15l<e 8er den
har klättrat på önskningens stege” och bland andra llll _ “lan Du ger Oekaå Nlla l:erlin'5all5l<aPet erl
diktmotiv fanns "I livets villervalla", "Kan du höra Välkernmel bidrag/ lll<a 5l0rt S°rn Din år5aVglrl-
honom komma", ”Ett minne", ”Inte ens” och "Med Kan Du låta bli att unna Dig att känna Dig så
många kulörta lyktor”. generös?
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USA SILÉN DÖD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1979

Nils Ferlins äldsta s ster Lisa Silén född 1896 avled styrelsen för Nils Ferlin-sällskapet får härmed läm-
y ' ' verksamhetsberättelse för 1979.den 14 oktober 1979. na

Hon var liksom syskonen född i Karlstad. Efter Styrelsens sammansättning:
realexamen i Filipstad och studier vid Påhlmans Han-
delsinstitut i Stockholm var hon anställd vid Fritzes Or fomn e

hovbokhandel. 1945--1959 tjänstgjorde hon vid Sta- föfffffe Sandro KsIV'ÅÜe"S
tens Utlänningskommission. Hon var änka efter
förste aktuarie Gösta Silén. Vice Ordförande

d' kt" Ol Ö
Lisa Silên följde alltid Nils Ferlin-Sällskapets arbe- We Or of gren

te med stort intresse och deltog ofta i våra samman- Sekreterare
komster. I än högre grad hade hon följt brodern Nils' redaktör Gunnar Larson
liv och diktning. Hon har berättat hur viktigt det tyd-
ligen kändes för honom att bl a efter varje uppläsning Skattmästare
i radio ringa upp och höra hennes åsikt: ”I samma direktör Curt Enström
ögonblick programmet var slut, visste vi att telefonen
skulle ringa." Övriga ledamöter

riksdagsman Sven Aspling
fil mag Tor Englund
redaktör Edvard Matz

Suppleanter
redaktör Axel Liffner

Flertalet Ferlin-pristagare är ganska utförligt presen- konstnär Idun Lovén
terade i Tom Hedlunds stora litteraturhistoriska över- Skådesrr Erm_Lr-sa Lennartsson
sikt ”Den svenska lyriken från Ekelund till Sonnevi”
liksom i samme författares ännu större antologi med Adjungefad ledamof
samma titel (Fibzs Lyrikklubb. Tidens Förlag. Ca-pris rr-Z mrrg Jenny Westerström
85 resp. 125 kr). Några av dem får till och med större
utrymme än Nils Ferlin själv med knappa fyra sidor Redaktör för Posfe Resfanfe
dikter. - Att anställa sådana betraktelser över hur redaktör Gr/mrmr Larson
uppmärksamheten fördelas mellan olika författare i
stora översikter och antologier är naturligtvis inte
särskilt meningsfullt. Däremot kan man konstatera
att Tom Hedlund verkligen lyckats att åtminstone i
korthet presentera nästan alla lyriker värda namnet Under 1979 har Styrelsen Sammanträtt tre gånger'- och möjligen några till - från sekelskiftet till långt Årsmötet samlade sextio deltagare och avhölls tis-
in på 70-talet. För lyrikälskare är det stora bokverket dagen den 8 maj på Sjöfartshuset i Stockholm under
på sammanlagt 1 200 sidor en guldgruva. Antologi- Sandro Key-Åbergs ordförandeskap. Till styrelsesupp-
delen är den mest omfångsrika sammanställning av leant nyvaldes Axel Liffner att efterträda Ola Chris-
svensk 1900-talslyrik som hittills utgivits. tensson som avböjt återval. I övrigt återvaldes samt-

liga styrelseledamöter.

