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Handskrivet manuskript till tangon som senare skulle få rubriken ”Tittut Madame
ny Westerströms artikel om radiospelet ”Staden” sid 12).

Omslagsbildenz Nils Ferlin 1948. Foto: Dagens Nyheter.
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Käre Ferlinvän!
Hösten är här och lågtrycken kommer vandrande in över Sverige. Ännu
en sommar har lämnat våra liv. Kanske blev den inte riktigt vad vi hoppats, riktigt badvänliga blev väl aldrig julisjöarna, och kanske hann vi
inte med allt som vi hade sparat till sommarmånaderna, t.ex. alla de diktböcker som vi lagt undan för att vidga våra liv med i hängmattan eller
hammocken. Men, kära du, också hösten är en tid för läsning. Det är gott
att i den kulna oktober, medan höststormen rasar utanför, sitta framför den
tysta TV:n och ur diktens värld hämta litet tröst för det liv som så fort
går ifrån oss. Vi behöver se in i oss själva ibland och till det står ju all
världens poesi beredd att hjälpa oss.
När du läser det här vet du kanske redan vilka som fått årets priser.
Det ena, Ferlinpriset, får Bo Carpelan, en av Finlands och nordens finaste
poeter. Vi i styrelsen är glada, och vi hoppas att du är det också, över att
vi den här gången gått över Bottenhavet för att utse en pristagare. Vi har
kanske för lätt att glömma att också på den sidan finns det många fina
diktare som håller poesin och det svenska språket levande. Det är också
med speciell glädje som vi i år som en engångsföreteelse beslutat utdela ett
hederspris till Alf Henrikson för hans storartade insats som dagsversskrivare. Det andra, Trubadurpriset, går till Gunde johansson, den glade, men
också allvarlige, värmlänningen som har gjort mer än de flesta för att
sprida intresse och förståelse för Ferlins diktning ut över landet. Varför
inte komma och hylla dem vid prisutdelningen den 2O:de? Vi brukar ha
trevligt på våra sammankomster.
Din vän skalden

PMA xaaí

Z)

1981 års pristagare
Att

1981 års Ferlin-pris tilldelats diktaren
Bo Carpelan innebär, att det för första gången går till en finlandssvensk poet
helt i
samklang med stadgarna som säger att pristagaren skall vara "en svenskspråkig lyriker".

Dessutom har detta år ett hederspris i form
av en miniatyr av K G Bejemarks Ferlin-skulptur tilldelats dagsverspoeten Alf Henrikson.
Årets trubadurpris går till Gunde lohansson, en av sällskapets verkliga trotjänare.

BÛ CARPELAN

Dikten återfinns i Bo Carpelans senaste
diktsamling I de mörka rummen, i de ljusa
(1976); den ingår också i urvalsvolymen Dikter från trettio år, som Carpelan gav ut för-

-

ra hösten.
Bo Carpelan är den första finlandssvenska
poet som har fått Nils Ferlinstipendiet. Han
kan inte sägas höra till de mer okända finlandssvenskarna för oss här i Sverige; hans
böcker kommer ut i delupplaga också på
svenska förlag. Ändå har man kanske en känsla av att han något har hamnat i skuggan, i
värsta fall betraktad som en fördrömd estet
från det romantiskt inkrökta skedet i 50-talets början.
Inget är i varje fall mer felaktigt. Visst
skrev Carpelan i sina första böcker en hel del
högstämd, estetiskt putsad och sval poesi, där
han kunde besjunga ”tystnadens lugna kyla"
i sitt blod, visst kunde han ännu 1960 använda pluralformer på verben ("där sovo hustrun och barnet”) och visst kunde han kring
mitten av 50-talet bekänna sig till skönheten,
den absoluta och kompromisslösal på föl]-ande
hö
ända Vis_
g p
'
.

_

Att

det är poeten, lyrikrecensenten och universitetslektorn i litteraturvetenskap Tom Hedlund som här
presenterar årets Perlin-pristagare Bo Carpelan är
ingen tillfällighet. Tom Hedlund har ägnat en stor

Éf 1fÉÃ1É§É§.ï1É.ÉÉ“ÉÉÉÉg Éffn“§vi.ÉÉÉÉTiÃ§rfÄf.ÉÉÉ1fï
de Arvid Mörne, och han har nyligen i essäsamlingen ”Dikten som liv” reserverat en hel avdelning för
bl a Mikael Lybeck, Bertel Gripenberg och Peter Sandelin.

Ljuset faller på fågelns vingar
och fågeln sträcker dem/ glider ut
och skapar rymden'
Sannerligen en intrikat skapelseprocess! Allt
hänger samman, ljus och mörker skapar varann, det lilla skapar det stora. En bild av en
tillvaro i harmoniskt samspel, om man så vill.

”ft

Mg lägg" mit*
På möfkfefß
och slår på det med en stjärna/
flärd 50111 diff Öga, Skönhet.

“ät

Men .harmonin i den lilla treradingen om
fågeln är "inte sval. Rytmen är mjuk, orden
enkla. Skonheíten ar obestridlig, men den är
inte av det hardhamrade och högtidliga slaget. I själva verket har Carpelans poetik förskjutits mycket markant sedan 50-talet.
Den svala dagen (1960) kan på många sätt
sägas vara en brytningsbok. Den drömskt
sköna naturlyriken finns här liksom tidigare,
.

bekännelsen till det lyriska koncentratet likaså
poetens arbete består i "att av två ord /
återvinna ett".
Men här finns också andra tongångan ”sök

Hon hälsade tyst och vi hälsade tyst tillbaka.
Hon var den enda som hängde en julkrans
av lingonris på sin dörr.
Tredje julen hängde den långt in i januari

inte i det stumma gräset, / sök det stumma
gräset" heter det i en av dikterna med den
bittra insikten i bakgrunden om att ”Hjärtat
överensstämmer inte med sina gränser, / dikten inte med verkligheten, / verkligheten inte
med Guds dröm".

och ho" sågs ífte till'
Mor 'made Omd'
De fan" heríne' men Jag flak inte Se'
Am' Sa mor ut fm' var städat och snyggt'
som Om ho" väntat något besök'

-
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d
arma a e arpe an omen Over sm Udigare poesi, samtidigt som han en gång för
alla formulerade det dilemma som var hans.
Redan dessförinnan hade han försökt ta sig ur
skönskriveriets bur i de absurdistiska prosa-

Källan (1973) är ett slags summering, gjord

D__

dikterna 1 Minus
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(1952)_ Men Cjen verkliga

"Vid f rtiosex mer än halvvä s". Och det
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Det viktigaste är kanske inte att reducera

nyorienteringen kom alltså först på 60-talet.

um" att väll” kort den oklam bakgrunden'
Av två ord skapa tre viktigare.

1966 ger han ut 73 dikter' en samling som
verkligen "praglas av reduceringens estetik.
Dikterna ar ofta koncentrerade anslag:

Låta tingen vara vad de är, och flykt vara flykt
bart från de döende, närvaro närhet till

Trädet,
det 'förgrenade
ljuset

.

henne som vilar
och som en dag inte kan väckas.

Dikten heter, med karakteristisk öppenhet,
skönhetens hård- och
"En av poetikerna"

-

Sammantagna utgör de 73 dikterna en
elegisk betraktelse över livets snabba flykt,
en betraktelse som är rotad i och illustrerad
av de skarpetsade naturbilderna.

gud 50111 betraktade pOefeI'IS arbete
vid mörkrets städ har tvingats kapitulera för
livet Siälvf OC11 för en Skönhet SOTH har Sina
“rötter mitt i människornas vardagstillvaro.

Gården (1969) är helt annorlunda: en lyrisk
självbiografi, som jämförd med 73 dikter
.bl d k
k
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D
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an tyc as nastan mangor ig. en ar
.
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samtidigt Carpelans mest lättillgängliga diktsamling. Boken består av psykologiska snapshots, stämningsbilder och mer eller mindre robugt berättade epiggder från författarens upp-

Vlsserhgen f_mns 1 Kalla” sava som 1 ' en
d
sfmaste samlmgen' I de morkadïummenïl _ke
ljusa (1976), en hel del vemo ig natur yn ,
,
f
k
kl h t h
d-,
men dar mms Oc sa en sa lg e oc en 1
rekthet som ar ny 1 Carpelans poesi'
Hafmonin är alltså inte 5lä1V1<11' _ fVä1'f0m,
den är l'lOtad Så 50111 den
hal' Varit l1OtäCl.
Men också hotet erkänns nu, Orden är enkla
0011 mättade!

eI1ÖgCle

I

_

växt i lägre medelklassmiljö iHe1singfors. Till
de minnesvärda dikterna hör följande porträtt
av en grannkvinna:
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Förr eller senare får ditt öde

Mor talade bara några få gånger om henne.
Det fanns så litet att säga.
Hon levde ensam sedan mannen och enda
sonen

drunknat en julinatt nära Högholmen.

vittring av dig.
Som en geting, snabb och osynlig,
bara det glänsande ljudet,
bara ett vínddrag.

Du vänder dig hastigt om.
5

Den oroande sprickan, som man har kunnat ana litet varstans i Carpelans tidigare
diktning, ligger öppen. I en kommentar till sin
utveckling som lyriker (”Ur en opublicerad
poetik" i Festskrift till Olof Enckell 12.3.1970)
har Carpelan också sagt att han numera försöker "gå komplikationerna in på livet, utan
teoretisk skyddsdräkt”. Med största uppskattning citerar han Horatius: ”Mitt mål skall vara
en dikt, så formad av det vanliga språket, att
vem som .helst tilltror sig att göra om den
men får svettas mycket och våndas förgäves,
om han försöker."

