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Käre Ferlinvän!
Snart kan vi andas ut. Snart är skid-VM och vinter över, våren vänder
åter med sitt ljus över nordanlanden och vi kan gå mot nya mål och ny
verklighet. Iag hoppas du har använt de kulna vinterkvällarna inte bara
till att titta på teve utan också till litet god läsning, gärna av Ferlin na-
turligtvis men också av andra goda författare. God läsning rustar oss för
livet, ger oss kunskaper och håller vårt känstloliv levande och rörligt.
Om vår kära förening kan sägas att den aldrig stått så stark och fram-

tidsrustad som nu. Medlemsantalet ökar och vår ekonomi är »skär och rosig
av hälsa om hyn. Detta är något att glädjas över. Men, kära vän, bli nu
inte så glad över detta att du glömmer bort att betala din medlemsavgift!
Det är ändå din och andras medlemsavgifter som utgör föreningens
ekonomiska ryggrad.
Förresten, du glömmer väl inte bort vår Perlintallrik? Om du köper 5

tallrikar behöver du som medlem inte betala mer än 65 kronor plus moms
per styck. I den öppna handeln kostar tallriken 125 kronor. Då förstår
du vilken förmån som är din. Tänk på att du inte bara berikar dig själv
med vackra ting utan också föreningen som får 5 knonor per försåld tall-
rik. Tänk också på att upplagan är begränsad och att årets samlartallrik
ingår i en planerad serie på minst 6 tallrikar. Nog vore det väl roligt att
ha hela serien, eller hur? Men då får du ju se till att inte årets tallrik går
dig ur händerna.
Du kommer väl till årsmötet? Goda vänner, som jag litar på, har sagt

mig att på ett bättre och roligare sätt kan man knappast tillbringa en
kväll. Välkommen önskar din vän~



Radiospelet BYN
av Ierzrzy Westerströrrz

I en artikel i Röster 1' Radio (februari 1941) Stinsen!
berättar Iosef Briné om bakgrunden till Det är Väl Sånt Ö-Om l9Ve1' På/ fast det 591' ma'
radiospelet Byn. Efter reprisföreställningen av gett Ut- Är Vl klara?
Staden 13 augusti 1939 beslöts, att Briné och Kßluktöfê-'
Ferlin ånyo skulle göra ett radiospel tillsam- lähä Tag Plafßlll
mans, Namnet Skulle b1i Byn Ai-betet gick Handlingen inom denna ram skiljer sig något
framåt, Briné stod för dialogen och Perlm för åt i de olika versionerna. Persongalleriet är i
visor och dikter. Men plötsligt, berättar Briné, St01't Sett detsamma (Endast Pä1101'äm'laC0t>
försvann Perlin spårlöst och arbetet fick tills- tilll<0mm@1' Vid andra uppsättningen).
vidare läggas ner. Men efter ett års tid åter- Man möter länsmannen Stor-Frans, som be-
upptogs arbetet och från att ursprungligen ha slutat gifta sig med Statar-Bengts dotter Oli-
varit ett ”blodigt socialt drama” blev det "en via, men l1011 Vill hellre ha den fattige dräng-
lätt och lustig liten lekande rapsodi”. en Per. Vidare finns handlaren Nyp-Olle, med
Byn sändes den 28 februari 1941, Efter en 60.000 kronor på banken och i vars affär by-

del ändringar, framför allt av handlingen, ny- borna strömmar samman. Hit kommer exem-
instuderades stycket och sändes på nytt 27 pelvis Bäckliggar-Stina, väl insatt i vad som
april 1947. Ferlin medverkade själv vid båda händer och sker i byn. Andra bybor är stor-
föreställningarna som uppläsare av recitatörs- bonden Klack-Iohannes, luffaren Visp-Samuel
versen. och tegelmästaren. I den första versionen är
Två "skumma" individer stiger av tåget länsmannen skyldig till ett inbrott på tegel-

i en liten by, någonstans i "detta stora och bruket, där avlöningskassan förkommit. Det
lilla land". Här inträffar under en veckas tid visar sig också att han förskingrat kommu-
en rad besynnerliga händelser, stölder, in- nens kassor. Historien rullas upp och tack
brott osv, som emellertid klaras upp och vare att länsmannen åker fast, får Statar-
stycket avslutas med att de båda underliga Bengts Olivia gifta sig med drängen Per.
individerna åter stiger på tåget och åker från I versionen 1947 har handlingen ändrats och
byn. Följande dialog utspinner sig mellan länsmannen slipper att vara den skyldige.
stinsen och konduktören: Istället har kassören på tegelbruket råkat kas-
Korzduktörerz: ta avlöningskassan i papperskorgen, och när
Säg, stinsen, di där bägge nypåstigna, var det detta uppdagats reder allt upp sig och blir frid
inte dom jag hade med mej hit för en vecka och fröjd.
sedan? Dessutom vinner drängen Per en stor sum-
Stinsen: ma pengar på lotteri, så att han kan gifta sig
Io, det var dom där underliga figurerna ja. Ia med Olivia.
. . . dom var visst inte så farliga som dom såg I denna version förekommer scener med
ut för. Den ena är visst en så'n där diktare Panorama-Iacob, som förevisar sitt tittskåp.
som skriver verser och tåcke där och den Samma motiv finns redan i radiospelet Mark-
andra är visst intedet ens, fast han springer nad.
omkring med annotationsbok från morron till
1<Vä11_ I vis- och dilctsarnlírlgar realarz publicerat ma-
Konduktörerz: fefll-
Iaså, det är såna där som skriver ihop histo- Bl/Sdetev
rier om folk då, kan jag förstå? Recitatören läser följande dikt:
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Den lilla byn som vi kommit till
är ett koncentrat
av större byar -
Här lever folk som vi alla lever
i tro och kärlek och lögn och hat -
mens tiden far . . .

När solen drar genom brustna skyar
i dag på morgonen går du ut

Denna dikt är hämtad ur En döddansares vi-
sor (1930) och har där titeln "Bygdebrev".
Ferlin har för att dikten skall passa in i radio-
spelet varit tvungen att göra en del ändringar.
Handlingen i Byn utspelas under sommaren,

och följaktligen ändrar Ferlin diktens vinter-
anspelning "Hon stultar in och hon stampar
snö" till "Hon stultar in och hon doftar hö".

och ser en flagg på ett hus som säger: Diktsamlingens version är skriven i jag-form,
ett liv är slut. medan radiospelets hela tiden är skriven i du-
En gammal gumma, du hör, mor Kajsa, form: "går jag ut" blir "går du ut", jag nic-
har lagt sej ner, kar" blir "du nickar". Diktens första vers-
och niger aldrig för präst och nämndeman radi samlingen "Den lilla byn som vi andas i"
och lagar aldrig en nävgröt mer.
Guds fred, nu nickar -
och går till handelsman in och köper
dej någon småsak

har Ferlin i radiospelet ändrat till "Den lilla
byn som vi kommit till", antagligen för att
dikten bättre skall smälta in i radiospelets
handling.

och står och pratar en stund och röker . . . Samngens ”Här 1eVer Vi, som ni andra je-
och hndelsmnnen slår 811101 Ûlï 8051 ver" heter i första uppsättningen av Byn "Här
vid den nya vågen lever folk som vi alla lever", men i nästa upp-
Och hugget' ”PP ett VW' 50Cke"klí7””ï7W' sättning 1947 "Här lever folk som på andra
åt lille hjulbente'granbergsmågen. 5fä11en"_
Han säger bara: Iaha kantänka, I diktsamlingen heter det "En gammal gum-
ho" var rä” gammal "' som Sagt då får ma, jag hör, mor Kajsa" och på samma sätt
vi säja att vi är en mindre
i byn i dag än vi var igår,
laha kantänka!
Då kommer Lisa i utfallsroten
Nils Svenssons änka,

lyder raden vid första uppsättningen av Byn
utom att "jag hör" i enlighet med vad jag
nämnde tidigare ändrats till "du hör". I upp-
sättningen 1947 har Ferlin plötsligt givit Kaj-
sa ett extra namn "du hör mor Kajsa" till

nl vet ”me fÛfe"”- "mor Anna Kajsa". "Nils Svensas änka" heter
Hon stultar in och hon doftar hö
och hon pustar hu
och är eld och låga,
och säger det att nu får en fråga

det i diktsamlingen, men "Nils Svenssons än-
ka" i 1941 års version och återigen "Nils Sven-
sas änka" i 1947 års uppsättning.
"Bygdebrevs"-raden "]a, säger handelsman,

lm kmkeg ::e"_W'|_"a" Ia” på forken' ja kantänka" har 1941 och 1947 blivit "Han- - - c vz fornzmma att lannes fru Säger bara. Jaha kantänka~_
ånyo haft ett besök av storken, Ferlin har också låtit flera partier av dikt-så deras ungar, om inte tio, .,

visst är dom nio
och säkert sju!
Så löper dagarna snabbt och lugnt
i den lilla byn.
och natten byter stafett med dagen
och det är lärka och korp i skyn.
Och barnet gråter - som annorstädes,
och ålderdomen bär stav i hand.- En liten by ibland tusen andra
i detta stora och lilla land.

