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Kära Ferlin-vän
har ännu en sommar, då livets och växandets makter stått oss nära, brusat
genom våra liv. Kanske är det med saknad vi ser oss tillbaka. Men vi ska inte
glömma att poesin alltid står oss bi, att också där kan vi möta livets växande
krafter, att där finns en sommar som aldrig slocknar.
Det är ju denna poesins makt och förmåga att ge oss styrka och att hjälpa
oss att växa som människor, som vi slår vakt om i vår förening. Vi gör det på
många sätt, ett är de priser vi delar ut till högt förtjänta skalder och trubadurer. Självklart kan vi ha olika åsikt om till vilka de borde gå, men nog kan vi
väl vara överens om att det är ett gott val, när vi i år ger Ferlinpriset till den
mångordkunnige och djupt insiktsfulle Birger Norman och trubadurpriset till
Torgny Björk, ständigt verksam med att föra ut vårt svenska poesiarv till
människorna.
Visst är det väl roligt att vår förening på det här viset kan hjälpa till att hålla
poesin levande? Till det bidrar du, käre medlem, med din medlemsavgift, och
det ska du ha tack för. l\/len ett ytterligare sätt att trygga föreningens existens
och dess möjligheter att också i framtiden kunna dela ut sina fina priser, är att
köpa Ferlintallrikarna. Glöm inte det, finare presenter kan man väl knappt
tänka sig!
Så

Med önskan om en god höst
din vän

Qwß ia

Pris vare Birger Norman

Foto: Gunnar Wallin

Ute på Svanö i Ångermanälven, i Gudmundrå
socken, är Birger Norman född. Av omsorg om
de små hade man där klokt nog inrättat en särskild grop vari man jorddrog barnen.
Även Birger Norman blev jorddragen. Det
var en sågarbetarhustru vid namn Karin Iohansson som ombesörjde det.
Sedan dess har Birger Norman ett alldeles
eget förhållande till det jordiska. Ett förhållande
som med all tydlighet framgår av hans dikt.
Den är nämligen djupt rotad i det jordiska, i den
politiska och sociala verklighet vi kallar vardagen.
lag vet inte i vilken utsträckning Birger Norman gått i skola hos Goethe. Goethe är ju i diktens värld vad Marx är i politiken. När jag läser
Norman tycker jag mig se att han bekräftar riktigheten i det Goethe sa till Eckermann lördagen
den 19 januari 1826:
Så länge en diktare bara uttalar sina egna
subjektiva känslor kan han ännu inte kallas
en verklig diktare. Men så snart han vet att
tillägna sig världen och uttala världen, då är
4

han poet. Och då är han outtömlig och kan
alltid vara ny, under det att subjektiva naturer mycket snart har utsagt det lilla inre som
de har (ihr bísschen lnneres) och slutligen går
fördärvet till mötes i manér och förkonst-

ling...
Folk som ställer poesi och realism i motsatsförhållande till varandra, vet inte vad de talar
om. De har i varje fall inte läst Birger Norman.
Allt han skriver står mitt i det korsdrag som
blåser genom vår fördömda tidsålder. Han skriver med andra ord inte utan grundad anledning.
Det som gäller hans "vinkelskott" i Metallarbetaren, gäller också hans dikter.
Anledningarna kan i förstone verka ytterst
anspråkslösa. Det kan vara fråga om "tvenne
herrelösa sparkstöttingar i Krånge” eller sjöfågel från Hammarbyleden som "skriker med
strävsaltade strupar”. Det kan vara ”idealistiskt
skitprat” från någon som inbillar sig att världen
kommer att rätta sig efter önskedrömmar. Men
utifrån dessa anledningar växer det fram överraskande sammanhang.

Två dikter

Norman tänker högt i det han skriver. Som
läsare är jag närvarande vid en ordknapp men
mycket precis utredning i diktens form. Han är
antipatetisk. Han vet att respektabilitet är en
dödssynd. Hans dikt rör sig med förkärlek i ett
ironins gränsland där varje existensiell uppfordran gång på gång förankras i det vardagliga.
Här är några rader för att visa vad jag menar.
De är ur dikten ”Vinden” från samlingen ”Utanför Eden”, 1974.
Sjöfågel från Hammarbyleden
skriker med strävsaltade

strupar
Res dig...
Fågelskriet får en alldeles speciell innebörd.
Det handlar om att inte gå sovande genom livet.
Men så läser man vidare.
Res dig upp.

Klä på dig.
Koka te.
Det viktiga har blivit sagt. Men utan överord. Motivet flyttas ner på ett basplan. Vardagen som en lindring. Tills vidare.
När Birger Norman på ett ställe frågar sig hur
mörkt det ska behöva bli innan folk börjar se
klart, då har dikten förvandlats till aforism. För
att det ska inträffa räcker det inte med att man
försöker vara kvick. Har man än anstränger sig
så kan man inte ”medvetet” uppfinna rader som
”Och alla rena sinnen/de har en mordisk

-

av Birger Norman

Främlingen
Det är inte sant att friheten aldrig kan dö.

Alltför

många människor har sett friheten dö.

De vet, ty de har gråtit.

Och deras tårar har frusit

till hagelkorn.

Prata alltså inte idealistisk skit.

Du som andra kan få följa friheten till graven
Efteråt möter du en främling på vägen.

Pröva hans blick.
Se

långt in i hans ögon.

Ur Folklivsbilder

dröm...”

Det var höga hattar

Det goda infallet är som blixten. Det kräver
god jordledning för att slå ned.

vid krematoríedörren

Och alla rena sinnen
de har en mordisk dröm:
en

dikt som inte strömmar

ur mörker, skam
och brist.
När hörde vi sådant sist?
Det var när böckerna brann.
På askan stod de alla
närmare varandra.

pälsklädd väntan
och folkvagnar vid trottoaren

när arbetardikten begrovs
Efteråt var det supé
på Malmen

Vännerna reste socialvården

Det är inte bara Hammarbyledens sjöfåglar
som har ”strävsaltade strupar”.
Carl-Göran Ekerwald
5

Trubaduren Torgny Björk

Nils Ferlin-Sällskapets trubadurpris för år 1984
går till Torgny Björk för hans talangfulla och
personliga tonsättningar av bl a Nils Ferlin,
Gustaf Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Rudolf
Nielsen, Per Erik Rundquist, Edith Södergran
och för hans särpräglade och sköna insjungningar av bl a Carl Michael Bellman, Birger
Sjöberg och Evert Taube.