H

Att Carpelan själv efterhand har uppnått
denna enkelhet och självklarhet kan man lätt
förvissa sig om genom att läsa hans dikturval.
ie

Bo Carpelan (f. 1926 i Helsingfors) disputerade i litteraturhistoria 1960 på en avhandling
om Gunnar Björling. Hans författarskap omfattar förutom lyriken även romaner och barnböcker; dessutom har han översatt bl a finskspråkig lyrik till svenska.
Bo Carpelan har

givit ut följande diktsam-

Foto: Lutfí Özkök

lingar:
Som en dunkel värme

(1946),
Du mörka överlevande (1947),
Variationer (1950),
Minus sju (1952),
Objekt för ord
(1954),
Landskapets förvandlingar (1957),
Den svala dagen (1960), 73 dikter (1966)
Gården (1969),
Källan
(1973),
I de mörka rummen, i de ljusa (1976).
Dikter från trettio år (1980) innehåller ett
urval ur hela Carpelans produktion.
Tom Hedlund

Hederspristagaren Alf Henrikson presenteras här av
sin kollega i den stora finlandssvenska rikstidningen
Hufvudstadsbladet Benedict Zilliacus. Under signaturen Bez har han efter decenniers dagsverser blivit
det svenska Finlands svar på H. Medan den rikssvenska kollegan skrivit verskrönikor och lustspel, har också Bez ägnat sig åt teatern, främst i form av en lång
rad kritikerrosade revyer ända sedan 50-talet med
saltade kupletter, framförda av bl a då ännu knappast
Sverige-kända Lasse Pöysti och Birgitta Ulfsson.

Iu mer man har suttit och låst i sitt liv
ju tröttare år man på adjektiv.
Efter rader av pladder och sidor av prat
känns det gott med subjekt och predikat.
Denna H-vers klippte jag, med varmt instämmande, ut en gång under den relativt korta
period då jag svek SVD för DN som mitt
fönster mot Sverige. Iag stiftade klippet på
väggen bakom skrivbordet, som en påmin-

6

nelse. Dessvärre förgäves;

till

mina komplex i

livet hör att jag så sällan i mitt eget dagsversande lyckats komprimera mig till den lapidarstil som är Alf Henriksons när han är som
bäst. Den som han väl i någon mån kan sägas
ha mognat fram till under sina fyrtio år som
poet i Namn och Nytt, men som han, enligt
vad jag kan se i Staffan Björcks förträffliga
bok Dikter för dagen, tycktes behärska redan
1944. Då skrev H så här:
De Ham, konkreta orden
..

lur man
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Den där fint ciselerade epigrammatiska stilen: Otta terrnande slå l<rlnS ett lnnenall som
rör sig om osökta väsentligheter, är långt ifrån
det enda för vilket Alf Henrikson förtjänar
att alfundas- Men det tlnne ln gränser för ens
ambitioner. Att behärska Kinas historia, Medelhavsländernas historia, Nordens och enkannerllgen 5Verl8e5 l1iSt01'iä, föl' att inte tala Om
Världens nleterla '_ behärska så till den grad
suverant att det forslar till att effektivt popularisera och att underhallande levandegora det
allt -t det överlåter man med lättnad åt Alf
Henrikson. Och noterar belatet att detta enrnansnnlVer5ltet (Per Waetberâe träffande ePl'
tet) nWCl<et rll<tl8t belönats med bade neders'
doktotat och Ltttetts et Atttt”~ts~
ln01n Inln l<0rnPeten5 faller enbart att be".
döma l"lenril<50n 50111 H/ 50111 en aV da85Ver5'
makare, denna märkliga hybrid mellan lyriker
Oen lenrnallst den dar nPPtan8ar det dags'
aktuella ter att lata dess bllel brytas genom ett
mer eller rnlndre l<°nstrardl8t 5llPat PrlernaSatlan utan ambltltmet att Verket ska leva

lattgte att över nästa m°rg°n~
Vilka Alf Henriksons egna ambitioner 1 det
avseendet må vara vet jag inte, men det är lätt
k
d 1
h
,
att se att en myc et stor e av ans manga,
många tusen ögonblicksfångande NoN-verser
överlever ögonblicket mycket långt, fungerar
bortom år och årtionden bara de plockas fram
ur tidningsläggen, i somliga fall rentav blir
"odödliga" genoin att ofta citeras (även här i
Finland).

Det kan tänkas att det här har att göra med
upphovsmannens historiska sinne, hans ständiga medvetenhet om sammanhangen över
sekler och kontinenter, hans förmåga att finna de eviga sanningarna i det aktuella skeendet.
Historiens spegel i Hzs vers kan ibland bli
nog så tung och pampig, bilderna och namnen
kan rulla fram som vågor utmed raderna och
lyriken bli epik, icke sällan lärorik, alltid tankevackande, full av originella infall, paralleller visioner av dolda sammanhan som örs
'
g
g
oss uppenbara.
jag vill inte dölja att den genren tilltalar
mig personligen mindre än tex den briljanta
for-mjek (också den parad med avsevärd lar_

dom) jag finner hos en Kajenn i mitt ordinarie
rtkssvenska huset-gan_ Ända tvekar jag inte,
ombedd att Skriva nagra rader Om Alf Herr-

rikson i Poste Restante, att beteckna honom
som dagsvereens 5t0rmä5tare_ Redan på grund
av omfattningen i hane Oeuvre och den klass
detta har hållit genom årtiondena, men också
för den otroliga vitaliteten, variationen och infallsrikedomen därr
Helst tanker jag därvid, som jag antydde 1
bör]-an, på den H som jvekae kemprtmera bade
jtvsvtedom och bekjtgt vetande t några få
rader, enligt ett mönster han har kunnat studera i sin kinesiska vers likaväl som i sina isländska runor eller klassiska epigram. I skrivande flyktiga stund har jag inte tillgångtillett
urval som tillät mig vaska fram det lödigaste
provet på den arten, men jag återger gärna en
bagatell lånad ur den björckska boken. Dels
för dess korthets skull, dels för att ett av de
världshistoriska namnen i den kittlar min östsvenska känsla, och mest för detlekfullaskämt
med rimord som jag tycker hör genren till:
,,

.,
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Benedict Zilliucus
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GUNDE IOHANSSON

Att Trubadur-pristagaren Gunde Johansson presenteras av broder Tor behöver varken förklaring eller
kommentat

hÖI' man nåt-š0f i stil med: "Egentligen
f0ICl6 en Present-HÜOH aV NN Vara öVerödig
för alla Vet ju Vem NN är-H _ och NN
i

Ûffä

_

detta fall Gunde l0hahss0h _ Visst Vet Väl al'
la Vem han är 0Ch Vad han har haft Och har för
Sig- Detta Cl0C1< med en Viss 1'eserVsü"°n~ IW
eventuella visitkortsutgåvor för Gundes del
med sysselsättningsdeklarationer skulle nå

Iag har ett "protokollsutdrag" beträffande
Gundes tävlingsinsats och upplåter detta med
glädje till de medlemmar av sällskapet, som av
någon anledning icke förunnats taga del av
nämnda ”protokollsutdrag" som här följer:
Gunde såg dagens ljus för första gången
1922, i Nyed. Han är värmlänning alltså! Och
visdiktare i såväl ton som ord vilket svenska
folket fick erfara i större sammanhang, när
tjugonioåringen via radio bjöd på sin Torparvisa. Som tonsättare möter vi honom med adekvata tonslingor till dikter av Dan Andersson,
Nils Ferlin och Nils Parling bla, och i det
sammanhanget möter vi visartisten med sin gitarr. Men det räcker inte, han har trakterat
nationalinstrumentet dragspel också. I egen
orkester.
Kunskap har han trängtat och velat dela med
sig av. Därför bestämde han sig för att bli
folkskollärare och det blev han 1953. Men som
alla vet, så måste ju skolbarn och även föräldrar ha mat, dryck och tvättmedel och
borste och kamm. För den skull bestämde han
sig för att bli diversehandlare. Och det blev
han.
Men 1iVSmede1s_ och diverselagret stod sig
._

__

slatt infor Gundes kunskapshunger. Han begynte studera litteraturhistoria vid Göteborgs
universitet och vid Stockholms universitet (bl
a religionshistoria). Bland initiativtagarna
till Dan Andersson-Sällskapet 1962 finner vi
Gunde som sekreterare och skattmästare och
sedermera som dess ordförande och flitigt litterärt verksam kring Dan Andersson, och liksom Dan Andersson så skriver även Gunde
_

dagsvers och recenserar litteratun

svihdlande uPP1a801'I1'l0m Pefhwsänsks-Pe'f är Vi Väl medvetna
Ûm att dess 11PPh0Vsman Vid sidan av skrivan'
det ägnade sig åt många yrken av skilda slag.
Nåväl, vid ett tillfälle tävlade Nils Perlin och

Han kan ävenledes betitla sig som ”skådespeleriarbetare" i samband med teaterturnérande och medverkan i filmer om Dan Anders-

Gunde Johansson Om Vem Søm haft Hest yr'
ken. Och vilket elektroniskt precisionsur och
målkamera som helst skulle ha konstaterat en

berättare
visste ni detl? Spel opp Gunde
du har många lyssnare till din dur och moll!

fullödig jämspelthet.
8

son och Nils 1:er1in_
Gunde Johansson är en fantastisk histQrie_

-

-

broder Tor

Obygcl
av Arne Säll

Novembers fönster
i slitna och grånade
fästen
lutar sej in
mot ditt liv
undanskyrnt,
illa hanterat,
i skuggan av världen

-

-

Vinden kallar
i knakande fogar
ekot tillbaka
från alla förgångna,
felslagna åren

-

Dina drömmar om natten,
dina steg
mellan morgon och kväll
är redan utestängda

från varje försoning

- du förväntar dej
inte längre
någon hägrande
reinkarnation
bortom novembers
blygrå fönster

-

(Ur en kommande diktsamling våren 1982)

Slutspel
av Bert Westerström
Som ett schackparti

- slutar i remi -

lever vi.
Avgörandet,
det stora slutspelet,
låter vänta på sig.
Men det kommer
var så säker
logikens lagar
är lika obarmhärtiga
som det schackparti
vi lever i.

ETT HÖGST FÖRNÄMLIGT SKRIK
BESKRIVET I MODERN LYRIK

Staden

-

en radíorapsodi

av lenny Westerström
Staden kommer som nummer tre i raden av
hörspel, som Ferlin och Briné gjorde tillsammans. Det uppfördes för första gången den
24 april 1935 i Carl-Otto Sandgrens regi. Nyuppsättningen, också den i Sandgrens regi,
ägde rum den 13 augusti fyra år senare. Vid
båda föreställningarna medverkade Ferlin som
uppläsare av recitatörsversen.