samlingens version utga ur radiospelet. Hela
sista långa strofen finns inte med bortsett från
några rader från och med "Men handelsman-
nen står glad och god" t.o.m. "Granbergsmå-
gen", som Ferlin emellertid infogar i radio-
spelsstrofen. Däremot har Ferlin istället lagt
till en ny avslutningsstrof i radiospelet från
och med "Så löper dagarna". Vid uppsätt-
ningen 1941 heter det "barnet gråter" istället
för "barnet skrattar".
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Som jag tidigare har kunnat konstatera bru- d'är blivit "trådarbeteriartist", "jag" har ge-
kar inte Ferlin ändra i dikter, som kommit nomgående blivit "han" och en extra rad har
med i någon av de egentliga diktsamlingarna. fogats in efter "Då skall jag ut och luffa",
Diktens form i diktsamlingarna brukar han nämligen "och varda glad och fri".
anse vara definitiv och slutgiltig. Dikten "Byg- Samma ändringar har Fein gjort inför upp_
debrev" utgör ett undantag från denna regel. sättningen av Byn 1947_ Ändrjingama är gjop
I dikten "Om Våren" som Ferlin ursprungli' da för hand direkt i radiospelets regimanu-
gen hade för avsikt att ta med i Mark/1"" kan skript. Troligen har Perlin vid genomläsning
man av manuskriptet till Marknad se' att han ändrat dikteni överensstämmelse med den ut-
också gjort ändringar och tillägg i denna dikt givna Visan i ”TI-0 stycken splittemw visor

_ trots att den redan fanns utgiven i Barføm' tryckta i år". I samlingen finns ytterligare en
"am" Emellertid lät han den utgå före uppfö' strof, som emellertid inte finns med i radio-
randetvad gänerllßygdebrevn i Byn' kan man spelet. Ett par scener 'längre fram i radiospe-
kanske anta, att radiospelets handling varit så let återkommer nefränglen av »/Luffarvisaff och
färdigkonstruerad av Briné, att det enklaste kanals då för ,,Visp_Samue1s Visa,,_ Istället för
ingreppet varit att ändra något på den befint- ”Då Ekan jag” heter det nu i 1941 års Version
liga dikten, så att den bättre passade in i ra- ”Men låt oss", i TI-0 stycken splz-”emya visor

diospelet' tryckta i år börjar refräng nr 2 "Nu skall jag
ut”. Så inleds också strofen i 1947 års upp-

Nasarevalsen sättning

på tegelbnlklets ugn ä: det fillåtšt för _1,uff¿_1re I vis- och diktsamlingar varken före eller efter
och dagdrivare att halla till. Tiden fordrivs , , _

med prat, dryck och kortspel. En av luffarna mdwspelet publicerat material'
är Visp-Samuel. Efter en scen med tegelmäs- Köfkflflffll
taren i upprivet samtal med dagdrivarna in- "Körkarlstrall" sjunges av storbonden Klack-
tonar ”Nasarevalsen." Denna visa dyker för Iohannes, när han i full fart far fram genom
första gången upp i Spelkosackerrias andra byn med häst och vagn. Första strofen lyder:
uppsättning 1938 och kom senare under året När Elia skulle fara opp i himlaskyrz,
in i Goggles. 1941 och 1947 tog Ferlin med för hippla hopp och hoppla hipp
visan i Byn och 1943 i Kariorifotografen. ihimlaskyrl.
I vis- och diktsamlirzgar tidigare inte pahlice- så fick han inte fffi en häsf i hela by"
rat material, men så småningom inkluderat för llíïwlll l”l0PP 0671 hoppla hipp

inågon samling. i hel” by"-
Luffarevisa Då pirigla han per telefon te gamle sarikte

_ _ ._ "Perr"I en scen 1 vilken lansmannen anklagar luf-
faren för att ha tagit de försvunna avlonings- " 5"' jag W 19558" for mg "mr inge" män"

Och sankte Per han rabhlade ett slag och gavpengarna sjunger Visp-Samuel en visa, som g
kallas för "Luffarvisa" och som troligen skrevs te svar:
för Byn 1941 och därefter senare under året va tror da om Iulitta som Klack-Iohanries har?

kom in i Tio stycken splitterrzya visor tryckta Eerlin har gjort en del ändringar i ”Körkarls-
i år (1941). Här kallas visan för "Luffarstepp" trall" i uppsättningen 1941, inför iscensätt-
och ovanför visan finns markerat "Efter en ningen 1947. "Gamle Sankte Per” blir "gamla
gammal visa". Ferlin har gjort ett par ändring- Sankte Per", "märren" blir "märra", raden
ar i lydelsen i vissamlingen. "Då blommar det "och Elia han kom hem, tog av sin höga hatt"
på blad och kvist, då lyser himlen blå" har blir "och Elia buga djupt och tog av sin höga
blivit "Fint blommar det på blad och kvist, hatt", vidare "Han bugade sig hövligt och sa
all rymden lyser blå". "Trådarbetareartist" har som det var fatt" blir "Han bugade sig hövligt
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och förstod hur det var fatt" och slutligen ”Då Ûh Sf!/71 Och PÛÜÄÜS Ûfh blixfml<W0n2T'-
spände jag Iulitta som te söndags för min ïlådm' 0Cl”l burkar i IWPPB7' 0Cl”l dill
gigg och Elia for te himmelen så himlaglad föfsälief' 1718 benffí Och helslfínnd Sill-
och pigg och omtrent om några dagar så var I sista strofen ändras raderna ”I-lå hå jaja
hela resan klar” blir ”Så spände han Iulitta ibland all denna föda, SOIII jag handlat hop
en söndag för sin gigg och så reste han te med min Svett 0Ch möda" till ”Hå hå. jaja, en
himmelen så himlaglad och pigg och Omfrent blir sömnig och trötter, trots persika, daddlar
om tvenne dar så var hela resan klar", och andalusiska nötter” och vidare ”Jag tror
Visan har såvitt jag kunnat finna inte publi- att jag lägger mig nader och sover på havre-
oerats tidigare. Allusionerna på bibeln och grynsbalamas mjuka resårer” till ”Hå hå' jag
på Karlfeldts dikt är uppenbara. Citat från bi- har råd så jag tror att jag sover en stund ibland
beln förekommer också, exempelvis ”det är balamas stolta alkovenn
visserligen sant .

En duett mellan Bäckliggar-Stina och Nyp-Ol-
Den välmående handlaren inledef scenen i le har fått samma lydelse 1941 som 1947. Den
handelsboden med Nyp-Olles visa. Denna inleds så här:
visa genmgick också en rad ändringar inför Bäckliggapstinaz
nyuppsättningen av Byn 1947. Uttrycket ”som När jag Um, ung så Um, jag byns
säljer allt” ändras till ”som saluför allt", ”hur prydll-gaste fb-cka_
det trängs med varann" blir "hur det trängs Nyp_O11e:
med sig självt". I ”För friska så har" strykes Iasåj
inför 1947 års föreställning "så","och BäCk1iggar_Stina:
trycket "til1 mitt och kundernas” sattes istal- 101-Omen,
let ett ”till” så att det blir "till mitt och till”. .-For mej vartenda drång- och bonnahjårtuVidare ändras raderna ”För friska sa har jag Slog och picka
nummererade snuser och fint paketerade rök- N _OHe_
ningskarduser" till följande lydelse ”För fris- yp Jaså,
ka har jag nummererade snuser och finsku- B.. kl. '_s .ac iggar tina.ren tobak och andra karduserfo' Tredje stro- Iojomenl
fen arbetas helt om 1941 och far foljande ly- och mången het bam” har kämpats
delse: för min skönhets skull
Och så har jag fått hem en sändning med på snusurdosor utav mässing, silver

fMSSí1”l liksom gull.
av alla de slag flera tusentals dussin, Och till och med det hånde kring
dom små hur jag köpt ifrån Spaniens lund min randiga kjol
dom stora från Iohunsson i Härnösand. dom sköt ihjäl varandra på salongs-
Och sill har jag fått i de flesta fusoner gevärsp-,f0l_

ialla upptänklígu Hdimensischoneru Kassören på tegelbruket är i färd med atti papper och burkar i lake och dill
försåljer jag benfri och helskinnud sill.

Nyp-Olles visa

räkna fram arbetarnas löner för att kunna
överlämna pengarna följande morgon. Han är

1947 löd den så här: mycket trött och funderar en stund på om
Kåtrinplommon för jag och sviskon och russin han vågar lämna pengarna kvar i ”pulpeten"
i granna paket - det är dussin på dussin, över natten, men han beslutar sig för att göra
dom små har jag köpt ifrån Spaniens lund det. Kassören muttrar också över att luffare
dom stora från Iohunsson i Härnösand. och landstrykare har rätt att logera på tegel-
Och flåsk hur jag hår i de flesta fusoner brukets ugn.
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Kassörens gäspning tonar över i recitatörens överallt till ”torpare" vilket naturligtvis beror
läsning av följande strof: på att statarsystemet avskaffades från 1 no-

Tia _ -visst ar det skönt ibland ”ga nern” vember 1945. Raderna ”Ia än höres skriket”
Den _ dtrninstene på biografen ._ t.o.m. ”Svinslaktarhus” strykes i denna ver-
tycker vi ytterligt synd om dem 51011-

sgin ”saknar slantar till slafer/'_ Under ett sammanträde i kommunfullmäk-
En bettlare sag da nar radelan dre-U tige avslöjas, att en bristi kommunens kassor
een atan Srnate een beröring föreligger. Dessa kassor har länsmannen haft
köpte da kanske ditt anlatslarei, hand om, och därför misstänks han genast.
för en fein_ eller ti0öring_ Recitatören tonar in med följande strof:
En del ändringar har gjorts inför uppsätt- Människor de bråk” och de lmmm med

ningen 1947: ”ibland gå hem" har blivit vdmndm
”ibland att gå hem~_ Vidare har ffytterligtff de hamra med varandra och de sticker och slår,
blivit "särdeles" och ”rädslan" blivit "oron”_ Hjälpa vill de sällan, det är lättare att klandra
Statar-Bengt har lyckats få en fläskbit på och så tíssldr det och fdssldr det

kredit hos handlare Nyp-Olle, eftersom han och skvdllfet Sdf-
starkt betonat det blivande släktskapet med Han avlöses av en kör av Vískande röster*
länsmannen. Statar-Bengts hus och lösör-e ska Röst 1* Ldnsmdn hm' föfslfíngfdf-l
gå för klubban. Räddningen för honom finns ff 21 lesfdnesl
hos länsmannen. Denne har lovat hjälpa Sta- H 31 Sd-I

