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Den här hälsníngenfíckförfdttaren Carl Emil Englund av sin vän Nils Ferlin 1930. Curl Emil Englund skulle i år hdfyllt 100 år
om han levat. Se Tor Englunds mínnesartíkel på sidan 13.

Ornsldgsbílden:
Nils Ferlín framför den lilla stugan i Lännaby i Roslagen som han och Henny hyrde av
Elin Axelsson. Här sammanställde han diktsamlingen ”Mecl många kulörta lyktor”
(1944). Teckning av Gunnar Brusewitz.
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Ordföranden har ordet

Parapsykologi i Länna
Som framgår på annan plats i detta num-

mer av Poste Restante hade jag glädjen att
som sällskapets ordförande tala på den
traditionsenliga Ferlindagen den 3 augusti i
Länna. Lite förvånad blev jag dock när man
berättade att det var första gången en ordfö-
rande kommit.

Det var en underbar sensommardag på den
grönskande sluttningen ner mot sjön. Träden
stod raka med lövtyngda kronor där solen si-
lade ner på marken. Svalorna pilade högt över
den sjuhundraåriga stenkyrkan, omgiven av
sekelgamla gravvårdar. En pastoral idyll.

Och platsen kunde inte ha varit bättre vald,
just där kyrkbåtarna brukade landa om sön-
dagarna. ”Länna” betyder ju landningsplats.
Det var också här Nils Ferlin ”landade” och
kom till ro efter stormfyllda år på mörkare och
mer dramatiska farvatten än den solglíttrande
Lännasjön.

Och det var här han hyrde sitt första ankar-

grund' den lina röda Stugan med Vita knutar [nn Mårtenson ordförande 1' Nils Ferlin-sällskapet
som ligger bara ett stenkast från vår samlings- ram. Esse Ianšson A

plats den där söndagen. Fast det skulle dröja

rörran nan teg nera steg UPP Pa stegen nar lätt uppgift eftersom den stora publiken re-
det gande nestadsstandard- Fran stugan Pa 24 presenterade en bedövande sakkunskap, litet
kvadrat meter till Norrboda vid sjön Addarn. som att bjuda pagarparn pa bröd Men det var

Dar blev nan nerre/ ”stYekeg0dsagare” sern åtminstone för mig en behaglig vandring i ett
nan slatv rrenrskt kanade sig/ Över 24 tunn' intressant, dynamiskt och skapande förflutet.
land jord. Fast sitt bohemeri hade han inte Många nade ju också personjiga mmnen

tarnnat bakom sig- Hans skrrvberd Var nka från Nils Ferlin i Länna eller hade hört släkt
VndVnXet sern trdrgare/ ”en röra aV tVa och vänner berätta om honom och hans ”fram-
vichyvattensflaskor, en öl, ett förstoringsglas, fart” i de jugna omgivningarna, ajjt från arm-
ett par tablettaskar, några medcinflaskor, en brytning trjj Steppande noe kyrkoherden r

flaska vademecum, ett stearinljus och en fe- Länna en nyarsnattl aut medan Henny sjöng

berterrnerneter Marseilläsen. Och några nya rön eller bidrag
Dar skrev nan/ nerst Orn natten/ rned Vag' till litteraturhistorien blev det väl heller inte,

garna fullhängda av Klarakamraternas tavlor en nästan pmöl-hg uppgift efter jenny WeSter_

' Antenn/ X'et/ Osear Bergrnan/ Börje een an' ströms banbrytande verk om honom.
dra - kaffekokare, cigarretter och en älskad Men någonting uppseendeväckande nande!

katt bredvid- Nils Ferlin var närvarande, åtminstone hans
tag försökte ge en kemprnnerad redegö' ande. Iag är inte alldeles övertygad om tro-

relse för Nils Ferlins liv och leverne, alltifrån Värdigheten i Spiritism och parapsykologi,
Karlstad via Filipstad till Stockholm och men nar jag citerade dikten //Lugnt" och fram_

Ktarakvarteren/ rör att avrnnda med aren r höll att ljudet från en snickares hammarslag
Resragen/ de kanske tlnsaste- Det Var rngen vittnade om Ferlins stilistíska förmåga, att

F

:vr-_-ett
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En LP-raritet finns nu överförd till CD
Ewert Ljusberg och Göran Iohansson framför Nils Ferlin

Esse }ANssoN

En LP-Sl<iVa rned titeln "5Plitter nya ViS0r och "Gatsoparns visa”. Samtliga tonsatta av
- Nils Ferlin” med solisterna Ewert Ljus- Josef Brinë. sammanlagt får vi lyssna till 20

berg och Bernt Iohansson utgavs 1986. Den är Spår på denna Skiva,
sedan länge utsåld. Men nu har skivan ”åter- Ewert Ljtigberg inleder med sin egen ten-
uppStått" SOn"l CD! Bättre "tajn1ad"l<Unde Ut' sättning av "Gravöl” ur ”En döddansares vi-
givningen l<nalDPaSt Vara Ined tanl<e på att sor”. Den följande, ”Bröder under vindar sju",
Ewert Ljusberg får årets Trubadurpris av Nils framförs av Göran johansson som aven gjort
Ferlin-SällSl<apet- Det är dOCl< rena Slnmpenl melodin. Han svarar även för tonsättningarna

I ett brev till övertecknad skriver Bernt ]o- till ”Vårrimmeri”, ”jag åker i bil", ”Då vän-
hansson att Ewert och han tidigare velat ge ut der jag ett n0tblad”, ”Ett gammalt mag-
skivan men att kostnaderna har varit för höga, debnrgerspel”, ”Hur 5l<tille det bli min kara",
men att nu l<O1'I1 tillfället. ”Luffa1'S1;@pp” Oçjh ”1\/[ln Stad",

”En betydelsefull skillnad från förr är att Ewert Ljngberg har tonsatt ”serg” ur
inga egenprOdL1Cerade plattOr l<an SällaS i bn- ”Barfotabarn”. Här framförs också Lille Bror
tik på grund av förbud från distributörerna. Söderlnndne toneattning av ”Cirl<n5”, Torgny
De blir alltSå Väldigt Svåra att få tag På- En- Björks välkända melodi till ”I folkviseton” och
daSt jag Oeh EWert LlnSberg har några eXen1- slutligen ”Luffarstepp” som fått toner av Iack
plar”, skriver Göran Iohansson i sitt brev. Leml<0W,

På Sl<iVan n1edVerl<ar n"l1lSil<erna HanS Som framgår av de återgivna vistitlarna är
l\/lutl1aS, dragSpel, Sture NOrdin, baS, Blörn den här skivan ingenting mindre än en raritet
Ståbi, violin och mandolin och Kjell Westling, Och det ar glädjande att materialet nn ant1í_

flöjt, klarinett, basklarinett och saxofon. gen finns överfört till CD_ Att det är två ut-
5l<iVanS titel alluderar fÖrStåS på Ferlinß ViS- omordentligt fina visartister och framstående

Samling "Tí0 Splítter nya ViS0r tryCl<ta i år" musiker som svarar för framförandet är ytter-
(1941) Oeh därifrån är en del aV materialet lialn- ligare en anledning till att förvärva skivan!
tat. Det är visor ur Nils Ferlins och Iosef Brinés Den Säljs alltsa inte 1 handeln men kan be-

fern radiOSpel, S0n1 eXe1nPelViS "Knall-BrittaS ställas av Bernt Iohansson, Ringvägen 9 a, 118
visa", ”Auktionsförrättarens visa", ”Ett gam- 23 Stockholm. Tel 08-668 96 82, mobil 073-984
malt magdeburgerspel”, ”Kanonfotografen” 55 34_

.«_=;;i;@=;e.,;==;\~\;;;a,<wa;amwa:;=ta=faam;aeaaW=ainein.ewa-.a.a.a»a.aan»a......»=»»»».ma.a»aa»am.,»we..»a.aaaw»a1:=.;a=a1..=W.==<=amigaßmaiasiaaaaiaeaet-aaaaeaaaazaazsiaswssxssia:æeæaeßzeszeszsszsse:mrrsiweßesezssmsn-rasa»-zßszmaitzueaaaarusaaaaamapwwwwaa

med ögonblickets snabbhet i några rader kon- högtiden den 15 oktober på hotell Continen-
kretisera ett stycke verklighet i exakta, ja- tal. Då kommer sällskapets poesipris liksom
panskt avskalade formuleringar, då hände trubadurpriset att delas ut. Ärets pristagare
något dramatiskt. Vid Slutraderna, "Lugnt ansluter värdigt till den långa rad av fram-
ljL1deríhuSet en vinterdag/ en SniCl<areS l<lOl<a stående författare och viskonstnärer som re-
hammarslag", kom plötsligt ljudet av ham- dan hedrats. Namnen är, som närmare pre-
marslag, långsamma, avmätta, klokairiktning genteras på annan plats, Göran Palm och
från det lilla huset bakom ett dignande bus- Ewert Ljusberg. Mycket annat kommer också
kage! att ske. Välkomna! Och ta gärna med nya

Iag är övertygad om att Nils Ferlin var med medlemmar, helst något yngre än jag. Vi måste
oss då och att han gladdes över det han fick vända på ålderspyramiden i medlems-
se. Så många människor som samlats för att registret.
minnas honom och hans diktning! Låt oss åter-
komma nästa sommar! Med vänliga hälsningar

Men dessförinnan är ni väl mötta på års- IAN MÄRTENSON
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Årets Ferlinpris till Göran Palm
EssE JANSSON

Vi sitter på ett kafé i Norr-
tälje, årets Ferlinprista-

gare Göran Palm och jag. Gö-
ran är bosatt i Stockholm men
fritidsboende på Vätö i Ros-
lagen sedan 1984. Där har han
under den gångna sommaren
arbetat på fjärde och sista de-
len av ”Sverige En vinter-
saga”, en resa runt vårt av-
långa land skriven på blank-
vers.

Göran inleder med att be-
rätta hur glad han är över att
få Ferlin-sällskapets lyrikpris.
Men än så länge har han tyst-
nadsplikt och får inte berätta
vidare om det.

Först ska sällskapets med-
lemmar via Poste Restante
och pressen få veta vilka årets
pristagare är.

I dikten ”Nyss” i samlingen
”Barfotabarn” skriver Nils
Ferlin att ”Farfar var präst
han - och schartauan - men
jag är ett flarn och ett spån”.

”Shartauanismen en kon-
servativ kyrklig inriktning
med stark tonvikt på den rena
läran och den givna kyrkliga
ordningen", heter det i en
uppslagsbok. Göran Palms
far var präst och jag söker be-
röríngspunkter mean de två Aret Ferlínpristagare, Göran Palm, framför Barnens poesitrad
p0etema_ 1' Norrtälje. Foto: Esse Iansson

- Nils Ferlin hade nog sämre erfarenhet av Göran, som själv upptäckte Nils Ferlin redan
prästerskap än vad jag har haft, säger Göran i tonåren. Han fortsätter:

Palm som föddes iUppSa1a där fadern då var - Pappa läste dikter för sina konfirmander.
präst. Senare var han sjömanspräst i sex år i Först Dan Andersson, och jag tyckte att det
Göteborg innanhanåtervände till Uppsala och sjöng Om hans dikter på ett Särskilt Sätt
Samariterhemmet. Sedan blev han kyrkoherde Sedan upptäckte jag Ferhn HOS Dan fanns det

íFa1un' lugna och sugande i rytmen, hos Ferlin var
- Min far var evangelisk i sättet och inte det korta rader. Vilken ekonomi han hade i

sträng. Och oj, vad han gillade Ferlin, berättar sitt skrivande, han hade något av ett journa-
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listiskt drag i ordbehandlingen! Men trots att men där ville man ha en essäsamling istället.
Dan och Nils var olika i formen så var de i det Då gick jag till Norstedts som gav ur den 1961.

existentiella andliga bröder. ]'ag gillar Ferlins Titeln var ”Hundens besök”. Det var en hund
förmåga att skildra det mest dystra på ett ändå som kom till mig i Spanien.
nästan humoristiskt sätt. Han ärju folkkär och När jag själv började skriva så var det de

hur lyckas man med det när man är så dyster, fria, moderna 40-talisterna som jag tillägnade
kan man fråga sig. Han drog sig inte heller mig, Axel Liffner, Erik Lindegren och Karl
för banala ämnen, han lyfte dem istället. Och Vennberg. Senare har jag återvänt till Ferlin
det finns en värme i det han skriver och en och Taube och de andra mera sångbara dik-
klackspark när han får upp en saltomortal. tarna. Men Ferlin skrev ju också en del fria

På tal om ekonomi och korta rader så har verser, somisamlingen ”Från mitt ekorrhjul”.
även Göran Palm använt den formen i ett an- Tre år senare, 1964, gav Göran Palm ut dikt-
tal kortdikter som i mitt tycke har något samlingen ”Världen ser dig”. Men, säger han,
”ferlinskt” över sig. Här ett exempel: modernisterna hade skrämt bort publiken. Iag

ville nå flera läsare så jag satsade på prosa
5-rading från Roslagen: och skrev debattböcker istället. som gick ut i

_, . _ _ _, . stora u la or.