Uppbyggnaden av stycket är rapsodisk. Visor
varvas med dialogen Vilka ger glimtar från
olika miljöer och platser i 30-talets Stockholm.
Scener och drajoger kretsar kring en genom
hela stycket löpande huvudhandling, som
emellertid är mycket diffust och skissartat
skildrad. Man får under en dag glimtvis möta
kassör Mynt, anställd på Nordiska Banken.
Han han Vilket man så småningom får Veta,

nas visselpipor och annat gatubuller. Scener

från gatan, torget, bussen, spårvagnen, feSta1-1rangen, banken, pantbanken, kyrkogården,
bakgården, kafferepet skymtar förbi.
Tonen i stycket är kuslig och bitter. Den
ligger långt från såväl den idylliska atmosfären
i Spelkosackerna som den folkligt burleska
i Marknad. Däremot finns det i Staden mera av
tidsfärg och samtidsanknytning än i de två
föregående spelen. Stämningen från 30-talets
krisar är Påtaglig- AV dialogerna irarngar att
stor arbetslöshet råder, att de sociala klyftorna är Stora oeb att nagra genomgripande eoeia'
la reiorrner anno inte ägt ruin- Det finns bla
ingen an5tallning5trYggliet/ ingen rnoder5l<aP5'
Penning- Vaxelr oeb obligationenandel flo'
rerar. En viss tidsfärg ger också närvaron av

gjort sig skyldig till ett förskingringsbrott
av antagligen ganska allvarlig art. Därom vittnar självmordet i slutet av stycket. Trots att
förskingringsaffären har en central funktion,
får man inte Vera mycket er-n den_ 1 de olika
scenerna får man av personer, som på olika
sätt känner kassör Mynt, anrydningar een

t ex gatsoparef eYanVatearbetaref gatumnßíkanterFlera anepeiningar Pa Vid tiden aktuella Per'
soner förekommer också. I versionen 1935
nämns boxarna Schmeling och Baer. Den förre
var världsmästare 1930--1932 och den senare

kommentarer till både händelsen och hans
karaktärsdrag. Om det är hans hyresvärdinna,
fru Hyrbom, eller maskinskriverskan på banken, fröken Tengent, eller de dagliga rnedpassagerarna på bussen, ger de enbart positiva
beskrivningar av honem, Han är en mycket
god och ömsint människa, vars iver att hjälpa
andra drivit honom in i den olyckliga situationen. Det är en människa, sem får lïerline
fulla medkänsla.

1934-1935- Dessa bYt5 1939 nt mot loParna
Hoekertf Waelïenfeldtf Eêstman 0Cl1 W00den~
son. Någon kritik av idrottsliga prestationer
verkar det inte vara fråga om här. Detta ligger annars nära till hands att misstänka eftersom diskussionerna vid denna tid då och då
8iCl< i den riktningen- 1932 gav tex Ivar Lo
Johansson ut skriften lag tvivlar på idrotten.
I Ferlins fall är det nog snarare hans stora
idrottsintresse som gör det naturligt för ho-

Ljudeffekterna spelar här liksom i Marknad
en stor roll som hjälp till att framkalla de olika miljöerna i staden och för att bilda övergången från en scen till en annan. Man får
lyssna till tidningspressarnas dunkande, spårvagnsklockornas klingande, kyrkklockornas
dån, ambulansens tjutande sirener, fabriker-

nom att ani<nYta till elaortliandeleervid npbiörandet aV Striden 1939 förekom*
mer 0Cl<Så lil<5orn både i Sbeikoeeifem och
Mfknüd antydningar Pa Greta Garbo- Hon
är ett bra exempel Pa tidens StlarnknltFör att frammana atmosfären på banken
låter Ferlin-Briné en röst läsa börsnotering-
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Vissa Yrkeegrtipberf eorn ntirnera a1'fÖfSV1lnna

arna. Nämnas kan att författarparet vinnlade
sig om att få dessa att följa den för tidpunkten aktuella kursen. I marginalen till regimanuskriptet 1933 står en uppmaning, att upp-

gifterna skall kontrolleras. Detta har väl också åstadkommits, ty vid nästa föreställning
ligger börsnoteringskursen högre.
Personerna i stycket är namngivna efter vad
de sysslar med. Huvudpersonen kassör Mynt
bor på Sedelgatan 5 och hyr I-urn hos fru Hyrbom, som skvallrar med fru Skvallerberg och
._
_,
fru Sladderlov. I samma bank, som kassor
,
,
,
Mynt arbetar på, finns skrivmaskinsflickorna
..
..
.
froken Tangent och froken
Siffer. Den allvar.
.
.
.
liga och bittra tonen 1 radiospelet
mildras nå---got av denna skarntsarnhetl som osokt for tankärna till Persons-llßfief i 1<0ff1@1< av WP "De
familjerna/I.
_

~.

..
.
..
Vid uppsattningen
1939 forekommer ett av
-Ferlin tidigare anvant
motiv. En scen mellan
.

-

-

-

-

0

~

Mynt och en blomstergumma pamlnner
dikten "On-1 våren”

Bayfotabay-”_

Om
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Rapsodi av

Josef Briné och Nils Ferlin
lgegi; |j_a,-|-U||,, gandgml,

Dirigent: Sune Walilimir
Personema (i den ordning de lramträda):
Gatsoparen . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . ._ Nils Hultgren

....
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Rsciiatam.
Kassör Mynt

. .
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Hyrimm
Spårvagnskondukt"
Hamarberaren
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Cyan ätearbetaren

_
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Sångaren
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Fröken Siffe
Fröken Tangxent
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Nils rem..
Erik Rosén
rym Damm

Sven Pettersson

Raw,

rn.-1.
Olle Hilding
Eva s..,;.,1e|,e.,
Jolin W. Hagberg
Göm G,,s,,1f,s,,,,
Else-Brite Ågren
Lillemor Biärnstad

rm; Bana..

Man-ne G-runberger

. . . .
.
.
. .
_.
Albert Ståhl
Gå,dsmusika,,,e,___ Pa,,,1â,,m,, h
Tidningsíör äljaren
Blomergufnman
Emmy A,,,,,,_
Kisen
Utroparen
Hovmästaren
Dessutom bankkunder turister trafikanter poliser
gatuförsäljare, gatusångare, restaurangpublik m. .

Prästen

_

.

. . . .

_

_

. . . . .

.

_

. .

_

.

-

Blomstergumman: ”Köp vackra mörkröda
rosor, hela knippan för endast 1 kr." Mynt:
"Det är bra! Ge mig denl” Blomstergum,, _.
._
_.
man: Na, se goafton kassorn! Ia kassorn
ar alltid lika snall och koper av mig. Iag
ska Säga att d0m här I'050ma är Verkligen
finfina, alldeles färska, dom håller sig minst
en hel vecka." Mynt: "Tack, det räcker för
mig.
Se här, ta den här! Det är jämnt."
Blomstergummam ”Åh
hel tia! Nä aH_

ändringar av radiospelets text och med
hänvisningar om att vissa dikter och visor
k H b
5 a
ytas ut'
En av dikterna som plockats in, anges vara
hämtad ur samlingen Med många kulörtu lykmr 1944,

för mycket, tusen tack, goe kassörn."

ter' som anges s_ko1a mg_a medohanvlsmng tfn'
att denna visa finns utgiven pa O/Jleon. Enligt

Regimanuskripten till uppsättningarna både
OCl'l 1939 finns bevarade, men endast ett
originalmanuskript har förekommit. I originalmanuskriptet till 1935 års version av spelet
har man gjort ändringar och tillägg för hand
direkt inför nästa uppsättning 1939.

Uppslagsbok för Svenska Musikhmqdeln 1941
-1945 utgavs denna kuplett år 1945 i en vis-

-

deles

1935

Ett stort antal scener har lagts till inför 1939
_.
.
0
ars uppsattning, men sjalva huvudhandlingen
Står oförändrad kvar.
_

Förutom nämnda regimanuskript till uppsättningarna 1935 och 1939 finns besynnerligt
nog ytterligare några maskinskrivna sidor med

Ur Röster i Radios program 13 aug. 1939.

_

Pa

Arendorffs tid hor ocksa till de dik-

samling med samma namn Oçh sammanställd
av Lille Bror Söderlundh på nämnda musik-

förlag. På ungefär samma tidpunkt anspelar
också en passage om bostadsbristen, som under åren kring krigsslutet var katastrofal. Det
kan således konstateras, att det är fråga om en
omarbetning av radiospelet utarbetad efter
1945. De olika registren på Sveriges Radio
uppvisar inte, att denna planerade nyuppsättning av Staden någonsin instuderats eller
sänts,
11
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Till skillnad från de tidigare behandlade
radiospelen finns till visorna och dikterna i

Och här är det något från England
perversiteten grasserar . ..
Det är nu för djävligt ruskigt
kanliända det intresserar!

Staden inte så många förmanuskript bevarade. Följaktligen är det inte möjligt att i sam-

-

ma utsträckning som i Marknad l?_edör_na inkternas framvaxt. Noteras kan, att andrlngarna

Denna strof ströks, vilket också Å Run-

i dikterna från originalmanuskript till de färdi
Obet du
Visor och
dft riïp ks härgredan
_y lg '
k

qvlst papekat' hmanusknijtet nu radmdpelet
och kom heller inte med 1 Gogglesversionen.
Troligen hade man för avsikt att ta med den
i uppsättningen 1935 eftersom den finns
Visserligen överstrukén
nedre knad f
C
regimanuskriptet Det är endast i ovan cite_

1
e
yc
1 Ongma manus
rp
ha försetts med en definitiv och färdig form.

I dikt- eller vissarnlingar tidigare publicerade
dikter eller visor. Ur En döddansares visor
har Feiiiii iiamiai dikten miiiisiu' som inieds
med Orden: "Var gaiiiia iidiiiiigsguiiima' som
stultade med nöd uppför trapporna var morgon iiai sldaiagei ilod' Denna dikt utgick
vid uppsaiiiiiiigeii 1939' Har finns endast en
mycket iiien aiidiiiig' iiamiigeiii sisia Siioieiis
"och lag tycker det ai iiisiu har i Smile" "Och"

.

.

.

.

1

.

