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Ordföranden har ordet:

Kära ferlinvänner!
-

ningen att fundera kring blommorna hos
Ferlin är Stefan Casta, en gång känd från TV,
numera en känd och mångsidig författare, tillika belönad med Augustpris nu senast. Han
ringde härförleden och frågade vilka vilda
blommor som finns i Nils Ferlins diktning.
Han håller på med en bok, en tankebok som
skall heta Blommorna är jordens ögon, och i
den kommer han bl.a. att lyfta fram författare
vars hantering av floran kanske inte uppmärk-

Får jag lämna några blommor med anledning av att jag med det här numret av Poste
Restante tackar för mig efter femton spännande år som ordförande i Nils Ferlin-Sällskapet.
Under dessa år har jag sysslat med Nils

Ferlin inte bara inom Sällskapets ram utan
också i min forskning. Under derma tid har
min avhandling och min biografi om skalden
kommit till. Ia, det har blivit ganska mycket
Ferlin - utan att jag egentligen blivit trött på

sammats efter förtjänst.
Detta gav mig anledning att än en gång ge
mig i kast med Nils Ferlins diktning. Resultatet blev en ganska stor men ovanlig bukett.
Den presenteras på sidan 14. Och med hjälp
av Ferlins Florilegium vill jag tacka för det stöd
jag fått genom åren - och för all den glädje jag
fått vara med om i vår krets.

honom.
Det har aldrig varit några problem att hålla
samtalet om honom i gång. Han var en märklig man, en bekant till oss - det har vi ofta
känt. Och det är så många som för honom på
tal och därmed bidrar till att vi ser på honom
på ett nytt sätt. För ett par månader sedan stod
jag i Klara, nere på Konstakademien och berättade om de bohemer som funnits i kvarteren tidigare. Då var det projektet Den svenska
pressens historia som hade bett mig att berätta. Det hamnar i en liten bok till våren, och
så småningom skall jag avsluta min svit av
Ferlin-böcker med en egen bok om Klarabohemen och dess föregångare. Den är nästan färdig.
Men den som gett mig den direkta anled-
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Tre pristagare i Nordiska museet i oktober 1999. Förutom Ferlin-priset som tilldelades Eva Runefelt, till höger, och trubadurpriset
som gick till Rolf Mårth, i mitten, utdelade Nils Ferlin-sällskapet ett välförtjänst stipendium till den aktiva Ferlingruppen iFilipstad

vilket mottogs av ordföranden, Gunilla Iansson,

till vänster.

Foto: Esse Iansson.

När Nils Ferlin kom till Nordiska museet
nes språk är koncist, naket, kärnfullt. Ofta tajar nen ern mörkrets nnnkner een jarer tystnaden bh rnnenajjere barare_

Nordiske museets nppdtag är ett berätta
om svensk och nordisk folklig kultur. Om Nils
Ferlin, vår mest älskade folkliga díktare, någensïn besökte tnneeetf Vet lag inte- Det ät
knappast ttengt- Då Vet det långt tnenan Klara
Oen Dlntgåtden~ Men Siste lördagen t ektebet
1999 höll Nils Ferlin-Sällskapet sitt höstmöte
där och då var skalden huvudperson och närvarande i tankar, tal och sång.
Aftonen inleddes i museets föreläsningssal
under stor tíllslutning av medlemmar. Tor
Englund, sällskapets skattmästare, hälsade
välkommen och gick sedan raskt över till prisutdelningen. Sällskapet har som princip att
inte samla pengar på hög utan att dela ut dem,
eftersom man vet att priser och stipendier kan
ha avgörande betydelse för en författare. Så
var det, när Nils lohan Einar Ferlin på sin tid
tilldelades Frödingstipendiet av Uppsala studentkår.

Eva Runefelt tackade genom att läsa ett par
centrallyriska dikter. När jag hemma bläddrade i några av hennes böcker, fann jag en dikt,
Snrn för mig sammanfattade Spannvrdd een
överraskning i hennes lyrik;

i
Res a

Päförstutrappen
ledet mtg letdelt

Vtpetfötgtemtt St" högljudd” röst
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och nyslaget gräs binder sky vid sky

Det är den häpna tiden
Det döde Och det levande på Samme
Sida

Trubadurpriset gick till Rolf Mårth, en
ferlinsk eldsjäl, som länge brunnit för Ferlin
utan att elden falnat. I juryns motivering till
priset står det, att han under jubileumsåret
1998 svarat för pregnanta Eerlintolkningar.
Dessutom är han en lika pregnant tonsättare
av skaldens dikter. Rolf Mårth tackade genom
att till Ove Engströms pianoackompangemang sjunga Ferlins dikt Påfänglighet.

t
Ferlinpristagare 1999 blev författaren Eva
Runefelt, född 1953, med en rik produktion
av lyrik och prosa bakom sig - mer är att vänta.
Enligt sällskapets tidning Poste Restante lämnar hon i sin litterära utveckling alltmer plats
för det bejakande, det positiva och fyller kalla
avstånd med närhet och kroppslighet. Hen3

Ett välförtjänt stipendium gick till Ferlingruppen i Filipstad, och det togs emot av
Gunilla Iansson. Gruppen utvecklar det lokala
arvet. Dock lär den slippa sitta i finkan så ofta
som Nils Iohan Einar gjorde - enligt uppgift
56 gånger under sin tid i staden.
Innan samlingen var slut, kunde Esse ]ansson meddela att även Norrtälje får sin Ferlinstaty och därmed kommer i paritet med Filipstad och Stockholm. Samtidigt inbjöd han sällskapet till vårmöte den 20 maj år 2000 i Norrtälje. Då har även Albert Engströmsällskapet
sin vårfest i staden - det kan bli ett underbart
litterärt möte. IStockholm vill sällskapet sätta
upp en namn- och dikttavla vid Ferlinstatyn
vid Klara. Den är märkligt nog utan namn.

Kvällens underhållning leddes av Ove Engström på ett förträfigt sätt. Först framträdde
pristagarna, Eva Runefelt med ytterligare ett
par dikter, Rolf Mårth med sin tonsättning av
Ferlins dikt om farfar prosten, Nyss har jag
läst och Gunilla Iansson med Kackelika, min

fra.
Därefter kom en härlig följd av estradörer:
Lars Gunnar Wiklund från Norrtälje, Karl Richard Rickardsson, ]an och Agnetha Sällström,
Uppsala, och så Monika Lilja. Alla dessa utgör sällskapets oskattbara rikedom.
Kvällens paradnummer svarade Ove Engström för. Den fantastiska akustiken fick honom att med bravur sjunga den ryska folkVisan Entonigt ringer den lilla klockan - mer
känd i Sverige med texten jag har hört om en
stad. Till sist förenades trubadurer och publik
1 Na brinner oarens blaa eld - det blev lutspel
. .
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och san nastan sa att Gustav Vasa a sin tron
i hallengcänkte lämna den och ocksåobli truba-
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denlïzïëväll' nämäg: Storalhalhï i nåuslâet'
klockan 9, för då slogs strömmen av. Teknisk
automatik kan inga trubadurer betvinga men
den hejdade ingalunda deras vilja och lust att
sjunga och berätta.
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LENNART IANSSON

Vid middagen iNordiska maseet ses här från vänster konstnären Bertil Hladisch, systerson till Nils Ferlin, Ann Ljunggren-Iansson
I bakgrunden en målning av Carl Larsson. Foto: Annika Lattropp.

och hennes man Esse jansson, redaktör för Poste Restante.
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Fallet Ferlin
Gycklaren som blev döddømsare

i siutet aV tlugotaiet satte sig Niis Feriin ner
ror att sainia inoP sina ganiia reVY' oen
tidskrirtstexter tiii en nok- Ur nusen Fanians
Poesiainurn skuiie den neta rnen nagot riek
honom att ändra sinra planer. Så här beskriver
nan orsaken eniigt Ake Runnduists niograriï
”Iag kom på en del mjukare saker också
(sentimentala, kanhända) som inte fick rum
under rubriken tYekte lag/ oen nar lag i930
koni ut nied inin rorsta nok nette den En dod'

författare inte kunde bli någon försäljningssuccé. Men Ferlin hade tagit sitt beslut och
hade hela sitt nya litterära revir utstakat från
den första dikten. Och han skulle aldrig få
anledning att överge det
Bara det, antyder ju att det var stora saker i
görningen
Mannen sein dittills alltid brutit upp een
gått vidare. Från jobb till jobb, från stad till
stad. Nu tvärnitar han plötsligt. Den energi
som tidigare med sådan spridning och intensitet strålat ut från honom, riktas nu inåt och
mot en enda punkt. Det är där han hittar sina
ffrninkare Saker//_
splittring nar blivit koncentration, ymnig_
net precision
Ett sätt att beskriva det som händer med
skådespeleriarbetaren Nils Ferlin, där han
kanske sitter på ett hotellrum, framför en kanske lånad Skrivrnaskinl kanske på tnrne na_
gonstans i Sverige, år att han hittar sin stil. Det
omisskänsligt personliga uttryck som alla
konstnärer behöver för att frigöra sin kreativitet. Den form som kan gestalta det som inte
kan sägas på nagot annat satt Den torrn som
exakt motsvarar det innehåll den ska fyllas

dansares VisoruDet iater ganska odrarnatiskt Arbetet ined
att redigera sin tidigare Produktion nade in'
spirerat till nytt material. Detta hade i sin tur
påverkat helheten så mycket att bokens titel
måste ändras. Men det hade samtidigt hänt

nagot rnera- Niis Feriin nade oVergiVit den
reVYgenre nan odiat sa riYnant oen rrarngangs'
rikt ror att ge Piats at nagot neit annat- En ny
sorts dikt som han inte kunde bedöma värdet
aVf inen soin nan tiiiat ta oVer oen dorninera
sin rorsta nokVad Var det sorn nade nantr
Viiken ar den dlupare innenorden aV det
beslut som får så stora konsekvenser i Nils
Feriins iiVr
Hur kunde det komma sig, om man bortser
rran den serie iYokiiga oinstandigneter sorn
ledde till publiceringen på Albert Bonniers
roriagf att den beryktade nusen Fabian rran
Filipstad förvandlades till ett hyllat poetiskt
geni i sVensk iitteratur?
Hur nieV det rnoliigt ror lust Niis Feriin att
lyckas skriva just En döddansares visor vid
lust detta tiiiraiie?
Faiiet Feriin iiknar inget annat-

rned_

Men skulle det vara tillräckligt för att förklara fallet lzerlinq
Måste det inte finnas något tyngre vägande
Skal som förklarar hur denne beryktade Särling från ingenstans (Filipstad får ursäkta)
med ett enda jättekliv bestiger rikets litterära
narnassq

