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Omslagsbilden: Nils Ferlin provar årets jordgnbbsskörd på ”styckegodset" 1948,
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Foto: Dagens Nyheter

Kära Terlinván!
Så är den över nu, den kanske vackraste sommar som livet gav. Kanske
gör du som jag, minns med vemod dess ljuvligheter och den levande poesi
den utgjorde och som så snabbt drog förbi.

Men om nu sommaren är ett slags poesi i sak, talande verser av grönska
och spelande sol, så är väl också poesin ett slags sommar, ett klimat som
med sin sol och sin värma håller vår inre värld levande och full av växtkraft. Det är ju för att bevara detta mildhetens klimat, denna sommarvädring genom människolivet, som vår förening lever och verkar. Nog är
väl det en uppgift så god som någon?
Kommer du till Sjöfartshuset den 19 oktober? Då ska vi dela ut våra
priser. Att vi kan göra det beror till största delen på dig, kära medlem,
som så troget betalar in din årsavgift. Ferlinpriset går till Lars Lundkvist,
den sturige, egensi~nn.ige och djupt originelle diktaren från Norrland och
Uppsala, Trubadurpriset till Olle Adolphson, kompositör, diktare och vissångare, mångsidig och folkkär.
Din vän skalden

@
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1982 års Terlin=prístagure

Foto: Lütfi Özkök

Lars Lundkvist har skrivit dikter i mer än trettio år. Debuten kom 1950med”Offertrumma",
där han slog en virvel för samekulturen. Det
var inte många som lade märke till denna virvel, inte ens bland kritikerna. Om inte dessa
dikter direkt bröt in i svensk poesi och påverkade den som de stod att läsa där i boken,
så kan man ändå säga att ämnet kom att avgöra hela hans riktning. Inte så att han kom att
skriva samedikter, men man kan säga att
samekulturen frigjorde poeten i hans hjärta.
Han är annars inte född bland samer. Han
är född i Umeå 1928 men har en gång i en
intervju jag gjorde med honom i radio sagt:
Ibland tänker jag så här, att om jag varit
född i en kåta och blivit fotograferad i en kolt
1950, vid debuten, hade jag fått en eno-rm
framgång, helt enkelt för att det är exotiskt.

4

Framgångarna kom långt senare, på 70-talet,
och man ska nog inte övervärdera samekulturens betydelse. "Det jag har skrivit har jag
hittat på själv", har han sagt. Så måste det
vara. Det Lars Lundkvist skriver idag är till
språk, ämne och innehåll så personligt, att
man inte hittar det vare sig i den doktorsavhandling om västerbottensamernas gamla kultur han kom över under studieåren i Uppsala
på 50-talet eller i folkmun eller i folkpoesi.
Nej man hittar det bara i hans egna dikter.
Allt han skriver är friskt, oefterhärmligt och
värt att läsa helt enkelt för att det är ord av
den sorten att jag tror de öppnar ögonen på

folk.
Det finns en metod när det gäller att orientera sig i en föränderlig värld, som vi alla l'ever i, kallad "Action learning”. Den är ut-

arbetad av den engelske professorn Reginald
W Revans, och han använde den först för att
utbilda företagsledare. Man lär sig att ställa

rråg°r

ett bam gör'
exsvar
som lärarna
I stället för färdiga
parterna _ ger åt barnen, ställs frågor på
barnens nivåer
På Samma sätt som

-

Utan att känna till ”Action learning" vet Lars
Lundkvist precis vad det är frågan om, och
professor Revans skulle i poeten finna sin
idealiske lärare Och därtill sin ratta elev!
Lars Lundkvist har sagt att han egentligen
inte någonsin vill bli mer än sju år. På sitt
sätt är han fortfarande sju år. Friskheten, sättet att ställa frågor och formulera svar är en
väldig styrka barnet har och förlorar ju äldre
non bllrHan har Varit jäl-are i gmndskojan tjug0_
sju år och vet hur barn fungerar. Han menar
att intrycken vi får som barn är livsavgörande.
Allt senare förbleknar mot vad vi klart ser i
1

barndomens 5l<arPa linsHans teman är barndomens självklara styrl<a. Kärleken till tingen, de föremål vi har
omkring oss och ägnar ett förstrött intresse.
Han upplever en magi hos tingen som kan
förändra allt likt ett blixtnedslag. Hans kärlek till sin hustru Tove Olga Aurora, och i
jämförelse med henne förbleknar alla andra

en plåga även

för den som lever mitt i väl-

färden.

Utan att skriva religiös poesi kan man säga
att det är ur bibelns kunskaper om brutalitet,
kärlek och ondska han ofta tar sina bilder och
sitt språk. De svaga, udda och utsatta mänskorna som bibeln kan berätta om finns närvarande 1 hans dlkter och talar med oss'
Det finns idag många tecken på ett ökande intresse för poesi. Det känns då också naturligt om Lars Lundkvist får alltflera läsare.
l“l21nSfÖtEI' inte bOrt läsare på grund av svårigheter att förstå hans dikter. Men han ställer krav på uppmärksamhet och tystnad runt
omkring vad som är hans kärna: glädjen över
att få tala om hur förunderligt det är att leva.

Han vill göra nöden som finns överallt, i
fattiga länder och rika länder, krigshärjade
länder och där det är Skenbarl lugnt/ SynligHan Vlll bf=”5l<rlVa den men Samtidigt På*/lsa
mölllgneren till tacksamhet 0Cl1 glädleLäs honom. Om du inte än har gjort det, är du
att gratulera till en vinst du inte har hämtat
Cnrln/l118n”5U0n5efl1

Uf-

<9:

kvinnor:
Tgresfm hem
W lang deember1

Mittemot mig
.

en

kvinna

med ögon, läppar, kön och hår.