Lyrisk guldgruva

Sammanträden

Visan har hos Tom Hedlund fått större utrymme
än i tidigare motsvarande översikter och antologier,
något i Ferlin-sammanhang positivt. Här finner man årets Fe1”li1'1'Pfïs På 10-000 1<1'0n°1' till Bengt Ander'
Visor av tex One A¿101ph50n och en så ”sen” visdik- berg, som vid tillfället företräddes av tidningen Ex-
tare som Rune Andersson. För kanske första gången i Pressens kulfuffedakföf Björn Nilsson-
rent litterära samlingsverk tas också dagsversen upp, Vid den påföljande middagen för ca femtio Ferlin-
dagstidningarnas aktuella rimsmiderier som ofta kan vänner medverkade Eva-Lisa Lennartsson och Harald
ha hög litterär halt. Tom Hedlund presenterar här Forss. Kommentarer överflödiga. Konst och bok-
inte bara de självklara Stig Dagerman ("Dagsedlar"), gåvor för det sedvanliga lotteriet hade skänkts av ett
Alf Henrikson och Caj Lundgren (Kajenn) utan också tiotal vänliga givare bland medlemmarna. Lotteriet
det finlandssvenska Hufvudstadsbladets elegante Be- inbringade denna gång netto kronor 1000:-. Till de
nedict Zilliacus. - Över huvud taget är i denna svens- generösa konstgivarna hör ofta konstnärerna Idun
ka litteraturhistoria och antologi den finlandssvenska Lovén, Gudrun Key-Åberg, Birger Lindberg, och för-
litteraturen utförligare och mera välförtjänt före- visso är det lyckliga vinnare som lämnar Nils Ferlin-
trädd än i någon av föregångarna. Sällskapets festsammankomster.

På samma plats överlämnades den 23 oktober
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Från 1980 är avgiften 25 kr resp. 15 kr för studeran- avgift, medan drygt 600 betalat sin avgift i förskott.
de och pensionärer. Det är mycket som bjuds (och Av medlemsavgifterna är ca 25 procent att hänföra
ges) för denna tribut! till pensionärer och studerande, vilka alltid betalat
Under detta verksamhetsår har 1743 personer va- lägre avgift. Från 1980 är denna fortfarande 15 kro-

rit noterade som medlemmar. Av dessa har 181 till- nor, medan övriga medlemmar erlägger 25 kronor.
kommit under året. Tre har begärt ständigt med- Totalt 16 medlemmar har under 1979 begärt sitt ut-
lemskap, för vilket avgiften fortfarande är endast 200 träde eller avlidit.
kronor. Tyvärr har cra 300 medlemmar ej betalat sin I övrigt hänvisas till följande balansräkning.

BALANSRÄKNING
per den 31 december 1979

VINST & FORLUST KONTO
Poste Restante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 465:- Medlemsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 765:-
Stipendium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000: - Gåvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 295: -
Allmänna omkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . 1 581160 Räntor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 3 475 :25
Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250: - Samkväm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 1 817:-
Gåvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 :-

32 371260
Årets överskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980:65

Kr. 33 352225 Kr 33 352225

UTGÅENDE BALANS KONTO
Kassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 97:60 Medlemsavgifter -80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 800: -
Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 773 :12 Nils Ferlin statyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555: -
Bank 36 127 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 1190:40 Nils Eerli-n fonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 40 000:-
Bank 25 368 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 228261
Kap. Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7115:92
./. Årets överskott . . . . . . . . . . _ _ 9so=6s 3 765127

Kr 53 355:- Kr 53 355:-

Stockholm i februari 1980

Sandro Key-Åberg Gunnar Larson
Sven Aspling Edvard Matz
Tor Englund Olof Ögren

Curt Enström

REVISIONSBERÄTTELSE
Efter verkställd granskning av räkenskaperna för år Behållningen på postgiro- och bankkonton har
1979 för Nils Ferlin-Sällskapet får jag härmed avge kontrollerats.
följande berättelse. Då revisionen ej givit anledning att framställa nå-
Jag har genomgått protokoll och styrelsens berät- gon anmärkning tillstyrker jag, att styrelsen beviljas

telse över verksamheten. ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

Stockholm den 29 februari 1980
Birger Backvall
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Nya medlemmar t O In 1 mars 1980 Löwenborg, Cay, Prinsgatan 10 B, 752 28 Uppsala
Madegård, Lennart, Lofta 1532, 387 00 Borgholm

Ahlberg Anna Liuängsvägen 87 131 41 Nacka Malmberg, Cederman, Inger, Tolvmansgatan 37,