Torgny Björk är född i Stockholm 1938. Vid
15-års ålder kastade han sig in i musikens värld,
men inte som trubadur med gitarr i hand utan
som saxofonist i en jazzorkester. Ett par år senare blev kunskapstörsten för stark och han började samhällslínjen på Landstingets folkhögskola
på Väddö. Litteraturhistoria var en viktig del av
undervisningen och det var här han kom i kontakt med diktarna, som han sedan skulle ägna
sin sång.
6

Flera av lärarna spelade gitarr och Torgny
smittades av denna kärlek till strängaspel, sålde
sin saxofon och köpte gitarr, som han snabbt
lärde sig hantera med finess. Även rösten fick
sin träning mot en personlig och särpräglad stil.
Men Torgny Björk hade vid denna tidpunkt
också en annan ambition än musiken. Han ville
bli socionom och började studera vid Socialhögskolan. Efter ett par år blev det, enligt vad
hans studiekamrat Cornelis Vresvik berättat,
”mer sång och spel, så småningom mest sång
och spel” och 1965 övergav Torgny studierna
och blev trubadur på heltid. Han kom att tillhöra trubadurgenerationen kring ”Vispråmen
Storken" i Stockholm tillsammans med bl a
Fred Åkerström och P P Ström. Det var förresten kretsen kring ”Vispråmen” som några år senare tog initiativet till att starta YTF (Yrkestrubadurernas förening 1971).

Torgny Björk alias Herr T spelade tillsammans med sina dåvarande spelmän (Björn Ståbi, Ole Hjorth, Bernt Nyholm) in skivan "Visor
och låtar", som på begäran kom i nyutgåva
1975 (då hade Björn Ståbi ersatts med Alm Nils
Ersson och Bernt Nyholm med Ierker Halldén).
På denna skiva finns bl a den i mitt tycke vackraste tonsättning, som gjorts av Nils Ferlins "I
folkviseton" med en utomordentlig harmoni
mellan text och melodi.
I rask följd kom sedan en rad skivinspelningar: "12 visor av mäster Taube", "Gustaf Frö-

_ tonsatta dikter av Rudolf Niel"På begäran _ visor av Birger Sjöberg",

ding", "Löfte
sen",

"Gustaf Fröding, del 2", "Gustaf Fröding, del 3"
(med Ieja Sundström), "Horisontlinje" (med
Nannie Porres).
Sedan den ursprungliga spelmansbesättningen upplösts 1980 arbetar Herr T nu med musiker som Tommy Koverhult, Torbjörn Hultcrantz och Björn Ståbi. Dessa är Herr Tzs spelmän på hans senaste skiva "Visor under rocken"
från år 1983. Här finns förutom björkska insjungningar av redan tonsatta dikter även ett
par mycket lyckade tonsättningar, som t ex en
finstämd tolkning av Edith Södergrans lilla dikt

"Nocturne", och en känslofull typiskt björksk
tonsättning av Karlfeldts "De tysta sångerna". I
"Vid mörka stränder" ur Birger Sjöbergs Kriser
och kransarljuder en helt annan ton. Den återger diktens kusliga atmosfär med liknande musikaliska stämningslägen sannolikt inspirerade
ur den moderna jazzen. Ferlindikten ”Schack”
sjöng Torgny Björk på Ferlingalan, Folkets hus
1980, då man firade 50-årdagen av Ferlins diktardebut. "Schack" är en rolig låt, som passar
utmärkt till texten. Enligt Torgny Björk själv är
det en pastisch på en frälsningsarmêsång.
Förutom Ferlin har Torgny Björk också hyllat
minnet av Bellman. Vid flera tillfällen och senast i somras har han iklätt sig hans roll, både i
ord, ton och klädedräkt.
Fröding är väl ändå den diktare som Torgny
Björk ägnat mest tid och störst intresse, "ett
kärleksarbete i poesins tjänst” kallar Lars Forssell det. En belöning för denna kärlek blev Frödingmedaljen 1980.
Nu får Torgny Björk Ferlinsällskapets uppskattning och hyllning med årets trubadurpris.
En Ferlindikt som fint illustrerar sprödheten,
känslan och finessen i Torgny Björks sång och
musik är:

"I frackar sitter publiken
och kylig vind.
Men visans verklige vän
är ett barn vid grind:

Mot molnet ser det och trädet,
där fågeln byggt,
med stora, ärliga ögon
men ändå skyggt.
Ty innersta melodin
är lyhört spröd.
Av trummor och tamhuríner

blir visan död.,
Ienny Westerström
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TIDSKÄNSLA?
av Elsa Grave

In på bara skinnet
känner jag idag
hur obesvarad frågan är
om kontinenterna
verkligen vandrat
och skavt mot varandra
med tyngande istider
i famnen?
De kommande
och de förflutna istiderna
kan endast mineralkristallerna
djupt nere ijorden

förnimma
men i de djupfrysta
misstagens tid
där jag vaknat idag
förnimmer jag
istidernas närhet
till hjärtats bottenkonturer
och jag avlyssnar
de nerfrusnas viskande samtal

om isens förgänglighet
i vara oförutsedda
slutskeenden

Medan solpartiklarna
i krökta banor
flyger in ijordens
magnetfält
börjar någonting smälta
gnistra som vattenkristaller
är det nya tidssígnaler
eller bara trasiga glimtar
ur våra minnens
avlagringar, försteningar
och snårmossor?
Vad är nytt?
Eller bara trasigt trasigt
medan vi på nytt
fryser oss samman
och förblöder

-

MIRAKLET
av Stig Warren

Ibland händer det otroliga

att han tror att han finns
då både den ena spegeln och den andra

säjer att da ser ju

Då kan det droppa från hans ögon
och pölen som han plötsligt står i

växer till ett hav
av en stunds lycka

Då gäller det att pröva
några våglängder

innan kusterna åter

drabbat samman

SÅ KALL NI ÄR OM HANDEN...
Om bohemeri och utanförskap
av Thorstein Bergman

"Tänk, norr om Köpenhamn anses alla som inte
är bankdirektörer eller ministrar vara bohèmer
eller de vill kanske vara det. Men att vara
bohème är att uppleva, att undersöka och förkasta och återvända till motiv och känsla. Det
och inte skrynkliga byxor gör en människa till