Men det är inte på henne jag ser.
lßlg Ser på dig I”
Den kvinna han saknar skymmer alla närvarande. Nöden, ondskan, svälten och fattigdomen ute i världen har med åren trängt
djupare in i hans svenska vardag. Hans förra
diktsamling hade ett omslag med en man som
sliter upp sin bröstkorg. Det vanliga livet är

Lars Lundkvist bor i Härnösand och försörjer
sig nu enbart som författare. Han har skrivit
dessa diktsamlingar:

Off

ertmmma
Nlaka 1953
Nåjd 1961
Blå berg

0Cl"l

1950

en Vil'

S01

1964

Bilder i en silversked 1969
Det gröna ägget 1971
pörvåna mig! 1974
saxen i snön. Dikter 195o__1974 1976
l

Kooga 1977

Här 1980
Olga Aurnra 1952

TOVE

5

Årets trulmdurpristagare

l\/Iakthavarna borde lyssna på trubadurerna!
Jag menar verkligen lyssna. Och följa deras
råd: Det räcker inte med att ge dem en 0\Cl1
annan klapp på axeln i livet och resa statyer
över dem, då de väl är på betryggande avstånd. Som Ferlin. Och Taube.
Olle Adolphson är mitt ibland oss. Han är
deras lärjunge och lärjunge också till de provencalska trubadurerna (som han skrivit engagerat om i Författarnas litteraturhistoria),
till Villon och Bellman och Burns och Brassens.
Både makthavarna och vi andra borde lyssna
på honom. Nu.
Olle Adolphson dök upp som fjunig yngling med gitarr på magen vid mitten av 5O-talet. Han tillhörde de viskonstens förnyare som
kom loss i samband med att krogkabarên åter6

uppstod efter decennier av förbud. Den islossning inom nöjeslivet, som nu snart är ett
minne blott. Andra namn var Lars Forssell,
Beppe Wolgers, Sven-Bertil Taube
,
De
sjöng både om bomben som hotade hela
mänskligheten och om det sällsamma folk som
kallas barn. Det var naivitet och engagemang
på samma gång, skräck och idyll
precis som
hos Bellman. Gamle Taube fick nu äntligen
inta sin rätta plats på parnassen, kunde äntligen göra sin rostiga stämma hörd, så att t 0 m
makthavarna tvingades lyssna. Det blev tex
inget rivningsbråte i Riddarfjärden.
Olle Adolphson hade en alldeles egen stämma. Den var mindre rostig och mindre bjudande än Taubes men prostesterna var inte
mindre vreda: ”Vad är det för ena dårar som
_

-

_

härjar i stan, / serru / glada som barn / med
sitt sattyg till plan . , ." Ack, hade Stockholms
stadsplanerare lyssnat bättre den tiden! Lyssnat och följt budskapet.
Det är klart att trubadurerna använder fel
ord. De finner inga rimord på ”avvägningsfrågor” eller ”långtidsplanering”. Och de har
bara sin egen knala budget att balansera, inte
kommunens eller landets. I\/led deras budskap är enkelt och direkt och mänskligt. Det
borde kunna gå hem.
Olle Adolphson har alltså en stämma som
är helt hans egen, även om han är djupt förankrad i traditionen. Han opponerar mot den
litteraturhistoriska historieskrivning som skiljer på gycklare/lustigkurrar och trubadurer av
översinnlig världsfrånvändhet. Att en sångare
är rolig behöver inte betyda att han saknar
allvar; att sjunga högstämt utesluter inte att
vara underhållande. Han själv -liksom Ferlin
och Taube

-

är bäggedera.

Olle Adolphson är uppvuxen på Norr Mälarstrand. Härifrån ser man backarna på Söder, varifrån Victoria trädde ned ”som en slags
Venus från nån slags olymp". Hon utmanöv-

rerades som vi vet snabbt av sin mera världsvana rival, ”tog en ljusblå spårvagn och for
bort”. Olle känner för henne liksom för alla
andra som manövreras ut och motas bort,

-

”barfotabarnen".
Han har skrivit mycket fin kärlekspoesi.
Som om Siv och Gunne som sysslar med att
göra en unge i nån förortslya. Han känner
också flyktigheten i ”det som det mesta handlar om”. Lycka och vemod, vrede och medkänsla
enkla mänskliga känslor i en starkt
V

-

personlig färgskala.
Olle Adolphson kan också skriva enkla
clängor som den gamla men evigt unga
”34:an”. Puritanska kritiker och renlighetsivrare har förstås stundom beskyllt honom för
att vara ”kommersiell”, med hans talang borde man avhålla sig från att skriva för brödfödan. Det är anklagelser som han bör stå ut
med, synnerligast som han också ägnar sig åt
att komponera intrikata körverk och mässor
för kammarkör.
Olle Adolphson har mycket kvar att ge.
Både makthavarna och vi andra har all anledning att lyssna.
Edvard Matz

H-

NY FERLIN-SKIVA

Fred Lane är känd för PR:s läsare som översättare
av Ferlin-dikter till engelska. Han flyttade från England till Sverige 1970 för ett sabbatsår som fortfarande pågår. 1974 gjorde han en LP (”Swedish Son s'
3 I'
Alternativ ALP 5) med åtta egna översättningar av
Ferlin-visor. Nu i år presenterar han tillsammans
med musikgruppen ”Stjärnsvallet” en LP ”Till soluppgång och till lycka" med underrubriken ”Sånger
mot krig och fascism
för mänskan”, den här

-

gången med enbart svenska texter, på en-a sidan Nils
Ferlín och på den andra Elmer Diktonius. Melodierna
är till största delen Fred Lanes egna. Delvis är det
Ferlin-dikter som man inte så ofta hör sjungas: Iohn
Boy, Här kommer ett skepp, Dwiktator, Till soluppgång och till lycka, Krig, Niggern skriker, 14 oktober
39 och Stock och galär.
Skivan heter ”Krokben"

-

1982 K3 i
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Rubriken ovan kan förmodligen inte läsas av något
större antal medlemmar, eftersom den är avfattad
på det indiska språket gujemti. Den känns i varje
fall igen av medlemmen Evert Hasselqvist, som för
en tid sedan fick en bok med detta omslag från presidenten Umashankar Ioshi i den indiska SahhittyaAkademin. Boken är antologin ”Skandinavisk poesi”
på gujerati, där Nils Ferlin är representerad med fyBakgrund-en till denna sällsamma histora dikter.
ria beskrivs här av den person i Sverige som i realiteten haft ett finger med i spelet kring detta kulturella mellanfolkliga samarbete, den formidable
språkvirtuosen Martin S Allwood i Mullsjö, själv en
av vårt lands främsta översättare av Nils Ferlin till

-

engelska.