_

1

1

rade senare uteslutna strof, som Ferlin funderat över och ändrat ett enda ord nämligen
ordet "djävligt" som det heter i nämnda manuskript och i "Brandversionen". I original-

e an a me ve en'
Efter en bilkrock i ett gathörn intonas
ambulanssirener, som därefter tonar över i
kyrkklocksklang och recitatören läser dikten
"En död", tillägnad Dan Andersson hämtad
ur En döddansares visor. Denna version över-

manuskriptet till radiospelet heter det "jädrans" vilket sedan i regimanuskriptet 1935
strukits över och ändrats till "jävligt". Innan
dikten togs in i Goggles ändrade Ferlin en del
på interpunkteringen.
Denna dikt har fått en ingående analys av
Per Rydén 1 PR nr 1 1930_ B] a pekar han på
hur Orden ”Och hon är anka" kan associera
till Perlins egen barndom _ nu svårigheterna
för modern efter Olyckan med fadern
Just konstenationen moder
son är ett O\f_

enssiammei iieii med den i dikisamiiiigeii'
Ytterligare en dikt är hämtad ur debutsamlingen. Efter en scen med livlig gatuförsäljning
läser recitatören "I livets villervalla".

ta förekommande motiv i Perlins diktning. Det
är en nästan helig förbindelse för Ferlin, där
ömhet och medkänsla alltid lyser igenom.
I graden finns också en antydan Om ett 1i1<-

I dikt- eller vissamlingar senare publicerade

nande motiv. En av orsakerna till att kassör
Mynt förskingrat för banken är, att han försökt hjälpa sin gamla sjuka mor. Perlins medkänsla och förståelse för denna handling är up-

strukits över. En bagatellartad ändring f men

dikter eller visor.
Ett knippe dikter ur Staden kom 1938 att
plockas in i G0gg1e5_ Radiospelet inleds med
"Gatsoparnas sång", som sedan övertonar i
tryckpressarnas dunkande och recitatörens läsning av den dikt, vilken i Goggles bär rubriken
"Löpsedel". I ett handskrivet manuskript har
dikten ett annat namn, nämligen "Och hon
var änka". Men denna rubrik är överstruken.
Dikten finns publicerad i Brand, då med
rubriken "Se - - -l" Denna text överensstämmer helt, bortsett från rubriken, även vad gäller interpunktering, med nyss nämnda handskrivna manuskript. lbåda versionerna ingår
också följande strof:
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Penbar-

Tangon "Tittut Madame . . ." skrev Ferlin
till Spelkosackerna 1934. I ett handskrivet
manuskript, som finns till visan, har den ännu
inte fått någon rubrik utan kallas rätt och slätt
"Tango" (Se sid 2). I Staden återkommer visan året därpåiexakt samma lydelse, och denna får också stå kvar vid uppsättningen 1939.
Inför nyinstuderingen av Spelkosackerna 1938
gör Ferlin däremot en omarbetning av visan,
som också mera överensstämmer med den
slutgiltiga "Gå1'dstango” i "Goggles".

Radiospelet inleds med att en gatsopare tidigt
på morgonen sjungande sopar ihop resterna
från nattens händelser. Sista strofen lyder:
Sopu på
.

.,

ja, sopa pa;
de rödaste rosor blir skräp och skrå.
Rätt snart är det inte så mycket kvar
av allt som så ”underbart trevligt" var.
5,3, sopa bara på

Visan ser likadan ut i radiospelets alla manuskript, men i samlingen Tio stycken splitter nya visor tryckta i år, i vilken visan kom
med 1941, har det överflödiga "ja” strukits
genomgående. Likaså har sista versradernas
”Så” uteslutits.
"Gatso-parens visa" upprepas i slutet av
stycket direkt efter kassör Mynts självmord.
Här ligger det nära till hands att se gatsoparn
som en personifikation av döden ifärd med att
sopa ihop sina döda själar.

I dikten "Sprattla Pajazzo” har döden istället försetts med en lasso för att fånga in sina
offer. Kassör Mynt har tillbringat sina sista
timmar på en av stadens restauranger. Sista
valsen har just tonat bort, när recitatörens röst
tonar in och läser strofen;

Snmfiln nninzzo
snmiiln i cløwnernas

-¿,nl5_

Döden sin lasso
5-vingar i i-ing mot din nnl5_
Vinnnnle, -Uisslnnile
_ nn] _ går den ut

I "Sprattla Pajazzo" liknas livet vid en cirkus eller ett skådespel där vi alla som marionetter eller clowner dansar med tills dödens
lasso lagt snaran om halsen på oss och pjäsen är slut. Denna korta dikt för också tankarna till Ruggiero Leoncavallos operaPajazzo.

I dikt- eller vissamlingar ej publicerade dikter
eller visor.

Tycker du som jdg
jobbar ~¿;i_

så

För då blir man god
och glad och fri
och kommer Opp

Hoppa
och 5,1” Selfmm'
Entrf messlems
entre mesdñmes

var

så

god och tag en plats,
dn Sfinn
pelle eller Mnls_

Denna ironiskt hurtfriska uppmaning i amerikansk anda till att jobba på för att slå sig
fram inleder ”]obbarvisa". Den finns med vid
båda uppsättningarna utan ändringar. I en annan strof finns en ironisk anspelning på stadsoch maskinkulten hos en del av modernisterna. Ferlin hamnade och umgicks ju i denna
krets utan att egentligen höra till dem.

Sprattla Pajazzo
pjäsen är slut.
Se nu

Från restaurangen strömmar besökarna ut.
Kassör Mynt tar sin rock och hatt och försvinner gatan bort. Strax därpå hör man ett
skott. Så tonas "Gatsoparns visa" in och direkt därefter avslutas spelet med "Löpsedels"
första strof, som anspelar på kassör Mynts
brott. "Se här är det en som förskingrat . . ."

inte så

föffällïl Uf

inföf

'0íSS@lPíPl111S

gälla tillfFör Se det är
ett högst

förnämligt skrik,
beskrivet i modern lyrik.
V
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Ett spetsigt angrepp på den moderna tidens
tekniska framsteg, tuffhet och nihilism riktar
Ferlin i följande dikt som finns med i båda
iscensättningarna av Staden:

Vi komma i senaste åkdon
vi sprattla på senaste vis.
Vi hojta i senaste kråkton
de senaste gadars pris.

Det är cirkusmiljön, som kommer till uttryck
på följande sätt:
Hon gav sej av
ifrån sin man å barn
i allra största hets
me en artist
från cirkus Schaman
som gör konster i trapetz

. . .

Vi

ha inga barnsliga tankar
och drömmar och riojs om Vår Herre och Hin

ty högt över Gauris Ankar
Vi dansa i flygmaskin.
REFRÄNG;
Hallå där

Hallå där:
här komma de senaste tidernas barn.
Vi skratta åt galnade fanor,
desslikes åt gulnade brev
ty högt över titlar och anor
'vårt eget beröm vi skrev.
Vi flabbar ibland så vi kippar
men gråten begriper vi inte ett skal.
För övrigt så går vi och tippar
på Gårda och Arsenal.

I förbifarten kan nämnas att både "tankar"
och "Gauris Ankar" förekommer i ”Gudarna
väcktes", en dikt med liknande motiv i Barfotabarn. Här stavar Ferlin "Gaurisankar" i
ett ord. I själva verket heter denna bergstopp
på Himalaya Gauri Sankar. Två visor som endast finns med vid 1935 års föreställning är
”Skvallerkuplett” och
"Schackrarvisan”.
Skvallerkuplettens innehåll utspinner sig mellan de tre damerna Hyrbom, Sladderlöv och
Skvallerberg och är inte särskilt ferlinsk i
tonen, bortsett från att ett hos Ferlin ständigt
återkommande motiv också finns antytt här.
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Röster i Radio nr 33 1939, i vilken annonseringen av radioföreställningen Staden förekommer, har på tidningsomslaget en dikt, som
både är kritisk mot rivningsvansinnet, vilket
redan vid denna tid härjar i Stockholm, och
den moderna nybyggnationen.

Min stad, hur stilla da sover
i skymningens blånande ljus.
Syrenerna välva alkover
omkring dina gränder och has.
Men gränder och prång ska rivas
för aveny och palats,
att mänskligheten må trivas
och få lite bättre plats.
Var tid för det stora och ringa
bar olika tyngder och mått,
men högre än svalorna svinga
har aldrig en tornspira nått.
Vart jagar vi så i vår droska,
när blinkar vår lykta stopp?
All världen skälver av brådska
som inför ett sprinterlopp.

-

Dikten ingår endast i 1939 års uppsättning
”Här rivs ..." i En gammal cylinderhatt är
troligen en senare omarbetning. Första strofen i radioversionen har uteslutits och två nya
lagts till, men de två sista stroferna är identiska.

NILS FERLIN I MITT MINNE
av Arne I-Iäggqvíst
I
Om Nils Ferlin har hittills
under hans liv
0Cl1 under de tjüge åren efter hans ClÖCl _
5kïïVit5 mer än Om någon annan 5Ven51<
poet: de böcker och de artiklar som publicerats uppgår sammantaget säkert till betydligt mer än omfånget av hans eget Samlade

-

Ve1'l<.

Det är nu i och för sig inte märkligt att
mycket skrivs om en stor författare, i varje
fall inte om han vore diktare på prosa, blev
översatt till större språk och kanske fick
Nobelpris. Annat är det dock med poeterna.
Den som diktar på ett litet språk, som tex
svenska, har svårt att nå ut över gränserna
och bli internationellt bemärkt. Men nationalskald i betydelsen en diktare läst och älskad
av hela sitt folk, det kan han ändå bli. Så
skedde för vårt lands del med en poet som
Dan Andersson. Men även med Nils Ferlin.
Själv föddes jag lite för sent för att helt
uppskatta den romantiske och sentimentale
Dan Andersson (som Perlin själv tyckte mycket om). När jag för egen del nådde mogen
ålder
omkring 1930 då debuterade Perlin
i bokform. Och han blev min egen generations
favoritpoet framför alla andra. I Sverige.
Att jag sedan, 16 år senare, upptäckte Iacques Prévert och efteråt även Henri Michaux
i Frankrike och blev nästan lika starkt påverkad, är en annan historia. Framför allt Prévert hyllades ju också snart som en hela folkets skald i sitt eget land och jag råkade själv
komma i mycket nära kontakt med honom.
Att jag nu nämner honom, beror främst på
att Så myCl<et i hans personliga läggning erinrade mig om Nils.