-

något så fint som bohème. Förresten
bohème
är opera, inget annat."
Med en så fullständigt bedövande magnifik
gest kan man avfärda hela bohemeriproblemet,
om man heter Evert Taube, och följaktligen kan
anses veta vad man talar om. Den majestätiska
anmärkningen fälldes i en artikel av Oscar Hedlund, i Se, och fortfarande kan vi, efter mer än
tjugo år, konstatera: nog vet han vad han talar
om.
För det ärju så, att bohème är opera, möjligen i flera meningar.
Ostridigt tycks vara, att begreppet, ungefärligen i den mening det har i dag, vann allmäneuropeiskt burskap kring sekelskiftet, och att Puccini's opera ”La Bohème” (uruppförd i Turin
1896, sv premiär 1901) har åtskilligt med saken
att skaffa. Pjäsens betydande publika framgång
berodde säkert till dels på Puccini's musik, men
möjligen också på, att det fanns något i libretton som, för att uttrycka det på gängse modern
sociologsvenska, ”låg i tiden". Misstanken
stärks av det faktum, att ytterligare en ”La Bohème” hade premiär året därpå, 1897. Den var
komponerad av Leoncavallo, och en bister polemik utbröt tämligen omgående; vem hade
egentligen kommit på idén först?
Och det kan det förstås vara lite svårt att ha
någon mening om, säkert är, att librettisterna
lllica resp Leoncavallo själv) gagna(Giacosa
de samma textunderlag: Henri Murgers roman
”Scenes de la vie de bohème” från 1848. Här
finns den ”bohème (som) är opera, inget annat”
redan färdigutbildad; det nästan studentikost

-
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sorg- och penninglösa, det högspänt sentimentala.
Men bakom Murger skymtar vi ett annat,
och farligare, parisiskt bohemliv: 1830-talets
unga, revolutionära konstnärer, besvikna över
vänsterns nederlag, skakade av regeringstruppernas ohöljda brutalitet, trängda av den totala
hegemoni som handelns och industrins män
konsoliderade under ”borgarkungen” Louis Philippe, Europas ledande klass' filosofi, som enligt
professor Per Nykrog sträckte sig "från en måttfull idealism, över sentimental moralism till
trög kälkborgerlighet”. l förakt, ångest och
stolthet bildades grupper, där originella och bisarra attityder utgjorde den återstående, förtvivlat hånfulla protesten mot borgerskapets
nya värld. Man drog sig tillbaka till ett inre
Böhmen, la Bohème, i fransk tradition den frie
zigenarens hemort.
Så tycks det historiskt förhålla sig; bohemen
har ställt sig utanför, sårat självmedveten har
han valt att solidarisera sig med romernas föraktade parialiv.
Sedan har Taube naturligtvis också rätt i, att
föreställningen om bohemen i dag uttunnats
och deklinerat till den milda grad, att det nästan
räcker med skrynkliga byxor, vilket rimligen
har att göra med den enkla logiska regeln att ett
begrepps innehåll minskar när dess omfång
ökar; det man vinner i bredd förlorar man i
djup. Möjligen föreligger dessutom ett den anständiga borgerlighetens behov att avväpna och
oskadliggöra den främmande, mörke böhmaren. Om så är, tycks det ju ha lyckats tämligen

väl.
Följaktligen är skillnaderna mellan 1830talets lmpasse du Doyenné och 1930-talets Klara betydande, såsom absint och opium är något
helt annat än pilsner och fenedrin. Industrialismen, revolutionerna, krigen har under de mel-

Poetens syn på fogden. Emil Hagström 1947. Foto: Lennart Nilsson

lanliggande hundra åren banat väg för ett nytt
Europa. Sidenvävarnas strejk i Lyon, barrikaderna i Paris, nationalgardets ohyggliga massakrer tillhör en annan tid
och ett annat rum:
Europas hjärta.
I periferin befinner vi oss, och befann vi oss,
tiden går, och paralleller bör man vara försiktig
med. Även om det i samma andetag bör erinras,
att klassmotsättningarnaiSverigejust 1931 faktiskt ledde fram till en blodig sammanstötning,
skotten mot demonstranterna i Lunde; det svenska trettitalet var ingen bräkande idyll. Internationell depression, arbetslöshet, svaga regeringar, lönesänkningskrav och arbetskonflikter

_

kastar mörka skuggor över det slutande tjugooch begynnande trettitalet. 1918 med förhoppningar om "fred i vår tid” kändes oändligt avlägset, den rytande korpralen i Berchtesgaden
var 1933 plötsligt tysk rikskansler vorden. 1932
ändades en märklig svensk imperiedröm: Ivar
Kreuger sköt sig i Paris. I Stockholm inleddes
samma år det Per Albinska folkhemsbygget,
men nog drog det isande kallt mellan byggnadsställningarna.
Man kan, i anslutning till ovan anförda, spekulera över huruvida bohemen ställt sig utanför, eller ställts utanför. Om det skulle ha varit
så att, säg Harry Martinson eller Emil Hag11

ström, intensivt åstundat karriärer i den statliga
byråkratin, vilka möjligheter skulle de haft?
1910 utackorderades den sexårige Harry Mar1921
h°l1
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armgen
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(Och) på varje plats Sökt arbete ' Knappa tva
nïånader Senar? är han l konfakt med_ fattigvardsstyrelsen i Ostersund, pa luffen till Nar_k
_ld
l__
E _l H
samma a er amnar mi
ags rom sin
vi
ensamma mor, driven av nod och arbetsloshet
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luffarromantiken darrar antagligen lite
pahmanschetten infor den omutliga sociala verksa, och

lg eten
Nu är det va] knappast

Så, att några dugande
byrådirektörer gått förlorade i Hagström och
Martinson, men en privatpsykologisk upplevelse aV sarlingsl<aP (Vilken Säkert förelag) maste
rimligen tÖrstarl<as oeti l<ontnrsl<arPas aV slil<a
Yttre omstandigneter- Om nu samnallet bekrat'
tar min känsla av att inte höra till, så vad? Mot

Bönmenl

sist och slutligen Livet, i begreppets privata och

allmänna betydelse.

Hur närmar vi oss, hur vinner vi förståelse?
Erik Asklund, en av Fem Unga, levererar hastigt
förbiilande, nästan filmiska scener från ett
svunnet bohemklara i romansviten Broderna i
Klara”/”Livsd rkarna"/”Drakens
Gr"nd”.
Tempot är hekifiskt, färgerna är chockartatagrälla, koreografin ofta grotesk. Vi märker en tyd_.
lig distans, ibland motvilja. Forfattaren tycks se
det utifrån. Förklaringen kan vara, att Asklund
egentligen astadkommit en klassisk utvecklingsroman med självbiografiska drag; boken om
Elen Park/Erik Asklund, inte boken
K1a_
rabrödema. Att Sedan nyckelromangreppet 100
_

_

_

__

_

'

_

_

_.

_

_

_

__

_

_

kar till nyckelhalslasande är uppenbart; våra
lyckade ansträngningar att indentifiera Fabian
Fallin, Herman Värn 0Cl1 Edmund Harm blir de
Centrala läSL1Ppl6V6lS6rna.