Radjw kan :lite Sprmg(1fulll Rad] Året :gr 5965 och Göran Palm bröt kontrak-
kan bara springa vackert. Radjur kanner __

_ _ . _. tet med Expressen dar han medarbetade med
helt enkelt inte till mt annat Satt artiklar och recensioner varje vecka.
att springa på. Dom måste springa vackert! _ _ ._ . _.

Vi .oggm/6 behöver in te det - Det gick inte att fortsatta sa om man aven
I ' skulle skriva böcker, säger han.

-Det var Dan Andersson, Nils Ferlin och Hjal- Pet .Var bland arifira debattbockema En
_ _ _ orattvis betraktelse (1966), som nu ska ges

mar Gullberg som var mina favoriter i ung- 0 H k _ . . _ ,,
_. ._ ut pa nytt, och Indo trineringen i Sverige

domen, fortsatter Goran. ]ag delade smak med . ._ _ ._

min far När min två år äldre syster studerade (1968) Søm glorde Goran Palm nkskand' I
. ' _ _ __ _ ”Varf"r har nätterna in a namn” (1971) blan-0 8
1 Uppsjcala var :än ed 1 enålïïeršturforenïg dade han prosa och poesi. I samma veva bör-
som u av en nin som e e e asen. or _ . . _

den gjšrde hon tervju med läns Ferhn jade han arbeta pa LM Ericsson. Han ville fly
från b ik derna ”och 'äna en ar å ett

och fick en handskriven dikt av honom som heder1?š:S_aít,, han Lïtryclâe šet ílšn in_

hon trodde var tillägnad henne och var _ _ _ _ _ .d. _ . ,,
mycket Stolt över Jag minns att jag Vä1_ tervju i Norrtelje Tidning ti igare 1 ar. Iag
di tavundšuk áhenne för den dikten Men var dessutom jättestolt över att jag som är så

dåvisade si] seljiare att han skrivit av sin dikt Opraktisk hlälphgt kunde lära mig att 1Öda'”
g _ . _ Det resulterade i re orta eboken ”Ett år å

1/ 0 /I 0 - P g P
Gardstaiqgo som mgar 1 dlktsamhngen LM” (1972). Men det var också här han bör-

"Goggles I _ . . _ ..

Göran studerade också i Uppsala och tog FS: SïnvlíÉmïïortdlkter som har nagot av
filosofie kandidatexamen. Studierna finansie- e er ms no
rade han genom att skriva artiklar och recen- 3_radin
sioner. Han var också en tid folkhögskolelä- g
rare i Gästrikland och Närke. Gubbar som stinker har den lägsta status,

- Under hela 50-talet var jag litteraturkriti- bilar som stinker har den högsta status,

ker. ]ag började på Arbetaren 1950. Sedan förklara det den som a'r humanist.

skrev jag för Bonniers litterära magasin, Ord
och Bild, Expressen, Aftonbladet och Afton- Kunskapen har vi, det galler bara

tidningen, berättar Göran. Dikter började jag att sprida den till massorna,

skriva i slutet av 50-talet. Iag var på ön Ibiza i förklarade allvetaren ldgmält.

Spanien och läste Ekelöfs diktsamling
”Strountes” (Strunt) 1956. Den förlöste mitt Vi äger inte detta land, vi hyr
eget skrivande. Men det dröjde fem år innan det av naturen sjalv, och sköter vi
det blev en bok. Iag gick till Cavefors förlag, oss inte får vi ge oss av.
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2-radingar

Det ljusnar redan när man utan att
bli rädd törs se hur mörkt det faktiskt är.

Kan någon önska något bättre än
en mänskligare värld? Ia, djuren, träden.

1-radingar

Var ligger dödens väntrum? Mitt i centrum!

Där dagen döps till natt är Satan präst.

Sä länge folk bor kvar bor hoppet kvar.

Vi har det mycket bättre än vi mår.

- Iag stod och tänkte ut ett par rader medan
jag lödde, sedan satt jag på toaletten och skrev
ut dem. Det var ett sätt att hålla tristessen
borta, säger han.

Göran Palm har hela tiden skiftat mellan
dikter, prosa och debattinlägg. Dikter skrev
jag när jag var inåtvänd och prosa när jag var
utåtvänd, säger han med ett leende. Numera
skriver han på blankvers, en form som han
genomgående använder i sviten ”Sverige En
vintersaga".

- Blankvers är en blandform mellan prosa
och poesi, här får jag med allt. Shakespeare
skrev ju pjäser på blankvers. Och så har jag
haft glädje av Esaias Tegnér och Tage Daniels-
son när det gäller den här formen.

Nu är alltså Göran Palm i färd med sista
delen av sin syn på Sveriges samtid och his-
toria.

grundade 1997. RoslagsAkademien har 21 le-
damöter (ett tal som är oslagbart, menade för-
fattaren och konstnären Gunnar Brusewitz
och konstnären Philip von Schantz när anta-
let ledamöter diskuterades vid grundandet).
Hade Nils Ferlin levat hade han förstås varit
självskriven som ledamot - om han nu inte
tackat nej, som han gjorde till Svenska akade-
mienl*

Personalen börjar rensa borden och släcka
ljuset. Då kommer en äldre kvinna in i loka-
len och går fram till vårt bord. Hon börjar
omedelbart att tala, berättar om sig själv, att
hon ursprungligen kommer från Dalarna.
Hon fortsätter med att delge oss delar av sitt
liv. Göran tar det helt naturligt, skjuter in små
kommentarer då och då. Själv sitter jag hä-
pen - lokalen har ju plötsligt blivit ett
”berättarkafé". Samtidigt konstaterar jag att
Göran måste utöva något slags magnetism pä
människor - kvinnan har ju ingen aning om
vem han är!

Efter en stund ursäktar vi oss och går.

*Henny Ferlin skriver i sin bok "Får jag lämna några
blommor . . ." (Bonniers folkbiliotek 1967) att hon vid
ett tillfälle, då en ny stol skulle besättas i Svenska
Akademien, var på besök hos vänner som var nära
alierade med Akademien. Plötsligt frågade de: "Tror
du att Nils skulle svara ja om Svenska Akademien
kallade honom?"

Henny fick ett tydligt intryck av att frågan ställdes
på allvar och tyckte situationen var svår och Nils gick
inte att nå. Men när Akademien tidigare kommit på
tal hade det mötts av ett påfallande ointresse från
hans sida. Med en viss tvekan svarade Henny: "]ag
tror inte att Nils skulle tacka ja."

_ Jag är på Väg att avsluta mitt 25'årSVerk/ ”Det var bra", sa Nils när Henny berättade om det
säger han. Iag kom på idén 1980 och den för-
sta delen kom 1984. Nu räknar jag med att bli
klar nästa år. Den här delen börjar i nordli-
gaste Iämtland via Treriksröset, och sedan föl-
jer jag hela kusten ned till Blekinge och Skåne
och slutar som sig bör i Smygehuk.

Parallellt med sitt skrivande leder Göran
Palm föreningen Liv i Sverige. Det är en för-
ening som vill främja det självbiografiska
berättandet i olika former, i skrift i bokform
och i tal på berättarkafeer.

- På det viset knyter jag kontakter runt om
i hela landet, säger han och får därigenom,
vad han kallar, ett ”underifrånperspektiv”_

Det börjar bli dags att bryta upp från kafeet.
Göran och jag ska på sammanträde i Ros-
lagsAkademien - som jag inom parentes

/ \
hela. ”]ag hade nog inte kunnat svara ja."

Medlem i
NILS FERLIN-SÄLLSKAPET

blir man genom att sätta in
årsavgiften 150 kr

(studerande och pensionärer 100 kr)

på pg 35 21 55-6.

Livstidsmedlem blir man
för 2.000 kr.

Glöm inte att skriva namn och adress.

Skriv tydligt, texta, tack!\ /



Ewert Ljusberg - Trubadurpristagare 2003
ovE ENGSTRÖM

å var prisjuryns arbete klart! Pre-
S sidenten i Republiken lämtland,
Ewert Ljusberg hade fått flest röster och
tilldelats 2003 års Trubadurpris på 20 000
kronor.

Då, som på ett givet kommando, vän-
der sig samtliga närvarande mot under-
tecknad:

- Ove, du skriver väl som vanligt om
pristagaren i Poste Restante, eller hur?
Du har ju rutin och är ju dessutom själv
trubadur.

- Självklart. lag har alltid beundrat
min mångsidige kollega!

När jag efter flera telefonsamtal till
olika nummer slutligen får tag på Ewert
är han som så ofta på turné.

- Grattis Ewert till Ferlinsällskapets
Trubadurpris!

- Val? Vad säger du?
Efter att ha samlat sig några minuter

återkommer Ewert.
- Det var en stor överraskning. ]ag Ewert L]-usberg

hade knappast kunna drömma om att
vederfaras den stora äran av att få erhålla detta díl<ter. "De Sa att mitt spelverk var giga - det klarzal-

fina pris. lag anser mig inte ha gjort tillräek- ret håller sig nog. . _” och andra dikter av Ferlin
ligt för att hjälpa till att sprida Ferlins diktning søm var pappas favoritdiktare vid sidan av Ru-
till en bredare allmänhet. Visserligen har jag ben Nilsson. Pappa kunde recitera mängder
tillsammans med Bernt ]0han550n givit ut en av Clil<te1'. Parddnumret Var en dikt betitlad
skiva ”Splitter nya viser _ Nils Ferlin”_ Men ”Arlekin”; en fransk dikt översatt av Gustav
det var 1986 till 25-årsminnet av Ferlins död. af Geijerstam. Den var femtíoåtta underbara

_ Men Ewert, det var ju på LP-tiden; Oen verser lång och tog en kvart att deklamera.
just i år 2003, har den ju återgivits på CD. Och - Vilken inspiration för en blivande truba-
den fina produktionen presenterade jag nyli- dnr!
gen Sgm ”Veckans CD” i mitt Vigprggram i - l\/lin far Var fÖCld 1896 OCh Var långt ifrån
Radio Viking, så nog är den aktuell fortfa- ensam om att kunna recitera dikter. ]ag har
rande! Ewert, hur kom du första gången i kon- mött många, framför allt arbetare, från
takt med Perlin? trasproletariatet till trygga yrkesmän, som just

- Mitt första möte med Ferlins dikter skedde har ägt denna förmåga- GemenSamt är att de
tidigtilivet Iag var bara i srnås1<01eå1dern_]ag alla har varit födda omkring förra sekelskif-
kan fortfarande med värme frammana bilden tet- lag frågade min för Senare hut det l<0m Sig
av min far sittandes vid årerna i en rgddbåt att han hade lärt sig så många dikter utantíll.
medan någon av mina bröder och jag sitter och Den gamle Syndíkalíßten OCl^1 agitatörn Sva-
håller i utterlinan respektive ett långdrag. Far radeï ”Det Var ett Sätt att föra kampen Vidare-
ror med lugna årtag. Plötsligt deklamerar han: Pöeter SOm Ferlín Oeh Fröding förädlar OCl'1

”Du kajkar och mr i din mnkígg båt gehfår upp en koncentrerar språket till tydliga tankar och
trasa iblarial . . Sedan kunde det följa flera bilder- ÛCh när det gäller att 11pplySa 0Cl1 tala
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för sin sak är dikten ett svåröverträffat medel BZ'0g1fa'_-

att anvanda for att understryka vad man vill Ewert Ljusberg föddes på fredsdagen den 7

ha Sagt” maj 1945 iHede Härjedalen. Nu 58 år senare
Så i mitt hjärta delar jag priset med min far 0 . ..' ' '

och alla andra som jag har hört på vägen. Som
far han Ferlinsallskapets Trubadurpris.

d _ _ ._ tt _, Mellan dessa två punkter ligger bland an-
en nergangne Sloman som Jag mo e pa en nat ”Arets överraskning” med tillhörande sti-

danmarksfärja i början av 60-talet. Han satt pendium i Västervik 1971, Fred Åkerström--erplus lika manga tillsammans med andra ar-
Ferlins ”Nidvisa till människan” och därefter _ ._ _ _ .