-

-

II
För mig kom Nils Ferlin att bli min ungdoms
omvälvande poetiska upplevelse men också

direkt mänsklig erfarenhet av betydelse
för mitt personliga liv. Att jag 1942, efter bara tre års privat bekantskap med honom, ut-

en

gav boken

”Fe1~1in_

Ungdomgåren” berodde på

det starka intryck han gjort på mig. Redan
1931 hade jag i Erik Asklunds fina antologi
”Modern lyrik" särskilt fäst mig vid honom,
och sedan, under åren vid universitetet i Uppsala, hade jag läst ”En döddansares visor",
”ßarfotabarn” och "Goggles”, varav Särskilt
den sistnämnda diktsamlingen för mig framstod som ett storverk.
Så hände det sig att jag våren 1939 vid ett
av mina många besök i Stockholm kom in i ett
visst antikvariat vid Tegnérgatan vars innehavare, Kristen Rasmussen, var min gode vän,
för övrigt en bohemisk och originell personlighet, f d gummiplantageägare på Malacka,
nu en passionerad tedrickare och ett slags beskyddare av hela den unga 3O-talsgenerationen med Fridegård, Lo-Ioh, Moberg, Asklund
m fl som han höll salong för i ett litet rum in-

nanför försäljningslokalen.
När Rasmussen föreslog mig att med ho-nom
titta in hos Ferlin, tackade jag förstås ja. Iust
då hade poeten ett litet rum vid Folkungagatan, där han bodde, väl omskött av en vacker
ljushårig flicka Beth Lagerlund och i praktiskt
grannskap med en specerihandlare som han
uppskattade både som umgängesvän och trogen leverantör av rödvinsflaskor. När vi anlände vid lunchtid, var Perlin vaken men ännu
inte uppstigen, dock i full färd med att arbeta.
Han skrev på en ny dikt, och redan nu liksom många gånger senare under vår bekantSl<ap
blev jag iInPOI1erad av hane Inínütiösa
självkritik och subtila kräsenhet då det gällde

-

-

att Välja Ord 0Cl"l aVVåga fytlnef, l<0It Sagt
Sl<aPa en hållbar f0fIn för diktenBara en vecka senare träffades Ferlin och
jag på nytt. Då var scenen det s k GangsterNorma i hörnet av Kungsgatan och SveaväSen, Oelï Glen här gången l<0In jag 50111 betf0ClCl
enV0Yé från ett Pal' Stuelentföfeníngaf i UPPsala som ville anordna en författarafton med
n0n01nf Erik Asklund Ûcn Helge ÄkerhielmDen saken var lätt ordnad: jag ringde i kaféets
hytt till Asklund och Äkerhielm och de svara15

»

Klara lyfter Nils Ferlin glaset mot välkända Kalle Masen.
artíkelförfattaren och mitt emot honom en för sällskapet dittills obekant sjöman.

På gamla traditionstyngøla Fürstenhof í

T 'v

Men plötsligt sa
han: "Om jag ska läsa, så måste den här grabben vara med och sjunga. Han är en god broder." Och pekade på en yngling vid bordet intill som såg sympatisk ut men vilkens musikaliska talanger var mig fullkomligt obekanta.
"5öderlundh, Lille Bror, tack ska du hal” sa
sen den sympatiske, varpå jag i min tur tackade och genast inbjöd honom i djärv förlitan
på Ferlins goda omdöme, även musikaliskt
de ja. Ferlin samtyckte också.

sett.

Och

så ledde då

detta

till

en minnesvärd

diktafton i Värmlands Nations lokaler och en
lika minnesvärd privat middag hemma hos
mig och min fru Elisabeth, allt detta i Uppsala.
Till mina första intryck av Nils personlighet
hörde nu förutom hans yrkesambition som
poet också hans tydliga skådespelarlust att
uppträda och hans goda trivsel tillsammans
16

med vänner och kamrater, I Lille Bror Söderlundh såg han, med rätta, en djupt originell
musiker, vilkens skapande strävan passade väl
samman med hans egen inriktning, och även
Asklund och Äkerhielm kunde han trivas med,
i och med att han hade blick för det bästa också i deras anlag eller karaktärer. Över huvud
taget kan sägas att "Nisses goda öga" (som
målaren Curt Clemens en gång betitlade en
tillfällighetsteckning vid ett bord på Sturehof)
väl förklarar det sto-ra umgänge med människor som han så småningom fick genom
även mycket slumpartade möten på kaféer
och krogar både i Stockholms Klarakvarter
och annanstans. Den som en gång hamnat
vid ett bord tillsammans med Nils, fortsatte
gärna att sitta där länge länge, framför allt
därför att man kände sig i det bästa sällskap
med en klok och god människa, som själv inte

hället och detta samhälles uniformerade makt-

Såå ned På någon ntan tVärt0m nade Öga för
något värdefullt även hos den skenbart värde-

1-epresentanter",

III

löse.

Vad lag nn framnånït Om Pernns Umgänge
med nära Vänner eller kamrater 0Cn mera titt'
tatlïga bekantskaper betraktar lag 5°m ganska
Viktigt- TY al/en Om nan/ 50m kanske de flesta
redan vet, nästan alltid led av ångestkänslor,
hade Svårt för att 50Va ete (Gen gärna Oekså
därför blev en nattmännïska På restauranger
0Cn På naenspíetl kan man Vara Saker Pa att
han å andra Sidan Ofta kande sig På myeket
gott nnmör tittammans med andra män'
niSl<0r- Tin detta btdr08 då/ menar lag: för det
första hans positiva inställning till den enskilda människan, hans medmänskliga förståelse,
en viss nyfikenhet på mänskligt psyke över
huvud taget men 0Cl<Så 0Ch inte minst hans
som i sin tur sammanhängde
fina humor

-

:tid
e

ha1:l_s

psy
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:karpa och penetrerande blick för
a

__

_

_

Hur djupt Ferlin ofta kunde tranga 1 sm bedömning av tex politiska sammanhang fick

Sedan jag efter mobilisering i Norrland och
Värmland äntligen fått återvända till det civila, blev mitt umgänge med Ferlin allt intensivare, så att vi träffades nästan dagligen. En
gång då min fru var bortrest kampel-ade Vi un-

«

der en hel vecka tillsammans också nattetid.
Det hela började med att Nils själv bad att få
flytta hem till mig "för att vila sig från krogbesöken” och för att jag skulle få lite dokumentation för den bok jag då bestämt att skriva om honom. Men så dök också Lille Bror
Söderlundh upp och ansåg att en liten schism
med hans frn tvingade honom att ansluta sig
till vårt kollektiv. Varpå vi alla fre tillbragte
så gott som hela dygnet i min dåvarande lilla
våning Andféegatan 5 på Djurgården,

Och trots att jag fruktat det värsta, visade
alla hyresgästerna i min uppgång nu ett be-

lag odgsa vld eïtëllfalli bevlttnadfkda haclll'
lag oc ett par Or attar amrater 15 utera e
det s k vinterkriget mellan Ryssland och Finland 1939 eller 1940 på restaurang Continentals hörna. Där var Albert Viksten och Ivan
Oljelund som tog till brösttoner och efterlyste
mgndoml mod och morske män på ett nog
så barnsligt sätt, då Nils med ett par vassa

..
Du
_.
d
d tt N.1
undranm/a_rt Oversoen ll me a .. 15' 1 e
Bror och jag naturligtvis snabbt forvandlade
varje natt till dag genom att recitera dikter,
komponera visor spela gitarr och tala om poe'
l, t t
.
sl ea er m
la faktum al all plools alla de som bodde
blodvldf under eller över :lllll ogofl Vålllllg llll
den grad rycktes med av var entusiasm och aktivitet att de bjöd in oss på midnattskaffe,

repliker lätt stack hål på både patentnordismen och det till intet förpliktande chauvinistiska hjältemodet. Att han själv, som särskilt
iungdomsårgns Filipstad gjort sig känd som en

dollog l sållgollla ooll loollallollollla ooh på
det llola lagol borjade llpplola Slg llka abllolllll
som Vl själva' så kolll del slg tex all dell ol'
dentliga hemmafrun till en känd nattredaktör

stor bråkstake och slagskämpe, i grunden paradoxalt nog var en ytterligt radikal pacifist
som led av all brutalitet och allt översitteri var
också något som hans vänner och verkligt närstående mer än en gång kunde konstatera_
vad Filipstad-supptågen angår har man ju

på Svenska Dagbladet glömde slll

också (delvis även på polishåll) slutligen fun-

i allmänhet var tämligen oskyldiga

gnällig gammal änkefm plötsligt glömde att
gnalla och 1 stallet borjade skina som en sol

och väl mest berodde på ungdomligt överdåd,
en vitalitet som kokade över eller på plötsliga
mer eller mindre humoristiska ingivelser, ofta
i samband med det gamla traditionella schemat "antagonismen mellan de ringa i sam-

(eller kanske mldllallssol) osv' osv'
Vad jag under dessa nattseanser kom underfund med var bl a att Lille Bror, som oftast
somnade med kläderna på, inte ogärna sov en
bra stund fram på förmiddagen efter sin sång

°

git att

de

,,

pllkl all

dallllllsllga Vålllllgell' Vllkel lloll alllldls alllld
brukade gold l vlllllall på slll makes llelll'
kolllol på morgonen/ att en riksbekant fød
stortjuv en trappa under oss blev rord till tarar av vissa bland Nils dikter, att en rekord-
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och sitt komponerande men att Nils ingalunda
bekräftade det kända talesättet "det är skönt

för skalder att få sova”. I själva verket försökte Ferlin verkligen att sova. Men tydligen
tvingades han av en oavlåtlig ångestkänsla
till att hela tiden ligga med huvudet höjt upp
i handen och stött av den uppresta armbågen
utan att kunna sova. Kanske hände det att
han slocknade eller dåsade till för någon enstaka minut. Men en sammanhängande och
riktigt djup sömn fick han aldrig.
För den som inte kan sova innebär det givetvis en lättnad att ha vaket sällskap under
natten, och ett lustigt eller faktiskt lite rörande
minne av perjins uppträdande 1 ett sådant
sammanhang har jag från Falun under en Dalaresa som vi företog tillsammans, på initiativ
av den lika hjälpsamma som kloka författarinnan och skolrektorn Ingegerd Granlund.
god Vän till mig och
Ingegerd som
en ännu intimare vän till Nils hade en vår,
1941 tror jag, kommit på den goda idén att
V-än
skicka mig och Nils till vår

provinsialläkaren Lodhammar i Leksand för
kurs_ eHerkm__imjö1k_
attsas genomgå
drickning Detta tm omväxling med Våra
norhmda
från källaren PB, Pilen, OXen_
Hungaria och andra ställen som bevisligen inte
var mjölkbarer
'