_

”Raju” Bhunot i Mullsjö

Ibland går ödet underliga vägar. En indisk
eller Vadodara, som
brahmin från Bareda
def numera heter _ l<0mrn8r lill Carr1briCl“g9

-

för Studier i engelsk litteratur 1935- En engelsk-finländsk invandrare från Mullsjö i Väslergöiländ l<OI1'1rr16r Samma år till Samma uniVefslleff 0Cl<5å han för att Studera enS“@l5l< lll'
teratur. De två studenterna hänvisas till sammä C0ll@gle, Fíflwilliêm HOUSE, 0Cl1 B11 Si-'=rr'l<
vänskap uppstår mellan de unga männen. Den
aV Sln kamrat, dlern aI'ldI"E
ene läl' Sig
börjar lära sig det fjärranligga-nde språket
svenska.
8

1936.

Brahminen hette Vatsaraja Bhanot och var
son till Indiens främste arkeolog, Dr. Hirananda Shastri, som bl a grävt ut Asiens äldsta
universitet Nalanda vid Benares. Trots namnolikheten var Bhanot också bror till Sachchidananda Vatsyayan, som med tiden skulle
bli Indiens mest representativa kulturperson-

lighet efter Tag01~e_
Den engelsk-finländske invandraren var jag
själv. Min far hade 1924 grundat en engelsk
jag nu
sgmmafskgla i Mullsjö, ggh hit
min vän som lärare vid skolan. För enkelhetens skull kallade vi honom bara ”Radja".

/1

Här vid Marston Hill i Mullsjö tjänstgjorde ”Ruju” Bhanot
1936 och 1937.
Teckning:
Igor Iunczuk 1976.

-

Vatsaraja Bhanot lärde sig förvånande snabbt
svenska. Kanske bidrog en svensk flickas
charm till det goda resultatet; hur som helst
då han 1938 återvände till Indien talade och
skrev han flytande svenska, och hade börjat
anlägga ett svenskt bibliotek.
Vid hemkomsten fick Bhanot en högre post
i skolministeriet i den dåvarande delstaten
Baroda i Gujerat, som ju även var Mahatma
Gandhis hemstat. Han gifte sig med en framstående statistiker och fick två söner. Eftersom hans arbete låg i Gujerat ansåg Bhanot
att han borde lära sig gujerati, och även skriva på detta språk som talas av Omkring 35
miljoner människor. Detta är förklaringen till
att han, trots att hindi (som talas av 300 miljoner) är hans första språk, ändå valt att ge
ut sina översättningar av nordisk poesi på
gujerati. Gujerat är ett av Indiens mest avancerade områden, såväl kulturellt som ekono-

X

\\

Éïv/7

\

LX
miskt (nästan hela den petrokemiska industrin) och har en stor läsande publik, varför verket troligen snabbt slutsålta
Bhanots "5kandinaviani Kavita” (Skandinavisk antologi) utkom i två band 1980 under
medverkan av direktören för Sahitya Akademi, den kände poeten Umashankar Ioshi, som
skaffade finansiellt stöd från stiftelsen Gangotri Trust. Sahitya Akademi är Indiens vitterhetsakademi.
Bland de pneter, som översattsi den svenska delen av antolggien, kan nämnas Pär Lagerkvist, Hjalmar Gullberg, Inhannes Edfelt,
Alf Henrikson, Sten Hagliden, Artur Lundkvist, Helmer V, Nyberg, Gunnar Ekelöf, Helge jedenberg, Stig Carlson, Tomas Tranströmer, Helmer Lång
och allas vår Nils Ferlin.
Borde inte Sverige på något sätt hedra en så
trogen vän?

-

Martin 5 Allwood
9

Två dikter
av

Ebba Ebrenborg

LÄRARINNOR
som ambitiösa lärarinnor spatserar
vi omkring med vidvinkelblíclc

ständigt på väg till varningslcollegíum

vilken rätt har vi att vara spetsnästa
ar: man ska vara grå

KÄLKBACKEN
aldrig är livet

så

pulserande

vítalt
som i en kälkbaclce
med alla dom glada barna

men tänk att stå där och inte våga

Hemma

i Klara igen

Foto:

ROLAND JANSSON

Äntligen föll täckelset och

...

där stod Nils lohan Einar Ferlin och

tände sin cigurrett

._

.
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Nils Ferlin
Det är inte mycfken poesi som talar till oss
med ett så naturligt, så självfallet tonfall som
Perlins. Avspänt och lågmält, utan något högljutt domderande, utan verbala krumbukter
och finter, framför den sitt budskap. Dess

rytm är enkel och osammansatt, den sång som
bor i den är inte släkt med den stora, självmedvetna arian utan med den lilla, anspråks-

.

.. på sitt alldeles egna torg mitt i Klara

med konstnären K

G Bejemark i den soffa som

trots allt kvm med den också-

Han stod där mitt i livets villervalla, och allt folket
älskade honom som am,-d

12

lösa visan. Grannlåt och åthävor, stor dramatik och tillgjordhet är främmande för den.
Det är i vardagskläder, inte i festkläder, den

kommer mot oss. Så självklar som vår egen
vandring över jorden, vår andning under molnen eller blåstens gång genom trädens kronor, är dess gång och rörelser, dess åtbörder
och vändningar.
Vi behöver inga speciella kunskaper eller
insikter för att kunna ta den till oss, inga extra
poetiska färdigheter för att tyda dess tilltal.
Det är inga sällsamma eller exotiska delar av
hjärtats landskap som den ferlinska poesin
visar fram, det är inga extravaganta eller osedvanliga erfarenheter vi tvingas ta i bruk för att
förstå och uppleva den verklighet som ryms
i Ferlins poetiska värld.
l\/len att Ferlins dikt talar till oss med en så
självklar stämma, med ett så avspänt tonfall,
betyder inte att Ferlins inställning till sin
poesi eller till sitt hantverk skulle vara problemfri, eller att han skulle dikta utan möda
Och ansträngning, att han ständigt fri och
lycklig skulle vandra under ingivelsens oavbrutet blå och molnfria himmel. För Ferlin
gällde det hela tiden att finna de rätta orden
med den rätta tyngden eller lättheten, den rätta skärpan eller mjukheten, och bakom varje
slutförande av en dikt låg mycket arbete, mycken omsorg och mycket närgånget forskande
i språkets möjligheter, innan dikten blev den
invändningsfria helhet, den slutgiltiga sammansmältning av ord, melodi och rim, som
han eftersträvade.
Mycket av det han skrev kan kanske, vid
ett ytligt betraktande/ se ut som tinfänighets'
dikter, som snabba ingivelser eller stundens