Pengar och berömmelse önskade han sig
säkert men ingen vettig väljer en diktarkarriär
på sådana grunder. Innehållet då?
Går det möjligen att lösa fallet Ferlin på
samma sätt som vilken TV-deckare som helst
_ genorn att ta reda na bana rnetivg

år

Det Var lu ingen Vaniig denut- Dar ranns inte
ett spår av debutdilettanteri. Redan bokens titei kiingar som siaget aV en siagga- Har ar aii
slags ínställsamhet bannlyst. Här ska bara sägas sanningar. Sanningar och inget annat. Man
kan lätt föreställa sig hur den erfarne förläg-

I så fall är inte fallet Ferlin särskilt svårlöst.
>t

Garningsrnannen avslöi ar sig narnligen hela

tiden. I dikt efter dikt är motivet oförändrat.
Sern en Zernbie narnnar ban na Sainrna plats

garen rorgaves rorsokt ra Feriin att rorsta att
en diktsamling med en sådan titel av en okänd
5

vilken utgångspunkt han än väljer. Hans skrivande bygger inte på lust, intresse eller nyfikenhet. Det är en tvångshandling. Han har inte
själv valt sitt motiv, det är motivet som har
valt honom.
Från ”Döden skall mig fatta, i sin gamla
kratta" i första diktsamlingens första dikt, till

ï__,
\

”Vanítas vanitatum: Ett liv, ett kors, ett datum",
i sista samlingens sista, handlar det om döden, döden och döden. Om inte direkt så indirekt. Alltid detsamma.
Trots att Ferlin snabbt etablerar sig som berömd, hyllad och ”bekymmerslös” klarabohem, med alla de omvälvande konsekvenser det får i hans liv, så förändras aldrig hans
motiv. Hans poetiska uppdrag är att tala om
för oss att vi ska dö.
Visserligen vet han att vi vet, och att vi
egentligen inte vill bli påminda om det, men
det ökar bara hans beslutsamhet. Ihärdig som
en gatunasare upprepar han sitt budskap. Och
sättet han gör det på, det säreget personliga
tilltal som finns i hans ”mjukare saker", medkänslan, galghumorn, och melankolin, det får
oss att stanna upp och lyssna:

Eb

vaghalsigheter utsatter han sin omgivning for
svåra prövningar. Att hans undermedvetna är
i arbete framgår av en anekdot om hans sinne
för practical jokes. På en brygga vid sjön Daglösen får han impulsen att iscensätta ett
drunkningstillbud. Genast hoppar han i och
spelar med stor inlevelse rollen som nodstalld
med ett relalt rabalder som resultat. Kanske
anade nagon redan da att den grabben inte
Skane bii något iyckat bokhandeisbiträde.
I stället inleder han i tonåren en spektakurar kar rrar sem nererrsk gangredare een slags'
kampe- En karrrar sem nan kröner med en
dem Pa tre manader s srrafrafbete för ett klent
bevisar nalerrbrerr'
Det som bryter Ferlins fortsatta kriminella
bana är att han upptäcker att han kan skriva.
Mer een mer utmanar nan sm Omgrvnmg med
ord i stället för sina knytnävar. Han blir den
rrnkrade knprerrmakaren Fabian sem rnre ram'
nar smasradens bergerskap nagen ref een nan
inser allteftersom vilket magiskt redskap han
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L]/hörd nätternas kyla
och víndarnas frusna musik
hundarna hörde jag yla,
som hundarna ylaför lik,
ankoma hörde jag Sk”-ka
och barnen snyfta for brod
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Det verkar som om Nils Ferlin hittat in i en
kärna av sig själv och med sina mjukare saker
utlöst en kedjereaktion av intensivt och variationsrikt skapande. Men varför är då hans
lnnenall så fantaelloet?
Det ar nu fallet lzerlln blir Spännande

När tidningsredaktören Iohan Albert Ferlin
gor sin Son faderlos genom att dranka Slg l
Klarälven orsakar han naturligtvis en känslomässig katastrof som ingen elvaåring i världen kan hantera Det enda saltet att leva Vl_
dare på, är att göra ett paket av sin sorg och
gonnna det omsorgsfullt
I enlighet med ett välbekant värstingmönster gor detta Nlle perlln llll en ganska
besvärlig ung man. Med allehanda upptåg och

rarr r sm nandHans ord är nämligen samma ord som det

som fanns rbegynnersenf enngr den Mesebek
hans farfar predikat ur. Med sin dikt kan Ferlin
skapa en egen Varrd som ersarrnrng rör den
6

som han har det Så jobbigt med. I Sina ”rnjukare saker” har han äntligen hittat ett sätt att
uttrycka det han innerst inne känner.
Det är därför innehållet i hans första diktsamling är identiskt med innehållet i det paket som han gömde i elvaårsåldern.

lögn han erbjöds som ersättning för förlusten
av sin far. Den ärlighet som han då visade mot
sig själv är så ovanlig, att de få som lyckas
antingen helgonförklaras eller blir hyllade

>6

>6

konstnärer.

Hur fallet var i fallet Ferlin, det vet vi.

Utgår man ifrån att fallet Ferlin handlar om

Ferlins debut sammanföll med dj uppsykologins genombrott och många av hans dikter visar hans intresse för den nya vetenskapen. Ett av de bästa exemplen är Av ständig
oro ur Barfotabarn som slutar:

en människa som helt oskyldig bestulits på det
värdefullaste han har; en människa som

kränkts men inte knäckts utan kräver upprättelse. Då börjar många av Ferlins dikter betyda något annat än det de verkar handla om.
Då handlar inte Skönheten som kom till byn
längre om en söt flicka promenerande uppför
en grusväg, utan om en ung, oskyldig grabb
som far veta nagot om livet som haninte bett
om. Något som förvandlat allt till torne och
galla. Något som fått blommor att förfrysa och
ögon att upphöra att lysa. Då handlar blommorna som är komna från en konungagård om
hur det är möjligt att ändå erövra lycka, kärlek och skönhet i sitt liv. Och då handlar
barfotabarnets förlorade papperslapp om hur
just Nils Ferlin förstod vad just han skulle göra
för att lyckas med det
Fein var en Ovanlig männiSka_ Heder_

Ia, konstíg är jag till övermått
och en besynnerlig igelkott.
Ty dessa sp]-ut som jag sträcker ut
hm, genombormt mej- S]-¿¿lvföm¿_
_

feg' Zfanllgenf bam
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Idag nar Vi knsgrupper een Samtalsterapi
för människor som drabbas av Onka enoek'
upplevelser' Vi läser Om nur övergrepp på
barn nandlkappar een Skapar Olycka' Det gör
att vi förstår ännu bättre varför Ferlin blev så
läst och älskad 1 det plågade trettitalet och
Varför Orden som nan nntade på sin pappere'
lapp ännu klingar med fun kran'
Det är därför Vi fortfarande beundrar upp'
hovsmannen till En döddansares visor och
fortfarande lyssnar pa nens Vaekra Ord'
Trots att V1 egendlgen Inte Vln'
LARS WIKFELDT

ligheten trofastheten och sårbarheten var lika
framträdande som busfasonerna. Inget kunde
få honom att acceptera den' orättvisa han utsatts fön

Med sin döddansarpoesi iscensätter han en
livslång och kompromisslös tvekamp med
den död som gjort honom så illa. Han gör det
som många velat men inte vågat. Det är därför folksamlingen blir så stor och jublet så
öronbedövande när de ser vem som har vunnit.
Som en karatemästare har Ferlin gjort sin
motståndares styrka till sin egen och frigjort
den poesi som inte liknar någon annan. Det
är därför halva Sveriges kritikerkår plötsligt
sätter sig käpprakt i sina nedsuttna länstolar
en aprildag 1930, och det är därför Nils Ferlin
..
.
..
..
..
vet att han ar ododlig nar han dor trettiett ar
.
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KARL RIKARD RicHARDssoN

Senare'

Samtidigt avsloj ar han indirekt en av tillvarons hemliga självklarheter: Livet är livsfarligt. Det behövs mycket mod för att leva ett
meningsfullt liv.
Ferlins mod var att tacka nej till den livs-
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Olof Ögren med en Ferlin-skulptur signerad K G Bejemark. På väggen en nu
Ferlinstatyn i Filipstad. Foto: Esse Idnsson.

de många skisser som

K G Bejemnrk gjorde inför

Olof Ögren - eldsjälen bakom
Ferlinstatyerna i Filipstad och Stockholm
Olof föddes i Boden och växte upp i Luleå.
Redan under skoltiden i början av 40-talet
vaknade hans intresse för modern lyrik, inte
minst under uppmuntran av lektorn i litteraturhistoria, Elof Ehnmark, som senare blev
chef för Sveriges Radio.
- För Nils Ferlin har jag haft ett levande
intresse från gymnasieåren, berättar han.
Är 1963 kom Olof Ögren till Filipstad som
VD för Wasabröd AB. Här farm han snart, till
sin förvåning, att många av stadens invånare
hade en negativ inställning till Nils Ferlin. Han
hadeju minsann suttit inne för både fylleri och
missfirmelse mot tjänsteman och mycket annat.
- Iag tyckte att man var lite njugga mot
honom, säger han.