>¥>

tar-Bengt med ekonomin, om han i gengäld ~ I HW ml/ekef dd-7

får gifta sig med Olivia. Medan Olivia steker
fläsket ackompanjeras hon av recitatören. De
första versraderna lyder:

Iïšï

®\"lO\U1

Tusen.
Tiotusen.
Ia många hundra tusen
och hur ska det gå?Nu äntligen steker i växtmargarinet

det stämplade, ädla, chikagoska svinet,
som dog för en slaktares lönnliga stick lande kommentar:
och krossa atlanten i insaltat skick. ld ”drf Skd det fd Udgen
I hamnen dig hälsade krämarn med orden: kd” Vi 7'0Pd 0Cl"l fffmdefd
”Välkommen chikagoska svin hittillnorden fddefd el Sd ml/ekef 507" det fl/elfs
och blív oss du amerikaniska fläsk i 'Udf Wdmik-
från Ystads små täppor till Torneå träsk, Det störste hd* i vdflde"
en källa till feta förtjänster per sugga det de det dff exísfefd
som fattiga stataresatar ska tugga Oeh 'Uefkd Ûeh bfdvefd
ihop med de trasiga tandlösa hett Och bli bl/Sfdbíl Ûeh filf-
för hlodiga styvrar i anletes svett, - - I den överst citerade strofen har Ferlin gjort
Ia, än höres skriket som rullar runt riket ett par ändringar inför nästa föreställning. Ett- det bíggaste och grandiosaste skriket ”ja" får inleda strofen och istället för "hamra
1' världens förnämaste s'uin5laktarh1,t5_ med varandra" får Clet istället heta "haCl<la

Denna visa har ändrats något inför upp- kring Vafandlfauf ”de hamfa med” blíf ”de
sättningen 1947. Stroferna har kortats ner hacklaf kring"-
något och fått en annan oi-dning_ Vidare har Den sist citerade strofen har helt arbetats
vissa uttryck ändrats: "I hamnen dig hälsade” Om Oeh fått föllande 1Yde15e°

blir "I Sverige dig hälsade", "din löjliga (ja), vart ska det hela ta vägen frågar
svans" blir ”ditt ämne till svans”. I uttrycket vi oss ibland
"gommarnas läsk du var" har ett "att" stop- men här är ju inte så konstigt att
pats in framför "du var". "Statare" ändras sträcka en hjälpsam hand

Därefter återkommer recitatören med fol-
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så historien slutar i solsken - ja, sådant Stormar kan skaka och hagel kan slå
händer ju till rosor kan blekna och styrka förgå

och med i det verkliga livet när Stor- - vi två håller samman ändå!
regissören vill _ I 1954 års uppsättning av Marknad har den-

och det här är så enkel en pjäs _ och på na strof åter strukits. Radiospelet Byn avslu-
gflmmlnïodigt manér tas i 1947 års uppsättning med att recitatören

och z sadana pjaser ar det sa mycket läser följande strof:
lustigt som sker;

Sa tar vi plats och sa far vi hort
Sa vitt jag kunnat finna har dessa strofer från den ll-nu byn

inte publicerats någonstans. .I .uppsättningen där ll-.vet halkar som annorstädes
av By" 1947 fmns ett park Unagg' och det är lärka och korp i skyn.
En duett mellan Per och Olivia visar sig Och barnet ler - för ett kryp, en fjäril,

vara samma visa som Anders och Stina sjung- och ålderdomen här stav i hand.
er i Marknad i 1942 års uppsättning. I Byn -En liten hyihland tusen andra
(1947) finns ytterligare en strof tillagd: i detta stora och lilla land.

PERLIN-TANKE "LÅNAD”
AV HIALMAR GULLBERG

Många Ferlin-älskare brukar uttrycka sin beundran righeter, som orsakas av att han väcks av grannen
över skaldens verkligt originella idé i dikten ”ln- ”en våning närmare skyn". Grannen, den utsvävande
fall" i samlingen ”B~arfotabarn": vivören herr Wikingson, tar med avsevärda akus-

tiska effekter av sig den ena skon. Väntan på den
MW! dansat' läme "' klwkef andra, dvs den uteblivna tonen, håller adjunkten
är lmsef fsf klfkn är f0lU- Örtstedt vaken resten av natten. Vilket Hjalmar
Då Slår def mel Plöfslígf att fkef/ Gullberg formulerar som följer:
mitt tak, är en annans golv.

Strax före tolv tog herrn i sitt gemak,
Att tankegången är så originell att den lockat en förgämmge att Örtstedt var nervös,

annan stor skald till vad som vänligt formulerat kan av sig en sko och slängde den med bruk
kallas ett ”lån” kanske inte alla tänkt på. ”Barfota- ¿ 5a,.,m,,a golv som Um, M1]-unkfen O'_.s

barn” kom ut 1933. Två år senare gav Hjalmar Gull- mk
berg ut sin samling ”Ensamstående bildad herre", på nästa ska låg ¿j_ f,-11 1]-usa" dag
med rätta beundrad för utsökt formuleringskonst och ,- ,,ä,,f,m etc
stor spiritualitet, i vissa fall med släktdrag av ren
spexstil. I dikten "Utebliven ton” skildras med inle- Något tack för lånet fick aldrig Nils Ferlin.
velse huvudpersonen adjunkten Örtstedts sömnsvå- G L
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SÅ SOV JAG VIDARE

av Elsa Grave

Det var här
jag inte somnade
jag sov redan
sov mej genom regnet
som föll genom
mina drömlösa timmar
timmar av sömn
så tät att inte en regndroppe
nådde in
mellan minuterna som flöt förbi
och bildade såar av timmar
som rann ner i marken
och försvann i kluckande hål
och det som en gång
var mitt vakna liv -
men det vakna livet
bar på en tung sömn
ett hav av sömn
som långsamt
på en allt högre våg
förde mej långt bort från land
tills jag inte mer kunde
återvända -
återvända -
Så sov jag vidare
och mindes inte att jag somnade



SIGNALSUBSTAN5

av Stig Warren

Han talar med Gud
Iovísst
vem fan skulle han annars
tala med
i Ingenmansland
Han ropar i kvällen
den sena
Gud
var mig nådig
I-'örkasta mig icke
från Ditt ansikte
Förkasta mig icke
från Ditt ansikte
I-"ÖRKASTA MIG ICKE
FRÅN DITT ANSIKTE
Då händer det ibland
att han ser Gud le
och att han själv leende
äntligen somnar
som om Gud fanns
och han



Lille Bror Söderlundh, ett 70-årsminne

Hans musik träffade
den Perlinska diktens själ

av Seth Karlsson

Hans musi-k förekommer ofta både i radio, När tonsättaren vid endast 44 års ålder så
TV och som live. Många trubadurer sjunger oväntat gick ur tiden, var han inne i en ny-
hans sånger i sina program. Och sångerna är tändning för helt andra uppgifter än den vis-
väldigt omtyckta av alla ålderskategorier. ln- konst, som han sysslade med under sin tidi-
te minst av dagens unga människor. Visst är gaste karriär och som han blivit mest känd
han en av Sveriges främsta och oftast spelade för. Sällan eller aldrig tog han i gitarren. Han
tonsättare . . . ville bli symfoniker och den kommunala mu-

sikskolan, som då var en tämligen ny före-
Så uttryckte sig nygen en tjänsteman hos teelse i sin moderna form, engagerade hans

STIM om Lille Bror Söderlundh, som skulle ha intresse Ofïn 51<aParfan'fa5i-
fyllt 70 år den 21 maj 1982. Då det chockeran- För barnen i mn5Ü<51<01~an i Brirlänget 1<°m"
de budet om hans bortgång kom 23 augusti Ponerade 0Ch arrangerade han mängder av
1957, har Vi innevarande år även ett _ Om än musik. Både vokal och instrumental. Bland det
sorgligt- 25-årsminne knutet till den leende roligaste lag kommer ihåg/ Var en Sats för
mu5i1<anten_ stråkkvartett, som spelades enbart på lösa

._ " . EV h " " t d dlKanske hojer en och annan tonsattarkollega Såraïâar ävârhoc hlašarf mïnïaï :Vä/L_1da_e
Ö _. . _. l . r . 1 sin
a o onbr nen infor STIM-t anstemannens sm e are C an a e ur 1 S a e

P g _ y .. 1 . första elevkonsert våren 1956 kunde han visasuperlativer. Men faktum ar, att minnet av Ek N_n P_
. ._ . . .. l ' 'E -Lille Bror Soderlundh lever intensivt annu ett up? ett ugl "ord _1 1? leršou' numelíaån er
kvarts sekel efter hans död. Nämner man nam- na long erom V10 mpro essor' Sple a e re
net Line Bror i samband med musik, så Vet dan då i bländande stil ett stycke av Vivaldi.