-

Och bohemlivet är ju inte enbart
inte ens
framför allt _ vanvettiga bacchanaler, klackar
i tak, bråk med poliser, mytiska, suveränt fria
gestatters uppvisningar r har-rdstarrsl urrdervat_
tensim, stepp och fingerkrok. Hit hör också de

Vilket alltså kunde vara belä g et i de stockholmska tidningskvarteren. l mycket var frilanserverkligheten en förlängning av det obarm
härtiga arbetslöshetsluffandet. Men här låg redaktionerna, där förhoppningsfulla skalde- och
konstnärsfrön kunde omsätta sina vaknätters
andliga mödor i klingande mynt till bräçkkorv
och bårsa, liksom kaféerna och krogarna, där
man umgicks och, i brist på egen studerkammare, läste och arbetade. Kineskvartar för den
hemlöse, och fann man händelsevis ingen, var

tysta nederlagen' de grå' Ständigt droppande
Se.
kunderna' Dodens tysta kr/ast' alla de Sma som
gick här en tid i kölden, och nu är borta i köl-

anda de trånga gatorna mellan noga nns en
mindre Plagsam millo tor Vinternattens brand*
Val<t an den Vindpinade landsvägenoch en möjlig mening, en uppgift i 1andetUt_
anför, som kamrat bland kamraterikampen för

Klara". Han sålde sina guldkantade papper,
trampade fram och tillbaka i snömodden utanför Centralposten, levde på pilsner (hans mage
tålde inte längre mat) tills han en bister vinternatt frös ihjäl i den vindsskrubb utan ljus eller

det mänskliga i en ond tid, den kamp som konsten djupast alltid för, och måste föra. Extrovert
och bullrande, i intensiva debatter på gamla
Folkets Hus, upproriskt och utmanande, i
grupp med någon sorts gemensamt program,
som Fem Unga, eller lågmält, ienskildhet. Samma kamp förs, samma värden hävdas; det gäller

Värme han bebott l åtskilliga år'
”Ett år till i Klara
och jag hade inte överlevt", citerar Henny Ferlin sin make i den fina
lilla biografin ”Nils”, och ordet är närmast bevingat, men tål möjligen ännu att något begrundas. Och når Lennart Skogsberg i en artikel i
”Storstaden" 1953 ber Emil Hagström minnas
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den'

som gamle Småland/ som Ferlin berättar Om,
nan med den stora romanen/ den som alltid
skulle bli lite tjockare än den senast utkomna
strofen som diskuterades Pa kateernaf den ro'
man som aldrig bleV sl<riVenEnar Ob1igati0n5_1\]i5Se, vars porträtt Emil
Hagström tecknar i ”Vinterstjarnor över

_

sin Klaratid, svarar han, kort och avvisande:

”Krånglig tid, inte så mycket att minnas."
Nej, hur ska man minnas, hur ska man nå
kärnan tvärs genom Puccini och Murger och
alla roliga nistorier orn sl<rYni<ii8a bYXor7
I denna utomordentliga tidskrift kunde vi, för
lainnt tio ar sedan/ ipiotsiig skärande belYsnin8
bevittna den yttersta konsekvensen av den samrnannangslosaf Ytiigt stU<ientii<ost/sentirnentaia
l-a Bonernotraditionenï
En herr Iack Zan har i televisionen berättat en
graslig historia om hur Ferlin sitter akterseglad
pa en offentlig toalett, kalsongerna, overgiven
av bohemiska bekanta som sänts att stampa pa
hans kostym, och sedan druckit ur brännvinet
1

Sialva' glomska av hans belägenhet' Huruvida
alla tyckte det var en lustig historia kan ju inte
lag veta' men lag misstänker det varsta' Daremot V_et.O.iag (tliïika mïid aljïdandåa Pie-Läsâreji
att ute
Sters ar Satt en a mn e' Siu 6 ml
det har maste ha mtraffat nagot av
Hagstmm
och fann sig bellugen'
hans Sista levnadsår
beskrattad, fornedrad; herr Zan meddelade
1

_

_

en nes ige a _
nam Igen att agstrom a t e
ten'
"]ag är djupt ledsen och samtidigt förbannad", skriver han i ett brev till Sveriges Radio,
och hans upprördhet och förtvivlan är lika tydliga som iattf-o-rståeiiga_ Aiit är iogn, historien
beråttades redan nå trettiotalet, fast den då
iag nar siäiv
handlade om Victor Arendorft
1

hört den i den versionen _ och den var nog inte
sann då nei1er_ Hagström undrar hur nan ska få
upprättelse från denna lögnaktiga beskyllning,
och iag undrar orn nan någonsin fick det_ jag
kan in inte Veta, rnen iag anar nog åter det Vårs_
ta. Man kan ju inte fördärva en bra historia.
För brackan behöver bohemen, och just på
det här sättet; i anekdotisk form, sentimental
och ”gripande", komiskt och pajasaktigt. Som
'underdog' att axla av tillfälliga stämningar av
missmod och känslor av misslyckanden, som
föremål för ego-stimulerande förakt, som kontrasterande bakgrund till den egna skinande sociala självbelåtenheten, som kittlande påminnelse om det dunkla, farliga kaos som ordningen och anständigheten ändå kan kontrollera.
Och som projektion av de hemligaste, mest
ogrannlaga hybrisdrömmarna om den absoluta,

suveräna och solitära individuella friheten. Och
ekvationen går naturligtvis inte ut, och därav
den bohembegreppets degeneration vi talat omi
det föregående.
I ett ohyggligt, makabert bildreportage i Se
1947 rnöter vi det igen, närmast smärtsamt tyd_

ligt. Rubriken lyder: Poeten som i elva år var
"Obefint1ig”_ Hör nu på det nar; ”Vi ar på vag
till mantalskontoret för att bevittna hur en
"obefintlig” och i övrigt högst ovanlig individ i
sig tin_
det moderna väiordnade Samhället
känna för myndigheterna rör att få personkort
Vi Emn
(___),,_ på bilderna, över tre Sidor,
Hagström (rör det är han) Sina hopkurad i
ruggig trappuppgång, dricka morgonpnsner på
kafét efterfråga eventuella postanvisningar i
i
PR-luckan, stracka ut sig pa nagra utvikta tidningar på golvet i kineskvarten, i överrock,
med en matta som täcke. Plötsligt, med en rysning av obehag ser vi det från andra hållet, förstår vi det symbiotiska förhållandet; brackan
behöver bohemen, bohemen är beroende av
brackan. Den enes förakt är den andres självförakt, det inga lusteliga krumsprång i längden
kan dölja
._

.