För tjugofem år sedan, lördagen den 24 maj
1975, invigdesKGBejemarks berömda Ferlin-

skulptur i ”Snobbrännan” vid torget Filipstad.
Nils Ferlin-sällskapets styrelse ansåg att denna
kulturella manifestation var en perfekt upptakt till sällskapets årsmöte, som dagen till ära
förlagts till skaldens ungdomsstad.
Den drivande bakom tillkomsten av skulpturen i Filipstad - liksom senare Ferlinskulpturen i Stockholm -var Olof Ögren, sedan 1969
styrelseledamot i Nils Ferlin-sällskapet och
dess vice ordförande.
Olof Ögren som i mars firade sin 75-årsdag har varit - och är - en av Ferlin-sällskapets verkliga stöttepelare. En eldsjäl i likhet
med sin mångårige vän, framlidne Curt Enström som även han betytt oerhört mycket för
sällskapet.
8

staty

rådet, det vände han på och såoritade han på

Efter några år, närmare bestämt våren 1968,
väcktes hos Olof Ögren tanken på att en staty
av Ferlin borde finnas i Filipstad. Han hade
inst iäsr Viineiin Mobergs nvnrkornna bok
”Berättelser ur min levnad" där denne i ett
avsnitt berättar om Nils Ferlin. Moberg och
Ferlin hade talat om sina relationer till och tankar om Svenska akademien. Moberg hade
svårt att föreställa sig Nils Ferlín i akademifrack på knngainiddagar_ Själv ansåg Niis jo_
nan Einar att en ”A11Srnäkrig porsvnff utsåg de
odödliga akademiledamöterna redan i modersiiver/ varvid Moberg trosrade nononi rned
han säkert skulle få stå staty i sin gamla hemstad Filipstad.
Da Vin jag sta ryttarataty utanför pOhS_
Stationen svarade Nils Farha
För Olaf Ögren
inte Vägen mellan tanke
och handiín lån 'inovember 1968 1_eSente_

baksldan Ns Perhe Slttanele pa en Soffa'
__ Den ska Var a l natttrllg storlek/ sa nanPrlset Satte han tlll mmst 125 000 kronor'
I kassan fanns bara en bråkdel av den summan/ narmare bestamt 15 ooo kronorl Men K
G Belemark tlek l nPPdrag att gora en glPs'
modell tor att kemmltten skulle ta det lattar e
med nnanslerlngen- UPProP l de lokala tld'
ningarna oen l Ferlln'sallsl<aPets Poste Rest'
ante gav resultat. Vidare kom bidrag från Hjalmar Wicanders konstfond och Filipstads caférond- Nu Vara man nPPe l elrka 75 ooo kronorMen fortfarande fattades cirka 50 OQO kronor!
l oktober 1969 arrangerades Nlls Ferlm'
aftnar i Filipstad, Kristinehamn och Karlstad.
Ingegerd Granlund, Ferlin-sällskapets ordförande, skådespelerskan och recitatören EvaLisa Lennartsson, Gunde Iohansson och lokala
förmågor medverkade. Det var fullsatt på alla

rade hansin idé om en Ferlinstaty för kollegerna 1 Filipstads Rotaryklubb som efter ,,en
animerad diskussion” besiöt att anslå 2 000

k
d
k_
f
K Bejemar rota e 1 onniers ar iv e ter
bilder pa Nils Ferlin. Resultatet blev cirka 150

kronor till statyn. Lions anslog samma summa,
i)iå<1:(í:1šLíIFšig:1sSt:Él1ïel3ergslags Litterara klubb

âerlllnteeknšngalrhstïm naln _s1:a1l_lde tät _l_ galler
am aren i toc o m oc i 1 ipsta i januari
och
iMa1mö

g

g

P

._

staneë'

_,

Flera donatorer ställde u däribland flera
företag, som Wasabröd Aßpftörstås och Bonniers Förlag. Grunden var lagd och en statykommitté bildades med Olof Ögren som ordförande. Vid det första sammanträdet i februarí 1969 beslöt man att ta kontakt med en
konstnär med värmländskt ursprung, Liss Eriksson.
_ Det b1ev ett angenärnt Samtal i hans ateiié
på Prästgårdsgatan i Gamla stan i Stockholm,
minns
Ög1'en_ Men han tackadg ngj
grund av för mycket arbete
_ Då ringde jag K G Bejeinark och han frå_

.

Mest Omskrtvlta konstverket
Skisserna såldes. Bejemark fick en del av
inkomsterna och skulpturkommittén fick resten. Men fortfarande fattades det pengar. Då
förmåddes Wicanderska fonden att ställa upp
med ytterligare bidrag.
- Vi fick förstås också bidrag från Filipstads
kommun. Det här var ju det stora klippet för
Filipstad Uf t1l1"íStSY11PU1"l1<t, Säger O10fIOl(tOb6I'
kunde män Sl(I'lVâ l(OI1tI'8.l(t
med K G Bejemark. Skulpturen skulle vara
färdig redan 1972 men det dröjde alltså till

gade om vi kunde träffas dagen därpå klockan
åtta på morgonen. Han bodde i ett kulturhus
på Söder i Stockholm och jag åkte dit. Där satt
vi och drack starköl på morgonen, säger Olof

'

l975-

Forsta Sktssen 07/deS1969
Det Var l mars 1969 oen K G Belemark nade
just blivit utnämnd till professor vid Konsta-

lnvlgnmgen blev ett evenemang som
nplamarksammades l rtkstldnmgarna Ett stort
PressnPPbad nade samlats langt lnnan lnVlg'
ningen som förråttades av landshövding Rolf
Edberg, berättar Olof.
På plats fanns Nils Ferlins två systrar, Lisa
och Ruth och Nils Ferlin-sällskapets styrelse
och ett stort antal medlemmar. Efteråt bjöd
Wasabröd pa middag

lsademlen
_ Han nade ett Pr0t0l<0n från Skönnets'

- Bejemarks Ferlinskulptur är nog det mest
omskrivna konstverket i Sverige, säger Olof

Ögren Skrattande
--

'

-

9

Ögren. Den har blivit oerhört attraktiv för
Filipstad, den har blivit omskriven även utomlands, till och med avbildad i en tidning i
Australien!
Allt resultatet av att Olof Ögren1968 fick
en idé!

Ny utmanin
.d fd
f..
M

Stockholm
_

h d OI f

_

en V1 1 en Or mvlgnmgen a e
O
Ogren lämnat Filipstad. Han flyttade till Stockholm 1971 som chef för Margarinbolaget. I huvudstaden väntade snart en ny utmaning!
- En morgon, två år efter statyinvigningen
i Filipstad, i november 1977, kom en delegation med Sven Aspling, Erik Elinder, som
också var ordförande i Wermländska sällskapet, Curt Enström samt Holger Blom upp på
k ontoret u estam es et att et s u e 1
en Ferlin-staty aven 1 Stockholm, berattar Olof
..

_

.Nb"dd
_

dkllbl'

vidare.

- Vi var helt eniga om valet att K G Bejemark skulle utforma statyn. Kostnaderna beräknades nu till cirka 200 000 kronor och ”huvudman” skulle vara Nils Ferlin-sällskapets
skulpturkommitté.
Ordförande i kommittén blev återigen förstås Olof Ögren och så började på nytt det mödosamma arbetet med att samla in pengar.
Sven Aspling, socialminister och ledamot
av Nils Ferlin-sällskapets styrelse, hade konStockholms
Stadsbibliotek

L INAFTON

FER

i Cafeterian
lördagen den 2 december

kl 12-16
Vi återkommer med
programmet i höstriumret
av Poste Restante

takter i Stockholms kommun och lyckades få
kommunen att ställa upp med 100 000 kronor
och era tusen privatpersoner skänkte pengar.
Först vände man sig till Akademien för de
fria konsterna som administrerade Hjalmar
Wicanders fond. Därifrån fick man i omgångar
sammanlagt inte mindre än 75 000 kronor!
Stockholms stad bidrog genom Konstnämnden för prydandet av allmänna platser
(KNAP) med hela 100000 kronor.
I augusti 1979 arrangerade så kommittén
en Ferlinafton på Skansen. Flera artister ställde
upp utan ersättning och dessutom anordnades en konstauktion med den välkände auktionisten, riksdagsmannen och värmlänningen Karl-Erik Eriksson. De verk som auktionerades ut hade skänkts av ett flertal konstnärer. Kvällen inbringade cirka 38 000 kronor.
.
Ytterligare 25 000 kronor inot 1 bidrag fran
med
Oesiälskar företa Stiftelse förenín
_.

.
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ef

gf
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_
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flera. Slutsumman löd på 238 000 kronor. Det
visade sig bli ett överskott på 24 000 kronor
som överlämnades som ett välbehövligt tillskott till Nils Ferlin-sällskapet!

Ferlin i Klara invigd 1982
Den 11 september 1982 invigdes så
Ferlinskulpturen vid Klarabergsgatan intill
Klara kyrka, en plats som senare fått namnet
Nils Ferlins torg.
Före invigningen intogs lunch på den närliggande restaurang Pilen - den enda kvarvarande krogen från Nils Ferlins tid. Här samlades 150 gäster, däribland landshövding Gunnar Helén, bokförläggare Gerard Bonnier, visdiktaren och kompositören Gunnar Turesson,
Klarabröderna Tor Bergner - Broder Tor, Harald Forss, Nisse ”Ritarn” Ionsson, släktingar
till Ferlin med era.
Statykommitténs ordförande Olof Ögren
kunde sedan hälsa åtskilliga hundratals människor välkomna till invigningen - det var
packat med folk vid Klarabergsgatan.
Broder Tor sjöng, Ferlin-sällskapets ordförande Sandro Key-Äberg höll tal, liksom borgarrådet Ingemar Iosefsson och skådespelerskan Eva-Lisa Lennartsson läste några Ferlindikter.
Se det var en härlig dag - inte bara för Olof
Ögren och alla andra inblandade utanför alla
oss som fick vara med när Nils Ferlin kom tillbaka

till Klara.