Detta experiment 5108 rnYe1<et Val ut Oen Vi
levde nästan onaturligt sunt under flera dagar
och nätter ända tills vi hittade på att göra en
litenjutflykt i landskapet med besök även i
Sundbmn hos rornanförfattaren Abd0n Furuhage (S0In Sl<1'iVi'I "Stora daldansen") och i
Falun, där vi åt en inte helt torr långfrukost
På Hotel Grand anda från kl 10 På In0l'g0I16I1
till kl"8 på kvällen, då Ferlin beställde taxi för
hemfard till Leksand. Denna rekordfrukost
blev emellertid särskilt minnesvärd, både genom att alla stadens Ferlinfans dök upp vid
vårt bord i en ändlös kortege (däribland tex
brottmålsadvokaten Nohrborg
han som
drömde om att skriva sina memoarer under
den tjusande titeln ”Mina sju mördare") och
genom att hotellrestaurangens levande orkester hela tiden som hyllning till Nils spelade

-
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idel Ferlinmelodier: ”När skönheten kom till
byn . . .”, ”En valsmelodi" osv.
Det minne av Perlins sömnproblem jag tänkte på var emellertid detta: När vi natten innan kommit till Grand Hotel från Sundborn,
hade Nils genast beställt upp ett stort batteri
vilket kanske delvis
ölflaskor på vårt rum
var menat som sömnmedel. Sova kunde han
förstås ändå inte, och när han upptäckte att
jag blev alltmera sömnig, reagerade han först
lite irriterat på ett sätt som visade att han anSåg det mycket Okamratligt av mig att vilja
SOVä när han inte kunde det. Ovettig mot mig
Var han d0C1< inte/ Oetï 50rn ett yttersta medel
för att hålla mig vaken trots allt, sa han till
Slut Ungefär så har? ”Hör du du/ du ska lu
Skriva en bok Om mig - - - Om du bara 10Var
att 1Ye5na Pa rnïgf ska lag nu berätta för dig
Vad lag annars aldrig aV51Ölat för någen _
jag ska berätta om alla kvinnor jag gått till

-

"

sängs med _l llllll llv
'H
Att den innerst mycket blyge och finkäns-

till detta halmstrå för att hålla
mlg l vaket llllslålld' tycktes llllg mycket fö'
rande. Ia till den grad att jag senare aldrig
lige Nils grep

helt utnyttjat mina möjligheter att berätta om
hans sexliv
vilket visserligen kunde erbjuda

-

lllle Skulle ge några
sensationer a la PIB-Aktuellt.
Om Dalaresan vore för övrigt mycket annat
att berätta. Personligt
om originella dalkarlar som t ex fotografen jones, nn-n1a5pe1'5_
peefen Rune Lindström een den gn1drneda1je_
rade gamle enslingen och målaren G TWa1_
lén. Men också litterärt
eftersom Ferlin faktiskt dessutom hann med en del författarskap.
Redan på tåget från Stockholm till Leksand,
med blicken mot förbiilande björkar och granar, satt han och arbetade på en version av
den ”Kärleksvisa” som står tryckt i diktsamlingen ”Med många knlörta 1y1<tor~¿
I-[av inga dolda farrkar
för der; dig håller kär,
har an kar; krekef -varrkar
ock raarga sorger bar_
Det kand 055 båda bara
att samman le och gråta
den korta fid sem a'r_
Vissa poängel men absolut

-

S01n Nils betecknat SOIn
"efter Wivallius”, diskuterade han
ganska gtnndiigt igenem med mig/ ttoiigen
därför att han betraktade mig som specialist

människa både i praktiskt tålamod och i rent
fysisk styrka (utan avsevärt 5ömnbeh0v)_

på den orkoioooka oprokformen' nordiot som
jag var. Det var för övrigt ett fint drag hos

konstnärinnan Beth Lagerlund. Kanske blev
det senare, fram på 50-talet en något lättare
uppgift för hans hustru Henny, eftersom Nils
k
_11
a ite
ottro yo oto anpassa sig ti manniskors normala sätt att leva. Och dock måste

Denna vackra Clikt,

en pastisch

Periin att han för att finna ”ie mot propren
aldrig skämdes för att rådfråga vänner med
språk som hobby eller specialitet. Gällcle det
t ex gatunamn i Paris bad han mig inte så säl_
lan om förslag eller sakliga besked. Bl a minns
jag från ett dylikt samråd att jag en gång

framkastade ett gammalt parisiskt gatunamn
som han med förtjusning placerade in i sin
vers
det var ”Rue de Buci" som ju också
är ett namn med både skön klang och äkta
medeltida färg.

-

Mycket av detta ideal tror jag på sin tid förVerkligades av hans llvskannat emkr 1940,

Watignetetna i ett 5amiiV med Fetiin manga
gånger ha blivit övermäktiga för hustrun just
på grund av hans alltid nästan schartauanskt
stränga moralbegrepp.

IV

Om dikten ”Kärleksvisa” kan jag också yppa att den gav uttryck åt högst personliga och

som en sammanfattning av mina I-ninne5in_

intima Ptebiem Sem lag slaiv tiek töila Pamycket nata naii- Den taktiska bakgrunden
var Nils Ferlins då pågående kärleksförbindel-

tryck av personligheten Nils skulle jag vilja
karakterisera honom som en frisk och naturIle människa som redan i sin ungdom ä1ska_

med en ting Steektteimekaf een det Var ett
töfnåiiande 90111 nade 5Vått att tnngeta ingnt
och normalt, kanske främst därför att de båda
parterna vant sig vid att leva så olika liv: Nils
*_ en Otoiig b0nemtiiiVa1'0 titan respekt tet
Skiiinaden meiian dag Oen natt: n0n _ en ing'
nate Oen meta bofgefiigt tegietad iiV5tYtm
med sedvanlig åtskillnad mellan dag och natt.

livet och dem av hans medmänniskor som han fann ärliga och pålitliga.
Från förste bönen betydde kamratskap (Sem
med skeikannaten Gustaf Andberg) nästan

Vad mig bettattat nande det ibiand att Niie
teietonetade netn tiii mig ki 2 eiiet 3 på nat'
ten och bad mig infinna mig omgående per taxi
för att agera som ett slags domare i strids-

dern och systern Ruth mest. De andra inte lika
mycket. Hos Beth Lagerlund fann han visserligen en bra kvinnlig kamrat, nes Ingegerd
Granlund een Henny kanske den mederiienet

ttåget meiian de bada-

han sökte. Sina stränga moraliska krav ville
han aldrig ge upp, och ibland gick han säkert
gentemot de närmaste alltför långt i sin etiska
rigör så att han kunde verka peclantisk eller

se

Ved eeken gällde kunde r mitt Weke vara
r ene beeeteller eller me r eller mindre eubjele
lee_
tive värderingar Men hes Nile fanns
nägenhet att göra viktiga moralfrågor av allt.
Eufemistiska formuleringar eller nödlögner
intet av detta tolererades av Nils. Och sådant
som fula tankar betraktades nog gärna av honom som nästan lika förgripliga som påtagligt
brottsliga harrelllnear

-

Att
lin

som kvinna leva tillsammans med Ferförutsatte troligen att man var en över-

de det konkreta

allt för honom. Besvikelser i fråga om människors och samhällsgruppers moral sökte han
komma över bla med hjälp av alkohol och
kamnniigt umgänge Av kvinnor betydde mo-

rottooovenok' Lyekhgt dog Saknade han som
mordhst doek mdktbegdr eller grymhet' Det
fanns trots elit mom honom eo botten av
miukhet och odmiukhet' som giorde honom
god mot de svaga' ooh en idoroynthet i o_ooi_<en'
som kom honom att se skonheten 1 varje akta
och oegennyttig känsla. Han var egentligen
alltid klarsynt och renhjärtad som ett litet
lyckligt barn. Tror jag.
19

TVÅSPRÅKIG FERLIN-TURNE
Finland har som bekant två nationalspråk. Kampen
mellan svenskan °°h flnskanv den mångomlalade
språkstriden, var under generationer ett allvarligt prodet råder det
blem. Idag är den definitivt bilagd
knappast några delade meningar om. Ett glädjande
0
.
exempel pa denna fredliga *samexistens och samver._
.
.
._
..
kan ar, att man just nu for forsta gangen ordnar en
tvåspråkig sångturné med en stor poets diktning.

-

_

h.. d. t . P1 d
t
erm numera e ogs egen an lg 1 m a_n
._15
for ganska lange sedan. Just nu den 19 oktober inleds turnén Finland runt med programmet "Stjärnorna kvittar det lika" av den främste nu aktive rikssvenske Ferlin-tolkaren Tor Bergner och av fhans kollega Pauli Virta, välkänd finsk trubadur som liksom
på en LP förra året sjunger 1291-1¿n-d¿1<fer på finska,
N.1

F

1.

t

d

h__

översatta av Aapo A Piippo. Arrangörer är Hanaholmens kulturcentrum och Sveriges ambassad i
Helsingfors.
Programmet består av 13 kända Ferlin-visor som
knyts samman med korta talade texter om skaldens
liv och dikt. Pauli Virta sjunger och talar på finska,
medan Tor Bergner framför sin del av programmet
på svenska.
Annars är det värt att påpeka att broder Tor inte -saknar möjligheter att säga något
på finska heller
som Föreningen Nordens stipendiat
studerade han finska vid sommaruniversitetet i Iy-'
väskylä 1967.
Och ännu ett exempel på arbetet att rasera språkgränsen: Pauli Virta upptäckte att de mest kända
grammofoninspelningarna av Ferlin-visor på svenska
inte finns att köpa i Pinlanid. Varpå han raskt sjöng
in sin årsgamla finska LP men med svensk text för
finländskt bruk. Dessutom har han just avslutat ett
TV-program om Nils Ferlin med bl a en intervju med
Lasse Pöysti, självdeklarerat absolut tvåspråkig finländare som är chef för rikssvenska Dramaten.
Tala om samarbete över språkgränsen!