.,

0

_

'

sin ar senare, i en artikel i Fiß 1954/ beror
Axel Osteibefg Se'ieporiagei- Åtminstone
Emils vänner hade omedelbart förstått att bilderna var arrangerade, säger han, och fortsätter:
"Emil hade i ett deprimerat ögonblick lovat att
ligga modell for fotografen som Ville na något
särskilt extra rafflande om skaldebohemernas

undre Värld-ii Emils åranne och gode Van i Cs'
terskär, Lennart Fors, bekräftar i samtal; ”Han
var mycket ledsen över det där. Kanske var han

behov aV Pengar-H i-at oss noppas att
nan åtminstone tiels bra betaltSynnerligen kufiskt, om än inte lika uppskakande, är ett reportage från 1943 av Helmer
Grundström (som synbarligen också behövde
pengar), betitlat ”Klarabohemen lever än!”,
också det i Se (som verkligen visade ett anmärkningsvärt intresse för La Bohème). Tolv porträtt
med korta bildtexter och mer eller mindre belysande citat; Arendorff, Arne Nyman, Lars Fredin, glömda gestalter som Osvald Lindstén,
Wilhelm I-lagqvist, Einar Norlén. Och, förs*-fås,
Emil Hagström. I-lan poserar vid krogbordet
i desperat
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med papper och penna. Han är mager, han ser
trött ut, och sorgsen, och det är nog ingen pose.
Bildtexten lyder; ”Emil Hagström (...) är också
utpräglad klarabohem, skriver sina dikter på
Pilens tredjeklassavdelning på Bryggargatan.
Han inspireras till sina nykterhetspoem och melodiska visor av ett glas renat! Känd på tidningsredaktionerna och författare till tre dikt-

samlingar."
Iahaja. Desillsionerad vänder man blad. Axel
Österberg, gamle signaturen Kluck, och plötsligt, tvärs genom ytan av kväljande Sebrackighet, från någonstans långt bortom alla
anekdoter och mjältsjuka libretton hör man en
ton, levande, tidlös, fräck och frisk. I den citerade strofen sjunger den, tonen från bohemParis, och längre bortifrån, långt innan begreppet myntats men utanförskapet ändå fanns till,
långt bort i europeisk medeltid, hos den Villon
som Österberg kände bättre än någon annan;
tonen från det inre Böhmen;

”När de kammade och feta fått sin mat och gatt
i säng
är det jag som står vid knuten som en gnisslande
0

gamm/¿g_

När musiken från min SJ/tråd sticker till

1-

kött

h
OC

_l/ler?

har lag anda haft en framgm/lg I mitt ansvm/5ful_
161
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Det här är också bohemenz
Sven Thiessen frågar i en intervju, införd i

bl a Arbetaren 1954 Emll Hagstrom helt enkelt:

”Varför skriver du?" Och Hagström svarar:

14

”Jag skriver därför att jag är fattig, förtvivlad
över en värld som denna, vårt ljuvligt sköna,

fruktansvärda kosmiska hem, vårt apokalyptiska Patmos, med vår eviga längtan efter broderskap och godhet. Och efter barmhärtighet _
brödets och arbetets och de svarta rågtegarnas
barmhärtiga moderliv i kväve och humus. Och
ingenting annat har vi än detta; att vara hyggliga en kort tid, sedan kommer kalken och jorden."
Låt oss återvända till utgångspunkten. Hur
var det han sa, Taube?
”Att vara bohème är att uppleva, att undersöka och förkasta och återvända till motiv och
känsla." Och så, med en blinkning? med en grimas? sarkastiskt? självironiskt?; ”Förresten
bohème är opera, inget annat."
Det var också bohemen.

_

Q

<4-"Generande lite har genom åren skrivits om Emil Hagström,
hans liv och verk , konstaterade Thorstein Bergman sitt
omfattande inläggshäfte till den LP ”...oss till glädje”
(a-disc, ADI 3000) som han gav ut 1983. Han har tidigare
spelat in en liknande LP med Emil Hagströms dikter. Inom
kort kommer en tredje, också den med ett innehållsrikt inläggshäfte, där några av tankarna i denna artikel tas fram,
får man förmoda. _ Thorstein Bergman är alltså en av de få
som verkligen skrivit en hel del om den i sann mening originelle Ådals-poeten och Klara-skalden Emil Hagström. Han
har också tillsammans med Gösta Ågren gjort TV-filmen
om samme poet ”Ett vinrerliv, en sommardikt” 1973.
1
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Foto: Lennart Nilsson

Diktarlyan är kylslagen och det behövs poetisk glöd för att
få upp värmen. Fotot är taget 1947. På bordet ligger bl a en

kallelse till Litteraturhistoriska föreningen vid Stockholms
Högskola, där fil lic Åke Nilsson skall tala om ”Poesi och
politik i Sovjetunionen”. Thesupén kostar 2 kr
i den mån
Emil Hagström gillade the. Där ligger också dikten "Vår-

-

helg", som finns tryckt i två andra versioner, men den här
är veterligen inte publicerad;
Mot vårens ;,¿mme]5y,1e5 trädens grenar
som gen 1/'H5 ofh genomskinlig dfäkfy
och b1ommOy Spira mejhm fis mh Sfemv,
en våybäck brusar, nyss av 501m v,j¿1<f_
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Slav är jag
av Ebba Ehrenborg
Man ska och man bör och man bör
tills man dör
tvångets piska och vanans toffla
dessa hämskor tampas jag med

irrar omkring tror att jag lever
och tror att jag vet vad jag vill
så kan man inte och vad ska andra

tro

allmän opinion och praxis

vilka lönnmördare och jag vilken träl
gno heter ordet som jag har för mej
gno som rimmar på tro

tro och gno det är min värld
två ord med tre bokstäver vardera

för leva det är bara tro
och ansatserna mina trampas på

slav är jag under min förmåga
pryglas gör jag av oförmågan

I början av december kommer tallrik nr 4. Tyvärr finns fortfarande ett överskott i lager på totalt över 2.000 tallrikar. Av nr 1 finns det inte så
många, av nr 2 många, av nr 3 alltför många.
Det är därför nu mycket viktigt att vi kan göra
en gemensam insats. I annat fall finns det en uppenbar risk för att vår årliga ”tallriksförmån” helt
upphör.
Detta i sin tur utmynnar i att vi
tvingas reducera de skattefria pris och stipendier
som vi delar ut och som 1984 utgör totalt 45.000
kr
Gör vad Du kan för att förhindra en så
sorglig utveckling!