De blev väldigt lyckade, båda statyerna,
konstaterar_Olof Ögren när vi träffas i hans
våning på Ostermalm nu på vårvintern.

ningarna, konstaterar Olof Ögren och visar
upp en del av urklippen som han samlat.

Saknar Cart Enström

En Uälföïljäïll Mlmäïke 153

Olof Ögren känner saknad efter vännen
Curt Enström som gick bort förra året. De två
var något av ett radarpar i Ferlin-sällskapets

Men han har minsann inte vilat på lagrarna.
Under Kulturhuvudstadsåret 1998 var Olof

Ögren ordförande i Ferlin-sällskapets
pro gramkommitté. Kulturåret sammanföll
med hundraårsminnet av Nils Ferlins födelse
och förutom alla andra arrangemang om och
kring skalden var en av höjdpunkterna den

styrelse.
- Vi hade ett fint samarbete, säger Olof. Det
har jag för övrigt haft även haft med dem som
varit ordföranden i sällskapet, Ingegerd Granlund, Sandro Key-Åberg och nu senast ]enny
Westerström.
Nu har Olof Ögren övertagit Curt Enströms
roll att vara en samlande kraft. Det är i hans
våning som vi nu samlas under gemytliga former vid våra styrelsemöten.
Nyligen gjorde Olof Ögren ytterligare en
stor insats för Nils Ferlin-sällskapet. Han inköpte av Couleur konsthandel, som förestås
av Curt Enströms barnbarn Peder Enström,
det resterande lagret av drygt 1 000 Ferlin-tallrikar till ett pris som var rejält rabatterat av
familjen Enström. Olof Ögren har donerat tallrikarna till Sällskapet!

jubileumskonsert som gavs i Musikaliska Akademiens stora sal just på Nils Iohan Einars
födelsedag den 11 december.
Där var Olof Ögren en av de tre styrelseledamöter som Ferlin-sällskapet utsett till
hedersledamöter och fick motta ett diplom av
ordföranden ]enny Westerström. Att Olof
Ögrens utmärkelse var alldeles speciellt välförtjänt råder det ingen tvekan om!
Nils Ferlin fick stor uppmärksamhet i massmedia under kulturhuvudstadsåret. Bland annat gjorde TV-producenten Marianne Moll en
mycket sevärd film om honom.
- Det blev en väldig massa spaltmeter i tid-

J

ESSE

IANSSON text och foto

DET LITTERÄRA sTocKHoLMk
INBJUDAN
I serien ”Det litterära Stockholm” invigs en ny skylt
som uppmärksammar Nils Ferlins författarskap och särskilt diktsamlingen Goggles

söndagen

1

oktober kl 14.00 vid Nils F erlins staty, Klarabergsgatan 35
Invigningen förrättas av representant från Stockholms stad

i samarbete med Nils Ferlin-sällskapet vars medlemmar Jenny Westerström talar, Ove Engström
sjunger visor och Erland Ros, komminister i Johannes församling, leder en vandring i Klara.
Välkommen!
Eva Schöld, kulturdirektör
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Gatu- och fastighetskontoret

11

Stockholms stadsmuseum
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Besök i Norrboda
Det är oklart när jag träffade Nils Ferlin
första gången. Den enda tidsnotering jag kan
finna är på titelbladet till samlingen "Dikter".
Där står det "Tack för besöket på Karolinska,
sommaren -52". Iag minns att jag var där med
böcker från Ragnar O1dberg_
]ag kom till Iordbrukarnas Föreningsblad
hösten 1943. På våren 1946 anställdes Ragnar
Oldberg på IF. 1952 startade LT:s förlag kulturtidsskriften Perspektiv. Tidskriften trycktes på
Norrtelje Tidnings tryckeri och vi brukade åka
till Norrtälje och läsa slutkorrektur. Den här
gången skulle Henny hämta oss i Norrtälje,
dit vi kommit med tåg. Vi skulle åka hem på
kvällen via Rimbo - men så skulle det inte

Ragnar och jag kom hem sent den natten,
Ragnar till Barkarby och jag till Bromma.
Och till Bromma kom ju också Nils till slut...
,,
.
,,
.

Ar

Till

1944

O

Sanzngsman
kom min diktsamling "]orden

blommar i dag" ut på LT:s förlag. Den fick Nils
av mig vid något tillfälle. Det måste man veta
för att förstå hans tillägnan i "Kjesarens papeg0jä"I
Holger Wgsstorp
ung Såníngsman
Och mckför besök dag
vid ml-nu dïåsíga g¿¿,den_
ja, livet blomma, ett mg
Z-

men snart

Vara!

Nils S tod

Uzd Sp 15 en

blir det sent i världen.

Nils Iohan Einar Perlin

När jag kom in i köket på Norrboda stod
Nils vid vedspisen och svor. Han skulle vakta
en Ianssons frestelse och spisen rök
in. Det var tydligen för dålig eld i
spisen så kallröken drog ner. ]ag
lade in lite papper och tände det och
ryckte lite i luckor och spjäll - och
röken försvann. ”Dä va som fan",
sa Nils.
Så kom då Ianssons frestelse på
bordet. (Och nu när detta skrivs
kommer jag att tänka på att i en kokbok, ”Den nya fisken", står det att
till Iansson skall det vara "en liten
pärla"). Det blev många små pärlor
till den frestelsen. Utportionerade

Herre ti11N0rrbOda

av Henny.

Det blev sen hemfdrd
Nils och Ragnar talade om djupa
ting. Henny och jag lyssnade. Tiden
gick fort och Ragnar och jag måste
tänka på hemfärden. Tåg från Syninge på kvällen. Nej, då. Så skulle
vi inte resa. Henny skulle köra oss
till Vallentuna station. Därifrån gick

ett tåg kl 12 på natten till Östra station. Vi skulle åka i så god tid från

Norrboda att vi hann promenera
0Ch Prata en Stllnd På Pe1'1'0f1g@f1Nils klädd ibagker och dryck i rgçkfickan Men Henny Skulle inget haj

-

Holger Wasstorp på ett foto från yngre dagar. Da' vafan vad du är lik Nils
Ferlin, sa Ivar Lo johansson. När han var i din ålder.
jag iirfödd 1914, så nog är det sent ivärlden...
12

Det rister

till ibland...

årsfnötg _ OCh
konsert i Norrtälje

Till minne av min vän Nils Perlin

Vision Karlstad

11

Statyínvigning,

dec. 1898.

Na vilar liten gosse
vid Elin Natbalias bröst.
Den fina lena mjölken ger

Det här är

bagsvalelse och tröst.

modellen

Na smyger gossebanden
till Elin Natlialias band.
Där är den goda värmen.
Det rister till ibland...

framlidne
smideskonstnären
Konrad Nyström

- till den Ferlinbyst som ska
invigas iNils
Ferlins gränd i
Norrtälje. Foto:
Esse jansson

Norrboda sent 1950-tal.

Vi träjfjfades iNorrboda.
Vi satt vid kökets bord.
Där my en jjmssonsfïestejse

Lördagen den 20 maj firar Norrtälje ”Stadens dag i litteraturens tecken”. Det blir en
dag i Nils Ferlins men även Albert Engströms tecken. Båda sällskapen håller nämligen sina årsmöten i Norrtälje! Och dagen avslutas kl 19.00 med en gemensam Engström/
Ferlin-konsert i Roslagsskolans aula.
Men först är det samling vid Roslagsmuseet,
kl 12.00, där utställningen "Nils Ferlin i Ros-

ocb många kloka ord.

-

jag minns dina trötta ögon
och din förvärkta band.
Ûch HÛWWS ”ägna OmsorgDet rister till ibland...
Vision Bromma

11

dec. 1998

Du vilar vid Bromma kyrka.

Ditt liv är tillrättalagt.

det mörkt och Snjjn
Gud nn? ingenting sagt

Da-1. ¿n,

Men

N” sm!/Sal” gammelhanden
till Elin Natlialias hand.
En fågel sitter i björken.
Det rister till ibland...

Ovanstående Skrevs på kvällen den

- efter

en förlaga av

11 de_

cember 1998. ]ag orkade inte gå tílljubileumsfesten. Min hustru och dotterdotter fick vara
med på festen som de upplevde som något

mycket fint.

lag bor Cirka tva kilometer fran Bromma
kYrka~ Tankarna kom Och gick denna kvall
ömsevis mellan Värmland, Norrboda Och
Bromma.

HOLGER WASSTORP

lagen" Visas (Sista dagenllKl 13.00 leder Norrtäljekännaren, kulturskribenten med mera, Lennart Iansson, en litterär stadspromenad från Roslagsmuseet som
avslutas 1 Nils Ferlins grand. Dar inviger kl
14.00 kommunfullmäktiges ordförande Kurt
Lodenius en Ferlin-byst. Norrtälje blir den
tredje staden i Sverige som får en Ferlinstaty!
Här blir det också sång av Ove Engström.
Nils Ferlin-sällskapet håller sedan årsmöte
och intar middag ombord på s/ s Norrtelje i
hamnen. Kl 19.00 är det dags för en unik konsert där Ove Engström får en dubbellroll. Han
ska sjunga såväl Ferlm som egna tonsattningar
1_
Alb
av
er ngs roms 1 er'
er lgare tva av
Perlin-sällskapets trubadurpristagare medverkar Monika Lira och RO1fMårth
-I
'
Icke
att forglömma,
Roslagens' egen Eng-

ström-tolkare, Michael Blum, som på roslagsdialekt läser Albert Engström-historier.
Nils Ferlin-sällskapets medlemmar hälsas
välkomna till en oförglömlig dag i Roslagens
famn! Se vidare information på sista sidan.