och poesin
infall, som ett ögonblickets barn. Men jag
tror inte det är så, jag tror att nästan alla av
hans dikter istället är sammanfattningar av
många och djupa livserfarenheter, förtätningar av en mångfald möten med livets innebörder. De bottnade alla djupt nere i hans liv
och föddes ur känslans och tankens mödosamma och långvariga försök att komma till klarhet om livets villkor.
Den stora bild av livet som hans dikt ger,
har inte bara en självklarhet, den har också
en sanning mot livet, en slags trohet mot livets villkor. Men det är ingen överslätande eller lättköpt försonande, bild av livet, sanningen han bjuder oss är kärv och obönhörlig och
utan kompromisser. Han försöker inte smussla
undan mörker och förtvivlan, ensamhet och
död, han försöker inte smussla in en glädje
eller ett ljus från annat håll. Han vet att livets
villkor är hårda och han gör inte försök att
försköna dem. Han vet att sällhetens korta
stunder måste betalas med förtvivlans långa
timmar, att kärlek och gemenskap fortare än vi
anat byts mot ensamhet och saknad, att glömskan, dödens förebud, härjar livet och att döden själv står beredd att lura oss på allt vad
vi varmast åtrår och tror oss ha inom räok-

håll.
Kanske kunde man tycka att denna på så
många sätt mörka bild av livet skulle stöta
människor ifrån sig och driva dem att hellre
söka sig till ljusare bilder, och inte som nu,
vara älSl<ad 0Cl1 en källa till tröst för många.
l\/len kanhända är dEt Så att det finns någ0t
tröstande djupast inne i sanningen, även om
den på ytan kan verka brutal och känslolös,
kanhända har vi till sist ändå lättare att uthärdalevandets möda när vi kan urskiljalivets

Villkor än när de är d0lda för 055/ hur 8rYrn'
rna Och meningslösa de än kan 5Yna5Det finns också en annan källa till tröst för

diktning, den djupa medkänslan
med dê Lltâätta OCl'1 fÖI't1'yCl<tâ, dB S11'1å'0Cl'1 tilltufsade i livets villervalla, dessa de mycket
fattiga som aldrig får ett bröd från Frälsningsoss i Ferlins

mac,-5 som poerens

förläggare gjorde och

1,m,;5_

zrövdingen

bakat.

U

V

V

'

.

Klaras egen poet var hemma igen, ßliktaren som lever
hos oss alla, både ale av hans egen generation och

armén och aldrig ett Ord

Clartél ja, kanske
omfattar hans medkänsla oss alla som kajkar
och for i livets rankiga båt Kanske är det
framförallt denna medkänsla, helt utan känslosamhet, hjärtnupenhet eller flödande sal1

velse, som ger 055, läsarna av Perlins dikt,

kraft och vilja att uthärda och att göra det
bästa av livet, så längg nu vår korta stund på
jorden varar,
Sandro Key-Åberg
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av ständigt nya generationer
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NILS PERLIN-TALLRIKEN
Nr 1
Tallrik nr 2

-i

en samlarserie på 6, ev. 10

- utkommer

senast

i december 1982.

Du som ännu ej köpt tallrik nr 1 kan fortfarande göra detta. Det står
ännu ett antal till förfogande. Serien är begränsad.
Nils Ferlin-Sällskapet är förmånstagare
och utdelar därför ca 30.000:- i priser och arbetsstipendier till
svenskspråkiga poeter under 1983.
Medlemmar i Nils Ferlin-Sällskapet samt återförsäljare 'betalar endast
för nr 2, plus moms
l<r 65:- för nr 1 och 75
samt exp.-avgift (25 :-) vid beställning av minst 5 st.
Vid beställning av 10 st ingen exp.-avg.

:-

ENST R'O'1\/I TRADING Co AB
Box 57, 163 91 Spånga Tel. os/36 29 zo

Barnet
av Bert Westerström

Barnet lyssnar in i det outsagda
med trevande känselspröt

lika ömtåliga som en skogssnigels
och tryggheten bär det med sig

som snäckans sköra has
på de okända vägar

som alltid är barnens egna.

NILS FERLIN-SÄLLSKAPET NÄST ST ÖRST

-

-

skriftserien svarar enligt mångas mening Gusta Fröding-Sällskapet. Delarna med skaldens tidigare opublicerade brev 1981 och 1982 bildar seriens hittillsvarande imponerande krön. En ovanligt enig kritikerkår har slösat beröm över Germund Michanek
och Ingvald Rosenblad, som sammanställt brevutgåvorna. Av mycket hög klass är också årsskrifterna från bla Birger Sjöberg-Sällskapet, Evert TaubeSällskapet, Karlfeldt-Samfundet och Hjalmar Bergman Samfundet och/eller andra skrifter från Dan Andersson-, Selma Lagerlöf- och Strindbergs-Sällskapen
och från Geijer- och Tegnér-Samfunden.
Nils' Ferlin-Sällskapet har som bekantli stället som
sin framsta uppgift att dela ut Ferlin-priset och andra. stipendier till fortjanta lyriker. Arets samlade
pris- och stipendiesumma pa 28 000 kr ar flera ganger storre an nagot annat litterart pris eller stipendium,
bortsett fran sadana utdelade av stat, kommuner och

förekommen anledning kan
som det heter
På
Poste Restante här meddela senast tillgängliga statistik över de litterära sällskapens storlek, delvis
baserad på ”Bokvännens Kalender", 3:e upplagan
1981.