åtminstone äldre och medelålders människor Avnfårdísf
vem det är fråga om. Det finns bara en Lille Man kan bara spekulera i vad det kunde
Broridet svenska musiklivet. ha blivit av denna särpräglat musikaliske
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värmlänning _- med tiden blev han en väl aktuella treveckorsturné med ett Lille Bnor
acklimatiserad dalkarl - om han fått fortsät- Söderlundh-program tillsammans med Umeå
ta att leva och skapa. Under 50-talets mitt var Sinfonietta i övre Norrland. Arrangemangen
han synnerligen uppmärksam på vad som är gjorda av Gunnar Lundén-Welden. Ian-
rörde sig i tiden. Främst intresserade han sig Olof Andersson presenterade sitt Lille Bror-
för Béla Bartóks tonkonst. Ett intresse som för program med samma orkester för ett och ett
hans egen produktion fick sitt främsta ut- halvt år sedan. Det blev så populärt, att han
tryck i violinkonserten från år 1954, nu måste framföra det på nytt. Lille Brors vis-
Genom sitt lekfulla och humoristiska sin- meledler Suger tag l dagens lnnslkälskare med

nelag var han road av avantgardistiska idéer. samme lnteneltetf 50rn de ålerdef då de Orre
Vem minns inte ”Karusellsymfonin” i januari l tensätterene egna eångprnâreln Presentera'
1954 för plåtslagare, bergsprängarbas, skriv- des rör rner än rYrtl° år Sedan-
inaslnnisi nen förkyld lnisångare I en barn- Ett annat bevis för det fortsatta levande in-
pjäs av Lennart Hellsing för ekolradinn an- tresset för Lille Brors viskonst, är det häfte
vände han även gn skrivfnagkin ggfn ljudande Ined tlteln ”Lille BTOI' Söderlundh! Den VaCl<-

s0lisf_ I sin bil lyssnade han inte på musik på raste visan och 23 andra visor", som Nordiska
grund av det störande motorljudet. Däremot Mnslkrörlaget 8aV nt rör några rå år Sedan-
tyckte han om att lyssna till bilens ”egen mu- Det är På tiden, att denna nyutgåva kommit
sikt' från fngtorl Och kar055_ En fen ljud- tlll. De tldlgafe lläftena med Underbart VaCl<-

npplevelse à la john Cage ra Iobssignerade omslag är för länge sedan

Tre dagar före hans död träffade jag honom ntgångna Oen kan mölllgen an'-mattas antik'
en natt i lägenheten hemma i Borlänge. Då Vart5l<t~
visade han mig en skiss för en orgelkompo-
sition avsedd att framföras i Vadstena klos-
teil<yi.l<a_ l det fallet tänkte han sig någon Välkänt är Lille Brors intima samarbete med
lzonn av ~nnnl<lnni5il<~_ En inn i orgeln sl<nl__ Nils Ferlin under de legendariska åren i
le slås an och klinga nt i den långa eften Stockholm på 1930-40-talen. Ingen tonkonst-
klangen i l<yil<an_ Med inbördes långa inter, när har väl heller varken förr eller senare med
valler och utdragna taktenheter skulle nya to- sin mnstk trättat den rerllnska dll<ten5 släl
ner punktvis .sändas ut i rummet. Vad han så tnttmt Ûen rmetämt som l-llle Bror-
eftersträvade var den samrörda musik, som Med undantag för "Den vackraste visan"
kyrkans märkliga akustiska fenomen skulle till Ture Nermans text har heller inte några
åstadkomma, Lille Bror-alster blivit så populära som just
Sainnia nan berättade han även Om sina Ferlinvisorna. Det är därför helt i sin ordning,

syinfoniska planen En Opera hade han talat att Nordiska l\/lusikförlaget i det tidigare om-
Oin länge_ Dessutom har han på en rolig ha_ nämnda vishäftet först och främst tar med
lettidé med miljö från Domnarvets järnverk. ett l<nlPPe rnelodler med Ferllntext- lnledande

”Får jag lämna några blommor" har i detta
Visormz lever starkast sammanhang bottnar, som kan anspela både

l\/len Lille Bror dog från allt detta och så här På textrörrattaren Ocn l<01nP0nl5ten-
25 år efteråt måste vi nog konstatera, att det Omständigheterna kring ett konstverks fö-
är hans viskonst som lever starkast. Det finns delse kan alltid ha sina poänger. Själv var
väl inte en seriöst verksam trubadur i detta jag inte med i Lille Brors inre krets vid Fer-
land, som inte någon gång haft Lille Brors lin-visornas tillkomst. l\/len säkert finns ännu
visor på sitt program. En fin test på den nu- människori livet, som kan vittna om spännan-
varande publikens intresse för tonsättaren, är de födelseakter. Här må nämnas endast en
stockholmstrubaduren lan-Olof Anderssons händelse, som berättats mig i efterhand.

Ferlirruisor populärast
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Enligt uppgift\ skrev Nils Perlin ner den Inte kände Lille Bror då till några Orffme-
ursprungliga texten till visan ”När skönheten f0deI'- Men han al<'fiVerade alla barn på något
kom till byn” på en Normaservett_ I taxibilen sätt. Fick de inte sjunga eller instrument att
till Den Gyldene Freden satt han sedan och Spela på, fick de sitta och slå rytmen på bänk-
gnolade fram sin text på folkdansmelodin locket. Lektionen blev så chockartat rolig både
”Och jungfrun hon går i ringen", Det är inte för lärarinnan och barnen, att samtliga med
svårt att finna släktskapet mellan den folkliga en mnn 1'0Pade, att de Ville få Lille BPOI fill-
melodin och Lille Brors tonsättning till Ferlins l>al<a i l<laSSen fler gånger-
vistext. Samma dansanta rytm och även lik- lag minns 0Cl<Så, när jag fiCl< följa med fOn-
heter i melodins rörelsemönster kan man sättaren på en klassfest, som han hjälpte bar-
skönja. nen anordna i en Borlänge-skola. Den festen

var noga förberedd. Barnen hade fått bilda
Folk-uisan är grogrund festkommittê med ordförande och protokoll-
jag nämner den anekdotiska berättelsen för föfande sekfefefafe Och alla hade ftågfm UPP'
att få anledning att påminna om Lille Brors gift' Näf musiken kom f gång fanns både fn'
huvuddeklaration om de musikaliska källor, sffumenf' sång Och dans med f bilden' Bafnen
där han 5]-älv fann näring för sin tonkonst jublade och Lille Bror log med hela ansiktet.
ffpojkvisan är den enda grogrund, som Vi I Nordiska Musikförlagets häfte speglas
har", brukade han säga_ detta intresse för barn inte bara i den kända

Folkvisan är ett begrepp med inslag från Visan ”Du Lassf' LaSsle1iteln”.u.tan äve.n i findi-det uppsluppna till det längtansfuna ra alster. Bl a finns en melodi till Astrid Lind-
grens text: ”Tänk jag drömde i natt", som

och Vemodíga' Jag gör mig knappast skyldig handlar om en katt. T iskt för Lind rens fan-. 0 _. _ _ 0 ., YP g
fint ffagoåï Odverdnfå' Om lag lfíastafllafâa def tasi och typiskt för Lille Brors barnasinne.

nämn a rlagštk Éfmnšrar os 01 e ror' I detta sammanhang kan nämnas, att Lille
"ef líms en e egls afglllng' som gar s0m_en Bror skre,v musik till tva barnoperor.rod trad genom hans tonsattarskap. Hans sin-
ne för det ironiska och sarkastiska kommer Rune Lífldstföm
visserligen till uttryck i musiken till Perlins 5l<all man nämna någ.0'f namn Hfövel' ferlin,
pilvassa text ”När skönheten kom till byn”_ som Lille Bror Söderlundh är knuten i större
Ibland lyser även hans vackra leende igenom nfS'f1'äCl<ning fill, Så må det vara Rune Lind-
i en visa som t ex "Midsommarbloms»ter". Men ström. Båda bodlde ju från 1940-talets början
tänk på vemodet i "Vilse” och många andra i Leksand. Rune brukade berätta om, hur Lille
liknande opus. Bror kom in till honom på förmiddagarna

i syfte att få någon färsk text att sätta musik
Intresse för burn till,
jag nämnde tidigare Lille Brors stora intresse l denna l<O1'fa l<åSeI'ande ÖVe*1'Síl<t, S0m en'
för barn i samband med hans tjänst som l<om- dast speglar en liten del av den härliga konst-
munal mugikledafe i Borlänge 1955_ Hang upp- näten Lillie BIOI' SÖClEI'luI'1Cll'l, må till Slut näm-
finningsrikedom och glada humör smittade nas, att många aV l1anS P0Pnläf"a Sånger till
såväl elever som lärare, Det talas ofta om gitarr har av honom själv arrangerats för kör.
problemen med mnsiklektioner 1 våra gr-und_ Det är en annan fascinerande sida i tonsätta-
skoleklasser. Men en gång, långt innan Lille tens l<Va1'låteH5l<aPf Som lag meta utförligt
Bror blev professionell i skolan, gjorde han Sl<I'iVíf Om i lVln5il<liVet Vår Sång m' 2 1966-
sensation hos en lärarinna och en mängd ele- så häl' Vi många tma m5tfUmentalV9Tl< för
ver i en dalar-,1<oll<1ass_ Av någon anledning film, teater och konsertestrad, av hans hand.
tillkaillades tonsättaren för att helt på sitt VíSSt är Lille BYOI' 5Öde1'lt111<ll1 Värd ett lttbt'
eget vis få leda en lektion. leum och en renässans-
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LARS IOHANSSON LUCIDOR

av Håkan Steijen

I dikten "På källaren Fimmelstången” har Nils Ferlin givit oss en bild av 1600-
talsskalden Lucidor - även kallad ”den olycklige”. Om denne vår förste egentliga
visdiktare finns i övrigt ringa litterärt material. Men i sin LP-samling ”Figurer”
har Håkan Steijen tecknat detta porträtt av en skald, som had-e många likheter
med Perlin.