,, __ ,, tister, framträdanden vid visfestivaler, med-
Ture Nermans Logner _ Det var en kulturell verkan i en mängd radio- och TV-program och
upplevelse som fick mig att rysa. Det slog Riksteaterns uppsättning ”Joe Hin man_
många välrepeterade teaterföreställningar och . ,, '
konserter som jag har upplevt senare

nen som aldrig dog , samt en bok och ett häfte
_ _ _' med dikter och sånger på härjedalsdialekt.

En annan som Jag 1 anden delar pnset med Åren 1983-96 gjorde han sig känd och folk-
är Nisse ”Fredrik Akare” Gustavsson. Vi satt kär för en bred allmänhet som parhäst till Mar-
och språkade om just Ferlin på färjan Ring- _ _ ,,

skär i Västervik en gång på sjuttiotalet. Vi ta- gêreta Klçnberê 1 TV porogrammet Har duhort den forut? _ Och sa har det fortsatt.
lade om hur älskad han var av folket och om Ewert Ljusberg räknas Våra
hur många kände sig befryndade med honom. ._ _ _,k storsta vissangare och underhållare. Med sin
Så sa Nisse: ”En sak s a du veta. Om du nå- _ . _. _.

starka karisma och sina roande och tankvarda
gon gång hör någon säga att han kände Nisse
så vet du genast att det är en lögnare. För vi

' program lockar han publiken ut på vädliga
_. _ _ _ färder mellan komik och tragik. Iuryn som gav

som kände honom Sa aldng _ Nlsse' V1 Sa' _ honom Fred Åkerström-stipendiet 1989 be-
Ferlin. skrev honom som ”en fullödig konstnär och

Det kallas Visst respekt' i betydelsen hög- entertainer som tar ut svän arna med en
aktning. Och det är med högaktning och tack- .. g

repertoarbredd och rostresurser som speglarht ' tt bl<dt_l\lt ' _ _, . _.

ïïïïnf nlïnšååíïi Så nïï jígemerïe Zííiíïš Ylskënsfens alla m°1gh@*?f fi” fmmd IY-rik till frustande burleskeri, fran kraftfull dra-
och Visan och Peru? . _ matik och medmänskligt engagemang till- Ewert du berattade hur fint din pappa
dek1amera'de_ Men sjöng han Också? äïillektala kluirgheter och träffsäkra paro-

- Nej, pappa sjöng inte. Men det gjorde min
mor, som de flesta kvinnor
gjorde för sig själva på den ti- Diskogra:
den.

_ det är alllISå från Och inte kallar jag det att gråta . _ _ YTF Grammofon AB YTF-50080 1975

mamma du ärvt Sån röst Possokongro (Med Iggesundsgänget) YTF Grammofon AB 1977

Den får du V isa upp när du U' nnnnornjoioposeon (Med brodern Arne) CEWE-REcoRDs CW-3003 1979

kommer huvudstaden för Guds bästa barn Sonet SLF-2086 1981

att hämta priset och därför Lån mä' tänder (Med brodern Arne) GOM-LP 001 1984

jag Sluta denna intervju mgd Spökmatrosens sånger Round Up LPRO 75 1985

att an en gang Säga gratls Raw Roots (Med ”Kingen” Karlsson) Mingus Grammofon MIN 95071CD 1995

önska dig välkommen till pris- Born Lonro Nrgnio (ineo på sao Torne) Mrngno crnrnmofon MIN 9904cD 1998

middagen den 15 Oktober på Tack for kaffet Mariann Grammofon MLPCD 3374 2003

Continental.
_ Jag säger Stort taCk_ Jag 1O_ (Metronome MLP 15358, 1970), YTF på Gröna Lund (YTF EFG-DL-7207, 1972), Framåt

__ _ __ Kamrater!(a skivan BS 770516, 1977), ]oe Hill, mannen som aldrig dog - från Rikstea-
var att førvalta mltt pund- Val terns uppsättning av pjäsen med samma namn (Click Records Click 2479, 1979), Visor
och låta det förfänta fgrm ur radioserien Folknöjet från Fryksås Fäbodar (SR RECORDS SRLP 1412, 1984), Vis-

af' flera feclteffïde Och Slungna Pnrerokonri s, 00200 Heisnrki 19so?), /rn 1 ing (ornoe Moore Proanknon ELss]G-005,

dikter av Ferlin. Vem vet, det 1999), Fyran ejn(onnseMns1o Prodnknon ELsssG]G 12, 2003).

kan bli en skiva!

Goknul! Sonet SLP-2037 1972

g Huvva for e' hippa (Div. artister) Vibosquette LVQ 084601 1978

Skamgrepp (Med Bengt Sändh) Rabulist Records RALP-001 1983

Splitter nya visor ~ Nils Ferlin (Med Bernt Iohansson) RCA PL 71178 1986

Medverkar gör Ewert pä flera produktioner, bland andra Vispråmen Storken 2

festivalen 20 (Sonet SLPD-2098 1985) Norden synger viser (ANDANIA ANLP 7/ 8
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Ordföranden gästtalade i Länna
EssE]ANssoN

I strålande sol hölls söndagen den 3

augusti 2003 Ferlindagen på Kyrkvallen i
Länna i Roslagen. I år var den extra högtidlig
- det var nämligen första gången som en ord-
förande för Nils Ferlin-sällskapet var närva-
rande sedan starten 1981. Drygt 200 personer
hade bänkat sig när ordföranden för Länna
hembygdsförening (arrangör för Ferlin-
dagen), Äke Söderman, hälsade publiken och
Sällskapets ordförande Ian Mårtenson väl-
kommen.

- För mig som ordförande i Ferlinsällskapet
är det en stor glädje att tillsammans med er
fira Ferlindagen här i Länna, en gammal tra-
dition. Och vilken plats skulle väl vara bättre
än vid Länna kyrka med sina sju sekel på
1'laCl<61'1, tyngd av hiStOI'ia där StO1'1'I1al<tStiCi- Nils Perlin-sällskupets ordförande, [fm Mårtenson, höll ett

ens vingslag är tydligt märkbara under val- HPPSkfff1fflUídå*'@fS Fßflidâíw-

ven. Namnet Länna betyder landningsplats, Foto: Esse Jansson

det var hit man kom med kyrkbåtama på Sön" blev hårt och påfrestande, både fysiskt och
dagarna/ Och det var här Nils Ferhn rodde psykisktlen intervju sa han: ”Ett år tilliKlara
'bi a t 1 t t 'tt 1' " h "kt '1 -1 an mo s u e av s1 iv nar an so e V1 a och lag hade gått undery
och ro för själen i det idylliska roslags-
landskapet innan sjukdomen krävde sin tri- Hyllie Sfugíl P37” l@lef0l7

but. Det var här han fann sin landningsplats. Det var Henny Lönnqvist, finlandssvenskan
Så inledde Ian Mårtenson. Han fortsatte: som han träffade redan 1938 och återsåg 1943,

- Nils Ferlin var ju en mångfasetterad per- som innebar vändpunkten för Ferlin. Våren
sonlighet, en man med många dimensioner. 1944 tog Henny tjänstledigt från befattningen
Han kunde pendla från nattsvart mörker och som kanslibiträde vid universitetet i Helsing-
själens ensamhet till uppsluppen vitalitet. f0rS OCh reSte till '5tOCkh0lm.

Mörker och ljus gick i pendelslag genom hans - När hOn l<Om i l<0ntal<t med klaraboheme-
liv. Det firms också en slags geografisk aspekt rna insåg hon snart att hon inte hörde hit och

på hans gärning som kanske präglar uppfatt- att Nils måste ”räddas” därifrån. Det sam-
ningen Qrn h0n0m_ För många var han manföll med hans strävan att få en fast punkt
Klarabohemen, Stockholms Nils Ferlin. För i tillVarOn, berättade Ian Mårtenson.
andra var han poeten från Filipstad. Rötterna NilS fíCl< Syn på en annons Om en Stuga som
iKarlstad satte sina spår, men för oss här idag han hyrde per telef0n, utan att ha Sett den.

är det Roslagen som gäller, Penningby och Det var den lilla stuga som Ian Mårtenson nu
N0rrb0da_ Fast han distanserade sig från från sin talarposition kunde se i fonden cirka
idylliseringen, från rospiggstämpeln. ”Särskilt 50 meter bort.
pigg är jag ju inte, och rosendoften har dun- - Det var inte något chateau, 24 kvadrat-
stat." meter, men det räckte till för att han skulle

- Många bland er känner till hans liv och kunna avsluta sin fjärde diktsamling, ”Med
diktning i detalj, andra kanske inte har samma många kulörta lyktor”. Den blev en stor fram-
precisa kunskaper,” sa Ian Mårtenson och gång och trycktes i över 20 000 exemplar vil-
gjorde en rekapitulering av skaldens liv. Ett l<et för en diktsamling då var uppseendeväck-
liv som i längden - trots alla framgångar - ande och bidrog avsevärt till att staga upp
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En publik på 200 personer
hade samlats vid Ferlindagen
iLa'nna i Roslagen.