Antonsson, Eva, Box 77, 460 54 Hedekas ÉS4 60 Karisicad . _

Arvedson Anne-Marie Allégatan 9A 682 00 Filipstad Mork' Hans' Omskoldsgatan 57' 703 50 OrebroAspebo Monica Smänšatan 6A, 597 OO Åtvidaberg Niemenmaa, Keijo, Söderleden 7, 597 00 Åtvidaberg
Bergkvist Laila /SE-Banken Fack 205 20 Malmö Nilsson' stefan' Gärdesvägen 9' 360 70 Åseda
Bergman, Äsgerd, Skoghem, Håcksvik, 514 00 Trane- Nordqvist' Hlldur' Hyttgatan 48 B' 791 73 FalunNordström, Margreth, S. Förstadsgatan 19 A, 211 43

Bibliotekstjänst AB, Tidskriftsservice, Box 1706, Mlalmci
221 01 Lund Nylen, Soren, Wargentinsgatan 5, 112 29 Stockholm

Blomkvist, Anders, Lina Sänskapets Väg 62, Olsson, Mats, Brännkyrkagatan 53, 117 22 Stockholm
127 33 Skärholmen Palm-Johansson, Kerstin, Oståkravägen 29, 240 17

Bopako, Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm Södr? Sandby
Bäckman, Gun-Brith, Dalbogatan 10, 502 66 Borås Pedersen' carl' Rlddarvagen 18 A' 181 42 Lldmgo
Carheden, Folke, Skepparegatan 16, 371 30 Karlskrona Petersen' Bengt' Köpingevägen 56' 252 50 HelsingbørgCederman Inger Tolvmansgatan 37 664 _60 Karlstad Petersson, Bo, Uttermarksgatan 7, 633 51 Eskilstuna
Collianderl, I.-O., Rådjursvägen 6, 961 00 Boden Sandberg' Sune' BOX 152' 920 64 TärnabyDanielsson B Slättvägen 3 881 00 Sollefteå Strandner, Folke, Askims Lillbackaväg 15, 436 00

Ekeblad, Anna-Britta, Storgatan 15, 521 00 Falköping Asklm
Elmes Carlota P1 3110 730 30 Kolsva Svan, Peder, Tegnerlunden 28, 113 59 Stockholm
Eriksson Annamaj Drottninggatan 35 B 441 00 Svarenborg, Marita, Storgatan 16, 114 55 Stockholm
Ahngs/äs Svenska Bokförläggareföreningen, Sveavägen 52,

Fr^nzén Bror Kyrkogatan 55 674 00 Vetlanda 111 34 StockholmHoman Ena P1 140, 170 17 Färentuna Tallberg, Pontus, Postiljonsgatan 2B: 305, 222 3-5

Fürstenbach, Gösta, Sveavägen 96, 113 50 Stockholm LundGrip Nutte, Sunnebotorget IA, 597 OO Åtvidaberg Taube, Barbro, Rodabergsgatan 11, 113 33 Stockholm
Gröntof,[_Eriks5Ûn/ Ingegerd, de Besche Väg sl Throzell, Birgitta, Tallgatan 1C, 240 17 Södra Sandby
612 00 Finspång Tufvesson, Ingrid, Pl 1540 Loftahallen, 380 70 Borg-

Gyllenram, Kurt, Kråkvägen 6, 135 68 Tyresö bolmn
Hedenström, Olle, Saturnusvägen 42, 184 00 Åkers- Wlkstromf Manne' Hanna Pauhs Gata 3/ 126 65 Hd'berga gersten

Hegardt, I. W., Nora Torg 20 A, 182 34 Danderyd š?:11::iiS:0É_' RunEe'_1ÉpSn1I:;/:igen 36' 161 43 Brommd'
Hilding, Brita, Vikgatan 6, 682 00 Filipstad e ' Nor' n a ergsgatan 25' 411 31 Gota'
Holmberg, Gunnar, Fågelsångsvägen 20, 440 90 Henån bofg
Holmbring Ella Hagagatan 4 113 48 Stockholm Åsbrlnkßergengren' Molly' Nyodhngsvagen 16', , , 16
Höglind, Gösta, Styrmansgatan 20, 114 S4 Stockholm 1 39 Bromma
Iansson, Karl-Gösta, Lambergsgatan 8, 652 21 Karl-
stad Ständigt medlemskap:

Jarnlo, Sven, Viaduktgatan 25, 281 00 Hässleholm Birger Backvall, Birger Jarlsgatan ss, 111 45 stork-
Iohansson, Karl-Erik, Pl 1514, 635 90 Eskilstuna holm
IOhansson, Sven, Tvrngafan 1, 271 00 Ystad Curt Enström, Nybrogatan 14, 114 39 Stockholm
JÖHSSOH, Gudrun, Vau DÜIGHS Väg 14 B, 222 30 Lund Karin Nordell, Gullmarsvägen 10, 121 41 Iohanneshov
Karlsson, Ewa, 1142 Uggletorp, 380 70 Borgholm
Karlsson, Gunnel, Dörrvägen 7, 122 44 Enskede mi
Kismarty-Lechner, Gertrud, Fyrverkarbacken 36
112 60 Stockholm Hogt vøzrdemle dubblettmedlem I

Kring, Ethel, Hemmestaväåen 5/ 130 30 Värmdö Vårt erbjudande i föregående nummer att bli dubb-Landén, Gottfrid, Fågelsångsvägen 19, 240 17 Södra lettmedlem har icke förklingat ohörd. Åtskilliga har
5arïdbY betalat in dubbel medlemsavgift och får därmed dubb-

Lä1'SS011,l05ef, LYC1<ebYVä8erl 3, 121 50 l0hune5r10V la exemplar av varje nummer av Poste Restante för
Lindgren, BO, Hïrlregafu 64, 431 33 Mölndal att kunna överlämna det andra exemplaret till en
LUbdberg,l0bar1, A51<än'85baC1<9rl 5, 161 71 Brbrrurï tänkbar ny medlem som lockbete. En så ädel insats
Lundberg, Lars, REV- bYråu Lundberg Blörklurïd, i arbetet att värva nya medlemmar kan icke nog lov-
NYbr08rrl 14, 114 39 5r0C1<b01m prisas. - Nu vill vi bara påminna nuvarande och kom-

Löfberg, Ingalisa, Möllebacken 4, 222 50 Lund mande dubblettmedlemmar om att ange denna sin
Löfberg, John-Olof, Möllebacken 4, 222 50 Lund hederstitel på inbetalningstalongen.
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Bilagor medföljer

KALLELSE TILL l\/IEDLEMMARNA
Nils Iïerlin-Sällskapet håller ordinarie årsmöte

onsdagen den 7 maj 1980 kl 19.30
i Sjöfartshusets festvåning, Skeppsbron 10, Stockholm

Föredragningslistan upptar bl a nominering av kandidater till 1980 års Perlin-pris. Styrelsen erin-
rar om medlemmarnas rätt att föreslå pristagare.

Efter förhandlingarna vidtar den sedvanliga årsmötesmiddagen med crêpes med räkor, Wiener-
schnitzel, stort glas vin eller öl och kaffe till ett pris av 60 kr inkl serviceavgift. Högst 70 del-

tagare, d v s de som först anmäler sig. Senaste anmälan till middagen den 5 maj till Karin Nor-
dell, tel 08-36 29 20 (kontorstid). Anmälan är bindande. Bok- och konstgåvor till det sedvanliga
lotteriet är mycket välkomna.

Hjärtligt välkomna till årsmötet I Styrelsen

Det har länge talats om

NILS FERLIN-STATYN I STOCKHOLM
Att den blir verklighet är helt klart. Men både anslagsgivande och andra myndig-
heter tar tid på sig. Du som vill föregå dem med gott exempel och hjälpa till att
sätta fart på utvecklingen för att få statyn på fötter (OBS inte på soffal) är
mycket välkommen med Ditt bidrag till den insamling som Staty-kommittén
startat. Genom Skansen-auktionen och på annat sätt har det hittills kommit in
ca 40.000 kr. Stor eller liten - Din gåva är mycket välkommen!

Tänk på postgirokonto nr 35 21 55-6
med adressat Nils Ferlin-Sällskapet

Skriv på talongen: ”Statyn"

Poste Restante Medlemsblad för Nils Ferlin-Sällskapet Nr 1, 1980
Styrelsens funktionär: Curt Enström, Nybrogatan 14, 114 39 Stockholm. Tel 61 66 79

På dagtid tel 36 29 20 (efterfrågas: Karin Nordell) Sällskapets postgiro: 35 21 55-6.

Redaktör för medlemsbladet: Gunnar Larson, Åsögatan 70, 116 24 Stockholm. Tel 08/68 60 06, 0764/364 89

Tryck: Rundqvists Boktryckeri i Göteborg ISSN 0345-9519