Att tygla sin lust och hålla sin trut
en dygd är man prisar på jorden
Av ruelsens vin ditt liv brändes ut
och häxbålen brann uti norden!
En kvinna av liderlig last
till Blåkulla for på en kvast!
För nidskrifter fick man dig fast
Lars lohanssorz Lucidor

Höljd i din narrkåpa kunde du se
kälkborgarnas divalater
Men en fattig poet med gyckel och spe
kan reta aristokrater!
Med gäckande giljarekval
du uppsökte bröllop och bal
allt för en ringa riksdal
Lars lohansson Lucidor

Ack, döden leker med livet jämt
med fattiga och med rika!
Mången han narrat och mången han skrämt- dock, han ger aldrig vika!
Ia, fruktan och styggelse gav
du rnänskor vid följe och grav
Ångesten visste du av
Lars lohansson Lucidor

En sensommarafton i dryckeslag
på källaren Fimmelstången
Värjorna blixtrade - på några slag
ändades gycklet och sången!
Men skorrande hörs den igen:
”Äran har bara den
som hederlighet har till vän!"
Lars lohansson Lucidor



KORT SAGT
av Eva-Lisa Lennartsson

I radioprogrammet ”Svar i dag” den 22 september 1981 presenterade Eva-Lisa
Lennartsson detta koncentrerade porträtt av skalden.

lag träffade Nils Ferlin bara några få gånger delse då Nils var nio år gammal: Det rykta-
i mera slumpartade sammanhang. - Iag kände des att DEN STORA KOMETEN skulle kom-
honom alltså inte närmare: personligen, men ma och förgöra vår jord på ett visst klockslag.
jag hade levat mig in i hans dikter och tyckte De judiska barnen i klassen fick gömma sig
att han liknade dem - så som jag uppfattade och företa en del judiska riter.
det. Hans dikter har ett varmt allvar utan på- Men - DEN STORA KOMETEN kom ju inte
ståelighet och krusiduller, luften är ren och och de judiska barnen blev grymt förhånade.
samtidigt finns denna smärtsamma ironi och Då blev Nils så upprörd å deras vägnar att
ibland nästan gamängaktiga humor - som en han klådde upp de elaka kamraterna.
kullerbytta åt den obotliga ensamheten. Intressant var vidare att Ruth fått höra
Nils Ferlin blev på något självklart sätt talas om några läkares upptäckter att Nils

medelpunkten i sällskap. Han var kvick och Ferlins dikter ibland kan ge patienterna tröst
full av infall. Han var stark och vältränad, vil- och hjälp - likt en läkande terapi.
ket han tydligen var barnsligt stolt över, han Till sist avrundar jag den här lilla betrak-
var road av armbrytning, ”dra fingerkrok” telsen med ett par av alla de minnen jag har
och andra bravader och clownerier. som uppläsare av Nils Ferlins dikter. lag
Men även i de mest uppsluppna lag fanns minns tex att efter en Ferlin-afton jag gav

ett svårmod i blicken - den raka blicken hos någonstans i Värmland kom en glädjegråtan-
en både seende och sökande människa: en de kvinna fram till mig. Hon sa att hon var
som ser ondskan, grubblar över dess existens, präS'ff1'l1- Medan tårarna strömmade Snyftade
grubblar över livets och dödens gåta, söker 11011 fram:
sanningen: Gud - även om han kanske inte ”Den lelle, lelle rare Nils Ferlinl”
finnsï ”Han gud/ 501n bor i det nögaf/ ett Örnk" lag tror nog att Nils Ferlin hade uppskattat
ngt nlärta del 821V/ Ofn därtill ett UV5t<rPt detta, fastän han var så 'lång och spänstig.
Öga/ _ din 0r0 l<0mmer däraVt" I övrigt har jag märkt att särskilt unga män-
Men tr0t5 attt kan Ögonblick aV nrnwrlt in- niskor är mottagliga för Nils Ferlins dikter -

träffa/ då gränsen mellan HV Och död UPP" t o m många som inte annars bryr sig om poe-
hävs, då man anar de stora sammanhangen, gi;

ljuset: Iag minns en uppläsning jag hade en gång
”Inte ene en grå [nen fågel i ett ungdomsfängelse. Medelåldern var väl
som Sjunger nd gröndn km-ef cirka 20 år. Ibörjan var det mycket svårt. Föt-
def finns nd den endm 5,-den ter skrapade i golvet, det hostades och pra-
een det tycker 1-ng nog blir tn'e¿_ tades. - Men så kom jag till den avdelning
[nte ene en grå men fågel med Perlin-dikter jag valt:
een djdng en björk sem står en _ Plötsligt blev det dödstyst. De bråkiga ung-
Men den vdekmsfe degen een, ee,nn,,n,en ge, domarna blev med ens en enda lyssnande and-
har det hänt att jag längtat dit." ing:

Nils Ferlins syster, Ruth Hladisch, har berät- ”Si världen är förklamd __ i vetenskapens ljus
tat för mig om sin bror, bl a att han redan i fördlmsmr all vår Om och smärta'
tonåren var fördjupad i att läsa Bibeln från Na är det inte långt emellan människornas hus
pärm till pärm. Hon har också berättat en hän- men långt emellan hjärta och hjärta."
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MED SPÄNDA SEC-EL

av Hélène Mearling

Med spända segel över hav i självvald vila
hörs vingars smatter vid kosmisk ratt
här står jag ensam med vind som viner
i rymdens hjärta hörs natten nalkas, och

regnet
sysslar vid fönsterrutan där sländan kämpar

ispindelns nät . . .

hos grannen fladdrar några våta lakan
med baktad mage vid törnroshäck - -
vi seglar motsols genom vattenringar
i djapblå kosmos lzörs rymdens gråt,
i töckenlältet små klockor klämtar och klang-

ros vaggas i stjärnströdd båt.



NÄR SKONI-IETEN KOM PÅ TALLRIK
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Fortfarande finns ett begränsat antal kvar av K G\ Biejemarks redan så omtalade Perlintallrik med skal-
den pa sin soffa och med tonslingan till När skön-
heten kom till byn”. Samlartallriken har gjorts i

l- 5000 ex (sen förstörs plåten) i vitt benporslin med
svart relieftryck och 22. cm i diameter. Den blir den

Ill"