Foto: Esse Iansson

hans skraltiga ekonomi,, fortsatte Mårtenson ten ”Lugnt” var publicerad i förra numret av
och citerade en limerick där Ferlin beskrev sitt Poste Restante.
liv på landet: Ian Mårtenson fortsatte med att berätta om

Det bor en poet borti Länna Ferlins två sista diktsamlingar, "Kejsarens pa-
och ingen är lat såsom denna. pegoja” och ”Från mitt ekorrhjul” som båda
Det sägs helt visst kom ut i upplagor långt över 20 000 exemplar.
blir han 60-talist - Men om hans ekonomi gradvis förbättra-
förrn han dterfår ork i sin penna. des gick hälsokurvan allt stadigare nedåt. För-

”St k d __ ,, modligen ett pris han fick betala för det näs-
., 3/C ego sag[17/en tan hänsynslösa sätt han ibland behandlat sin
Aret därpå gifte sig Nils och Henny. Stugan i kropp även Om han hade Stark fysik
Lännaby blev snart för trång och paret Ferlin Jan 1/V[å1.tenSOnSta1_ här âtergett i Samman_

såg sig om efter någonting större. De fastnade drag rönte Stor uppskattning hos publiken
för Norrboda cirka en halvmil Väster om kyrk-
byn, ett rött hus med vita konutaroch É4 tunn- Ni-Oåm-g Stefan greps av P67,11-1,1

landlord som ropades ln Pa allktloll for 31 690 Efter talet var det så dags för årets trubadur,
kronor. Nu kunde han ironiskt titulera sig
,,S k d .. ,, Stefan Demert, att träda fram. Han berättade

tyC___eg(_) Sagare _ Q Q , att han som nioaring i sin mammas boksam-- Sjalsligt lugn och harmoni radde, atmins- ling hittat ”Med många kulörta lyktor'
tone tidvis Under en sådan period kunde dik- Det många rader där mig
ter som Lugnt tillkomma. En snickare arbe- mydæt när jag liten, han
tade med en garderob hemma hos Nils och Stefan Demert sjöng bland annat ”Syner i
ljudet från hans arbete konkretiserades med lövspríckningenn tonsatt Gunnar TureS_

" bl' kt bbh t' ° d ' kt '
Ogon IC e S Sna e 1 nagra ra er' lapans son Bernt Staafs tonsättning av ”Poste rest-
avskalade och exaktaisin lyriska fullkomning, anté” ,,D.ur årdSmäSSa,, tonsatt Cornelis

._ .. . _ , ] g ,

fram,hOn M_arte_nSOn' som Linder râcltatlollen Vreeswijk och "Pulex irrítans" till melodi av
av dikten till sin och publikens hapnad fick . ._ .

.. . ., . . Lille Bror Soderlndh. Han reciterade bland
hora hammarslag l]uda fran ett hus i byn! Dik- ,, ,, ..

annat Getsemane , som han tycker ar en fan-
tastisk dikt, och "Stock och galär”, samt sin
egen ironiska dikt om Ferlins gata i Klara, ”Sta-
den hyllar en skald”.

Till publikens stor förnöjelse framförde Ste-
fan Demert även några egna visor och limeric-
kar. Till de förstnämnda hörde den sanslöst
roliga ”Bondblötan”, som handlar om ersätt-
ningen för skördeskador. Som avslutning

Stefan Demert, Ferlin-sallskapets trubadurpristagare år frafïlforde han Sln egen Vlsa Juha gar 1 gra-
ZO00, förnöjde publiken med sång och recitation. Set Sçm handlar Om ung och gammal'
Foto: Esse Jansson - Vi är alla barn, sa han, bara i olika åldrar.
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Nils Ferlin-sällskapet i Kungliga biblioteket
ANNIKA LUTTROPP

Lördagen den 3 maj var det Esse Iansson
och Monika Lilja som uppträdde med sitt

program om Nils Ferlin i Roslagen. Här ett ax-
plock: Monika sjöng ”Pajazzo”, ”Cirkus”, ”Ia-
lusi”, "När skönheten kom till byn", samt
”Stjärnorna kvittar det lika” med flera på ett
suveränt sätt och Esse berättade om när Nils
Ferlin steppade till Marseljäsen och Henny
sjöng därtill och om katten Pelle ]öns som fick
ett vykort från Nils och Henny när de var på
långresa i utlandet_ På kgrtet Stod ”Hälsa Hjal- Poste Restantes redaktör Esse jansson och trubaduren Monika
marff_ Hjalmar Ahjmstedt var parets Ferjins Lilja oidframtradandetí Kungliga biblioteket.

allt i allo, som skulle se efter Pelle ]öns när Fotoünnlka Luttmpp
paret Ferlin var bortresta, Äter ett axplock: Ove inledde med ”Den

Menika laste " jag mötte en Syster inatten” stora kometen” samt ”En liten konstnår". Tor
Och E55e berättade Qin Nils Syster Ruth 50111 berättade II1eClI'yCl<aI1de OII1 Iläl' l\lllS Ferlln
1984 gav Syster Ruth-stipendiet till Esse för Skulle till Köpehämn OCl1 l^lÖll på att I1"liSSä

visa och dikt. Esse har skrivit två diktsam- tåget. Med träget bistånd av Tors pappa Carl-
Iingar, ”Synhögar” gen ” Sång 1 vinden”_ Emil Englund (också poet och grundare av

Mgnika avslutade med en kärlekgdíkt ”Gick Boklotteriet och som skulle ha fyllt 100 år i
jag allena”, samt ”Milorna flämta” ur ”En år) lyckades dock Nils hinna med tåget i sista
Döddansares visor ". Det var en talrik publik, mínutefl- Lillan 0Cl"l TOI läSt@ ” 5tl"0f l april",
50111 högeligen uppskattade denna fina före- " l fOll<ViSetO1'1" med flera på ett VaCl<e1ft OCl1

ställning. Efteråt gick alla ut till utställningen Varmt Sätt 0Cl1 OVE Sjörlg " l fOll<ViS6tO1"l".

och bokbordet. Tor berättade sedan om Nils Ferlins ge-
Lördagen den 17 maj var det Ove Engström, nombrott efter moderns död med diktsam-

Tor Englund och Lilian Ahlms tur att uppträda lingen ” Goggles" och varför titeldikten fått
med programmet ”Av Ständig Oro _ Nils det namnet. Ove sjöng ” Av ständig oro ” och
Ferlin”. Detta evenemang var lika välbesökt äVSlL1tf1í11gSViS ” Ûlä110lSValS@11" , l\lllS F@fllS
50111 det tidigare med Esse Qçh i\/[0nika_ enda ValS. En 1'1'1yCl<etbejL1lOlad fÖl'eStällI1i1'1g.

Tor Englund och Ove Engströmframför sitt Ferlin-program i Kungliga biblioteket.
Foto: Annika Luttropp
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Söndagen den 22 juni
uppträdde Ove i parken
vid Alsters herrgård, ett
evenemang i Värmlands
museums regi. Det var
otroligt mycket folk, som
lyssnade på Ove denna
varma och vackra dag.

Detta framträdande
möjliggjordes tack vare
sponsorpengar till Nils
Ferlin-sällskapet från
Löfbergs Lila. Dessa pen-
gar kom också till nytta vid
framträdandena på Kung-
liga biblioteket i Stock-
holm.



Sävsångaren från Alfta finnskog
Carl Emil Englund - 100 år

TOR ENGLUND

Elf ttlfhvtfld Sätt på 611 g¿í1'dSgå1'dSSíÜ1' Sin far hade Carl Emil på Gotland - en far
0Ch du här mitt P0ffïäíi - som han träffade bara en enda gång i sitt liv
Vem ar jag? - En man s0m lever 0Ch dör och som inte ville veta av honom. Och i by-
pd vanligt satt: arna på finnskogen gick skvallret. Han var -
Ett bath S0111 dïömmßt, med den tidens språkbruk - oäkting. Han

som andra drömt Skriver;

Ettm/n som glommer' Vid kanten av sitt sjätte år hörde han horunge rulla
S07/H andra glömt' efter sig för första gången. Han ryggade till,

ett Skálïtft 50171 tömmer, sommardagen tycktes få något av höst över sig.
som andra tömt Horunge. Det var ett snålt slemmigt ord som dop-

besw-kelsens bl-tim vin: pats 1 isvatten. Sodom och Gomorra, Lots hustru
.. . . lutar sig over grinden. Blommorna var ner-

men gor grlmaser och g71.7/I trampade, fåglarna förfrusna. Som en tung flod-
OCl/l Skï]/ÉET 0Cl”t 7”Opl11”.' Hej, tljävlllï, häst vandrade ordet fram och tillbaka, fram och till-
jag ändrade inte gn mitt] baka, i hans medvetande. Länge gick han i lav

Nils Fer-lin och dy. Han kom aldrig riktigt undan.

(Dröm och hägring, 1990)så skriver Nils Ferlin 1930 till en av sina vän-
ner, Carl Emil Englund, som i år skulle ha Skolgången på finnskogen blev mager. Efter

fyllt 100 år om han levat. Men vem var då Carl några skolår, som mest bestod i att traggla
Emil Englund? Luthers katekes och hugga ved åt lärarinnan,

Carl Emil var en kulturpersonlighet. Själv ansågs han vid elva års ålder vara så fylld av
författare arbetade han hela sitt liv på att för- kunskaper att han fick tjäna sitt eget levebröd.
bättra svenska författares arbetsvillkor. Han Nu kunde han, liksom Ferlin, sätta upp
skapade möjligheter att till dessa årligen dela många yrken på sin meritlista: Flottare, dräng,
ut stipendier motsvarande 2-3 miljoner kro- skogshuggare, kolare, dikesgrävare och inte
nor samtidigt som han över landet varje år minst gårdfarihandlare. Som sådan sålde han
spred hundratusentals böcker till svenska fol- ynetröjor och kalsonger för kroppen, spelkort och

ket- psalmböcker för själen samt hårvatten till torrt hår
Genom sitt arbete gav han också bidrag till och torra halsar.

inköp av konst till Konstfrämjandet, Folkets (Minnet sliten Spindelväv, 1951 )

Hus och liknande institutioner. Han satt också
med i den Så kallade Ede11mêmS1<ä bO1<- I skogskojorna kom Englund i kontakt med
Utredningen Oeh Väl' där med Om att Skapa nya idéer: Socialism, kooperation, Marx och
ersättning till författare när deras böcker lå- Krapotkin. Han anslöt sig omedelbart till den
11615 På bib1íO'fe1<- senares solidaritetsmoral. Han såg tydligt hur
Men hur bör -(1de det? orättvis yärlden var - en orättvisa som kän-

] des in pa huden:
Carl Emil Englund föddes 1903 i Grangärde
socken i Dalarna men växte upp i en liten, grå Fattigdomen gick bredbent som en Alftabonde
stuga som hette Spelet och låg på Alfta finn- genom våra skogar.
skog i södra Hälsingland. Där bodde han med Nere i bygden satt herrarna på sina kontor
sin mor och sin mormor. Mormodern var en och såg den fattiges ödmjukhet
stor sagoberätterska och det kom säkert att myntas Om till jordiska utdelningar
prägla Carl Emils diktning. Hans första pro- åt tlktíßägllfml-
sabok från 1931 hette för övrigt Trasiga sagor. (Remsor ur Norrland, 1935)
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När Carl Emil låg på l<OlV6dSl1L1ggI'li1'1g i en polemik om modernistisk dikt där vi intog när-

Lillhärdal Härjedalen fick han en förfrågan besläktadš_Stå“dP““lft?f'
f _ I _ _. . Han besökte mig pa Sigtunagatan, han var klädd

Om han Vlne bh handelsbltrade 1 Dalfors' en ibutikskläder, skinnrock och vitt förkläde och luk-
liten by Vid Sjön Amungens Strand på grän' tade rått kött. Han var anställd i konsum och hade

sen mellan Hälsingland och Dalarna. Konsum en stunds ledighet. Han var rödkindad och säg över-
Ville ha en driftig och företagssam man och drivet frisk ut, talade en något sjungande_dialekt_

man sökte Carl Emil och 1919 började han sin
butiksbana. Under åren fram till 1922 arbetade balans åt hans Sjjsamma och rundögda uppenbæ

han i Dalfors konsumbutik, rekvirerade från reise.