Får jag lämna några blommor
ring i Vår Herres hage. Han stiliserar gärna

Nils Ferlin talar inte blomsterspråk. Hans
poesi är stram. Hans livshållning är modern
genom att den blandar det dödligt mörka med
en avspänd munterhet som har sin glädje i
formen. Men blommor? Spelar blommorna
någon roll hos honom, hos denne typiske
stadsbosom skydde landet och ändå till slut
kande sig tvungen att soka den lantliga ron?
Nils hade ett slätt godkänt, B, i sin realexamen i biologi. Han tvingades avstå från att
skriva sin realuppsats om vårens blommor, för
han kände för få av dem. Någon riktig lycka i
sitt samlande och pressande av växter hade
han heller inte. Han mindes och berättade så
småningom för Olof Lagercrantz om hur han
fått sin vägtistel underkänd av sin biologilärare och att denna händelse bidragit till den
avslutande bilden i hans dikt ”En inneboie1;ïe1:¿l;c>acrl'í1¿:g,,är som en dåligt pressad växt

genom att knyta an till tidigare traditioner, inte
minst till den folkliga Visan. Några exempel:
Människor gingo i nöd och brist
och bröto en björk och en liljekoist
(,,KungabaHad,,)

När skönheten kom till byn då var
klokheten dar,
då hade de bara törne och galla.
[- - -l
Ack, klokheten är en gubbe sdframsynt
och klok
att rosor och akoilejaförfrysa.

(~När Skönheten kom till byn/f)
Inte ens en grå litenfågel

Lyriken är det svenska bidraget till Världslitteraturen. Naturen är viktig för nästan alla
svenskar. Alltså borde också naturlyriken vara
den självklaraste sak i världen. Det gäller inte
Om Ferhn

som Sjunger W gromm

(uïnte ens J)

kust

Dzetlvar ond en lzten fagel

Ändå finner man också hos honom sådant
som blommar och grönskar. Iag blev mycket
överraskad när jag läste om hans dikter för att
lite närmare begrunda saken.
Men Ferlins Flora är lite speciell.
Som schlagerdiktare lärde sig Nils Ferlin det
verstekniska hantverket och marknadens villkor. Till det man i schlagerns värld fick avstå
från var de individuella namnen på blommor.
Han berättade om hur han fick offra ”baldersbrå" och ersatta den med "blommor små".
Men om man därmed tror att han därefter i
den fulla friheten i sin egen diktning skulle ha
frossat i floran tar man miste. Visserligen
plockade han in de baldersbrå han i schlagertexterna tvingats offra åtminstone två gånger:
”Tysta stod de och små / på gräs och på baldersbrå.” ("P1ckn1ck"), - "Tungt trampar de
svarta skorna/ på majgräs och baldersbrå."
(stock Och galärff)
Ferlin lärde bland annat av den blomlärde
Karlfeldt. Han fick sitt första erkännande av
Sten Selander som var botaniker av facket,
men oftast är han återhållsam vid sin vand-

lm lmdekmst'
Ofh_ hur Uf” det med denmlfagel
P” lmdekzfzst?
(

Opera Comlque

)

Du hläïmns ”Öst Och lilla/
min 705 W mörka" "WU-'
“US intet kan 055 Skil]-11
0011 Snäll” 055 Ûmkull(”Kär1ekSV¿Sa")

Näkfeïglef S11 Víd@l1UíSf,
är inte så lätt ”Ü imifem
Ûch Skldekfmstens gåva

får ínåenföl' intet'
("5ka1dekOnSt”)
Karleken ar sa forunderligt stark,

kuws av intet i världen'
Rosor Slår ut W den hårdaste mark
som

501

över mörk” Sålde"-

("I folkviseton”)
14

Spinn, spinn, spinn motorn min.
]a, jag är din som du afr min,
vi stå vi tvd i ömt förbund.
Spinn morgonsol och rosenlund.
(,,MaSkinVíSa,,)

”Den blommar inte nu, /först när givaren är
död”. Och alla måste undra hur den ser ut.
Men det får vi aldrig veta. Dikten spänner från
det på förhand kända till det helt okända. Den
är enkel som en sjungen text måste vara och
den stannar kvar - som en visa när den är som

Här gäller det inte minst centrala dikter, vilket kanske mer än frekvensen pekar på att det
trots allt är ett viktigt drag i Ferlins diktning.
Ibland kan detta stiliserade blommotív vara
huvudmotívet i dikten,

bäst brukar göra'
En blomma som Vlttnar Om dodl det kunde
föra över till de mera índíviduahserade blommorna. Herbariets misslyckade blomma tisteln
är nämnd (”En inneboende”) -fast den nämns
inte vid sitt nanm i dikten. Men därefter går
tanken till okenblomman, kaktusen som blommar 1 samband med den alskade moderns dod.

Får (1g II-1-mn 11 några b 0 m m 01,
ett par rosor din vård
Z

1-

Del Vänder upp OC_1_1n?_r på den V_anhga sym'
boliken. En kaktus ar nastan den sista blomma
man skulle ge bort. Har blir den en symbol for
att ocksa de hardaste villkor kan ge uttryck
för skönhet och kärlek:

och du må ej varda ledsen, min kara.
Ty de 1,0 S Om a är komn (1 från
en konungagårdr

det

vill Svärd till att komma dem så m-1-m

Den en (1 den är vit

och kort

Den blommar inte nu,
..

..

,

..

så för döden

Nu lyste den

och den andra den air röd
.
.. .,
men den tredje vill jag helst dej forara.

..

.

- stilla och klart
.,

_.

..

En okenblomma gav sol i vart hus nar var
amla mor ick bort.

.,

först nar givaren ar dod.
Den iir underlig den rosen, min kära.

.

.

g
g
("En ökenblomma")

Den blommar inie na,
först nar givaren ar elöa
då blommar den rätt länge,

I Ferlins flora finns det några få blommor
som på det sättet är tunga av symbolik. ]ust
att de är rara bidrar till det. Det finns också
fler som laddas genom anknytningen till mam-

min kära.

man:

Min mor hade en Edelweiss.
VäCl(eI' OCl'1
Det är en
sorgsen. Det är en dikt där stiliseringen bidrar
till att vi känner oss bekanta med mönstret i
förväg. Av de många blommorna är det rosorna, de slitna, de vackra, de mest kända av
blommor men också de mest symbolladdade
med ett eget Språk OCh ett eget bL1dSl(ap. OCh
rosorna är förstås tre. Den första är vit och den
andra är röd. De är komna från en ”konungagård", och kanske kommer vi att tänka på
törnrosor och rentav på Törnrosa. Vi minns ju
från en helt annan dikt: ”Törnrosa sov i hundra år, men du ska sova mer." (”Nattkvarter").
Kanske är det just det svärd som genombryter sömnens slott som vi skall tänka oss.
Men ändå är det den tredje, den magiska
tredje rosen som sångaren i visan vill överbringa till "dej". Det är den gåtfullaste. Men
den minner om död hos den ene av de två:

Den

en bok av Franzén

een jag brakaae se na alen

emellanåt,

Ingenting marlwaraigi med den,
sag meei ai Sem en liten kaiiii,
en vanlig kailfei _ je,
n/len dgnfl Uäxgy
Alperna
liögsl anne på Alperna

i den eviga Snön,
Sa

mer;

och lugfundemde mycket'

("Guds vackra värld”)
Det är en undersam och underfundig dikt som
överlever i grannskapet av skillingtrycket
”Alpens ros” och musicalens "Edelweiss".
Kanske kan dessa båda övervunna hot från
schlagerhållet förklara något av Ferlins åter15

I fonden tronar en galge

hållsamhet med blommorna. För när de trots
allt dyker upp, förvånas man över att de ofta
är problematiska, så t.ex. i en av de andra dikterna till modern, ”Kärlekens ögon”:

- den bryter så fint i svart
mot sol och liljekonoalje
att man inte ser någon vart.

Taranto )
Närmast en förklaring till vad liljekonvaljen
står för kommer man, som jag utvecklat i andra sammanhang, i den centrala ”Vilse”:

Kärlekens ögon de blåklintsblå
dem mötte just aldrig jag.
Men jag kommer ihåg ett par trötta grå
ögon som brast en dag.

(

Fjärilen hålle du svårsamt fast

Måmm kommer och sole" går'
drömmen förde del mlse'
Drömmen fm” mlekonwllem
föme OS? Smdse vilse'
Tistelstigar och kolnad mo

förr'n köldens blomma den kysst.
Men jag kommer ihåg en blick som brast
och en man som rörde sej tyst.

Den blåögde Perlín vill snarare ty sig till de
trötta grå ögonen än de som lånat färg av blåklinten. Det är också de brustna grå som står
för den äkta och stora kärleken, en mors kär-

tmmpe du nu med tmsad Sko'
___D"ömm'mfråÜ mlekonwlleår
fomle de] md” mlse'

lek

Ytterligare nagon blomma kan man anse
vara typiskt ferlinsk, åtminstone i så måtto att

Det som Står íblommors tecken och Särskilt

ide iögonfallande blommornas tecken är ofta
något farligt några exempel:

han återkomïnapde Plockar men och lêfcçrar
den centralt. Milt blanker snon som foll ifjol/
ur anemonens oga”, heter det i ”Invokation",
occh genom placeringenni dubbel rirnställning
far man i ”En ollonborrar varenda fraga” klart
for sig att den yttre skonhoeten hos blomman
ocksa far stod av dess sprakliga:

I

Dessfmkt är röd som Wllmo,
dess frukt

är vit som Snö/
Gud Skyddefó-7, de skimrande bären

Bl ° l
b k
oc: ølffeår lliiflïåiíš iâgneeiinbtïlheoår
och man går kring som en frågefåne

och dåfmgm' lag medfogi
mm mm mile mm Skjuten
1

för alla under som blev i går.
Men ta det oarligt i skir april:
låt inga klumpiga frågor till.
De far så så illa med anemone

den mlemeka skog?