lå/
första i en serie pa 6 - eventuellt 10 - med liknande
motiv av K G Bejemark och med annan melodi i peri-
ferin. Tallrik nr 2 kommer i oktober i år.
Perlin-Sällskapet är garanterat minimum 5 kr netto
för varje såld tallrik. Med detta tillskott på 25000
kr kan vi avsevärt höja Ferlin-priset, som redan nu
är landets största lyrikpris insamlat helt på privat

~~~~.,.f,;,<;;,~;f-r:7,. vag_

Ferlin-tallriken som gavs ut i november 1981, kostar 100 kr plus moms
och kan enklast beställas i bokhandeln. Vänligen gör det!

Det är angeläget för Nils Ferlin-Sällskapet att projektet lyckas.
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 presenter?
Det billiga medlemserbjudandet kan man utnyttja bara genom att beställa

de fem (eller tio eller så) tallrikarna genom
ENSTRÖM TRADING, BÛX 57, 163 91 SPÅNGA - Tel. 08-36 29 20

NILS PERLIN I PRESSEN
Norrtelje Tidning ägnar sig med berömvärd ambi- ten i halsen". Men han lät också sin vassa penna lö-
tion och imponerande resultat åt publicitet kring pa fritt i beskrivningen av kyrkogårdsförvaltningens
Lännabon under 17 år Nils Ferlin. Läroverksadjunk- potentater, som med slätkammat hår sitter och håller
ten Lennart Jansson har skrivit en rad stora artiklar i sig i sällsamma bestämmelser, som hindrar konst-
om skalden med tonvikt på hans anknytning till Ros- nären Björn Evensen att sätta upp sin vackra grav-
lagen. I mars hade tidningens medarbetare Esse Ians- vård, gjord i sten från Filipstad och koppar från Kla-
son ett tre hela sidor stort reportage med bla en ra kyrkas tak - därför att den är ett antal cm för
intressant intervju med vad skalden själv i en dedi- hög (se PR nr 1/75).
kation kallade sin - bland mycket annat - "apoteks- I finländsk press har Nils Perlin i hög grad upp-
varuhemtagare, tipskupong- och kinematografbiljett- märksammats i samband med att finlandssvenske
uppköpare, Norrteljetidningsförmedlaren, bildåren Bo Carpelan fick Ferlin-priset och att PR nr 2/81
och velocipedryttaren, ved- och issågaren f.d. smeden också på annat sätt uppmärksammade Finland. Bå-
och handklaversvirtuosen, kommissionären Hjalmar de om skalden och om Nils Perlin-Sällskapet har fle-
Almstedt”. Här får läsaren verkligen en levande bild ra artiklar varit publicerade i Hufvudstadsbladet,
av Nils Ferlin som ”styckegodsägare” och som bla Vasabladet och åtskilliga andra finlandssvenska tid-
tillfällig korrespondent åt Sveriges Radios tidning ningar.
”Hörde Ni”. Ferlin-tallriken har vandrat runt i text och bild
ljanuari skrev icke okända signaturen Gits i Svens- i ett mycket stort antal svenska och även finlands-

ka Dagbladet en sällsynt finstämd artikel kring Nils svenska tidningar. Och det gäller inte bara dagstid-
Ferlins grav på Bromma kyrkogård. Han gav i några ningar utan de mest skilda publikationer, från "Bok-
utsökt formulerade meningar en bild av ”den folk- vännen" till ”Veckans Affärer” och från "Antik och
käre, den dagligen citerade, den stundligen sjungne” Auktion" till Samlarföreningen Nordstjernans med-
skalden, ”Klarakvarterens diktande clown med grå- lemsblad.
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BUSEN FABIAN TURNERAR LAND OCH RIKE RUNT

3 X Ferlin på en soffa som är lättare portabel än K G Bejemarks i Filipstad: Anders Surzdauíst, Leif Sandberg
och Oscar Norrman.

Att Nils Ferlin med sin i hemstaden Filipstads av de två stora tidiga Ferlin-tolkarna, Josef
revy- och tidningsvärld välkända signatur ”Fa- Briné, bl a i ett utdrag ur radiospelet "Auk-
bian" även kallades ”Busen Fabian" tog han tion”. Intressant är att tre av de fyra melodier
knappast illa upp. Stadens grötmyndiga po- som Nils Ferlin själv skrivit finns med: ”På
tentater utnämnde honom snabbt till buse, Arendorffs tid", ”Kuckeliku” och ”På källa-
vilket han snarast kände sig smickrad av. Och ren Fimmelstången”.
i kamratkretsen var uttrycket närmast ett Som sig bör inleddes turnén med premiär
smeknamn. i Filipstad. I Filipstads Tidning fick före-
Det är alltså inte omotiverat att Rikstea- ställningen en mycket positiv recension. Där

tern etablerat namnet "Busen Fabian" på sitt fanns också en intervju med Lars Engström,
Ferlin-program, som man sedan slutet av feb- som bl a förklarade: ”Vi vill ge en rak Ferlin.
ruari turnerar med landet runtiett 60-tal före- Här finns inga Brask-lappar, att vi tolkat si
ställningar fram till den 18 maj. Lars Engström eller så. Ferlin talar själv i mellantexterna ock-
har ställt ihop och själv skrivit och regisserat så, han, hustrun Henny, systern Ruth och ett
programmet, och Eva Möller har arrangerat par konstnärsvänner. Vi har inte skrivit till
och i någon mån komponerat musiken, som eller ändrat något! Ferlin skall varken moder-
annars självfallet domineras av Lille Bror Sö- niseras eller läggas ut. I-lan ger själv enkla
derlundh. För flera melodier svarar den andre och klara besked."
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Nils Ferlin-Sällskapet får härmed lämna verksamhetsberättelse för 1981

Styrelsens sammansättning: dessvärre ej betalat sin årsavgift sedan 1978. Kan-
Ordförande ske mest beroende på att de bytt adress, namn etc och
författaren Sandro Key-Åberg ej meddelat adressändring o s v.

Vice ordförande Helge AX-son Iohnsons Stiftelse har skänt ett bi-
direktör Olof Ögren drag på 10 000 kr, Stockholms Stadsmuseum 4000

Sekreterare kr, fru Inger Sundberg 3 000 kr och just någon dag
redaktör Gunnar Larson in på nya året skänkte en annan »systerdotter till

Skattmästare Nils Ferlin, Barbro Nysäter i Vällingby, ytterligare
direktör Curt Enström 3 000 kr, avsett för trubadurpris.

Övriga ledamöter Priser, stipendium, bidragsarvoden samt porto- och
riksdagsman Sven Aspling telefonkostnader etc uppgår totalt till kr 27 802:40
fil mag Tor Englund och medlemsbladet Poste Restante totalt till ca 23 000
regissör Edvard Matz kr.

Suppleanter Medlemsavgiften på 30 kronor per år resp 20
redaktör Axel Liffner kronor för pensionärer och studerande täcker fort-
konstnär Idun Lovén farande kostnaderna för medlemsbladet inkl porton
skådesp Eva-Lisa Lennartsson etc. Under 1982 tillförs Nils Ferlin-Sällskapet ca

Adjung ledamot 25000 kronor som utgör nettoresultatet av första
fil mag lenny Westerström årets minnestallrik av Ferlin. Det kommer en ny

Redaktör för Poste Restante nästa år i den serie professor K G Bejemark skall ut-
red Gunnar Larson föra i sex eventuellt tio år. Den tillverkas av AB

Styrelsen har som vanligt de senaste åren haft tre Gustavsberg. Avsikten är att Ferlin-priset skall ökas
ordinarie sammanträden. !~Härtill ett telefonsamman- avsevärt, men samtidigt kan vissa stödstipendier till
träde betr ett stipendieärende och många telefonkon- svenskspråkiga poeter utdelas.
takter angående bidrag, gåvor, auktioner etc. Förhoppningsvis skall landets bokhandlare i stör-
Måndagen den 11 maj hölls årsmöte på Sjöfarts- re utsträckning än vad som hittills varit fallet en-

huset i Stockholm. Mötet var som alltid välbesökt gagera sig i en även för dem vinstgivande försäljning
och återvalde enhälligt den sittande styrelsen, som av denna samlartallrik.
l<0nstitu-erades vid påföljande sammanträde. Staty-kommittén har i stort avslutat sitt arbete och
Årets Ferlin-pris på 12000 kronor utdelades den 21 mer än väl nått det avsedda ekonomiska resultatet.
oktober till den finländske poeten fil dr Bo Carpe- Nu återstår att man blir överens med Stockholms
lan. Samtidigt erhöll förf fil dr Alf Henrikson ett kommun om placeringen, som synes bli vid trappan
hederspris i form av en Ferlin-statyett i brons av mot Klarabergsgatan vid Klara kyrka. Får antagligen
prof KG Bejemark. Också detta år utdelades ett namnet Ferlin-platsen. Kommittén kan överlämna
trubadurpris som tillföll tonsättaren, författaren mm KG Bejemarks staty till kommunens fortsatta glädje
Gunde johansson. Priset var på 3 000 kronor. Prisut- och vård i Klara. Som riktmärke för tidpunkten för
delare var förf Sandro Key-Åberg och skådesp. Eva- överlämnandet har kommittén satt den 19 eller 20
Lisa Lennartsson. maj i år, men risk finns för försening. l

Årsmötet med påföljande middag besöktes denna gång I övrigt hänvisas till följande bokslut för Nils
av mer än hundra personer. Maten och underhåll- Perlin-Sällskapet per den 31 december 1981.
ningen var som alltid till deltagarnas stora belåten- BOKSLUT FÖR NILS FERLIN-SÃLLSKAPET