Stockholm gamla tidningar av Brand, Naggen, (L'f”dkw'St-' Slffpßïfïflfff ”U ff”

Folkviljan och böcker av lngersoll, Krapotkin, dmmmm med (WW egen' 1966)

Nietzsche och Spinoza och förstod att han - _ _

_ _ . . l E l f tt 'tt l< 't 'tt li) t
trots Luthers katekes - hade vissa brister i sina çar mi Ortsa ie a S Ilva .lm S S1 ar e e

fick han i bland nagra stunder over - och hans
kunskaper Om Världen' Nu hade han också e entli a debut blev s ektakulär. Redan 1925_. _ _ ., _ g g p
äonat. Slïråvïfpoa Eee? hšellåd' egenthgelšiåade hade han visserligen debuterat på Brands för-
han gär e rf: nlåaïsa äm' me11:.nu 1 frçš lag med en samling dikter men den boken var

an er rege un e me reses lsser ra nästan glömd. Däremot skrev han mycket i
Alfta finnekqg tínehka tidningar' __ Brands Veckotidning, skulle ha medverkat i

Englund sokte till Iakobsbergs folkhogskola boken ”Fem unga” avböjde Öppnade

och när han kom till Stockholm fick han kon- Brands s alter för un a författare oeh var med
takt med den radikala kretsen kring tidningen att :Iran åiskussionsaftnar och

É:_::d'ib1š:Oïï::1a:11nš:I: lšïïtseunïcšreïlaïd diktuppläsningar i Klara Folkets Hus.
_ , Vid ett tillfälle skulle ”fem unga” tillsam-

St(í(eS1:l1O1íï1SÉ:1C,1[::I;fEšaâ/Iyrenlé å f.. f t_ mans med andra författare läsa dikt, men en

t ge Én t ha (1 an O; S ga :)r..?f av de inbjudna, Helmer Grundström, kunde
31:: VaïnA:í: Éuääkvïålsïmsiagillínsïglšäioe int:kon1:ma. Då blev Carl Emil ombedd att

_ _ me ver a.

gra Sknver I Hans framträdande blev kvällens framgång
Carl Emil Englund hade skymtat medbidragißrand mad långa applåder och entusiastisk
eeh Arbetaren' Jag leg kontakt med honom genom storstadspress. Bonniers hörde av sig och bad

att få ge ut en bok av Englund - ett för Bon-
niers ovanligt tillvägagångssätt - och hösten

cut. 1931 utkom ”Trasiga sagor” - en samling om
E N trasiga människoöden.

Snart kom fler böcker. Namnen på hans
dikt- och prosasamlingar är nästan en dikt i
si- 0- g~

Gryning, Trasiga sagor, Dimma, Remsor ur Norr-S land, Alla går vi mot tystnaden, Spillror ur gårda-
gen, Skymning blåser över moln och vatten, Min-
net sliter i spindelväv, Ödslighet, Det mörknar un-
der träden, Eko av sommaren, Vid nattens tröskel.

Su Efter Carl Emils död 1964 utkom ostumtPq Räkna inte sekunderna och Dröm och hägring_
Som poet inringade han tidigt sina domä-

ner. Han är en romantiker som förmedlar sko-
gens sus och sävens viskningar i en raffine-
rad färgskala men där finns också en fränt rea-
listisk stil om mänsklig dårskap och krigs-
hysteri.

Tmsiga sagor utkom hösten 1931. Men Carl Emil överger egentligen aldrig sin

ALBERT BONNIERS FÖRLAG
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Carl Emil Englund vid
sin skrivmaskin 1962.

Foto: Ian Englund

barndoms fattiga bygd som han på nytt och De öde hus Englund beskriver är säkerligen
på nytt söker återskapa och förstå och han ser hans eget barndomshem. l hela sitt liv åter-
alltings förgänglighet: kommer han i sin diktning till Alfta finnskog

, . . - och den försvunna barndomen.
Molnen molnen ijaniskog
vemod och vita öar Det var i den tiden
ett penseldrag av lek och allvar - när äventyret sprutade ar hagen

Det blåser över bergen och bågstrangen visslade avsked

blåser genom fönstret 1' det obebodda naset. till alla kvdllsfabricerade pilar.

(Dröm och hägring, 1990)

Öde hus förekommer ofta i hans diktning amg Wong tic gm emfor att rakna vara forlaster
ingen nöter trappan

ingen rök i skorstenen (Dlmmaf 1933)
i nasselnögen låg barnets sko förtâírd

av gl,-)-msklm Carl Emil Englund hamnade under sina
stockholmsår aldrig i något bohemeri som

Sk]/mm-”gen faller som blå Snö många av hans generationskamrater. Trots sin
mo-gelswmpen målar nya blommor d-rommande poetiska sjal var han ovanligt

på tmsmpeten lamlpacå :tt ilnot-a liveïkallvåir. Han .hade
_ __ ra tis e avnin oc un e or anisera ti -

(vld nattens troskel' 1961) äaron inte 'šara förgsig själv utan även för an-
Glölnnn nns-' l den ”ngn Slnsen dra och hans hem i Tangen vid Tranebergsbro
n_?nnn^'3l" Slnnnnnnn Slnskfï kom att bli en plats för allehanda konstnärer.
Onefgnlnn nnsï ne grå nnggnïnnyfeï Dit kom författare, målare, journalister,

in isnself in i skymningen- kooperatörer, filosofer och många udda exis-
Hela racklet är som ett saddigt brev tensen

från ål' som Snnlns nnnnn- ”Vi kom, vi åt, vi stannade" konstaterar en
Om Smnlnnïen Wggnl' en mlnk ton nn långt författarkollega sakligt i en av hemmets gäst-
Snsnnne gnls knng de nnnslnnknn knnnnnn _ böcker. I detta hem fanns hela gruppen kring

(Dimma, 1933) de så kallade fem unga: Erik Asklund, Iosef
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Kjellgren, Harry Martinson, Artur Lundkvist Under 1940-talet blev Carl Emil svårt sjuk. En
och Gustav Sandgren. Där fanns Nils Ferlin, kväll när han cyklade hem sprang en hund
Helmer Grundström, Emil Hagström, Ivar Lo, upp framför cykeln, han vinglade till och stöp
Gunnar Turesson, Willy Walfridsson, ]ohan- med huvudet före rakt ner i stenbeläggningen.
nes Gillby, Carl Elof Svenning. Dit kom må- Han fördes omedelbart till sjukhuset, läkarna
lare och konstnärer som Xzet, Boethius, gav inget hopp men mirakulöst nog repade
Hempel och Hammer. Det var inte många sig Carl Emil bara för att snart drabbas av TBC.
nätter som hemmet var utan gäster. I Evas och Långa tider låg han på Uttrans sanatorium och
Carl Emils hem i Tangen stod alltid några han skriver:
extrasängar bäddade, några extra grötfat stod
på bordet och extra nubbglas fanns i rummet jag låg med tånaglarna in i evigheten

och så alla dessa diskussioner nätterna ige-
nom. Samma motiv finns i samlingen Skymning

Nils Ferlin och trubaduren Gunnar Tures- blåser över moln och vatten.
son besökte ofta det englundska hemmet- el-
ler rättare - var bosatta där långa perioder. Den dag skall en gång komma

Gunnar Turesson tonsatte och sjöng Carl Emils då inga blommor blommar mer

dikter, Nils Ferlin läste, steppade och stod på då inget öra hör en sång

händerna. Det blev sång och diktläsande i det och inget öga ser.

englundska hemmet. lnte minst nazismens
framfart diskuterades livligt. Då allting år blodlöst stilla

Vi borde varit bröder - är mät som 6] ”luften våt'
Stormen tät ett morker somvingen kanner,

051 hatets vmå en tidlös oåndlighet.

grep mänskohjärmts foder' Då allting för evigt år borta

., .. - all början år alltings slut-
Sf âmztderbmndílscgel då liv och död år glömda ord
pa o ens sega y. .
Vi borde mm bröder som tystnaden planat ut.

(Dimma' 1933) (Skymning blåser över moln
och vatten, 1945)

9,: Tonsatt av Ove Engström.

»fi

_4_\__

\<jâ¿:àgí

Raklíla Inte Under sin konvalescens fick Carl Emil tid till
se att fundera inte bara över sin egen situation

AA t” 'g utan också över alla författares situation.li: Många av de unga författarna var veritabla
svältkonstnärer som levde på ingenting och

C svagt kaffe. De fick inte möjlighet att skapa
I É>¿i*“'w dikt och prosa på det sätt de ville - många

böcker blev aldrig skrivna som kunde ha bli-
, vi ågš vit skrivna. âï^ >f' «_L . . . _ . .*fu gå/,j¿;¿,«;r Inte minst Nils Ferlin har beskrivit detta di-

a
om iangiumi

., lemma i en valbekant dikt:
ord till teckningar 

åt'

äga

Knut V Pcuerssván
»fä/~ \

jag har sålt mina visor till nöjets estrader
och Gud må förlåta mig somliga rader

Denna diktsamling utkom postumt 1965. Jag ar ganska mager Om bena
För illustrationerna svarade Knut V. Pettersson. Üllïk Om armar Och hals-
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Carl Emil trodde nu inte på att god konst ska-
pas genom svält, alkohol och lidande och han
funderade över om man inte på något sätt
kunde skaffa fram pengar åt konstnärer så de
fick tid att skapa. Han såg att det bara var ett
fåtal författare som fick del av statens stipen-
dier.

En annan fråga som Carl Emil funderade
över var hur man kunde sprida författarnas
böcker till allmänheten. Av egen erfarenhet
visste han ju hur få böcker det fanns på lands-
bygden och i många hem.

Så mognade hos Carl Emil Englund en idé.
Om man anordnade ett lotteri, där vinsterna
utgjordes av god litteratur slog man två flu-
gor i en smäll. De pengar som kommer in de-
lar man ut åt författarna och så delar man ut
god litteratur åt vinnarna. Om folk får böcker,
så läser de säkert dessa också! Boklotteriet var
uppfunnet.

Han räknade, sökte upp folk, övertalade, de-
batterade och till slut fick han fria händer: Sätt
igång!

Det blev succé från första början. Under de
tio första åren delade Boklotteriet ut långt över

Carl Emil Englund íslutet av 1940-talet.

cmu.-eM||. sNq|.\/ND
25 miljoner kronor (i nuvarande penning-
värde) i författarstipendier samtidigt som det
över landet spreds nästan 3 miljoner böcker.
Några tusenlappar av inkomna medel la Eng-
lund undan för att ha till hjälp åt författare i
akut nöd: vräkningar, pantsatta skrivmaski-
ner, äktenskapliga kriser. Genom hans försorg
kom också många dittills glömda författare
att återupprättas: Ivar Conradson, Ode Bal-
ten etcetera.

° l k -O R D delade ocksa ut hundratusenta s ro
nor for inkop av hogklassig konst till landets

N A R H O S T E N olika samlingslokaler.

FA L L E R Englund hade vid flera tillfällen besökt Fin-
land och gått igenom de finländska förlagens
bokförråd vilket medförde att i Boklotteriets

Fm S mmlvn vinstlista fanns fullt av rariteter och då speci-
ellt finländsk modernism: Södergran,
Diktonius, Enckell, Parland, Björling etcetera.

Diktsamlingen ”Ordn¿írl1östenfaller” utgavs av FIB:s lyrik- Carl Emll Englund blev l948 lnvald l
klubb 1959. Författarföreningens styrelse. Han fortsatte att
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skriva fram till sin död. Hans böcker blev _

kritikerframgångar. Ofta gär hans poesi i moll:
\ »- e»

Sedan brasan brunnit slut l ___=¿__ __ _- ä

mot din panna

SI
'~

_,____,__.

\
A*Å °::f~_.___

org j

'aiEn slöja av vemod och sorg stryker R-T
\* - I ^ t

Sakta vill jag den lyfta, /
förvandla den till en blommande gren, /
tända en eld av närhet att varsamt varsamt Ö'

lysa in i mörkret, l

blåsa moln efter moln ar dina tankar
ar dina ögon - - _,Ä,.

(ödsiigher, 1949)
Tonsatt av Björn Bang . Ü

L_ 00 . .

'X-få ° °°°-=> Q 6och han undrar över vart allt är på väg ï'\ ° 0
_; -1Undran utan svar P Ü

Här är vägen, här är vagnen - i
vart går vägen? vart går vagnen? ^

Här är dagen, här är natten? L'

vart för dagen? vart för natten? - .

Ljus och mörker samma sida? l

vem bär ljuset? vem bär mörkret?
frågor vimlar - såg da släden?

Carl Emil England
vem styr färden? såg da målet? tecknad av EWK, 1955

vart gåroden? var är stranden?