Här kan Du S9 hê1VduSSi11Gt fullt av prOf K G
Bejemarks unika Ferlin-tallrikar. Texten på
dem till höger kan Du däremot knappast se i
den här förminskningen.
l\/len Du ska inte behöva vänta tills Du kan
köpa tallrik nr 6 1986 för att få veta vad det
står. Dikten på nr 4 med glaset är förstås "En
skål, I bröder...” och på nr 6 lika självklart
”Inte ens en grå liten fågel...” Visitkortet på
tallrik nr 5 med rosen har texten:
Nils Fefhn
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Förmånspris för medlemmar: vid köp av minst 5
tallrikar 80 kr för nr 1 resp nr 2. exkl moms plus
expavgift 25 kr. Motsvarande för nr 3 och 4
90 kr. Vid köp av totalt minst 10 st
\1
Iämdebiteras ingen exp-avgift.
' / 1}*i=
1,' fl* '
för med cirkapriset i handeln: 150
\\
\~: 9.
/
\ /
kr.
Medlemmar beställer genom
1.,
WW
\
A
Enström Trading Co AB, Box 57,
¿
'
¿\¿\\
.ii '¿
163 91 SPÅNGA, tel os-36 29 20.
-/ / /
Påpeka för Din bokhandel vilket
\\
~
5/7/
bristande kulturansvar det innebär
\"\. r , .
att inte ha Ferlin-tallrikarna till saNr 4
lu. Om Du mot formodan har van
ner som ännu inte haft förstånd att
köpa tallrikar, tala om för dem vilken elegant present en Ferlin-tallrik
c/
är i de flesta sammanhang, och vilket stigande värde den som samlarb' kt rep re senterar Liksom att
"
O le
man med ett köp bidrar till att
\T*5””
stödja svenskspråkig lyrik.
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TÄVLING

_ W

Nr2
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Nr 5

Den medlem som köpt största antalet tallrikar nr 1-4 under tiden
nov 1985, får gratis i
dec 1984
dec 1985 tallrik nr 1-4 (värde ca

_

I

-

600 kr).
Den som köpt näst största antalet får ständigt medlemskap i Nils

1!

:All ; /(W

Nr3

Nr6

Ferlin-Sällskapet (f n 300 kr).
Dock måste den som vinner ha
köpt minst 10 tallrikar. Vid exakt
lika antal utdelas dubbla priser.
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Så danas en

diktare

av Ian Sallström

hennes framtid. Att alltid vara sin sjuka mormor till pass var en plikt och sällan fick hon
träffa andra barn. Några få månaders skolgång
fick räcka. Hon utvecklades till ett introvert och
ensamt barn, som sökte tröst i de små guldfyn~
digheterna i vindens sågspån, glömda årgångar
av Stockholms Veckoblad och Uppfinningarnas

”Du visade Din sjal/den genomlyste hela Din
varelse/den var klar, lysande och värmande/Ia,
Dej Anna skulle jag känna igen/om jag nu kom
till himmelen, ” säger Ruth Hladisch till Anna
Halling i Poste Restante nr 1, 1983. De möttes
vid Ferlinsällskapets höstmöte 1982, då Anna
tilldelats ett arbetsstipendium.
Vem är denna besjälade diktarinna med norr-

bok

landskr hlarraf som egentligen heter Dagmar
Aronsson, men som här skall presenteras under
sitt författarnamn Anna Halling? Hon föddes år
1900 i Västermyrriset i södra Lappland i sin farmors undantagsstuga, där fattigdomen var

Som 9-årig getarflicka återförenades hon med
familjen, men möttes av främlmgskap av års
avSl<ill¿mde_ __ ~l_lemma var jag ju främmande,
kände varken far eller mer eller sySk0na_ En_
samheten emgav mig som en l<åpa_~
Rädd_

_

StamgästFarmor som Var Synsk raktrar och
kramar den lilla: ”Barn lilla, barn lilla, du har

fått gåvan att

se

och glädjas åt skönhetenl”

_

_ det skrivna ordet.

ningen ut ur isoleringens fängelse blev diktandet:

Av detta 'ämne' skall ingen annan utbildning än
överlevnadsnödvändigheten, lidandet och motgången karva en konstnär.
Som tvåâring lämnades hon plötsligt bort vid
ett traumatiserande uppbrott. Man förmådde
inte mätta alla munnar hemma. Hon kom till
sin mormor, som hon på grund av väglöshet
och avstånd ej kände. Här fostrades hon till ärlighet och rättrådighet. Här grundlades den
orubbliga pliktkänsla som helt kom att avgöra
18

”Näverkonten
med mager kost
Tunna kläder
och regn och frost
Trasig kofta
och lappad kjol...
Men inom sig bar hon

-

en liten

fiol

som spelade sagor. "

Överfärden
av Bert Westerström
En

ful gammal gubbe, som tog betalt för den sista tjänsten...

(undras vad han gjorde av förtjänsten .7)
vägde mynten och inte orden
sä

tyst det mäste ha varit i underjorden.

Mynten har ändrats liksom andra seder och bruk
och gubben har blivit sjuk.
Båten är gisten och läcker.
En färd över floden förskräcker.
Man får lita till egen kraft och simkunnighet
och färdens mål är en hemlighet.
Fast det sägs att det finns de som gär

den sista sträckan i nägons spår.

Tidigt uppmärksammades hennes begåvning
och hon erbjöds att få studera
”Onödigt, hon
behövs i arbetetl”
Ia, även då hon som 24-åring fick erbjudande om fria studier vid folkhögskola, betalade av landshövdingen och Västerbottenskuriren, tvingade föräldrarna henne att
avböja. Anna Halling kan tyckas ha varit veklig
och initiativlös som inte bröt sig loss och tog de
chanser som gavs. Men det var snarare ett uttryck för styrka och offervilja. Att hon tvärtom
var stridbar och beslutsam framgår av att vid
tillfälle då fadern och bröderna inte hade fått
betalt för skogsarbetet, så skickade man Anna
att driva in pengarna avjägmästaren. Man visste att hon kunde visa nödvändig fasthet.
Svarsbrev i olika samhällsfrågor från såväl
stats- som finansminstrar vittnar om samma sak
och om hennes engagemang.
Där föräldrarnas stävjande makt tog slut tog
makens avundsjuka vid, och hon tvingades avstå från medverkan i Folkskolans Läsebok 1927
och erbjudande om att bli lokalredaktör vid
Folkbladet några år senare. Så småningom kom
utslitningens sjukdom i det slutliga förkrossande nederlaget.

-

För att uthärda sitt slitsamma liv i oförståendets vacuum låter hon den ”blå fågeln” flyga i

oändlig frihet. Allteftersom den yttre verkligheten tvingade henne krumböjd på knä, frigjordes
det inre livets rika flöden. Denna själens resning
mot ödets mejselslag ger läsaren lyftning och
befrielse i igenkännandet och delaktigheten, i
varseblivningen av motgångens mening, i förståelsen för de oönskade, utstötta och förtrampade och i sökandet efter det sköna i det enkla.
Det är livsöden som hennes som visar att livet
har mening och värde.
Tre böcker har Anna Halling gett ut på eget
förlag: "Fragment" 1957, "Spillror” 1958 och
"Styckverk” 1965. Hon har haft 100-tals dikter
och kåserier i lokal- och rikspressen under sin
långa verksamhet, som dock blivit sporadisk. I
mars i år utkom så en antologi ”Längtans fågel"
på bokförlaget ÅSAK, en mycket vacker utgåva av en lokal diktares liv och gärning. Läs henne! _ inte för att hon befinner sig vid dagens
litterära nyskapandes front
hon hör ju till
samma tid som Nils Ferlin _ nej, men för att få
njuta av äktheten i hennes lyriska poesi.