("Mitt lejon håller truten")
Men någon år det som bråkar
därute i hagtornssnåren. _.
Du yrar. Håcken år borta,

och kunde döda

-

vårfågeldrill.

Unik är också ”Misteln”, en av tre dikter

allt blev borta med åren.
En Särskild mn Spelar liljekonvaljen, Särskilt

skull later en hel dikt ta sig an en enstaka vaxt,

till Nils

Väljer
alltså den Speciella Saprofyt som
suger naring av andra och som med sin medverkan att drapa Balder sa orattvist blivit en

när man råkar veta att den hörde
Ferhns älskhngsblommorï

c

Eller söker ni bara ett enkelt ting
som en ros, en

forradal-ef blomma'
Oftast ar det inte de fargstarka och praliga
blommorna som diktaren låter skymta förbi,
ofta just skymta förbi i undanskymda sammanhang. I konsekvens med det får de inte
ens något artnamn. Det talas om ”blomst i
paradis” ("Getsemane”), en ”sommar blom-

ring
-

_ en liljgkgrlwlje
som huvudgård?

till mörkrets värld

(,,Inte1_V.u,,)
1
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mar" (”De döda sova"), ”Söt är blommornas
färg” ("Picknick"), "de visor du skrev en
gång/ om blommor och fågelsång" ("Gammal
poet"), ”Snart så blänker det av blommor/ så
i dunge som på torg. ." (”Fru Sorg”), ”Bryt
inga blommor, kamrater, /men minns vårt
ord" (”Med krucifix och med later -”),"”Och
mangen dag tillanda/ en blomma jag hort talas om" (”]ag letade”), "kom aldrig en blomst
till min sökarstav” (”Ständigt tommare händer”), ”Blomdoft och fågellåt/majnatt i bidan"
("Tystna din fråga"), "och dessa blommor grupp vid grupp /som du så itigt radar upp”
(”Men när hon vilar”), "Över bila och kors och
martyrium/ ska den lysa till blomma i vår."
(”Libertas”).
Det är, som synes, ett dominerande grepp
hos Ferlin detta att bara tala om blommor och
inte specificera. ]ust det som han själv gick till
attack mot när det gällde påbuden för
schlagertexterna.Men när han väl specificerar
handlar det ofta om blyga blommor:

Människor gingo i nöd och brist
och bröto en björk och en liljekvist
vid pingst- och vid midsommartider.
(~Kungabanad~)

_

Då sken de upp och mpte: Se/
än lyser björk och lunden

("Den stora kometen”)
Hans Stav

(”Per G nt”)

y
Och som vi alla minns finns detta ljusa träd
också i den Centrala dikten ”Inte ens -”;
Inte ens en grå liten fågel
och aldrig en björk som står vit
Men den vackraste da en
som sommaren ger g
har det hänt att jag längtat dit.

Du gamla och stillsamma gamma
med ögon skumma av sorg,
du säljer ja blåsippor, ser jag
nu köper jag hela din korg!

-

Tyfågelen Sjunger nog

fast Skövjad Skog
1-

Och djupt dar granaten plöjt
l kl k h"'t.
W pym an OC un 0]

h
(

Gammal Poet

-

Det ligger nära till hands att se ett mellansvenskt öppet landskap framför sig, ett stycke
Värmland, ett stycke Roslagen. Och fågeln och
tradet :bjuder utan att vara det minsta glansfulåa pa än overmaktig konkurrens till det som
ar insi es.

(//Om Vårenff)

som fb-1,1,

”flag” blaïkmsf

blfatt solsken W hans mynt
dar han stormar Over gardagar n
”antagen som Par Gym'

I en naturlyrík som sällan sysslar med naturen blir det nog just de minst iögonenfallande naturföreteelserna som är de mest artegna_ Det gäller inte minst gräsenz ”De döda
Sova under Sommargräsen (,,De döda SOVa,,)l

)

Av de artbestämda 1 övrigt kan nog nagra vara
/I
1/
givona av sammanhang och miljo. Flitig Lisa ,
_

fog/')' nvideslflar ( Víït lyser molnet/rä;
fladelïfalmïn f ( Flasko ) Veroloallfaduk
( Om bocker ). Det kan kanske ocksa galla om
den dystra granen som trots sin koppling till

”i tidlös frid över gravens kulle/ och gräsets
hån" (”Gratispassagerare”), "skall sten ej läggas på sten/ men gräset gulna i morgonväkt"
(~_ Ända till Spenabam,,)_ och två gånger/ dels
1 ”Den Stora kometen
dels i ”observation”

döden i folktron bara dyker upp en enstaka
gång hos dödens moderna diktare:

varierar Nils Ferlin kontrasten mellan det lilla
och det Stora.

(GardStangO”)'oßegafjonna

(HDU Ser det

När eken föll

Åtta små granar kring skrindan stå,

fört,-1-rd och bh-nd

i stormens vreda marseljas,
stod kvar ett litet dallergriis

aklmm I Salaona öde
och är du Sa nöjd' du döde?
(//Sign//)

och bugade for vind.

Nej, Nils Ferlins träd framför andra är björken;

IENNY WESTERSTROM
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Ferlin-skylt
invigs i Klara

Ferlin på
Skansen

Som framgår på annan plats i detta nummer av Poste Restante invigs söndagen den 1
oktober, kl 14.00, en ny skylt i serien "Det litterära Stockholm”. Nu uppmärksammas Nils
Ferlins författarskap och skylten kommer att
sättas upp invid Klara kyrka, i närheten av K
G Bejemarks uppmärksammade Ferlinstaty
vid Klarabergsgatan 35.
Den dikt som kommer att återfinnas på skylten är ”Inte ens -” ur diktsamlingen Goggles”

En höstfager dag i början av oktober i fjol
intog Ferlinsällskapet det så kallade Ordens-

huset på Skansen.
Det var ju under Hasse ”Ich bin ein Ferliner” Alfredsons chefstid som Skansen öppnades för de litterära sällskapen i Sverige. Och
nu, söndagen den 3 oktober, var det för fjärde
gången dags för vårt sällskap att manifestera
oss på Skansen.
Ett till bristningsgränsen fullsatt ordenshus
tog med hörbar entusiasm emot Nils Ferlins
poesi, förmedlad bådeirecitation och tonsatt
form av Tor Englund, Monika Lilja och undertecknad. Sällskapets sekreterare, Annika
Luttropp, skötte med den äran bokbordet,
sålde tallrikar, Ferlinskivor och värvade nya
medlemmar.
Ia, dagen får nog betecknas som en succé
noterar undertecknad som va' me!

(1938).

Invigningen förrättas av representant för
Stockholms stad i samarbete med Nils Ferlinsällskapet. Det blir tal av ]enny Westerström
och sång av Ove Engström och Monika Lilja.
Efter invigningen leder Erland Ros, komminister i Iohannes församling, en vandring i
Klara.
Arrangörer är Stockholms stadsbibliotek,
Gatu- och fastighetskontoret och Stockholms
stadsmuseum.

OVE ENGSTRÖM

\

/
Tor Englunds dikter tonsatta på ny CD
Nils Ferlin-sällskapets eminente skattmästare och tillika Poste Restantes förste redaktör har under flera decennier skrivit dikter. Han har påbrå, den gode
Tor. Hans far var ju Nils Ferlins vän och diktarbroder, poeten Carl Emil Englund.

Nu har ett urval av Tors dikter blivit tonsatta av en annan av sällskapets
styrelseledamöter, nämligen sångaren och kompositören Ove Engström. Ove
är, när detta skrivs, i full färd med att arrangera och spela in tonsättningarna på
en CD som, om allt går enligt planerna, kommer ut under försommaren.

ÛßßHÜIIH§
Skulle Du, kara lasare, vilja forhandsbestalla ett exemplar av den
ännu odöpta skivan till specialpris 129:- (ordinarie pris 189:-)
så sätt in denna summa + 10:- för porto, det vill säga totalt 139:på MUSICant Records postgiro 81 18 44-0
och märk talongen ”Tor- Oves CD”

\

I_HÜH§§HÜHHÜHIIÜHI§ÜIW__QH0
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Människan

En visa diktad av Tor Englund vid ett stup med benen dinglande ner i avgrunden.
Tonsatt av Ove Engström

åï ' ål4ši.i.ë.1..¿L.i flnaiilv!
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Nu människan satt sig i centrum.
Hon sitter i världarnas nav.
Hon sitter där och hon förvandlar
sitt paradis snabbt till sin grav.

mig, hur långt kan vi vandra
tills blodet i stövlarna känns?
Ty när vi skall plåga varandra
då finns ingen yttersta gräns!

Ty människan klänger och klättrar
på stegar högt upp i sin värld
och don ar, förändrar, förbättrar,

för visst är det konstigt beställt.

Så säg

Fast några de skriker av smärta,

-

Den ene han dör utav fetma
den andra han dör utav svält!

förenklar sin undergångsfärd.

Du, djävul - du trodde du var nåt -

Men djävulen känner sig sliten.
Vårt spel är nu bättre än hans!
Han känner sig bortglömd och liten
och har inte längre nån chans!

en marknadsfigur ibland pack

-

men stick inte upp härför då du,
då krossas du under vår klack!