Störst är Birger Sjöberg-Sällskapet med 2 800 medlemmar och näst störst Nils Ferlin-Sällskapet med
2.025 medlemmar, tätt följt av Gustaf Fröding-Sällskapet med 1 950 medlemmar. Övriga mest kända lit-terära sällskap är:
1 500
Evert Taubesänskapet
1 200
Dan Anderss0n_Säuskapet
1 000
Hans Larsson Samfundet
800
strindbergssänskapet
800
700
700
350
250
230
200

Kal_1fe1dt_Samfundet
Selma Lage1_1öf_sänskapet
Hjalmar Bergman Samfundet
Benmanssäuska et
P

Tin detta kommer Heiden5mm'5amf1mdef med me'
10ka1 Östgötsk anknytning Och ett Pm' helt nYbi1'
dade eller planerade sällskap kring Fritiof Nilsson

och mel: unntíg av saålana flïan Svenska
a emien, De
io, or iska Ra et oc Litteraturfroämjandet. Sistnämnda stiftelse bakom vilken står
bade LO, TCO, LRF, KF, ABF och TBV, har för lyriker det enda stora och prestigeladdade Carl-Emil Englundpriset på 25.000 kr. I storlek långt efteråt kommer Aftonbladets författarstipendium och SydsvensSnällposens kulturpris på vardera
ka Dagbhclet

Piraten/ Palstaff Fakir Och Frans G Ben8f“5501'\De flesta litterära sällskap har som sin främsta
uppgift att ge ut skrifter om respektive författare,
oftast i form av en årsskrift. För den förnämsta

10000 kr, Svenska Dagbladets betydligt mindre litteraturpris och vidare bla stipendiet från Evert Taube
minnesfond, Frödings-stipendiet, Tegnér-priset, Övralids-priset och Dan Andersson-priset.

Geijersamfundet
Vilhelm Ekelundsamhmdet
Tegnérsamfundet
Olof Högbergsänskapet
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NILS FERLIN

SOM KONSTENS

INSPIRATIONSKÄLLA

Nils Ferlins diktning har varit inspirationskälla för
det räcker ju med
många konstnärer genom åren
att nämna Xzet i den fantastiska boken från 1964.
Prosten Tord Rydén i Lu-nd har sänt Poste Restante
detta foto av konstnären Bertil Landelius' oljemålning ”Döden (efter Nils Ferlin)", som han förvärvade på en utställning arrangerad av Helsingborgs
konstförening 1949.

-
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”BRÖDER UNDER VINDAR SIU”
”Att Nils Ferlin också hade ett förflutet som kuplett- och schlagerförfattare känner väl de flesta till,
men att han under en 20-årsperiod ägnade sig åt att
skriva visor och dikter för flera radiospel är inte
anmänt bekant", konstaterar jenny Wesfeysfyöm
förordet till den nyutgivna boken "Nils Ferlin. Brö~
der under vindar sju och andra dikter och visor ur
md,-Ospejen (BOnn¿erS)_ Av de fem radiospelen
ffspelkosackema (1934), ”Marknad” (1935), ~5ta_
den” (1935), ”Auktion” (1936) och I/Byn” (1941) 5än_
1

spelen, som utgör en viktig del av hans produktion
som lyriker, skriver Ienny Westerström. "De inte ba-

få 1-iPPi'°8 n0n°in under lång tid nian in81'eP äVen
i nåns lYi'iSl<a Ul'V9Cl<lin8- Här finns nela bredden
hos hans författarskap representerad. Hela sitt rika
feåiiei' 50in V@i'Sl<°n5inä1'f från kupleiieff 5Cnlgel',
5PeX1'ifnniaCl'e Visor °Cn till den in°5n Seniösa P06'
tens alster, kunde han här spela på samtidigt. Radiospelen fick också utgöra »en form där han på ett icke
definitivt stadium av en dikts tillblivelse kunde testa

des de flesta i flera nyuppsättningar och repriser,
men det enda som publicerats är ”Auktion" (i Svenska radiopjäser, 1954), påpekar Ienny Westerström.
Det är med andra ord en lika betydelsefull som imponerande in-sats (vilket givetvis inte sägs av Jenny W)
att allt detta intressanta material nu blir allmänt tillgängligt med ett mycket stort antal aldrig publicerade dikter och visor.

den på redl°ly5sneren'
Den sant poetiska titeln "Bröder under vindar sju"
hör till en dikt i "Marknad", där man kan läsa den

Dessa radiospel med vistexter av Nils Ferlin och

I-enny Westerström påpekar också en sida hos
skalden som man kanske inte alltid tänker på.
”Ferlin var en mångsidig diktare, inte bara inom
den allvarligt syftande genren, utan även inom den
lättare. Tidigare hade det inte varit riktigt passande för en poet att Syssja mecj populära fojkjiga diktformer. Perlin däremot ville inte sopa denna del av
produktionen under mattan. Det visar bland annat
den omsorg han lade ner för att även i enklare visor

leeel Bllne blev lnYel<el peplllalaf Ûell _
Säger lenny Weslefellöm _ de lvå blllleg llll all nY'
Skapa gennenf lnle lnlnsl genom all nlnYlfln laell°'
inet'-'liel-'S möllignelïef att ge illusion aV Olika miljöer”Ferlin hade en inte obetydlig erfarenhet av folklig
Undefnållninå från Sin tid S°~in YQVY' °Cn l<nPl@iffÖffiiafe- ÜCl<Så S0in Sl<å<l95Pela1”e nade nan n'\e<lVe1"
kat i en rad folklustspel, vilket kom honom till godc
då han och Briné kläckte idéerna till, skrev och utlnl~l5ll< av

arbetade radiospelen'
Nils Ferlin arbetade under många år med radio-

Sant Ferlinska strofen:

Ingen vet vad öde, skrev
sin bok den 5,01%
Tack då för ml-tt lyckobrev/
ll-nu kuckadomj
1-

finna de rätta uttrycken."