het. Givarna av konst och böcker till det sedvanliga pr 31 dec 1981
årsmöteslotteriet var minst lika många som vanligt. RESULTATRÄKNING 81-12-31 80-12-31
Stort tack till Idun Lovén, Rabén år Sjögren och alla Medlemsavgifter . . . . . . . . . . .. 35 730.- 38 314. -
andra vid det här laget ”välkända” givare! Netto- Gåvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 17 340.- 9790.-
inkomsten på lotteriet utgjorde ett tusen kronor. Samkväm . . . . . . . . . . . . . . _. 2 085.30
Under året har Nils Perlin-Sällskapets ekonomiska Ränteintäkter . . . . . . . . . . . . _. 8 990.74 5 524.81

status ytterligare förstärkts. Ej mindre än 797 med- Summa intäkter 62 060.74 55 714.11
lemmar har förskottsbetalat över 21000 kronor i Kostnader
medlemsavgifter. Antalet nytillkomna medlemmar Poste Restante . . . . . . . . . . . . ._ 25 575.- 23108,-
var 155 st och 14 st har betalat för ständigt med- Stipendier . . . . . . . . . . . . . . .. 16 500.- 12 000.-
lemskap, numera kr 300.-. Tyvärr har ett 20-tal med- Övriga kostnader . . . . . . . . _ _ _1_2_22§._7_6_ 1 608.65
l-emmar utträtt eller avlidit under året. Det totala 54 373.76 36 716.95
antalet medlemmar är nu 2766 st, men ca 800 har Årets resultat 768698 18 997.46
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BALANSRÄKNING OVÄNTAD PSALMDIKTARE
I:;lšš:ngaT Stig Warren är veterligen den hittills ende Ferlin-
Postgire . . . . . . . . . . . . . . . . _. 2s94.ss 4 094.28 tfrtstagattn 5°m_ är psalmdiktarf' Nät hannföt _“åg°fBank ar sedan 1 den finlandssvenska tidskriften Horisont
NF fick se ett upprop fran Svenska psalmbokskommitten

Summa tillgångar 1 Finland om: en tavlan, lyckades han i sista stund
Skulder m m "få iväg" nagra dikter under sin kända signatur
Ärsavgifter, förutbetalda . 21 115.- 11 580.- Htoakimr" AV mer än 500 insända bidrag fick hamDiv- 700. "Nu är min sista stora tystnad nära" tävlingens and-
NP swtatyn 90. ra-pris på 1000 mk. Psalmbokskomrnittén vill använ-
NP fond 40 000. 40 000 . da ett par till av hans insända "loakimar" som psal-

Summa skulder íšï_ mer, men den prisbelönade har redan sin definitiva
Eget kapital platsoi den kommande finlandssvenska psalmboken.
Kapitalkonto IB . . . . . . . . . . .. 15 232.19 _/. 3 765.27 _ Nag°t 5°tn °nekttgen nat övettnskat Stig Wntten
Årets överskott . . . . . . . . . . . . .. 7 686.98 is 997.46 “nn * för att använda hans egna °f°t _ "inte spnng'

Summa eget kapital er benen av sig för att komma till kyrkan". - "Men
Summa skulder och eget kapital 84 s24.17 66 s12.19 kan nedntngat “nn Attnt Lnndkvtst °°n Ot°t taget'Stockholm]-febmurí 1982 crantz glädja sig av samma anledning så ..."
Sandro Key-Åberg Gunnar Larson Stig Warrens dikt på sidan 11 är förvisso ingen
Sven Aspling Edvard Matz psalm. Men nog finns där de eviga frågorna.
Tor Englund -Olof Ögren

Curt Enström
REv1s1oNsBERÄTTELsE SKALDENS EGEN STÄMMA
Efter verkställd granskning av räkenskaperna för år Att ingen kan läsa Nils Ferlins dikter så som skalden
1981 för Ferlin-Sällskapet får jag härmed avge följan- själv torde inte förnekas av någon. Frånsett några
de berättelse. äldre skivor av skiftande kvalité finns inspelningar

lag har genomgått protokoll och styrelsens berät- av Nils Perlins egna uppläsningar på några stora LP,
telse över verksamheten. som i en tidigare publicerad diskografi redovisats
Behållningen på postgiro- och bankkonton har kon- mycket ofullständigt. På skivmärket Pan kom den
11-011eraf5_ första redan 1958 under titeln "Nils Ferlin läser 30

Då revisionen ej givit anledning att framställa egna dikter" (PAN LP 01), dvs några» av de mest
någon anmärkning tillstyrker jag att styrelsen be- kända som En valsmelodi, En inneboende, Poste Re-
viljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. Stänte, Nattkvarter och Getsemane. Nästa LP gavs

Danderyd den 10 mms 1982 ut på skivmärket Gazell 1961 (GAZELL GMC 1220)
Sten Sklmne med titeln "Nils Ferlin läser egna dikter". Där finns

fyra dikter med som bolaget tidigare givit ut på en EP' 19582 Ett brev, Djurgårdsmässa, Fru Sorg och Ett
FERLIN-STATYN AVTÄCKS I HÖST minne. Där finns också delvis samma material som på
K G Bejemarks nya skulptur av Nils Ferlin över1äm_ Pan-skivan men dessutom så kända dikter som tex
nas till stadens myndigheter vid en högtidlighet den Cirkus' Stjärnorna kvittar det ttka Ûch Men går lag
11 september kl 14.30. Avtäckandet har efter olika över ängatna- Två år Senare köpte Galen fätttšhe'
turer uppskjutits från planerade 20 maj. Placeringen tema till Pan'5ktVa“n Octt Sat' ut den tgen under tt'
är däremot definitiv: vid den korta trappan från tetn "Gatubttd" (GAZELL GMC 1234)- 1966 t<°m så
Klarabergsgatan upp mot Klara kyrka_ Sverige Radios LP (RELP 5015) som även den fick

titeln "Nils Ferlin läser egna dikter" och som åter-*iii ger inspelningar från olika tillfällen under tiden 1939
RADIOSPH-ENS DIKTER I TRYCK -1958. Även här finns dikter från tidigare skivor
"Bröder under vindar sju och andra dikter och visor blandade med ej förut utgivna som När skönheten

ur radiospelen" blir titeln på den bok om Nils Fer- kom till byn, Av ständig oro och Stock och galär.
lins radiospel som lenny Westerström ger ut på Bon- Dessutom finns två dikter ur radiospelen "Auktion"
niers i höst. Som alla PR-läsare vet har doktoran- och "Marknad".
den Ienny W i vårt lilla blad redovisat sina in- Samtliga LP-skivor grundar sig på Sveriges Radios
gående studier av radiospelen i en lång rad artiklar, inspelningar. Där finns fortfarande material kvar
senast i detta nummer om "Byn". Boken består av till flera skivor, ett 20-tal dikter och utdrag ur ra-
de dikte hon har valt ut ur spelen och av hennes diospelen. Förhoppningsvis kommer även detta ma-
inledning h omfattande kommentar. terial på skiva så småningom.

21



PRISUTDELNJNGEN 1981 Ahl, Boris, Puddelugnsgat 21, 724 73 Västerås
_ Ahrle, Birgit, Valhallaväg 171, 115 27 Stockholm

Alfredsson, Gösta, Fantholmsvägen 3 A, 178 00 Ekerö
Almqvist, Barbro, Rådjursstigen 32, 171 72 Solna
Andersson, Bernt, Svetsarväg 5, 175 73 Järfälla
Andersson, Erik, Brunnsgat 79, 611 39 Nyköping
Andersson, Ewert, Kristinedalsväg 43, 13146 Nacka
Andersson, Lennart, Kristinelundsväg 2, 171 57 Solna
Anzelius, Ulf, Larsbergsväg 50, 181 38 Lidingö
Anås, Birgit, Ulveliden 3, 416 74 Göteborg
Arvika Bibliotek, Box 56, 671 01 Arvika
Berggren, Mats, Hägernäsväg 8, 183 62 Täby
Bergström, Sören, Polishuset, Box 943, 601 19 Norr-
köpíng

Alf Henrikson fingrar på tecknet för sitt hederspris Bielke' Tommy' Björkhagsplan 9' 121 03 Johanneshov
rníniatyren av Nils Ferlin i sin soffa, där konstnären Björkvan' Åke' Björkvanaväg 12' 194 36 Upplands
K G Bejernark (t v) säger sig ha inspirerats av både Väfby
Charlie Cluwlln och Louis lolwetl Blome, Lennart, Holmbodaväg 10 A, 191 77 Sollentuna

Blomé, Catarina, Holmbodaväg 10 A, 191 77 Sollen-
1981 års Ferlin-pristagare Bo Carpelans diktning fick tuna
en koncentrerad och informativ beskrivning, när ordf Blomquist, Margareta, Östbergahöjden 10,
Sandro Key-Åberg den 21 oktober på Sjöfartshuset 125 37 Älvsjö
överlämnade priset på 12 000 kr i form av en check. Blomster, Lena, Tägtväg 33, 781 51 Borlänge
Avgjort vackrare var tecknet för årets alldeles spe- Byström, Sture, Hinsholmsgat 17, 421 77 Va Frölunda
ciella hederspris till dagsverspoeten Alf Henrikson, Byforp, Hugo, Hål-adsväg 10, 330 70 Hammerdal
"enmansuniversitet" som skriver lika eleganta rim Backman, Agneta, Sfabby A11é 5, 752 29 Uppsala
Om mångfusenåfíå kinesiska tänkare 5°1n Om något Carlson, Evert, Kalenderväg 28, 415 11 Göteborg
Yngre 0Cn något Tnlndfe Vefsel”-ade Vikingaf Ocn 353' Carlsson, Nina, Slätbaksväg 17, 121 64 Johanneshov
gudar. Han fick en miniatyr av K G Bejemarks "sof- Carlson, Owe, BOX 20, 634 01 Munkfors
fa", sedan både ordföranden och han själv citerat Carlsson, gtlg, sven Baejtel-5 Väg 13, 352 39 Växjö
några extra halsbrytande respektive tankeväckande Caljslenl 5lV, Gammelväg 20, 942 00 Älvsbyn
poem. Årets trubadur-pris på 3 000 kr överläm- Dässmanl 50nla, pl 1060, 820 62 Bjuråker
nades till Gunde Johansson av Eva-Lisa Lennartsson Edborgl Bem¿l, Karlbergsväg 723, 113 35 5lockholm
med stora famnen i alla avseenden- Ekborn, Runa, Sandelsgat 18, 115 33 Stockholm
Drygt 100 kalvschnitzlar intogs med liv och lust Ellas, Gudrun, Narvlksgal 3, 163 33 Spånga