Och människan sitter och plockar
bland cellerna med DNA.
Min gu d det du gjorde var duktigt
men långt ifrån tillräckligt bra!

Vi sitter med bomber av väte!
Långt bortom linjer och sans
och dansar med gud och atomer
vår sista uppskruvade dans!

-
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Ferlinutställning i Norrtälje
Lördagen den 25 mars
öppnade Roslagsmuseet i
Norrtälje utställningen Nils
Ferlin i Roslagen. Den pågår till lördagen den 20 maj,
då en Ferlinstaty avtäcks
vid Nils Ferlins gränd i staden.

Det är en liten men laddad utställning som museet
visar upp. Här finns konst-

verk från Ferlins hem i
Norrboda, hans cykel, böcker, tidningsurklipp och
smidesmästare Konrad Nyströms byst av skalden som
i större format skall avtäckas i maj. Därmed blir
Norrtälje den tredje staden
som har ett konstverk knutet till Nils Ferlin.
Utställningen öppnades
av Esse Iansson, som personligt och informativt berättade om Ferlin och särskilt lyfte fram skaldens förmåga att skriva dedikatio-

“ef

1 bÖ°1<@f han Öveämnade till vänner. Nils Ferlin

-

J

l

Q'

,_

'C

-

fx

i

“

Esse
iLa'nna

4

al»

bosatt

dedikationens mästare.
Kickan Losell, Norrtelle

Söder Om

s

Lugff dlkten Om en

snickares kloka hammar-
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fll-Éllagsmufeet"
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is erinsc
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under invigningsdagen.
Text-

LENNART JANSSON

foto; HANNA vÅGL1N-]ANssoN

wllßv
Upsala Nya Tidnings löpsedel i Norrtälje
måndagen den 27 mars upptogs nästan helt
av invigningen av Ferlín-utställningen.

“(3381 ff”
E
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invigde
utställningen
om skalden i

O-talet

dikter som Ferlin skrivit i
Och

Nßfffälif

Nils och
Henny
dit ttade
i mitten
av

mäßë-NDA

]arl har värvat 200 Ferlín-medlemmar!
Iarl Magnusson heter Nils Ferlin-sällskapets främste medlemsvärvare, sedan ett drygt
kvartssekel bosatt i Borlänge. Sedan 1998 har
han ensam sett till att sällskapet utökats med
inte mindre än 200 medlemmar!
Nu hoppas ]arl Magnusson att hans ambition smittar av sig och befrämjar en medlemsökning i hela riket.
En ökning av det sammanlagda antalet
medlemmar till 2000 under året torde vara
möjligt om vi bjuder till, säger han.
Till den siffran fattas det närmare 700 så
gack och gör sammaledes som ]arl!
Vem är då denne eldsjäl? ]o, ]arl Magnusson är född 1933 i Värmland, närmare bestämt
i Gunnarskog utanför Arvika. Intresset för ly-

-

tïfïíïïïsïïfílfivírfïålšfaïsll

fik Vlmads tidigt- I en ïtsfviu Radio Dalarna iluni 1998/ med titeln ”Jarl Magnusson l

åÉZflf§íÉ;.ÉZï1§ÉÃf
pet han är också en índerhållunde estradör.
Foto: Bo Persson.

1

-

närbild", berättade han att hans mormor, född
1872, ofta citerade dikter.

tagsledare lär lyrikintresset ha satt sina spår i
Såväl b0l<Slt1t S0m andra handlingar!
Som 60-åring, 1993, pensionerade sig Iarl
lVlagnL1SSOn - han Ville ha tid för annat- Han
beskrivs som "allätare” på lyrikens område
och han läser gärna dikter i olika sammanhang, bland annat i Borlänges Wermlandsgílle
där han har ett mångårigt engagemang.
lNilS Ferlin-SällSl<aPet har larl MagntlSS0n
varit medlem sedan början av 80-talet. Men
det var i samband med hundraårsminnet av
NílS FerlinS fÖdelSe, 1998, SOnn hanS medlemsvärvande tog ordentlig fart. Han tog också
tillfället i akt att göra ett upprop i det ovannämnda radioprogrammet och sedan har det
bara rullat på. I april 1999 kunde han notera
154 nya medlemmar sedan året innan. Nu har
alltSå Siffran Stigit till 200Men Iarl är inte den som vilar på lagrarna.
Han arrangerar även Ferlin-sammankomster
i Borlänge vid vilka trubadurer och föreläsare
medverkar- Och givetvis deltar I arl Magnus-

Som 13-åring fick Iarl sitt första arbete, som
springschas i en järnhandel. Men den unge

värmlänningen var äventyrslysten. Morfar
hade tillbringat några år i Amerika och Iarl
längtade Oekså nt i Stora Världen
Som 15-åring for han till sjömansförmedlingen i Göteberg Oeh mönstrade på en båt Sem
först gick till Finland och sedan till Melbourne
i Australien. Den första resan tog ett år. Sedan

bar det av till 5 dameril<a_
_ Men jag blšv inte så gammal på Sjön, har
han berättat i en intervju i Dala-Demokraten.
]ag insåg att Sjömanslivet inte var något för

mi

_

âlemma i Värmland igen fick han se en annons iArvika Nyheter om volontärutbildning
vid Ing 1 1 Stockholm. Jarl sökte fast anställning där. Under tiden som stamanställd studerade han sedan tre år vid Försvarets läroverk i Uppsala.
År 1961 lämnade han det militära Qeh blev
transportchef vid ett företag i Västerås och
senare i U sala. Som 40-årin kom han till
Borlänge gfh blev VD vid Bârlängeortens
lastbílscentral, sedemera MaserFrakt.
Intresset för lyrik har följt ]arl genom livet.
Under sejouren till sjöss läste han mycket, berättar han i radiointervjun. Det fanns ju gott
om tid. Och under de många åren som före-

SOn OCl<Så SjälV SOm reCitatÖr-

När det gäller Sång därerI10t har larlf SOITI
han uttrycker det, näringsförbud.
- En av mina döttrar undrade Om jag inte
hörde när jag bytte tenart, sa han i radioprogrammetESSE IANSSON
21

INils Ferlins,

NW medlemmar

EV

Alfredsson, May-Britt, Borganäsvägen 31 D, 784 33 Borlänge

år

Appelquist, Hanneke, Högsätersvägen 18, 127 38 Skärholmen
Antonsson, Maj-Britt, Algatan 3, 784 65 Borlänge
Bengtsson, ]erry, Ture Nermans grand 6, 112 37 Stockholm
Dawidson, Ann-Lis, Ingelsgatan 15 A, 784 35 Borlänge
Dawidson, Tage, Ingelsgatan 15 A, 784 35 Borlänge

h
k
Monl a LI la _ komposltor Oc Sangers a'
tillika trubadurpristagare och styrelsesuppleant l Nils Ferlln'5ällSkapet _ är sjungande

Detlof Engholm, Karl-Erik, Drejargatan 4,113 42 Stockholm
Enrling,M1a, Hju1bäcl<41s, 793 97 slljansnäs
Elfving, Jan, Nasselsrigen 75, 165 65 Hässelby

gnlele På Vlsreser Sena arrangeras aV lVlYSan'
ReS0r ABDen 23 mal Ûen den 29 allgllsrl leder nen
resor i Nils Ferlins och Evert Taubes tecken
till Länna och Furusund i Roslagens famn.

Eronn, Elisabeth, Skolvägen 21, 793 33 Leksand
Eriksson, Kersfrn, Mgvägen 3, 703 48 Örebro

Freiholtz, Britt, Skräddarbacksvagen 101, 784 56 Borlänge
Frldström, Carl Bertil, Backvägen 6, 1 tr. 169 55 Solna

Avresan sker från Odenplan / Karlbergsvägen i Stockholm kl 9.00. Första anhalten är
Länna kyrka där det blir förrniddagskaffe i församlíngshemmet. I kyrkan berättar poeten och
förre kulturredaktören Esse Iansson om Nils
Ferlin, som kom till Länna på 40-talet- och så
blir det förstås Sång av Monika Li1ja_
Färden går så vidare till Furusund där lunch
-

-

heter
d
Sun

°

--

-

63

Frisk, Märta, Skytteholmsvägen 24, 2 tr. 17144 Solna
Faust, Ann-Mari, invernessvägen 10, 182 76 Stocksund
F0rSgf@H,

šasselbefg'

Björnfnfívägen

6, 791 45

P: Malsšnuls Väg lå:

ermansson,

-

att få höra Evert Taubes Vals i P-u1_u_

Falun

agny,

ungsgatan

,

:É Éïflängâ

i ipsta

Iohansson, Ingrid, S]ob]ornsvagen 70, 117 67 Stockholm

Ionsson, Rikard, Kavallerivägen 8, 192 78 Sollentuna

.

..