Kort sagt: den nya bok-en är ovärderlig för varje
Perlin-vän. Läs den!
GL

NILS FERLIN I RADIO

Att Nils Ferlin under främst 1930-talet mer

än de

flesta poet'-er använde det nya mediet radio, har Ienny Westerström som bekant berättat i en lång rad
artiklar i Poste Restante. Nu uppträdde hon själv
i samma medium på sensommaren och gav intressanta och roliga exempel på det nära samband som
faktiskt fanns mellan poetens »tidiga schlagertexter
(”Gud må förlåta mej somliga rader") och senare
stora dikter.
Och någon vecka senare gjorde skådespelaren och

18

Ferl~in-sån-garen Iohn Harryson en utsökt fin intervju
med Nils' syster Ruth Hladisch. Han både sjöng och
läste några dikter, men frågan är om inte Ruth själv
var honom minst jämbördig som uppläsare av "Ett
minne" (Skimrande vitt som det vitaste silver ...).
Programmet avslutades med Ruth Hladisch' egen
dikt "Ord", som Poste Restante är stolt över att ha
fått publicera för första gången (nr 2, 1974) och
som broder Nils en gång betygsatte med graden

"Utmärkt".

-

även på Brom~
Byråkrat-i kan vara svårbemästrad
ma kyrkogård. PR har tidigare (bl a i 'nr 1, 1975) berättat om konstnären Björn Erling Evensens skulptur,
gjord av bl a kopparplåt från Klara kyrka, på Nils
Ferlins grav. Sedan snart ett decennium har kyrkoden övergårdsnämnden vägrat att godkänna den

-

skred med ett mindre antal centimeter i laga ordning
Nu står den äntligen på plats med
fastställd höjd.
dikten '”Inte ens en grå liten fågel” på en ”pappersNere på framsidan står också nam~
lapp" i metall.
nen på de två kvinnor som betydde mest under Nils
Ferlins 63 år: Elin Nathalia och Henny Alice.

-
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NILS FERLIN-STADEN NORRTÄLJE
Norrtälje har under senare år med allt större entusiasm etablerat sig som en av Nils Ferlins hemstäder. Icke utan skäl: Norrtälje var poetens provinsstad när han bodde i Länna sina sista 17 år elfrån och med samler
räknat i diktutgivning
lingen ”Med många kulörta lyktor" 1944). ”Norrtelje tidning" har med Esse Jansson och Lennart Jansson ägnat stort och ökande utrymme åt reportage
och artiklar kring skalden. Stadens största satsning
hittills är utställningen ”Nils Ferlin i Roslagen” på
Roslagsmuseet under hela sommaren 1982.
Stommen i utställningen, arrangerad av museiintendenten Christina Karman-Ohlberger, var det
material som 'Stockholms Stadsmuseum köpte på
auktionen efter Nils och Henny Ferlin. Men minst lika stort material hade lånats ut till Roslagsmuseet
från privatpersoner framför allt i Länna och i Norrtälje. Här fann-s ett stort antal konstverk, till avsevärd del sådana som prytt diktarhemmet i Länna, av
tex Xzet, Bror Marklund, Birger Lundquist och Roland Svensson. Tor Bergner hade sammanställt en
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monter med material kring Länna'p°ete“ Yngve lans'
sons diktsamling som gavs ut av Perlin, illustrerades
av Roslagsfödde Harald Lindberg och till viss del
tonsattes av Tor Bergner. Ett annat hörn ägnades Lille
Bror Söderlundh, som mer än någon annan tonsättare
bidragit till att göra Nils Ferlins dikt älskad av ständigt nya generationen också Line Bror ha¿e stark

anknytning till Roslagen, närmast till Björkö-Arholma liksom Harald Lindberg. Utställningen visade också
ett stort antal av Nils Ferlins diktsamliingar med
poetens högst personliga och originella dedikationer
till mer eller mindre allmänt kända personer i och
utanför Roslagen, alltifrån Norrtälje-pojken Sigurd
Wallén, poetens kurskamrat i Elin Svenssons teaterskola, och vännen och landsfiskalen i Norrtälje
Gunnar Holmberg till vännen och sotaren i Länna
Nils Söderlund. Landsfiskal Holmberg var också uppmärksammad bland tre konstverk av stadens konstsmed Konrad Nyström, en »skulptur förevigande skalden gående på händer på landsfiskalens balkongräcke vid Sfvra TorgetInte mindre än 6000 personer såg utställningen
"Nils Ferlin i Roslagen" under sommaren. Många
deltog också i de återkommande Ferlin-kvällarna,
där bla Gunnar Solén berättade om fader prostens
och poetens samtal, Lars Björklund och senare Bo
Per Larsson sjöng Perlin-visor, Hasse Skogsberg och
Britt Aquilonius berättade om skaldens skådespelaroch konstnärsvänner respektive hans förhållande till
Litteraturfrämjand-et och Boklotteriet och en hel rad
personliga vänner ägnade en kväll åt intryck och
minnen av poeten och människan Nils Perlín.
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FERLIN-TALLRIK nr 2
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Tallrik nr 2 i samlarsenien på 6, ev 10 nummer utkommer senast i december 1982 Det går utmärkt att
beställa den redan nu i bokhandeln cirkapriset
blir 140 kr inkl moms vid köp i bokhandeln eller
hos andra återförsäljare, varuhus etc.

Lik5°m tidigare har medlemmar ett förmånspfisf
vid köp av minst fem tallrikar, för tallrik nr två 75

kr plus moms °ch eXp"aVgiH (25 kf)' Det går °ckSå
bra att beställa fallfike 1105 Enström Trading Co AB,
BOX 57' 163 91 Spanga' telefon 08-36 29 20'

I
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Är Ni verkligen absolut
övertygade om att hela Er

fölftyafflfga bekantskafßkrets
är mgdlgmmgy

NILS PERLIN ÖVERVAKAR
BYRÅKRATERNAS KLARA

Du
som redan betalat

Din årsavgift

_

varför inte överlämna
Nils Ferlin spelade ju inte sällan clownens roll i sin
diktning. Clownen och cirkusarenan är också några
av motiven förutom poeten själv i helfigur på en
10 kvm stor gobeläng, som sedan i våras pryder
en vägg i det nya departementskvarteret Björnen i
södra Klara i Stockholm. Gobelängen är vävd av
textilkonstnärinnan Elna Hansson från Iärlåsa utanför Uppsala. Hon fick uppdraget 1979 av Statens
konstråd att bidra med textil utsmyckning av denna
byråkratins högborg med lämpligt Klara-motiv. Hon
insåg snart att miljön gav en av Klara-kvarterens
mest markanta profiler som självklart motiv, poeten
som var ”ganska mager om bena". Själva vävandet
tog över ett år för Elna Hansson, som var glad över
att Nils Perlin äntligen fått även en fysisk förankring i Klara.
Han fick som bekant en till bara några kvarter
därifrån den 11 september i form av KGBejemarks
nya skulptur vid Klarabergsgatan.

inbetalningskortet

till

den som bättre

behöver det?