-
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Vind som leker
av Esse Iansson
Esse Jansson,

journalist vid Norrtelje Tidning och aktiv i fle-

ra Ferlin-arrangemang i Roslagen, har gett ut diktsamlingen
”Sång i vinden” (70 kr, Norrtelje Tidning i distribution).

Bland de 55 dikterna finner man t ex:

Vind som leker
med molnens bilder
vagga mig till ro
Låt mig sövas
av rödklöverns doft
Låt mig få drömma
som ett barn

Fjärran från upptäckten
av livets ofrihet
och otyglade grymhet

5, .
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FERLIN OCH ANDRA
KLARA-BRÖDER PA s1<1vA
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NY LP MED HÅKAN STEIIEN
å

innehåller visor av Nils Ferlin, Emil Hagström,
YTF 50434
Ruben Nilson, Dan Andersson m fl.

För information ring Håkan Steijen 08-45 19 89. 5 kr per såld skiva går till Sällskapet

Hans Kajtorp har målat denna roliga affisch ”Ferlin íFílípstad".
gång", säger poeten Staffan Stolpes dikt.

- Var är Lille Bror / vi

skulle fingra en sång

/ orn en stad en

1'
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ÅRSMÖTET 1984

höjning av medlemsavgiften från 30 till 40 kr var det
kanske viktigaste beslutet vid Sällskapets årsmöte den 15
maj, då ett 80-tal medlemmar samlats i Sjöfartshuset vid
Skeppsbron. Skattmästaren Curt Enström beskrev vältaligt,
hur dittillsvarande medlemsavgift genom inflation och annan tidens ondska numera knappt räckte till att täcka mer
än tryck- och portokostnader för Poste Restante. Detta inte
minst därför att medlemskategorin studerande och pensionärer med den lägre medlemsavgiften 20 kr ökat alltmer.
Flera generösa deltagare i debatten talade sig varma för en
höjning till 50 kr. Årsmötet beslöt dock att stanna vid 40 kr,
respektive 30 kr för studerande och pensionärer.
Ett annat viktigt beslut gällde en stadgeändring (i andra
läsningen och därmed definitiv) om ändring av mandattiden
för styrelseledamöterna. Beslutet innebär att ledamöterna
indelas i två grupper, och att grupperna står på omval växelvis vartannat år och alltså väljs på två år. Ordföranden
väljs som tidigare vid varje årsmöte.
Sandro Key-Åberg omvaldes till ordförande. Sven Aspling hade avböjt omval och i hans ställe valdes som ordinarie ledamot Ebba Ehrenborg. Till de två övriga ordinarie
platserna i styrelsen som stod under val, omvaldes Tor Englund och Edvard Matz, och till den enda suppleantplatsen i
samma kategori omvaldes ldun Lovén.
Till revisor omvaldes Sten Skanne och till revisorssuppleant Kerstin Malmström. Till ledamöter i valnämnden omvaldes Karin Nordell (sammankallande) och Maj-Brit Carlson och nyvaldes Erik Midfalk.
Marianne Lenard överlämnade ett exemplar av tidningen
"UPA” (1939, redaktör Nils Eerlin) att införlivas med SällEn

i

Underhållningen var mera generös än vanligt med recitation
av Harald Forss och framträdanden av de flesta av det rekordstora antalet närvarande trubadurer; Tor Bergner,
Torgny Björk, Stefan Demert, Ove Engström och Håkan
Steijen.
Till det sedvanliga lotteriet hade skänkts sedvanligt förnämliga gåvor i form av böcker och konst i osedvanlig
omfattning av Bengt Andersson, K G Bejemark, Tor Bergner, Elsa Ebeling-Larson, Tor Englund, Ove Engström, En-

ström Trading, Harald Forss, Eivor Hagliden, Ruth Hladisch, Hans Kajtorp, Sandro Key-Åberg, Anne-Cecile Lagerblad, Birger Lindberg, Håkan Steijen och Nina Södergren. Lotterna slutsåldes på sedvanligt sätt med sedvanligt
välgörande netto.
Sekr.

nypremiär

skapets samlingar.

l det följande citeras för enkelhetens skull årsmötesprotokollet:
§

16

Skattmästaren Curt Enström avtackade Sven Aspling för
hans stora insatser under många år i styrelsen och beskrev i
målande ordalag, huruledes socialministern och sedermera
riksdagsmannen löpte med städse obruten energi mellan
riksdagsvoteringar och Ferlin-sammanträden. ~ Sven Aspling framförde sitt tack för tacket, och knappast ett öga var

torrt.
§

17

Tackandet fortsatte i och med att Henry Iserman framförde
medlemmarnas tack till styrelsen för dess arbete, och ordf
tackade årsmötesdeltagarna för deras ambitiösa deltagande
i förhandlingarna.
§