Ekot lyssnar' Ekot Svarar _ Generals ersoner har in en makt0 P 2
ekot svarar sammafragor utanför människan

myt gm vågen* myt gm/oden? _ de betyder så litet i det stora sammanhanget,
(E1<0 21V SOIIIIIIFIIYGI1, 1955) ingen vettig sävsångare på denna sidan månen

lyssnar till deras tal
Carl funderade Verkligen ÖVGI' Valt Vä- gllgjf gjffgjf lgkg mgd dgjfgg lgksgkgjf _
gen bar. I många av sina dikter går han till (Eko av Sommaren/ 1955)
storms mot vulgärmaterialism och krigs-

galenskap' Under 1950-talet engagerade han Carl Emil Englund avled plötsligt och helt
sig mot att Sverige Skulle skaffa egna kämvæ oväntat strax före julafton 1964. Vid ett styrel-
pen _OCh det var i hans hem' nu i Spånga' som semöte på Sveriges Författarförening tog han
Aktlonsgfuppen Mqt Syenêk Atombomb sig plötsligt åt hjärtat och bad att få vila en
(AMSA) blldades' I sm dlktmng varnar han stund. Strax efteråt fördes han till sjukhuset där
för användning av atom- och vätebomber. han efter nâgra dagar aV1ed_

Sävsångaren och generalen (Fritt efter Harald FOISS)

O ' t ' ,ing: Ü: I-eeåïš/-Zênííïztel I Aftonbladet skrev den legendariska reportern

glider?den atjar sitt läger Allan Fagerström:
lutar Sigfräm och ser ut över bergen. Det lidrider i dag och troligtvis aldrig mer att
Ingen major i världen Sveriges samtligaförfattare känner en djap och
kan haka sig mot svärdet och befalla personlig sorg inför en kollegasfrånfälle. Carl
gív Ilkf eller ßkíld Ställning. Emil England var nämligen alla diktares vän.

.-q-

š

91,99hi
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Och i Stockholms-Tidningen skrev författaren
Stig Carlson:

Det är en stor och smärtsam förlust att Carl
Eomil 'England är borta. Genom sin poetiska Cal-1
lagmaldhet var han ett samvete som vakade.

Vetskapen känns smärtsam ätt ett författar-
skap av ovanlig konsekvens och klarsyn,
mänsklig solidaritet och obrottslig hederlig- Bßlïßl lflßlgïd få gllïlgßï
het är avslutat. Den hlidaste och snällaste jag mötte jag honom
känt av alla blev den oförsonligaste när det h d t k t
gällde att ta ställning i defundamentala kon- Of? e var myc e

ikfema. lange sedan.

o h' 'd ' v11< a 1" f1<1 ..
a\fN1tS1Tïïš:ï un Q man asa en ar 1 e Han stod for redharhet

När man kom Carl Emil England in på livet en valêlgríad
växte han till en imponerande gestalt. Han lnlevelsef0777151811-

var stor som diktare - störst var han

som "”ï””lSk”' När det var som mörkast
Efter Englunds död omvapdlades Boklotteriet för djktmfslay
till en stiftelse, Litteratur ramjandet. I bor]an var det Oftast han
av 1990-talet lades L1tteraturfram]andet ned
och det enda som i dag lever kvar av detta är 50771 undrade l1Ü5Ü1llkÛ7”e7”l

Encbolï får atlßš och visade på
ar mi ng un är essutom en av -

grundarna till Nils Ferlin-Sällskapet. Ett år ef- nya mo] ligheter'
ter det att Nils Ferlin 1961 gått bort sändes ett
minnesprograrï idTV där många av Ferlins Hang ansikte var så
vänner me ver a e. E ter programmet sam-
lades deltagarna hos Idun Lovén i hennes markant'
konstnärsateljé. Där väcktes tanken på att hans blygsamhetr
bilda ett Nils Ferlin-sällskap. De som åtog sig det lldg ]f¿0;/10771 Sly/
uppgiften att genomföra det praktiska arbe- så Stor
tet var Carl Emil Englund och Ingegerd Gran- '_

lund. Carl Emil skrev ett upprop till flera av hans h]ÖllP5f177”ll”let

Ferlins vänner och bad dessa att stöda tanken. så Spgcjglll
På så sätt kontaktades bland andra Carl Al- - -- -

bert Andersson, Folke Dahl och ]osef Briné och att Jag genast kande Igen
i slutet av november 1962 var Nils Ferlin- hÛnÛm/
sällskapet bildat och styrelsen konstituerade gftey nä;/Q fyrtio år,
sig. Dess första ordförande var Ingegerd Gran- då -a så TO 1/

lund och i styrelsen ingick förutom Carl Emil g g '
Englund även Stig Carlson, Carl Albert An- PÛ]ke7”l hans-
dersson, Idun Lovén, Folke Dahl och Kjell
Lundgren. Medlemsavgiften bestämdes till 10

kronor.

hans diktning, hans kulturgärning och för att
han var med och bildade Nils Ferlin-sällska-
pet.
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Voice

VISA OM KVÄLLEN
(Carl Emil Englund)

C G7 Dm

Ove Engström

Am D7 G V

f\
\<
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Q.-

:__

I:

ts

l_

Vw

m 2

W Uuliäl 'tå4 3; ;[
Slwm-ning-en skäl - vcr så säll-samt ny. tyst-na-den le - kcr med kväl-len Här

1

(l (17 D F7 IF G C'
i I . t E a E I I . I . .%_¿ D a J-.ä_¿~ ¿ J du J ä 1 d J Ä J Å

vi - lar de sjut - ti - 0 sor - ger-nas by vid bam - dom-ens smult - ron - stäl -len Här

E5

Am D7 GF G7

ÉJJÄÄJ

:Il
1:1

J.LEJ.l;i¿,l]ïJ¿*I'.E
sm - par den stig som jag tram -pal en gång nu är sti - gen en väg bland de an-dm som ett

C G7 Dm E F G Gän J'-ä,=r:JuHJ¿1i.,s¿_«- =H

Q.

av - låg-set snäck - sus är ljung - min-nets sång och själv har jag glömt att van-dra.

Visa om kvällen

Skymningen skaloer så sallsamt ny,
tystnaden leker med kvällen.
Här vilar de sjuttio sorgernas by
vid barndomens smultronstallen.

Här stupar den stig som jag trampat en gång
- nu är stigen en vag bland de andra -
som ett avlägset sndcksus a'r ljungminnets sång
och själv har jag glömt att vandra -

Text: Carl Emil Englund Musik: Ove Engström
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Nils och ”thet starcka öhlet"
Glimtar av diktarmöten -från poesi till skrívklåcla

HARALD HULTMAN

Det är skönt för skalder att få sova, ralje- ens då. Helst skulle ”solens strålar mot butel-
rar Gustaf Fröding om den törstige ”Skal- jen glittra", för att låna en sista rad av Frö-

den Wennerbom”. Nog för att värmländske ding. Då kunde värmen Nils bli obekväm för
Nils Ferlin satte värde på sin poetiska förelö- värdfolket, något som tidigare omvittnats í
pare - och då menar jag Fröding, inte Wen- dessa spalter.
nerbom - men just de orden gillade han inte
att höra. I sena nätter hade vänner och värd- Författartrai Roslagen
folk alltför Ofta Skämtat Om Skalders SÖmnbe_ I förra numret av Foste Restante berättade Esse

hov då han själv ville göra natt till dag. Jansson Om _ett mole mfuan poetemê Olelïfof'
131,6ding betydde mycket för Ferhn Men när valds och Nils Ferlin pa en CD med titeln Far

arvtagaren värjde sig mot att kopplas till Wen- jag jämn? några fflommor ' ' ju
nerboms trä íkomíska fi ur var det knä ast For min del vackte det minnesbilder fran
f1,aSen ubränäwínet ger Sâíne brännvínåpger ett diktarmöte i Roslagens famn strax efter kri-
tröst” som Störde hOnOm_DärfannS1änge nog get. De bada skalderna framträdde i Norrtälje
en emensam nämnare tillsammans med prosarealisten ]an Fridegard

låen Nils tycktes aldrig Vilja S0Va_ Klara_ och trubaduren Emil Lemhagen. Stråkmusik

dens oskick att besegra trötthet eller ångest och píanospel' blommor och levlfndç ljus gav
med droger hängde med de första åren i Ros- en glansfull ram till deras upplasning. Men

lagen. Från mitt föräldrahem i Norrtälje - där tjugofyra karat behöver inte förgynas'
min far lagade tänder och min mor publicera- _ Här Star Jag SOm_ Mamn Luther och kan
de sig till husbehov - minns jag en skald som ingenting . . . Eller ”inte annat” som det nog

sällan sökte víloläger förrän det dagats. Om felaktigt CiteraS'__Skä_mtad__e Ferhn mir han änt'
rat estraden. Hors jag dar bak? fragade han
likt Evert Taube. Och så läste han sina dikter

~luaLe.n,, [,,jl,L 6,4 MÅ J\(:11 __ med stillsam bravur, även om något alster fick
betyget "förfärligt dåligt”. Domare var han

Ûlß I onmifq Slälvj
ämm Fridegård styrde sin bygdeskröna åt det

lade , V2 X/U/5 drastiska hållet ochberättade om statarfolkets
1, W? /3 kluckande julglädje. Brännvínet gav inte bara

”låF*77*/”T/'FX

få,
gå

F:»

J

\,_4

1

-\r

älv/f
I_/

Jr' W skalder tröst. Finländaren Torvalds höll en
/t K

ljiï " * lf

W lll: (jaa Åi stramare ton. Särskilt stark anklang väckte
hans dikter från krigsåren. Mille Lemhagen -
rektor vid Väddö folkhögskola - var en lätt-

O sam gävleborgare med uppsaliensisk bak-
f*--H vw' grund. Som begåvad trubadur tillhörde han

f I-«-~ kw 1-\=.,w ff Visans Vänner och hade tonsatt några Ferlin-
dikter som han sjöng tíll luta och piano. Han

7l -Li.. 1 0~LLc._, ,,É,;__ M var på flera sätt befryndad med kvällens dik-
tare.

fïåafï/a ffßf föfßßfía., ”Dole Dof” kallaal Ole
Efteråt samlades de medverkande till vickning
hos mina föräldrar. När följet kom till tandlä-»lf "' “hk . _. .. . _..

fäïïåíïlfåi, fiíïšíïšíššíáïfílfšlílZïíïfílsleåhlšfí kfvllln f1@1< lag hälsa PH ffoeß llffeff
harfört pennan. Støfheter-
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Nils presenterade mig för ”Forntuppen Fri-
degård som lämnat sin kyrkspira för att ägna
sig åt hedendom". För mig var anspelningar-
na på hinsidesvisionerna i romanen ”Torntup-
pen” och på ]ans planerade forntidsepos inte
självklara. Själv hade jag just börjat smälta
Lars Hård.

Och så till Ole Torvalds.
- Det här, min unge vän, är inte vem som

helst. Ljuset kommer från öster. Får jag före-
ställa ”Herr Dole Doff”? Vännerna kallar ho-
nom Ole.

För min del var presentationen överflödig
-jag hade nyss sett gästerna framträda - och
för de andra föga intressant. En yngre tonår-
ing är med ålderns rätt ett oskrivet blad. Med
en uppmaning att snygga till mitt rum på an-
dra våningen och själv ta gästrummet på vin-
den (dit trappan nog kunde bli i brantaste la-
get) försvann jag snart ur handlingen.

Följande bataljmålning bygger på partsut-
sagor och vittnesbörd lika flytande till form
som innehåll. Skriftliga lämningar talar desto
tydligare språk. Kåserande tillåter jag mig här
att skifta fritt mellan förnamn och efternamn.

Vacl mlg anbelarlgar dröjde det annars några Nils Ferlín tecknad av Harald Hultman tidigt på 1950-talet.
år till ett otvunget duande.