Dv

s

en god vän

som ännu inte

varit klok nog
att bli medlem.

”Inte

ens en grå

liten fågel

_

.
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Årsmötet 1982
Professor KG Bejemark utlovade generöst en donation av en konstnärligt utförd ordförandeldubba 1
lämpligt material och ungefär naturlig storlek till
följande år, när ordf Sandro Key-Åberg
synbart
lättad av löftet
den 13 maj hälsade ett drygt 80tal medlemmar till årsmötet 1982 i Sjöfartshuset.
Efter godkända verksamhets- och årsberättelser kunde skattmästaren Curt Enström med endast delvis behärskad belåtenhet meddela, att sällskapet för närvarande hade ett saldo på 110 000 kr-_ Det var också
utan protester som styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sitt fögderi under 1931,
Inga sensationer inträffade under den följande
valproceduren
det blev omval över hela linjen.,
närmar bestämt så här; till ordf omvaldes Sandro
Key-Åberg, till övriga ordinarie styrelseledamöter
Sven Aspling, Tor Englund, Curt Enström, Gunnar
Larson, Edvard Matz oeh Olof Ögren och till supp_
leanter Eva-Lisa Lennartsson, Axel Liffner och Idun
Lovén. Till revisor omvaldes Sten Skanne och till revisorsuppleant Kerstin Malmström. Som medlemmar i valnämnden omvaldes Karin Nordell (salmmankallande), Ebba Ehrenborg och Maj-Brit Carlson.
Sällskapets redan nämnda särdeles goda ekonomiska situation var grunden för styrelsens förslag till
årsmötet, att prissumman för 1982 års Ferlin-pris
skulle höjas till 15.000 kr, och att årsmötet skulle ge
styrelsen i uppdrag att
när ekonomin så tillåter
utdela ett »eller flera arbetsstipendier på lägre belopp, förslagsvis 2.000 kr vardera, till svenskspråkiga
lyriker som styrelsen fann vara förtjänta av detta.

-

-

-

Sedvanlig nominering

till

innehavare av årets Fer-

lin- och trubadurpriser följde liksom diskussion av
de föreslagna namnen- Olof Ögren kunde så från
statykommitténs sida meddela bla. att finansieringen
nu var helt klar och nödiga penningmedel i tryggt
fÖI'V-211' på bankenRuth 0611 Bertil HlaC1íSCl1 hade överlämnat fyra
av Nils Ferlins diktsamlingar (från hans »eget bibliotek) med Sl<21lf-l6nS ClGClil<âfi0n till kända PGTSOHBIV
med avsikten att böcker skulle bli vinster i kvällens
lotteri. Årsmötet uttalade sitt varma tack men beslöt, att sällskapet tills vidare skulle behålla de mycket värdefulla böckerna för att eventuellt överlämnas
till det planerade Ferlin-rummet
var det nu kan
tänkas förverkligas
och i annat fall till Göteborgs

-

-

1lníverSí*f6tSbiblí0fel<-

Henry Iserman föreslog årsmötet att uttala ett tack
styrelsen för det arbete den nedlagt under året.
0Cl1 PI'0P0n~eI'2d“e en eXtI' applåd i anledning därav.
Vilket åfmöfef beviljade-

till

-

-

Styrelsen hade rent av tagit sig friheten föreslå'
lätta på sällskapets för dagen tyngan-

gangar genom a
of 1982 ut le a
°
12: vardera 2:00 kg âty
53
51
g Ores a en sa an generosl et me
es
l .. tt
ll lt
3.00
0 Ia are 5 lar a' som
0 kr redan
hade donerats
ax
av nger "undberg Speclent for arets trulïadurpns'
styrelsen foreslog med andra ord att 1982 ars totala
pris- och stipeindiesumma skulle upppgå till 28.000

Sedan ordf tackat för tacke-t och avslu-tat förhandlingarna, ägnade medlemmarna aftonens röding med
tillbehör lika intensiv som angenäm uppmärksamhet.
..
.
Detsamma gallde om underhallmngsprogrammet,
som
.
..
.
. '
inleddes av Henr Y lserman med finstamd
recitation
.
.
_,
av Ferlin-dikterna ,, Poste Restante ,, och ”Om ogon”.
Ebba Ehrenborg laste egna dikter till deltagarnas
hörbara bifall. Lika positivt mottagande fick Håkan
Sten-en och Ove Engström
båda sjöng
t0n_

I
ed synnerligen hørbar ackllamatwn godkande
årsmötet detta styrelsens förslag till alla delar.

sattningar av ferlinska texter. Kvallens lotteri
nomfördes tradiüonsenligt även i så motto
tt âít

attt man borde
15
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förstärkte sällskapets kassa med 1.000 kr. Värdefulla
vinster främst i form av böcker och konst hade
skänkts av Agneta och Gustaf Andborg, Ann Margret
Dahlquist-Ljungberg, Ebba Ehrenborg, Enström Trading, Mona Kalin, Sandro Key-Åberg, Birger Lindberg, Raben & Sjögrens bokförlag, Michael Sandin
och statykommittén.
Att lottdragningen skedde
under betryggande korrekta former gavs för aftonen
ovanligt övertygande garantier, i och med att den
högst aktivt övervakade-s av sällskapets revisorsuppleant Kerstin Malmström.
För första gången i historien tillföll en vinst även
sekr

-

-
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Vises...?
av Bengt Pettersson
Vi skall träffas i himlen.
Tjaavisst.