av lika många medlemmar, återigen rekord i delta- Engström, Lars, Syrénparken 8/ 133 00 Sallslöbaden
garantal. Det bjöds som vanligt också på förnämlig Engvall, Albln' Droltnlnggal 29_31/ 80,1 01 Gävle
underhållning i ord och toner av bl a Håkan Steijen, Flood Rune Lexlorpsväg 25 461 63 Trollhällan
Eva-Lisa Lennartsson och Gunde Johansson. Likaså Garbrlng Märta Kransen 3 416 72 Göteborg
som vanligt såldes ett lotteri ut till sista sedeln och Grahn' Blrgllla, Hermellnväg 11, 683 Oo Hagfors
gav ett netto på 1 000 kr. Värdefulla vinster hade Granberg' Ernst, Grusåsgränd 12,6, 122 49 Enškede
skänkts i form av konstverk från Idun Lovén, Nisse Granrolhl Dick' Kllaväg 9, Sl;_103o0 Karls, Flnland
"Ritarn” och Birger Lindberg, böcker från Tor Berg' G1-uneau, Nils-Arne, Bäckelidsväg 5, 68300 Hagfors
ner' Mal_Brit Carlson' Tor Englund' Sandro Key' Gustavsson Christer Väktargat 32A, 754 22 Uppsala
Åberg och Rabén & Sjogrens bokforlag, grammofon- Heelgel Oll/el Hospllålsgat 52' 602 27 Norrköping
Élïšoï från Såkan stel]-en och räknedosor från Hellberg, Anders O., Lötsjöväg 27, 172 43 Sundbyberg

rom ra mg' Henriksson, Tua, SF-06750 Tolkis, FinlandEftersom Gunde Johansson upptradde sist bland _ _ ._ -
_, Hjelmqvist, Per, Alstavag 9, 702 21 Örebro

underhanama' blev aftonen sen' Sek? Holm, Conrad, Uddeholmsgat 9A, 416 75 Göteborg
NYA Häggström, Erik, Larsbodaväg 80, 123 41 Farsta
l_0.m_ 15 feb 1982: ' Jacobsson, Gun-Britt, Repslagaregat 25, 602 25 Norr-
Abrahamsson, Ann-Britt, Ljusterögat 5, 116 41 Stock- köplng
holm Jangstam, Gösta, Box 10084, 200 43 Malmö

Adolfsson, Eric, Norrgårdsgat 3 B, 392 37 Kalmar lansf-*nl I\/af/ Övre Vnlaâaf 271 664 00 Gfums
Adolfsson, Rolf, *Horntulls Strand 1-3, 117 39 Stock- lan550nf Sten/ Vvelandefs Väg 12» 112 50 5f0Cl<n0n'n
hojm Johansson, Rolf, Strömstadsväg 3 A, 451 50 Uddevalla

22



Iönsson, Lars, Svarvaregat 12, 451 44 Uddevalla Westblom, Birger, Lotsgat 1, 116 36 Stockholm
Karlsson, Ingrid, Lindängsväg 6, 135 50 Tyresö Westén, Karin, Pl 566, 778 00 Norberg
Kilander, Svante, Råstaväg 3, 17132 Solna Westlund, Maga Stina, Vulcanusgat 1 113 21 Stock-
Kjellgren, Dagny, Bergsunds Strand 9, 117 38 Stock- holm
holm Wieselgren, Gertrud, Albavägen 10, 18133 Lidingö

Krüger, May, Regeringsgat 77, 111 39 Stockholm Wilhelmson, Helge, Oxledsväg 183, 433 69 Partille
Könberg, Nils, Lyckseleväg 102, 162 25 Vällingby Win-berg, Lars, Trädgårdsgat 6 C, 20 100 ÅBO 10,
Lane, Fred, Vegagat 6, 113 29 Stockholm Finland
Larsson, Alf, Grindtorpsväg 39, 183 32 Täby Öberg, Sven, Virvelvindsväg 33, 161 40 Bromma
Larsson, Leif, Box 4, 761 00 Norrtälje Österlund, Äke, Gustav Adolfsgat 24 B, 50233 Borås
Lauré, Orvar, Hornsgat 38, 11720 Stockholm Östling, Tomas, Plugsnappargränd 21, 951 47 Luleå
Levander, Bengt, Lerkullegat 7, 561 42 Huskvarna Ständigt medlemskap,
Lindh, Cay, 101 Azabu Hills, 11-30 Moto-Azabu, Englund, Tor, gångväg 3, 175 36 lärfälla
Mínat°'kuf Tokyo' lapan Forsgren, Lars, Essingetorget 40, 112 66 Stockholm

Lidblmr Stig, Tvlösränd 2, 121 56 Johanneshov isberg, Bertil, Lövskogsgaf 14, 413 zo Göteborg
Lindbom, Anne-Marie, Bastugat 40, 117 25 Stockholm lsbergl Qunbol-gr Lövskogsgal 14, 413 20 göteborg
Lindfors, Inge, Helsingborgsväg 38, 262 00 Ängelholm lönssonl Elisabeth, gångväg 3, 175 36 Järfälla
Lockman, Svante, Källberga Torp, 740 50 Alunda
Lundberg, Inger, Pregattväg 10, 183 53 Täby
Lundberg, Karin, Marknadsväg 51, 183 34 Täby I
Löfling, Åke, Lundagat 59, 117 25 Sfockhglm Det kom ett brev till Poste Restante från Tokyo:
Magnusson, Arne, Ostbergahöjden 19, 125 37 Älvsjö "Läste i ett av Hufvudstadsbladets oktobernummer
Mattsson, Ulla' Gamla Kyrlwäg 33 B, 182 64 Djurs_ om Nils Ferlin-Sällskapet. Bifogar notisen vilken
holm troligen uppmärksammades i hela Svensk-Finland.

Mellberg, Sven, Elias Lönnrots Väg 11, 161 59 Bromma Troligen fick sällskapet därigenom några nya med'
Mellquisf, Britt-Mario, Box 16030, 103 20 Stockholm lemmaf- lag skulle gärna följa deras exempel/ °m det
Mellquistl Åke, Box 16030, 193 21 Stockholm går för sig så här långt borta från Stockholm."

Meurling Catarina Arbetshusgat 47 B 802 24 Gävle Denne blygsamma_1ïer1in'ä1skare' flygbolaget Finn'
Nilsson/ Birger, Porsögården 9003, 951 90 Luleå airs chef för Fjärran Ostern Cay Lindh, tror av någon

anledning att han måste deklarera bestämda kvalifi-Nordlund, Styrbjörn, Björnstigen 129, 171 72 Solna
Príükín, Birgitta' Gimmewrstaväg 22, 125 36 Älvsjö ationer or att vinna medlemskap. Sadana har han

, _ _ förvisso. Han medarbetar i Hufvudstadsbladet ochRangden, Aina, Barrstigen 26, 161 35 Bromma 0 d
Roos, Bengt, Bragegat 7A, 464 00 Mellerud našra_an r: h :mgar'°kt:_verkmO från: et fvíná a

Sandberg, Mikael, Broväg 43, 830 44 Nälden oc sitt an ra emspra ln? a fa ar" al? re atwt
Sandborgh Margareta Lorenqber flytande flere andra och har gjort oversattningar mel-

I ' _* g g ' lan några av dem. Tältmakaren Rubayyat har jag
117 33 Stockholm __ _

af Sandeberg Kerstin Burevä Dnrshyolm oversatt till svenska i sin helhet, om det nu sen ar en
_ ' ' g ' 1 merit." - Io, det kan m n lu nt kalla en °kl'

S ',i ,5i H d Gr s2s,13eo4H - a g Spr_a1g'
arrazm an Om un ens a a an lyrisk merit. Den persiske diktaren, matematikern,
d
en astronomen och filosofen Omar Khayyams samling

l .. _. ., .
Sänder' Ulf Jungfrudaïnsen 96' 171 56 SO na pa över 1 000 fyrradiga tankesprak fran 1100-talet,
Silvemark, Anne-Marie, Bastugat '40, 117 25 Stock- . O ,, _. ,,lagda 1 munnen pa Den Store Taltmakaren , har
Skholmn kh fascinerat Västerlandet alltsedan engelsmannen Ed-
arstmm' JO n' 5't n sgat 95' 113 32 toc 0 m ward Fitzgerald översatte dem 1859. Att tolka denna

Skoglund, Staffan, lohan Nybergs Väg 2, 371 00 djupt originella lyrik till svenska är en uppgift
Härnösand för verkliga språkvirtuoser. Frank Heller gjorde det

Strandberg' M'T" BOX 3305' 163 03 Spånga under sin exil i Monte Carlo 1912, innan han fann
Svensson' christina' Carl Grimbergsgat 27' 41313 sin egen litterära genre. 1919 kom Sten Selanders
Göteborg översättning och 1948 tolkades Tältmakaren av den

svensson' Göran D” Davidshausgat 27A' 211 45 fine finlandssvenske lyrikern Ole Torvalds i Åbo
Malmö Och nu alltså av flygdirektören Cay Lindh i Tokyo

âïensson' Leif' Lannasbackeïl 8' 124 43 Bandhagen på lediga stunder! - Det är sådana saker, konstaterar
Säffle DK' BOX 73' 661 oo Safe han själv i brevet, som ”man inte lever av, men vil-
Sänström' lan' Valhans Väg 12' 754 40 Uppsala ka, i den händelse brödet är tryggat, kunde bidra
Söderblom, Lag, Szt Paulsgat 34, 11648 Stockholm med mel sol på Vägen~_

Tangrenf Hemy/ Nybyväg 36' 774 00 Avesta Io, Cay Lindh kan anses kvalificerad för med-
Wallin, Kenneth, Stenbacksväg 8 nb, 826 00 Söder- lemskap l Nils Ferlln_5äll5l<apetl GL
hamn
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Bilagor medföljer

K A L L E L S E

Nils Ferlin-Sällskapet håller ordinarie årsmöte
torsdagen den 13 maj 1982 kl19.30

i Sjöfartshusets festvåning, Skeppsbron 10, Stockholm
Föredragningslistan upptar bl a nominering av kandid'ater till 1982 års Ferlin-pris
och Trubadur-pris. Styrelsen erinrar om medlemmarnas rätt att föreslå pris-tagare.
Efter förhandlingarna vidtar den sedvanliga årsmötesmiddagen med kyckling-
sallad, kokt röcling med hollandaise-sås, stort glas vin eller öl/vatten och kaffe
till ett pris av 100 kr inkl serviceavgift. Högst 100 deltagare, d v s de som
först anmäler sig. Senaste anmälan till middagen den 10 maj till Karin Nordell,

tel 08-36 29 20 (kontorstid). Anmälan är bindande. Bok- och konstgåvor
till det sedvanliga lotteriet är mycket välkomna.

Hjärtligt välkomna till årsmötet! Styrelsen

FERLIN I ROSLAGEN

”Ferlin i Roslagen" kallas en min»ne~sut~ställning som från 1949 på sitt ägandes ”styckegods” Norrboda
Roslagsmuseet i Norrtälje öppnar den 5 juni. Delvis vid sjön Addarn. - Roslagsmuseet vill gärna få kon-
kommer den att bygga på material från Stockholms takt med personer som har minnen av och kring
stadsmuseums Perlin-utställning, men till största de- skalden i form av böcker med dedikation, bilder eller
len får den lokal prägel. Nils Ferlin bodde som be- annat. Den intresserade kan vända sig till museet på
kant i Länna i Roslagen från 1944 till sin död 1961, tel 0176-116 30.
första åren i en liten stuga vid Länna kyrksjö och
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