Angenäm styrka och smak
Att Vickningen skulle sköljas ner med en eller rurlsllrlgor- Fram rrlør mørgønkvrsren glorrle
annan snaps behöver knappast sägas. Ingen i Slg Skrlvklåflafl Pårnlnd igen- oskalderna ella'
sällskapet spottade väl i glaset. Men ölet höll dffs Om arr rrlrara Vflrdrolker 1fagra__aV de Cllkr'

inte önskad halt. Norrtäljepilsnern läskade llfllrrfïn som legal rlll grund ror kvällens upp'
med humleton och lätt beska men hade sin lasnlng-
svaghet i styrkan - i sin brist på styrka och Nlls som Väl kroknar en Smula Prövade en
jívande Verkan Ajkohojhajten Stannade en_ skämtsam distans i sin dedikation till min far.

ligt lag och förordning runt tre procent. Starköl Der blev några rör Skaldfn typiska Vändrllrlg:
var på recept ar - och strykningar - pa snirkelprosa som sa

För Nils var pilsner frukostdricka. Orra nar Pegasens Vmgar lrlre bar-

- Näst små brännvinsglas är blaskig bira det
djävligaste jag vet, travesterade han ett känt Tlrelblder ll1gÛ7”7”¿5 7071

biskopsord. Det gjorde han ofta. Det stod inte länge på förrän Nils ändå ville
Men Nils visste ju vägen till angenäm styr- testa skaldeådran. Utfallet blev varken rim

ka och smak. Om varannan sup fick göra pils- eller reson. Ansatsen gjordes inte i något av

nern sällskap i ölglaset uppstod en sällskaps- 118118 egna díkfhäffen, utan i Ole TO1“Va1C1S

dryck med helt annan potential. I allt munt- ”Ointagligt land”. Tydligen ville han förse
rare stämning fortsatte gasken medan timmar- boken med en drapa av egen hand.
na gick.

Under natten skulle gästboken berikas med Hßl11S 110111111 är 016 T01'Ul1l0lS

övliga signaturer, än så länge under ordnade F6lSí 1111111111 111' 611 S1101'UßllPS

former. ”Stohr Tack för thet starcka öhlet” ris- 0Cl1 22615611 Ofil 11l0fUallS - - -

tade Lemhagen inspirerad av Fridegårds Så äï l1l11 í11g611 gßlPl10llS - ~ -
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Ungefär så började Ferlins poetiska försök.
Bara de första raderna är säkerställda. Fort-
sättningen får nog betecknas som omstridd i
varje mening. Nu var inte bara Ferlins omdö-
me på upphällningen utan också tålamodet
hos unge Torvalds. Ole slet till sig boken, rev
ur sidan och kastade det hopknycklade titel-
bladet i brasan medan han gav utlopp för
oväntade känslor för sin annars så uppskatta-
de förebild.

Rabaldret följdes av ruelse. Nils som blev
lite förlägen och senare beklagade sin klåfing-
righet - "man sprider inte dynga på andras
tegar” -föredrog att lämna sällskapet.

Ännu en riven dedikation
Ole Torvalds sökte fortsatt vederkvickelse till-
sammans med Ian och Mille. Snart gjorde han
ett försök att skriva av sig i ett annat dikthäfte
han haft med sig. Det blev en självrannsakan-
de bekännelse i volymen ”Hemligt medan-
svar”.

Spriten blir mej min dödande sot.

För detta faktum finns ingen bot.
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När lag hur Slockmltf W mel Wifi blottläggande bikt till en dedikation rev han
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Dedikation till Hartvig Hultman med skämtsam distans.

helt sonika bort nederdelen av sin tillägnan
som nu alltså består av en halv sida.

Hur länge Torvalds och Lemhagen blev kvar
i huset låter jag vara osagt. Stora tankar för-
tränger begrepp som tid och rum. Djupet nåd-
de oanade höjder, skojade Ole senare och tänk-
te väl på Ian.

När jag i ottan sökte mig till bottenvåning-
en mötte jag en exalterad Pridegård som väl-
taligt utvecklade sina efter-döden-teorier med-
an han med milt våld förpassades in i famil-
jen Hultmans bil för avfärd till första morgon-
tåget hem mot Vallentuna. Risken att han an-
nars till fots skulle möta kyrkfolket på väg till
adventsmässa ville ingen ta.

Inte precis ett vattenglas
Så ändade nattens drama - eller snarare fars -
som förutom krumelurerna i gästboken resul-
terade i en hel och en till hälften bevarad de-
dikation. Plus en kremerad.

- Den borde jag ha sparat och ramat in, sa
Ole Torvalds när vi femton år senare träffades
i Äbo. Han var då chefredaktör för Åbo Un-
derrättelser och själv hade jag sen några år



Iag vet inte vad . . .

Det år som jag skulle ha glömt någonting

någonting men jag vet inte vad - ?

Och jag vandrar så underligt tveksamt kring

genom vårgrönt och fallande blad . . _

Det år som jag skalle ha drömt någonting,

någonting som år mera ån jag -
Men jag vet inte alls och vad talar val för
att jag kommer ihåg det en dag?

fl lg.M*
Vmjett Harald Hultman Ur En doddansares v1s0r
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samma befattning i Norrtälje. När en ny
svensk-finsk båtförbindelse 1960 öppnades
mellan våra hemstäder fick jag flera tillfällen " / / _ '§“§

0 . . _ / V . /_/ *š§.
att aterknyta bekantskapen och i min tur bli _ f ' /,_ . -\_\

\« ' ' “ "föremål för samnordisk gästfrihet.
- Nog minns jag natten i Norrtälje, log skal- \ _ w '

f< _»  

den och kollegan. Men inte var väl bråket med
Ferlin så farligt. Vi låtsades aldrig om det. ]o,
Nils nämnde det skämtsamt som en storm i
ett vattenglas. Personligen skulle jag nog ha

_ $»i\

Å.
(Xx

valt något annat glas som liknelse.

Hågkoinster utan förklaring
Ian Fridegård kom jag att möta flera gånger i
Norrtälje och Uppsala, dit författaren flyttat.
Iag var på 1960-talet ordförande i Roslagens *'

l<OI'lStI1äI'Sg1llE SOII1 bildats 1955 med EVEIT Bruno Kreísky karíkerad av Harald Hultman i Wien.

Taube, Nils Ferlin och Einar Malm bland med-
lemmarna och med Vilhelm Moberg som vice JO/ det höll Ian med 0m_ Formen är så kOnSt_

ordförande. Annars var bildkonstnärerna i lös och tonen så personlig Den får Verkligen

flertal' Glllel kunde alllld llla på Flldegård fram hur vilsna och sökande vi är i jordelivet.
som en lojal och ödmjuk ledamot.

Visst hade ]an hågkomster från den utdrag- DI-kten levde u Z- Wien
na sittningen i Roslagens huvudstad 1945 men _ _ pp . _ _ _.

_ _. _ _ _ ._ Som slutvinjett skulle jag vilja beratta om hur
in en annan forklarin till sin ratsamhet an _g g p _ _ __ _

__ __ _ _. ._ just det lilla skaldestycket ot upp till nytt liv
att han fatt nagot fanstyg av sin varmlandske _ d D _. f ti _, ft tink
d k b d D d d. d k d vi onau mer an yr are er omsten.
bëntšlfmïíï :Ä ,,1:3T1;1St%eni:rí:,?ïšrgiïte :åäeï Under 1970-talet arbetade jag som journalist

Fenidân åttjacket för da lå och författare i Wien. Då kom jag i nära kon-
1 kör natten Ofta nl? g ' takt med Osterrikes förbundskansler Bruno
9 _. ' 5. i< '1< 'fiib' f1<' f kf

Iag namnde senare for ]an att Ole Torvalds _ šels .y Solïåll. 1 k nnlïša ,,nšedsOF.1 t mg
vid mitt första besökiÄbo spontant framsagt 1 .Vengef .lam anS._em a e ar anna
en tidig ofta förbisedd dikt av Nils Ferlin. Det Nlls Ferhn bade som Van och som en gudabe_
var ”]ag vet inte vad _ _ _” som återges här in- nadfld dlktare' _ _ _,

till. Verserna får en särskild resonans när de Slalv talade doktor Krelsky Vart Sprak fly-
reciteras menade finländaren tande och kunde utan manus hålla svenska

' ° föredrag lika väl artikulerade som på tyska.
Ibland citerade han lyrik ur minnet. När jag
bad honom lyfta fram någon strof av Ferlin
valde han först ”Du har tappat ditt ord och
din papperslapp, du barfotabarn i livet”. Han
stakade sig på någon rad.

Då gick han över till en annan dikt med lika
trevande anslag, just den som Ole Torvalds
dröjt vid. ”Det är som jag skulle ha drömt nå-
gonting” lät nästan overkligt i en så målmed-
veten politikers mun. Men han läste den ef-
tersinnande med samma pregnans som en
gång Torvalds. Deras gränsöverskridande idi-
om framhävde versens vaga vilsenhet_

[an Frídegård och Harald Hultman 1' Norrtälje - tjugo år efter och l\_llls_ V_ar med_OsS än en gang _ levande
pulwem 1945. Polo; EssE JANSSON 80111 alltld 1 Sln POGSI-

Ä
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TRE DIKTER
av Ole Torvalds

Oíntaglígt land

De gränser som våldet linjerar
kommer oss knappast vid.
Väl skilja de mänskafrån mänska.
Men bara för en tid.

Trots taggtråd och bajonetter
är de barnlekslinjer i sand.

Men själen står vakt i ett evigt
och ointagligt land.

(1942)

Iordísk ömhet

Själ är ofta frasen,
.',-:;=."=' 'L .'_-¿f.š-"-"

'1-';;1:',',;»./ ' "zÉ'f,;,-1 är kal och tom,
| 1 I'-F 'I y 1 ' ',Å/.{/// men brister under ömhet i blom.

,- 'I V/ Iordisk ömhet.

";//"""'>"' . ' . , ' -'/=¿; Stora och enkla ord.

..~.-_;:-._-,.- -

-I.-.-_..'x

,'«'.' . ,,,// .

.f=;/;/,/ /.., ~/ff.-1r
\

Människans väsen\ v - är värme och jord.
_/ _ ~u \\

I-'p_-,:u*f_.:'/' " " (Tonsatt av Paul]ansson)
l// vågsvan.-_;.-¿'!l_

__\_' /

-

._,r¿'¿ff_

9
.~v'

I
1

'I Knoppning: lövfall, äter knoppning -
¿\. .-f ' bilden av vart slaktes liv.

^ '-,'_'f _' “_ Vemod, trots och ny förhoppning
l\ v A: J\' är vårt ödes ledmotiv.

Växling, som beständigt strömmar,
vågsvall genom tid och blod,
ge oss nya djärva drömmar,
ge oss härdat framtidsmod!

(Ur sångsvit 1991, tonsatt av Sigurd Snåre)

Dikterna är liksom Björn Lanclströms
porträtt återgivna efter texthäftet till CD-n
”Får jag lämna några blommor . . .”

26



ite
Lett så skissartat porträtt av skalden och
publicisten Ole Torvalds från vårt östra bro-
derland. Men varför inte försöka? I Sverige har
hans namn inte stor aktualitet. Men vid tiden
för 1945 års strandhugg med uppläsningar här
sågs den unge finländaren runt om i Norden
SOII1 911

Hans yttre vittnade om tidig mognad och
liknade
lins nödrim. Den skarpa profilen mildrades -
som hos hans skaldebroder - av goda, lite
sorgsna ögon och ett försiktigt leende. Hans
röst nådde alla.