Men har skall vi känna igen
varann så långt

efteråt.
Kropplösa.
Våra själar hann vi ja aldrig
visa varann.

NYA MEDLEMMAR
Aalto, Aaro, Stosjövägen 61, 121 71 Johanneshov
Alexiusson, Ingvar, Ättehög-sväg. 35, 331 00 Värnamo
Bengtsson, Torsten, Hyggestråket 2, 451 72 Uddevalla
Berggren, Katarina, Nybohovsbacken 65,
117 44 Stockholm
Bremer, lohan, Pl 446, 575 00 Eksjö
Bruzell, Nils-Erik, Broddesonsgat. 48, 302 34 Halmstad
Colmgård, Anna-Lisa, Gunnilbogatan 32A,
723 40 Västerås
Eklund, Gunnel, Hammarbacken 20, 182 35 Danderyd
Ekman, Olga, Kristinebergsväg. 3, 11244 Stockholm
Elfström, Inga-Lisa, Skogsliden 9-11, 183 41 Täby
Engstrand, Louise, Gällerstagränd 1, 124 48 Band-

hagen
Ericsson, Anne-Charlotte, Linnégat. 63, 114 58 Stockh01m

Fälldin, Tlwfblömf ÅS, 57016 R-“mVi1<
Gillgren, Inger, Ekshäradsgatan 47, 123 46 Farsta
Hanson, Lars, Mackliersgatan 2, 41259 Göteborg
Hjorth, Margareta, Pryxellsgatan 3, 114 25 Stockholm
Hulfbefg, Ingrid, BOll1'1dEI'Väg6n 47, 175 74
Isacson, Dan, Margaretaplan 3, 392, 47 Kalmar
l0hä1155011/ Inåamalf B“e1"8h°1m5Väg- 25/ 562 ÛÛ N0f!“a'
hammar
Karlqvist, Lisbeth, Mörbydalen 10, 182 32 Danderyd
Karlsson, Oskar, Lillskogsvägen 5, 14139 Huddinge
Kavéus, Sture, Sätragårdsvägen 245, 127 36 Skärholmen
Larsson, Ulf, c/o Kamp, Giselherstrasse 6,

5

Köln 60,

Vä5tfY51<land

Linder, Taimi, Sävstigen 2, 13300 Saltsjöbaden

TOM

15

AUGUSTI 1982:

Lingmark, My, Imatragatan 218, 163 26 Spånga
Lännevall, Thorsten, Lännbyberg 6130, 761 00 Norrtälje
Magnroth, Göte, Fyrverkai-backen 25, 112 60 Stockholm
Malmström, Agneta, Mörbydalen 17, 182 32 Danderyd
Nyström, Konrad, Götgatan 11 D, 761 00 Norrtälje
Rhedin, Lars, Ärgängen Pl 1286, 451 97 Uddevalla
Roxby, Ulla, Nässelstigen 91, 162 40 Vällingby
Rudberg, Bengt, Björkholmsvägen 40, 132 00 SaltsjöBoo
Samuelsson, S. Arne, Schlytersvägen 7, 126 50 Hägersten
Stéen, Ebba, Rådsvägen 11, 141 45 Huddinge
Stomberg, Rita, Snickarbacken 7, 111 39 Stockholm
Söderlund, Berth, Bäckgatan 10, 60358 Norrköping
Ufwmark, Stig, Kärrtorpsvägen 23, 121 55 Iohanneshov

Wesferhglm, Ulf, Matggafan 12, S13-10300 KARI5,
Finland
Westman, Alfgng, BOX 97, 830 47 Tfånggviken
Westman, Ruth, Sföclehus 132, 56013 Stöde
Winberg, Lars, Trädgårdsgatan 6C 85, SF-20100
ÅBO 10, Finland
Zuber, Georgette, Axvägen 57, 175 44 Järfälla
Åmby, Bertil, Kometvägen 17, 153 33 Täby

Ständigt medlemskap:
Mattsson, Christina, Rörstrandsgatan 52,
113 33 Stockholm
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Bilagor medföljer

KALLEL5

E

Alla medlemmar hälsas välkomna till

utdelningen av årets pris

till LARS LUNDKVIST

och OLLE ADOLPHSON

tisdagen den 19 oktober 1982 kl 19.00
iSjöforfshusets festvåning, Skeppsbron 10, Stockholm
Sällskapets ordförande presenterar pristagarna och överlämnar prisen.
Därefter följer sedvanlig middag med skaldjurscocktail, Cordon Bleu
(kalvschnitzel fylld med ost och skinka), stort glas vin eller öl/vatten och kaffe
till ett pris av 110 kr inkl servisavgift. Högst 100 deltagare,
dv
Senaste anmälan

s

de som

till middagen

först anmäler sig.

den 14 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.

GRANNSÄLLSKAP
Vi har fått nytt grannsällskap. I våras bildade-s
Sällskapet Lille Bror-Söderlundhs Vänner på initiativ

främsta uppgift är att instifta ett Lille Bror Söderatt tilldelas yngre musiker eller

1un¿111-5,fipendium

av ett antal av ton-sättarens vänner och beundrare av
hans vis- och instrurnentalmusik (om hans tonsättargäming' se föregående nr av PR)_ Ordförande, i

musik5tu¿e1.ande_

den numera ordinarie styrelsen är Director Musices
i Uppsala Car] Rune Larsson, gammal medarbetare

kring den tonsättare' 5°m mer än n'å3°n annan bi'
dragit till att göra Nils Perlins dikt älskad av ständigt

till tonsättaren och

nya

den som först (och oftast) dzirigerat hans Violinkonsert från 1954. Det nya sällskapets

Poste Bestunte

PR önskar lycka

På dagtid tel 36 29 20 (efterfrågas:

det nya sällskapets arbete

ge1'HE1'afi0n8I'- Medlemsavgiften 30 kr Sätter man
lämpligen in på postgirokonto 469 17 44-9.

Medlemsblad för Nils Ferlin-Sällskapet

Styrelsens funktionär: Curt Enström, Nybrogatan 14,

till i

Nr

2, 1982

114 39 Stockholm. Tel 61 66 79

Karin Nordell)

Sällskapets postgiro: 35 21 55--6.
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