-

-

NYTT FERuN_PROGRAM PÅ TURNE OCH SKIVA
Sångaren och kompositören Ove Engström i Upplands Väsby sjöng egna tonsättningar av Nils Ferlin
under Vårens årsmöte, bl a ”Nu sover sorg" ul. G0gg_
1es"_ Den och flera amira ingår i ett pe,-1¿n_pmg1-am

”På längtan kan det hela bero", som han turnerar
med under oktober i Södermanland och Västmanland till ackompanjemang av Strängnäs underhållningsensemble under ledning av Bertil Eriksson. I
programmet ingår också välkända tonsättningar av
Lille Bror Söderlundh och Tor Bergner. Hela proprammet kommer att spelas in på en LP och kanske också för TV. Sångare och ensemble är efter
turnén tillgängliga för arrangörer över hela landet,
som kan vända sig till Strängnäs Musikavdelning,
Box 210, 152 01 Strängnäs, tel 0152.-148 77 eller
146 58.
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330 TONSÄTTNINGAR av FERLIN-dikter
”Ingen annan Svensk poet är oftare tonsatt” skrev
professor Karl-Ivar Hildeman om Erik Axel Karlfeldt
en stor artikel i gvenska Dagbladet 1 augu5_
1

h

fn

I

m essoïàíí en uslasm m or sl anïnš ar mlss e
honom. Mojligen har tex Gustaf Froding eller Dan
Andersson inspirerat till flera tonsattningar. Klart
__

f

H

N_1

F

d_kter

1_

blivit

várle
a
Is Érmï I
betydligt storre omfattning an Karlfeldts. STIM redovisar av framförda tonsättningar för Karlfeldt 197
ar

1
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och for Ferlin 330'
Aff Nils Ferlin f0flfa1'au<le idag lusplfefaf' till “Ya
musikaliska fulkulugff både l 5V9fl8'9 0Ch ulom'
lands/ är Välkänt- Enbart bland de 49 melmllel' 5°m
framfördes vid YTF:s stora Ferlin-konsert 1980, var

flera så uYa att de inte lïuulf
lldlåafe-

Sluuâa

Offeutllål
G L

PERLIN5 KULTURHEM
redovisas av regissör
-konsten och litteraturen
Hasse Skogsberg vid olika kulturaftnar på skilda håll
i landet, from vecka 43. Först naturligtvis i Värmland, biblioteken i Karlstad och Filipstad, men också
i Sthlms-regionen. Dessutom Uppland, Småland,
och Blekinge Bildningsförbund står
Öland, Skåne
för landets första Ferlin-seminarium i november.
Givetvis är det ett biblioteksintresse att få ta del av
Ferlins umgänge med den övriga svenska parnassen, som skänkte Nils Ferlin många unika dedikationsex -litterära pärlor! En del av dessa redovisades
ju i PR, förra numret.

-

-

-

NILS FERLIN I ETT NÖTSKAL

Rektor Carl Zetterlund i Storvik har skrivit ner några av sina personliga minnen av Nils Ferlin i ett par
lika roliga som intressanta artiklar i Gefle Dagblad.
Där finns bla följande förnämliga karakteristik:

”Marinen som chockerude morulistermz genom att
II
vara bohem och bohemerna genom att vara moralist.

EN AV DE ADERTON (HUNDRA)

vi för närvarande ungefär 1800* aktiva
medlemmar. Nu har De Aderton ock-så insett att de
inte längre kan hålla sig utanför kretsen. Som synes
av förteckningen över nya medlemmar, ingår nu
även Svenska Akademien i vår krets. -Det finns alltså inte längre anledning att, som tex i Nobelprissammanhang från visst håll, ifrågasätta De Adertons litterära omdöme.
Som bekant är

NÄR SKÖNHETEN KOM PÅ TALLRIK
i
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Nu får vi Nils lohan Einar serverad på tallrik
samlartallrik från Gustavsberg har professor K G Bejemark avbildat sin
vid det här laget världsberömda skulptur av skalden på en soffa i hemstaden
Filipstad. I en prydlig notslinga runt figuren finns Lille Bror Söderlundhs välkända melodi "När skönheten kom till byn”. Tallriken görs i högst 5000 ex
(varefter plåten förstörs) i vitt benporslin med svart relieftryck och diameter 22
cm. Tallriken blir den första i en serie på sex
eventuellt tio
med liknande
Ferlin-motiv av K G Bejemark och med annan melodi i periferin.
På en

-

-

Ferlin-sällskapet är garanterat 5 kr netto för varje såld tallrik. Därmed kan vi
avsevärt höja Ferlin-priset, som redan nu är landets största lyrikpris insamlat
helt på privat väg.
2

Ferlin-tallriken som ges ut i november, kostar 100 kr plus moms och kan enklast
beställas i bokhandeln.

Men medlemmarna får köpa den betydligt billigare
För oss kostar den bara 65 kr styck plus moms, om vi köper 5 tallrikar (och dessutom 25 kr för emballage och porto för alla 5).
Och vem har inte användning
för några extra exemplar till förslagsvis julklappar?

-

Det billiga medlemserbjudandet kan man utnyttja bara genom att beställa
de fem (eller tio eller så) tallrikarna genom

Enström Trading, Box 57, 163 91 SPÅNGA
fel 08-36 29 20

Årsmötet 1981

då

Lika glädjande som växande är medlemmarnas intresse för sällskapets årsmöten. Den 11 maj 1981
samlades ett 90-tal medlemmar i Sjöfartshuset vid
Skeppsbron. Före förhandlingarna kunde de studera
ett urval av de böcker, som för sällskapets räkning
och delvis med ekonomiskt bistånd från Bonniers
förlag ropats in av Ivar Öhman vid auktionen på
Nils Ferlins bibliotek.
Skattmästaren Curt Enström kunde i korthet medi motsats till den
dela, att sällskapets ekonomi
var särdeles god med
det omgivande omvärldens
ett redovisat överskott på ca 18.000 kr. Djupt gripet
härav beviljade årsmötet med såväl acklamation som

-

-

tacksamhet styrelsen ansvarsfrihet för dess verksamhet 195°_

Några av auktionsförvärven

-nu sällskapets Oráförande omvaldes Sandro Key_
Åbergl till ordinarie styrelseledamöter Sven Asplíngl
Tor Englumíl Curt Enström, Gunnar Larson/ Eclvard
Matz och Olof Ögren och till suppleanter Eva_Li5a

Ett antal förslag till innehavare av 1981 års Ferlinpris och trubadurpris framfördes och diskuterades.
Om statykommitténs arbete meddelade Olof Ögren
att ekonomin nu var säkrad för skulpturen i Klara.

Lennartsson, Axel Liffner och Idun Lovén. Till adjungeracj styrelseledamot omvaldes Jenny Wester_

Smckholms k°mm“n hade anslaglt 100-000 kf/ °Ch
därtill kom 55.000 kr från Wickanderska fonden
och ungefär lika mycket som kommittén själv samlat
in bl a genom konstauktionen på Skansen. Den exakta placeringen av skulpturen diskuterades fortfarande med myndigheterna.
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sorssuppleant Kerstin Malmström. Pa skattmastarens förslag uttalade årsmötet sin stora uppskattning
av den nyligen bortgångne revisorn Birger Backvalls
insatser som sällskapets revisor under mycket lång
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ledamoter av Valnämnden omvaldes Karm Nor'
den (5ammankaHande)' Ebba Elhrenborg Och Ma]-'Brit
Carlson'
Skattmästaren berättade om de planer på en samT111

lartallrik med Ferlin-motiv som

på hans

initiativ

diskuterats med professor K G Bejemark och AB Gustavsberg. Motivet skulle vara en teckning av professor Bejemark och en notslinga med "När skönheten
kom till byn”. Tallrikens försäljning i 5.000 ex över
hela landet (till förrnånspris för medlemmar) skulle
bidraga till att sprida kännedom Om Nils Perlins diktning och kunna ge sällskapet en garanterad nettoinkomst av 25.000 kr under det första året, detta
utan att sällskapet åtoge sig några som helst ekonomiska förpliktelser. En ny tallrik med nytt Ferlinmotiv skulle ges ut under de följande fem, eventuellt
nio åren och varje år ge sällskapet samma nettoinkomst. Tallriken skulle ses som ett led i arbetet att
förbättra sällskapets ekonomi och därmed höja prisEfter långvarig diskussion besummorna avsevärt.
slöt årsmötet att planerna skulle förverkligas under
angivna villkor. Som förutsättning skulle enligt beslutet gälla, att utbetalningar och beräkningsgrunder skulle år för år kontrolleras av sällskapets revisor, som skulle redovisa antalet sålda tallrikar
och gjorda utbetalningar och avräkningar.
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ferlinska sterbhusets konstsamling. Konsten och en
del av tidigare nämnda inropade böcker skulle enligt
planerna placeras i ett tänkt Nils Ferlin-rum eventuellt utformat som ett Norma-café och förhoppningsvis klart att öppna 1982.
Sandro Key-Åberg meddelade att sällskapet i ett
reportage av misstag kallats Nils Perlin-Samfundet.
Något sådant samfund existerade så vitt talaren hade
sig bekant inte. Nils Perlin-Sällskapet hette, försäkrade han, fortfarande Nils Perlin-Sällskapet. Varöver årsmötet storligen fröjdade sig.
Sålunda andligen styrkta och förtröstansfulla efter
förhandlingarna samlade sig medlemmarna till ett
mera lekamligf rnellanspel, dvs man intog med entusiasm kalvschnitzel. Med än större entusiasm återgick man till den andliga spisen: högklassig underhållning i ord och toner av i tur och ordning Ove
Engström, Håkan Steijen, Monica Nielsen, Eva-Lisa
Lennartsson och Gunde Iofhansson. Vinsterna till
kvällens lotteri, som ytterligare- förbättrade sällskapets ekonomi med 1.000 kr, bestod av konst av Bertil Hladisch, Birger Lindberg, Idun Lovén och Sven
Mellberg och böcker och andra gåvor från Tor Bergner, Ann-Margret Dahlquist-Ljungberg, Tor Englund, AB Curt Enström och Rabén & Sjögren förlag.
Därefter gick de flesta hem, även
sekr