_

Iönsson, Sten, Nils Ferlins väg 23 B, 682 34 Filipstad

_

Aterfard nu Stockholm Sker kl 1500' Pnset
før resan ar 95 kronor' lnkluslve ant'
Nils Ferlin skrev om Dan Andersson att

Karlén, Barbro, Iungfrudansen 54,
-»

från Klarabergsviadukten kl 07.30. Ater i
Stockholm kl 18.30. Priset för denna resa är
495 kronor. Telefonnumret
AB är Ü8-441 89 1Ü.

till

Mysan~Resor

/

Lundh, Hans, Skenhyttenäs, 784 96 Borlänge
Löfgren, Clara, St Paulsgatan 14, 4 tr. 118 46 Stockholm
Mix, May, Rönnbärsgatan 5, 784 52 Borlänge
Rahm, Britta, Wallingatan 27, 784 33 Borlänge
R h ,G
, W ll'
t 27, 784 33 Borlän 6

\
G

S

Rïleliidss:I1:l::ust:n,nl:/Éêållelvägen 22, 832 53 Fïösön

att alla meddelanden Om andrlngar
aV namn eller adress (5l<rlV lydllglf
textaf raekl) 5l<lCl<a5 dlrekr rlll
Nils Feflln-Sällskapets 1'I'l9Cll9I1'lS-

Sundqvist, Åke, Vasagatan

10

A,

8

tr, 784 32 Borlänge

Svensson, Sonja, Hööksgatan 2 A, 652 29 Karlstad

Solum, Leif, Sahlstedtsgatan 4 B, 784 33 Borlänge
Steen, Ulla-Mariarme, Tunavägen 224, 784 62 Borlänge
Winblad, Lisa, Hedgrindsgatan 9, 811 61 Sandviken
Örn, Ro er, c / o Stephanie Severin, Hjortv. 3, 587 31 Linköping
..
g
Ornbrand, Birgitta, Stora Mossens backe 14, 167 56 Bromma

Sel<1'ete1'a1'EI

Annlka Lu ttro
-

Surbrunnsgatan 55, 8 tr
113 27 STOCKHOLM
E 0862 99 84

6 tr. 171 51 Solna

Kloth, Barbro, Terrängvägen 60, 177 60 Iärfälla
Larsson, Ann Margret, Ostermalmsg. 80, 114 50 Stockholm
Larsson, Stig, Såningsvägen158, 175 52 Iärfälla
Lilieblad, Bo, Heidenstams gata 28, 584 37 Linköping
Lindholm, corhe, Eskaaervägen 48, 183 58 Täby
Lindkvist, Gunvor, Logatan 3, 784 50 Borlänge
Litteraturvetenskapliga Inst., Helgonabacken 12, 223 62 Lund
Ludvigsson, 1<emy,Lakheden Åsen, 633 92 Hagfors
Lundgren, Brita, De11enSväg 24, 120 58 Årsta

hans)/llsor
qevertraffade 1 Svensk lynk '
Monlka Lllla al: aven Den A_nderS_SOn'tO1kare
een leder Sem Slnnåanele gnrrle _ nlleannnana
med Esse Jansson _ en resa tlll Dan Anders'
sons hemtrakter l Dalarna den 16 mal- Aëvresa

\

1011215,

Grönvallf Anlraf Byalašavaåen 6118745 Täby
Hallgren/ Bernlf Snesåalan 22/ 784 54 Borlänge
Hallsten, Barbro, Musikanten 15 B, 784 41 Borlänge

Nya ständiga medlemmar till Paste Restante nr 1/2000
Hansson, Monica, Brottare, Fröjel, 620 20 Klintehamn
Zeipel, Cege, Bergfotsvagen 6, 852 34 Sundsvall

/
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vERI<sAM_HETsBERATTELsE
FOR AR 1999
Nils Ferlin-Sällskapets styrelse har efter årsmötet
den 31 maj 1999 bestått av de ordinarie ledamöterna
Ienny Westerström, ordförande
Olof Ögren, vice ordförande
Tor Englund, skattmästare
Esse Iansson

Lars Löfgren
Ove Engström

Annika Luttropp
Marianne Moll
samt av suppleanterna

Olof Ögren
Karin Nordell
Karl Rikard Richardson
Monica Lilja.
Som redaktör för Poste Restante har Esse Iansson

fungerat.
Valberedningen utgörs av Eric Midfalk, sammankallande, Maj Brit Carlson och Elisabeth Iönsson.

Revisorer är Christer Knutson och May Midfalk.
Styrelsen har under året haft fyra ordinarie sammanträden.

Curt Enström, inte bara mångårig ledamot av
Nils Ferlin-Sällskapets styrelse utan också dess eldsjäl framför andra, gick hastigt bort kort före årsmötet. Hans ande svävade över tillställningen, och
ordföranden och era andra talade till hans minne.
En fond till hans minne har också instiftats på initiativ av hans barn. Dess avkastning tillfaller sällskapet. Också här passar vi på och tackar honom
och hans efterlevande för det de gjort för sällskapet.

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Ka ss a
Ifostgiro
Ostgötabanken
C E Fondkonto

SKULDER
Förutbet. medl.avg.
Nils Ferlin fonden
C Enström fonden
Ständ. medl. Fond

1999

1998

44
86 312
138 131
105 727

44
25 677
159 001
122 571

330 215

307 293

42
40
142
22

41 975

275
000
875
680

40 000
125 000
23 400

247 830

230 375

Kapitalkonto

76 918

76 918

Ärets resultat

5 467

EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL
RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Gåvor
Samkväm mm
NF jubileum
Räntor

SUMMA INTÄKTER

330 215

307 293

1999

1999

73 395
41 796
39 654
7 346

92 900
69 360
64 165
46 270
13 983

162 191

286 678

KOSTNADER
Poste Restante

62 887
45 000

Stipendier
NF jubileum
Samkväm mm

Ovrigt
SUMMA I<osTNADER
Årets resultat

SUMMA

38 208
6 129

134
84
84
26
13

156.724

344.530

5 467

57 853

156 724

2s6 678

\
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Årsmötet hölls den 31 maj i Eriksbergs festvåning. Efter årsmötesförhandlingarna intogs en festmiddag med ett sjuttital ferlinvänner närvarande.
En uppskattad underhållning följde därpå.Ett eftertryckligt tack går till dem som ställt upp med sång,
spel och recitation vid årets välbesökta möte.

Medlem i

NILS FERLIN-SÄLLSKAPET
blir man genom att sätta in
årsavgiften 100 kr

1999 års Ferlin-pris tilldelades poeten Eva Runefelt, medan trubadurpriset gick till Rolf Mårth. Ett

(studerande och pensionärer 75 kr)

särskilt stipendium tilldelades Ferlingruppen i
Filipstad som mottogs av dess ordförande Gunilla
Iansson. Pristagarna bidrog på ett mycket uppskattat sätt med diktläsning och sång. Prisutdelningen
skedde på Nordiska Museet. Efter prisutdelningen
avåts en festmåltid.
Styrelsen framför ett tack för alla de gåvor som
influtit under det gångna året.
STYRELSEN

799
500
856
652
724

på pg ss 21 ss-6.
Livstidsmedlem blir man
för 900 kr.
Glöm inte att skriva namn och adress.

Skriv tydligt, texta, tack!

\
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KALLELSE
Nils Ferlin-Sällskapets medlemmar hälsas vamt välkomna till
Roslagens huvudstad - Norrtälje
som firar Stadens dag i litteraturens tecken
På plats

lördagen den 20 maj år 2000
kommer såväl Nils Ferlin-sällskapet som Albert Engström-sällskapet att finnas!

FERLIN-UTSTÄLLNING
Dagen inleds med besök i Roslagsmuseet (mitt emot busstationen)
där vi mellan kl 12 och13 tar del av utställningen "Nils Ferlin i Roslagen”

Kl

STADSPROMENAD
litterär stadspromenad genom Norrtälje
som avslutas i Nils Ferlins gränd

13.00 tar Lennart Iansson oss med på en

FERLIN-STATY INVIGS
Kl 14.00 inviger kommunfullmäktiges ordförande Kurt Lodenius en Ferlin-staty
i Nils Ferlins gränd. Sång av Ove Engström

ÅRSMÖTE
Kl 15.00 kliver vi ombord på s/ s Norrtelje i hamnen. Där hålls Nils Ferlin-sällskapets årsmöte i aktersalongen. Föredragningslistan upptar bland annat nominering av kandidater till årets Ferlin- och
Trubadurpris.

MIDDAG
Efter årsmötet smörjer vi kråset ombord i aktersalongen. Här serveras som förrätt Purjolökstimbal
med sikrom. Huvudrätten består av Gösfilé med apelsin och rosmarinsås. Öl eller annat bordsvatten
samt kaffe och kaka ingår. Vin eller andra alkoholhaltiga drycker får beställas separat. Priset för middagen är 220 kronor.

ENG STRÖM-FERLINKONSERT
Kl 19.00 får vi vara med om en unik konsert i Roslagsskolans aula. Ove Engström har tonsatt dikter av
Albert Engström som han kommer att framföra och Roslagens egen Engström-tolkare Michael Blum
berättar Engström-historier. Vidare får vi förstås lyssna till Nils Ferlins tonsatta dikter. Övriga medverkande är bland andra Monika Lilja och Rolf Mårth.
Entréavgiften för de båda sällskapens medlemmar till konserten är 50 kronor (ordinarie pris 80 kronor).

i middagen, 220 kronor, och vid konserten, 50 kronor, sker genom
inbetalning till Nils Ferlin-sällskapets postgironummér 35 21 55- 6 och ska vara skattmästare Tor
Englund tillhanda senast den 12 maj.
OBS! Anmälan om deltagande

OBS! Viktigt! Glöm inte

att på talongen ange vad Du betalar för. Alltså: middag, konsert, årsavgift.
ÖVERNATTNING

För den som så önskar kan övernattning ske på Hotell Roslagen, vid infarten till Norrtälje, till rabatterat pris för Nils Ferlin-sällskapets medlemmar. Enkelrum 590 kronor, dubbelrum 710 kronor. Boka
direkt per telefon 0176-171 80.

DIREKTBUSS FRÅN sToc1<HoLM
För den icke bilburne rekommenderas SL Direktbuss 640 som avgår från Östra station (T- banestation
Tekniska högskolan) kl 10.15 (i Norrtälje kl 11.15) alternativt buss 644 som avgår 10.45 (i Norrtälje kl
11.52).

Tillbaka till Stockholm tar man sig med Direktbuss 640 som avgår från Norrtälje station kl 21.15. SL:s
månadskort gäller.

Varmt välkomna

till en minnesrik dag i det vårfagra Norrtälje!

Frågor? Ring Esse Iansson på telefon 0176-268 130
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