18

Utmattade av alla tacksägelser bänkade sig samtliga för att
söka återhämta krafterna i delikat crêpe med räkor och
schweizerschnitzel. Av åtskilligt att döma lyckades detta.
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Oxhälja-versionen av Rolf Mårths och Ferlin-gruppens "På
Fabiaris tid” i Filipstad iseptember fick minst lika god kritik
som den första upplagan. ~ [an Wikner som Nils Ferlin på
soffan framför Stadshotellet i kulíssform.
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Adolfsson, Marita, Broväg 2, Jonslund, 465 00 Nossebro
Ahlden, Erik, Högväg 22, 131 41 Nacka
Andersson, Maudh, N:a Atriumväg 49, 184 00 Åkersberga
Andersson, Rolf, Scoutväg 84 191 39 Sollentuna
Andersson, Rune, Box 60, 460 65 Brålanda
Andersson, Torbjörn, Plangat 6, 811 30 Sandviken
Bergh, Eilert, Djurgårdsväg 35 C, 681 00 Kristinehamn
Berntzon, Ingrid, Hasselgat 122, 194 37 Upplands-Väsby
Bihl, Björn, Moränväg 26, 702 30 Örebro
Bodin, Yvonne, Klastorp Edinge, 740 10 Almunge
Carman, Gunvor, Sandstensväg 60, 136 51 Handen
Egebring, Birgitta, Loftväg 11, 142 00 Trångsund
Engman, Lars, Ekerväg 3, 755 90 Uppsala
Ericsson, Harry, Dalkärrsleden 128, 162 24 Vällingby
Eriksson, Lennart, Tallbacksväg 3, 810 60 Söderfors
Erlandsson, Svante, Rinkebysvängen 75, 163 74 Spånga
Ferlin, Bengt, Dirigentväg 74, 752 50 Uppsala
Ferlin, Lisbeth, Dirigentväg 74, 752 50 Uppsala
Flodén, Jonas, Luntmakargat 75, 113 51 Stockholm
Forsgren, Nora, Hantverkartorget 5 E, 811 61 Sandviken
Fredriksson, Leif, Källarbäcksväg 7, 752 58 Uppsala
Giørloff, P.S., Jämtlandsgat 90, 162 20 Vällingby
Haglund, Barbro, Strandhagagat 3, 653 49 Karlstad
Hallberg, Åke, Lisebergsväg 111 B, 125 35 Älvsjö
Hansson, Solveig, Domaregat 11 A, 252 59 Helsingborg
Hellgren, Brita, Fadderortsgat 8, 654 66 Karlstad
Hjortsberg, Sonja, Storgat 11, 171 63 Solna
Högsved, Ulrika, Mandolinsgat 5, 421 40 Västra Frölunda
Kjellberg, Elsie, Klangens Väg 48, 352 55 Växjö
Larsson, Irene, Munkeby 17891, 451 97 Uddevalla
Lindskog, Leif, Brunnsgat 3, 111 38 Stockholm
Lundberg, Britt, Postgat 3, 930 55 Jörn
Lundberg, Nils-Erik, Sandtorp 1172, 762 00 Rimbo
Mathson, Ulla, N. Långgat 11 K, 387 00 Borgholm
Moberg, Sten Erik, Ringväg 9 A, 117 24 Stockholm
Möllerud, Lisa, Geijersgat 15 B, 652 23 Karlstad
Mörk, Anna-Lena, Pl 2362, 912 02 Latikberg
Nordin-Tapper, Sonja, Hagendalsväg 12, 692 OO Kumla
Norgren, Astrid, Skolväg 20, 183 43 Täby
Odhner, Elsa, Mölna Gård, 181 61 Lidingö
Olsson, Anna, Ängskärsgat 6, 115 29 Stockholm
Persson, Tage/ V' Malmgat 7/ 682 OO Filipstad
Petré, Margareta, Roslagsgat 58, 113 54 Stockholm
Rimeslåtten, Eva, Trollbäcksväg 41, 135 50 Tyresö
Rosvall, Jan, Kungsladugårdsgat 10 A, 414 69 Göteborg
Sikström, Tomas, Bergdalsgat 23, 502 42 Borås
Theander, Arnold, Jonseredsgat 6, 416 70 Göteborg
af Ugglas, Christiane, Grev Turegat 47, 114 38 Stockholm
Värmnäs, Ulla, Formansgränd 11, 162 33 Vällingby
Westén, Jan-Olov, Gillbergaväg 54, 632 30 Eskilstuna
Wikner, Jan, Fogdeväg 4, 682 00 Filipstad

STÄNDIGT MEDLEMSKAP

Publiciteten kring Nils Ferlin och vårt Sällskap visar en
glädjande ökning. Docent Germund Michaneks artikel i senaste Poste Restante om poetens bidrag i vänboken till Martin Koch 1932 har omnämnts och dikten citerats i en lång
rad dagstidningar. Detsamma har gällt Jenny Westerströms
tolkning av samma dikt och inte minst hennes förteckning
över Nils Ferlins schlagertexter.
Nya Wermlands-Tidningen har publicerat en större kulturartikel om Nils Ferlin-Sällskapet och dess verksamhet,
där de stora och växande prisernas och arbetsstipendiernas
betydelse för den svenska lyriken särskilt framhållits.
Om Ferlin-gruppens insats med Rolf Mårths spel ”På Fabians tid" 'i Filipstad har man kunnat läsa åtskilligt, inte bara i värmländsk press.
K G Bejemarks två stora Ferlin-skulpturer har också varit
aktuella tillsammans med en tredje, ett huvud i brons, i
samband med en utställning på Galleri Grythyttan under
sommaren. Klara-skulpturen förekom också i en större
konstartikel i Svenska Dagbladet, där den dessvärre räknades in bland de konstverk i Stockholm ”som fritidsroteln
köpt och ställt upp”. Under rubriken ”Fotnoten” några dagar senare meddelades dock att "betydligt mer än hälften av
kostnaderna för skulpturen (ett sexsiffrigt tal) ingalunda
kommer från någon rotel, utan från Nils Ferlin-Sällskapet
som tagit initiativet till statyn". Där stod vidare: "Möjligen
bör också nämnas att den bronserade poeten lika litet som
den verklige röker pipa (som påståtts i artikeln) utan cigarrett i munstycke. Både munstycke och cigarrett stals dessvärre för en tid sedan. Medan Bejemark tillverkar nya rökdon, passar andra och mer generösa Ferlin-älskare på att
ideligen sätta dit en alldeles ”levande” cigarrett. Vid lägliga
vindförhållanden kan man därför se Nils Ferlin stå där på
sitt nya torg med fullt drag på cigarretten och rökslingan
bländande sig med Klarabergsgatans avgaser."
GL

ran 1 nov eta ar stan igt me ems ap, ar en
Ferlintallrik utan kostnad, valfritt nr 1, 2 eller 3. Ständigt
medlemskap kostar fortfarande inte mer än 300 kr.
Den som

Ni som redan betalat in medlemsavgiften, ge inbetalningskortet till den som bättre behöver det. D v s, den som av
någon svårbegriplig anledning ännu inte blivit medlem.

Aronsson, Dagmar, Linnéväg 10 C, 921 00 Lycksele
Bergmark, Lars, Torstenssonsgat 6 A, 114 56 Stockholm
Nylander, Solveig, Axväg 63, 175 44 Järfälla
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Bilagor medföljer

KALLELSE
Alla medlemmar hälsas välkomna till

utdelningen av årets pris
till BIRGER NORMAN och TORGNY BJÖRK

Måndagen den 22 oktober 1984 kl 19.00
i

Sjöfartshusets festvåning, Skeppsbron 10, Stockholm.

Pristagarna presenteras och presenterar sig och prisen överlämnas. Priset för
middagen, som består av kalvstek med gelé och inlagd gurka och
därtill ett stort glas vin eller öl/vatten och kaffe,
kostar 125 kr inkl serviceavgift.
Högst 100 deltagare, d v s de som först anmäler sig.
Senaste anmälan

till middagen

onsdagen den 17 okt kl 12.00
Karin Nordell, tel 08-36 29 20.

till

Anmälan är bindande.
Bok- och konstgåvor till det sedvanliga lotteriet är mycket välkomna.

HIÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL PRISUTDELNINGEN!
Styrelsen
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