Nya medlemmar to m 31 aug 1981
Akse, Odd Normann, Husebygrenda

5 E,

Oslo 3,

N°1'8e

Alvarsson, Christer, Paradisgat 14, 41316 Göteborg
Andersson, Elsa, Bockhornsväg 4, 58245 Linköping
Andersson, Martin, Tegnérgat 18, 652 23 Karlstad
Aspelin, Håkan, Radhusgat 17, 682 00 Filipstad
ROHUYI Eskadefväg 32, 153 54 Täby
Beffilsmf
Blöfkf Karin/ Vanlgat 14/ 424 45 Angered
Påvel, Odensaari, Masku, Finland
Cafpßl,
Dalgren, Peter, Bergsundsgat 12, 117 37 Stockholm
Ekberg/ B01 Vikí1'1šaVäS 3 C/ 223 76 Lund
Eriksson, Monica, Åsögat 204, 116 32 Stockholm
Fernström/ Inga: Ríngåaf 37 A/ 752 27 UPP9a1'a
Fänmanf Penwf Befgkllwäg 9/ 194 50 Upplands
Vä"5bY

Gunnarson, Henry, Garvaregat 15, 602 21 Norrköping
Gdefafseenf Åker Magnus Sfenbeeksgalï 19:
222 24 Lund
Hammarlundens Bibliotek, 663 02 Hammarö
I-Ianning, Lennart, B Iarlsgat 118 B, 114 20 Stockholm
Holmqvist, Bo, Högbergsgat 28, 116 20 Stockholm
Håkansson, Leila, Vanadisväg 5, 113 46 Stockholm

58 Bromma
Karlsson, Gustav, Skogsstigen 1 D, 370 30 Rödeby
Liljestrand, Håkan, Kontorsgat 29, 95159 Luleå
Lundberg, Lennart, Aronsberg, 770 31 Riddarhyttan
Magnusson, Marianne, Källängsväg 81, 181 44 Lidingö
Markkanen, Iari, Pjällglirnmen 1, 424 49 Angered
Munck, N15-se, BOX 2016, 692 02 Kumla
Nordgren, Greta, Rönnowsgat 19, 29-6 00 Åhus
Nordlander, Anders, Vallåkersgat 4B, 88100 Sollefteå

Iüris, Ester, Sigfrid Undsets Gata 8, 161

Olsson, Christina, Serenadväg 7/215, 451 71 Uddevalla
Olsson, Gunborg, Billerudsgat 23 A, 661 OO Säffle
Ottosson, Björn, Blomsterkungsväg 168, 162 43 Väl-

lingby
Pariola, Olli, Aspnäsväg 14, 175 37 Iärfälla
Rapp, Inger, BOX 1624, 790 30 Insjön
Rosén, Ingegerd, Skytteholmsväg 22, 171 44 Solna
Skalmstad, Åke, Handelsväg 9, 182 36 Danderyd
SKAP;»s Arkiv, Box so91, 10242 Stockholm
Sundling, Ing,-id, Häggväg 22, 135 52 Tyresö
Svenska Akademien, Nobelbiblíoteket, Källargränd
2_4, 111 29 gfockhoim
Säll, Arne, Erikslundsväg 11, 611 61 Nyköping
Söderberg, Hellmut, S Kungsgat 37 B, 753 21 Uppsala
Tallgren, Henry, Nybyväg 36, 77400 Avesta
Tyréug, B11-git, vina Åsvik, 570 20 Bodafors
Wikström, Aina, Illerbacken 1, 181 44 Lidingö
Zachau, Ulf, Kapellgången 2, 41131 Göteborg
Åhrnby, Bertil, Kometväg 17, 183 33 Täby
Östinnd, Pete,-, Krokusväg 2, 171 73 5o1na

Claeson, Åke, Engelbrektsgat 28, 632 30 Eskilstuna
Hladisch, Ruth, Ljuskärrsväg 27, 133 00 Saltsjöbaden
Malmström, Ingvar, Hejdegat 21, 582 43 Linköping
Solên, Gunnar, Sysslomansgat 9 B, 752 23 Uppsala
Sterner, Eric, Filipstadsbacken 40, 123 43 Farsta
Sundberg, Britta, Larsbergsväg 47, 181 38 Lidingö
Sundberg, Gunnar, Larsbergsväg 47, 18138 Lidingö
Wejdeby, Margit, Syrenelund, 186 00 Vallentuna
Wejdeby, Sture, Syrenelund, 18600 Vallentuna
Åström, Mikael, Vanadisväg 7, 11346 Stockholm

SKALDEN I GRÄNDEN
Landsfiskalen Holmberg i Norrtälje fick som bekant ofta besök av Nils Ferlin under skaldens många
år i Länna. Vid dåvarande landsfiskalsgården går än
idag en liten gränd mellan Stora Brogatan och
Öströms gränd. Den lilla namnlösa gränden borde
naturligtvis få heta "Nils Ferlins gränd", föreslog
Roslagens fornminnesförening för ett par år sedan.
Detsamma Wekfe manga andra Nofffälle' Oeh RUS'
1a85'b°1': deek ieke hÖ8VÖfdí8a bY88“ad5namnd“enf
som hänvisade till att gränden å ena sidan visserligen vore namnlos men a andra sidan redan hade den

”etablerade” benämningen Åpromenadlenl
En anonym dam har nu satt byggnadsnamnden
på (dess) plats och Nils Ferlin på hans. Hon har bekostat en bronsplakett på ett av husen vid vad hon
och så många andra framhärdar med att kalla Nils
Ferlins gränd. Plaketten som är gjord av stadens
kände smideskonstnär Konrad Nyström, visar skalden
i profil tankfullt blickande vidare in i gränden.
._

Och under den står den välkända dikten ur "Barfotabarn" med de än mer välkända (utom möjligen
för byggnadsnämnden) slutraderna:

Nu är det inte långt mellan mäflíkßmlls
men långt emellan hjärta och hjärta.

hus,

Från- Roslagen övnigt nytt: när det ferliniska hemmet i Norrboda skingrades, ansåg Norrtäljetrubaduren
Anders Lund och ned Esse Jansson det vara dags för
där bodde ju ändå skalden
Länna att göra något

fjärdedel av sitt liv. En augustisöndag blev det en

el lll' ag l allllll olsalllllllgsllelll alldeles lllllll
poelells lölsla lllla Stuga' dlt han k°m 1946' Gun'
de Jllllallssoll gav ell Vällpmllläll 5°m bara han
kan del, 0611 A1'1d@1'S Lund Slönâf bla ett Paf egna
tonsättningar av tidiga Perlin-dikter och sin egen
”Minns ni Perlin?"
2.3

Bilaga medföljer
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Alla medlemmar hälsas välkomna till

utdelningen av årets pris

till BO CARPELAN, ALF HENRIKSON

och GUNDE IOHANSSON

tisdagen den 20 oktober 1981 kl19.30
i Sjöfartshusets festvåning, Skeppsbron 10, Stockholm
Sällskapets ordförande presenterar pristagarna och överlämnar prisen.
Därefter följer sedvanlig middag med gravlaxcocktail, Cordon Bleu (kalvschnitzel fylld med ost och skinka), stort glas vin eller öl/vatten och kaffe till ett pris
av 70 kr inkl servisavgift. Högst 100 deltagare, d v s de som först anmäler sig.
Senaste anmälan till middagen den 16 oktober kl 16 på tel 08-36 29 20.

Anmälan är bindande.
Sång och upplåsning. Bok- och konstgåvor till det traditionella lotteriet
är mycket välkomna.

Nils Ferlin och Finland
Att Nils

Ferlin» på flera sätt hade anknytning till Finland är välbekant. När stadgarna för Nils Ferlin-Sällskapet en gång skrevs, var det »därför knappast av någon tillfällighet som man där bestämde att Ferlin-priset skulle tilldelas "en svenskspråkig lyriker~”, vilket
ju täcker även den finlandssvenska parnassen. Och
det är mer än glädjande att Ferlin-priset äntligen 1981

många kända tonsättningar, och Pauli Virta som nyligen sjungit in en LP med Ferlin-dikter på finska
(tolkade av Aapo A Piippo) till melodier av Lille Bror
Söderlundh, Iosef Briné och Tor Bergner. Turnén
har kommit till i samarbete mellan Hanaholmen och
Sveriges ambassad i Helsingfors.
Nils i;eriin_5äiiskapei _ som är en optimistisk sam_

Vandfaf över ÖstersjönFör att markera att Nils Fefnn '°°n det Sällskap
5°m arbetar för att nånn nans diktning levande är en
angelägenhet för både Finland och Sverige i samarbete, har här i Poste Restante den finlandssvenske'
pristagarien Bo Carpelan presenterats av en rikssvensk
lyriker (sid 4) och den rikssvenske hederspristagaren
Alf 'Henrikson fått sin bild tecknad av en finlandssvensk kollega (sid 6)_

manslutning
hoppas att vad som nu hänt och händer kan bidraga till att öka intresset för Nils Ferlins
diktning i Finland. Kanske rent av öka intresset för
att bli med1em_

-en glädje för PR att få berätta (sid
unikt evenemang, som inleds i Finland
dagen innan årets Ferlin-priser delas ut: en tvåspråkig
sångtumé med programmet Hstjämoma kvittar det

al, Posta Rest_ante__per ar' Men framför aut skaffar man
slå ett gott llttefart sam_vete genom att man därmed
hlalper till att órhoppmngsvrs öka storøleken av Per'
lin--priset och darmed bereder en framstående svensk-

lika", framfört av två Ferlin-tolkare av rang: Tor
Bergner, "Broder Tor", en gång skaldens något yngre
kamrat under magra Klara-år som svarat för så

spralkig lyriker en tids (skattefri) arbetsro'
Hat' Du råd att undvara ett gott samvete?

f

Samtidigt är det

20) om ett

Pte

Restnte

-

..

.

..

_.

,,

.

..

.

Det ar inte namnvart besvarlzgare for en finlanríkssvensk att betala in 30 kr med_
iemsuvgift till postgirokonto 35 21 55_6 Stockholm

dare än får

__
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För den blygsamma siimman får hon eller han 2 nr
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