I en kort biografi som den här känns sak-
prosa på sin plats. Trots att Ole Torvalds (1916-
1995) föddes i det pastorala Ekenäs blev hans
uppväxt ingen familjeidyll. Det var mormor
som stod för tryggheten. Efter några inte så

lite bohemiska studentår i Helsingfors debu-
terade han 1939 med diktsamlingen ”Vi sjung-
er inte
Hemmer och Pär Lagerkvist men framför allt
av Nils

Ole Torvalds - díktare med profil
HARALD HULTMAN

förmätet känns det väl att teckna 1

lovande poet och stridbar penna.

alls ingen ”snorvalps”, som i Nils Fer-

för dem", kanske påverkad av Iarl

Ferlin. Han knöts snart till redaktio-
nen fÖ1' VäS'tI'a Nyland men gj01"Cl6 aVb1'O'ft fÖI' Ole Torvalds - strídbar poet och pablicist ~ i Åbo.

högskolestudier i Göteborg. Ff-' MARGARETA NORRMÉN

Pennan hans enda vapen
Där tog han starka intryck av Torgny Seger-
stedts och studentopinionens antinazistiska 45 1<0In han att nfkälnpa ett Wåf1'0nfS1<fíg med
linje. Bara några veckor efter hans hemkomst Pennan S0In Vapen/ inte Utan Pfebleïn med en
Städe sig Finhnd på Tysklands Sida i 1<am_ tyskvänlig censur och en kluven hemmafront.
pen mot Sovjetuníonen Han avskydde Hitlers terrorvälde lika starkt

Som chefredaktör för västra Nyland 1941- Sem Stalins och upplevde kriget som ett mo-

Med besk

åïïäff
F

raliskt skruvstäd.
Frustrationen präglade också hans diktsam-

* . . Å lingar ”Ointagligt land” 1942 och ”Hemligt
IMLI 1/ku* Ölßdßek C591 medansvar” 1944. Även här ville censuren

Öqq %>l4-I-u.._ ° ut M sätta stopp. Kärlekslyrik och skärgårdsdikt
uu) ' ställdesísku an av kri ets verkli het. Ändå)ML,,¿,,¿ _. ge e..e

“A1 C U-f w;~(\¿Q sokte haiï en elgleln frasfg ton 1 katastrofmull-
* 1 . _! ret, inner i oc å mä .

WH! lawl l æ'ê&r“"“W kf-ll. Krigsåreâ slet hånom hårt. Alkoholen blevÛicl många finländares medel mot oro och ångest.
- Att Ole Torvalds också föll för frestelsen veri-

hmnor inledde den 29-årige Ole Torvalds en blott- erade " och Versierade _ han med Svart
läggande bíkt 1' Norrtälje strax efter kriget. l'11lII101f 1 l\lOI'I'tälj6 1945.
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Debatt, prosa och essäer
Efter kriget fick han nya uppgifter som chef-
redaktör i hemlandet- dels för Österbottning-
en, dels för en kvartalstidskrift som Schildts
förlag gav ut under namnen 1945, 1946, 1947
och 1948. Trots utlovad uppkäftighet blev tid-
skriften en viktig mötesplats för den unga
lyriken snarare än ett omtumlande debattfo-
I'll1'I'l.

I sina diktsamlingar ”Strängar av aska”
1954 och ”Mellan is och eld” 1956 hade han
frigjort sig från det rimsmide som i ungdoms-
versen kunde spela honom metriska spratt.
Nu rörde han sig med större frihet i motivval
och stil. Hans sista diktböcker blev ”Livsteck-
en” 1986 och ”Vågmärken" 1988 - den sena-
re ett urval av hans skärgårdslyrik där natu-
ren andas på liv och död. lbokform hade han
tidigare gett ut noveller och essäer. Som över-
sättare blev han legendarisk.

Ole Torvalds belönad med doktorshatt i/lbo 1978.

Mångsidig kulturgärning Pom- META ToRvALDs
Ole Torvalds kom 1948 till Äbo Underrättel-
ser - Finlands äldsta avisa och svensk sjuda- oförenliga krav. Knappa resurser, sena kväl-
garstidning i en stad med tvåspråkiga tradi- lar och en tung arbetsbörda krävde sin tribut.
tioner. Han var chefredaktör från 1958 till 1967 lvår tid skulle diagnosen lyda utbrändhet, på-
och blev kvar som kulturredaktör till 1981. pekar hustrun och kollegan Meta Torvalds i

Chefsjobbet var ingen sinekur. Opinions- CD-häftet.
bildning, litteraturkritik, teaterrecensioner Men väven rymde också ljusa inslag. Han
och redaktionellt ansvar ställde i grunden fick tidigt en rad kulturpris och utmärkelser,

hos oss till exempel Samfundet De Nios pris
och Svenska Dagbladets litteraturpris. Som

..,......,...,.,........,.. W121¶3¿\'i:ij__ }§__I_ii,[1f_Il1}__ ,, ,, __ , ,

Minnesulsliilluing över O|9'l'0rW|lLlS _ hans egen _ tlll-
Han ett namn hörde han den finlandssvenska psalmboks-

\'Wa...“.m.\»>i...,
ma, W M1., om .WW. .. W. W. M.. fi
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m.m..m..w ...am
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kommitten. Nar han 1978 blev filosofie heders-
doktor vid Äbo akademi var det en mångsi-
dig, djupt lodande kulturgärning som belö-

iÉ:líšÉ.i:ÅÉfÜf.Ä”ÄfÄ;....., IHÖGS-

mï Vanskapen bestod provet
Å. Med åren hade Ole Torvalds fått en vekare,

mindre trotsig livssyn som gav återklang i en

M* “ Speremaked lyrik fri från de ridisdere dikter-
” ” "W * nas band till Nils Ferlin. En inträngande poet

"isf K” W ~ stampar inte på samma fläck.
W” le Ü 1 U ~ Men kamratbanden mellan Nils och Ole

W" Ä” i lfïïï '=~ ' höll. Nu har de alltså mötts igen på en fin-
"Ä Å “X em ländsk CD som recenserades i förra numret

av Poste Restante, Den utgör en musikalisk
Narr Åbo akademi hyllade Ole Torvalds med en minnesatstall- hyllning till två Skalder som gick Skilda Vägar
ning 1996 lyftes också hans masterliga översättningar fram. men höll Vä1'1Sl<ap611 OCh frändskapen högt.
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Hyllning till Ferlin på Nybrokajen 11
”Oss döddansare emellan - en hyllning till Ierker Hallden och Christer Karlberg. Recita-
Nils Ferlin”. tion av Rikard Richardson.

Det är titeln på ett program som ges sönda- Entréavgiften är 150 kronor och arrangörer
gen den 28 september 2003, kl 15.00, på Nybro- är medverkande artister och musiker. Biljet-
kajen 11 i Stockholm, ter kan beställas på tel 08-407 17 00.

Medverkande är Herr T och hans Spelmän Kassan öppen vardagar 12-17, samt 2 tim-
- Torgny Björk, Alm Nils Ersson. Ole Hjorth, mar före konsert.

' ' O o cNzls Perlzn pa natet! GÅ 53
Nils Ferlin-sällskapet har en hemsida som å
sköts av Gunnar Warren. Där finns en lis- 'l,J_/\
ta på alla pristagare och trubadurprista- * \
gare, en kort sammanställning om inne-
hållet i senaste numret av Poste Restante, M
uppgifter om ordförande, skattmästare,
sekreterare med flera och andra aktuella
informationen Gunnars e-post är: jll006w@tn1net.se

Det finns även en länk nu min e-p0Sta- Vill Ni skriva till Gunnar Warren är hans
dress, där Ni kan göra adressändringar el- adfessï Vasagatan 9 B/ 216 11 Limhamn-
ler komma med frågor om Nils Ferlin-Säll- Sand garna ïnf0fmaÜ0n Om aktuella
Skapet Ferlin-föreställningar, konserter eller an-

Adressen är http: / /go.to/ferlin alterna- dra Fef1in'P1'0g1'am för Publicering På
tivt http: / /user.tninet.se~jll006w/ hemsidan-
nfindex.htm

Vill Ni skicka e-post direkt till mig är Väl mött På nätet Önskar
min e-mail: annikaluttropp@hotmail.com Annika LUÜTOPP lsflffffffffl

la
C

Nya medlemmar
Gunilla Andersson, Kastvagen 6, 784 54 BORLÄNGE Lennart Lundquist, Maria Prästgårdsgata 12,

Kaj Runar Blomqvist, Johannesbergsvägen 6 Bost 1, 118 52 STOCKHOLM
FIN-00250 HELSINGFORS, FINLAND Ingvar Malm, Klotvägen 12, 151 59 SÖDERTÄLJE

Bo Bodén, PL 5 Långsjövägen, 130 40 DJURHAMN Dagmar Nordmark, Trädgårdsgatan 2 A, 784 34 BORLÄNGE
Gunnel Eklund, Bengt Färjares väg 11, 182 77 STOCKSUND Britta Nyström, Vänskapen 3 D, 443 34 LERUM
Rolf Gunnarsson, Svåirdsjögatan 11 A, 791 31 FALUN Bo Petersson, Mårtsbo 3018/Tärnsjövagen 31,

Jnn Gnstafss0n,Yttefbyvägen 29, 183 30 TÄBY 740 46 osTERvÄLA
Sören Johansson, Linnégatan ll A, 582 25 LINKÖPING Sven-Eric Roos, Sjöbrisvägen 19, 784 37 BORLÄNGE
Evan Karlsson, Brannbergsvägen 16 B, 921 36 LYCKSELE Inga Lis Wåhlgren, Hasselvagen 43, 360 70 ÄSEDA
C.G. Kinell, Grenadjärvägen 14 D, 691 53 KARLSKOGA Marian Väpnargård, Kungsgatan 1, 682 30 FILIPSTAD
Kerstin Larsson, S:t Eriksgatan 59, 4 trp, Brita Åkerlund-Ohlsson, Kungsgatan 32,

112 34 STOCKHOLM 711 30 LINDESBERG
Gunnar Limdal, Södra Klaragatan 8, 653 40 KARLSTAD
Äke Lindberg, Lindevagen 50, 4 trp,

120 48 ENSKEDE GÅRD _, .

Unn L1nagfen,1<ä11vägen 15, 181 57 LIDINGÖ N1/Ü 5mndlg51 medlemmar
Anna Ling, Östra Storgatan 86, 1 trp. Margareta Ahlberg, Gyllenstiernsgatan 18, 6 trp.

553 21 JÖNKÖPING 115 26 STOCKHOLM
Ann Linge, Rörstrandsgatan 33, 113 40 STOCKHOLM Lennart Dahlstedt, Västra raden 24, 652 27 KARLSTAD
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§2

§3

§4

§5

Nils Ferlin-sällskapets årsmöte
på Hotel Continental onsdagen den 21 maj 2003

_ Mötets öppnande.
Sällskapets ordförande, Ian Mårtenson, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

_ Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
Till ordförande valdes Ian Mårtenson och till sekreterare Annika Luttropp.

_ Val av två protokolljusterare.
Ulla Värmnäs och Stefan Ström utsågs till protokolljusterare.

. Fråga om mötet behörigen utlysts.
Fastställdes att mötet behörigen utlysts.

6. Verksamhets- och revisionsberättelse för år 2002.
Verksamhetsberättelsen fanns återgiven i Poste Restante. Godkändes av årsmötet. Revisionsberättelsen fanns
även återgiven i Poste Restante. Lästes upp av revisorn Christer Knutson. Godkändes av årsmötet.

§ 7. Balans- och resultaträkningen

§8

§9

för år 2002 fanns också återgiven i Poste Restante men stämde ej helt enligt Olof Ågren. Beslutades att revisorn
Christer Knutsson ska kolla den igen och återkomma till styrelsen. Balans- och resultaträkningen godkändes av
årsmötet.

. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna året.

. Val av ordförande och de styrelseledamöter som står i tar att våljas iår.
Till ordförande omvaldes Ian Mårtenson, 1 år. Till ordinarie ledamöter skedde likaledes omval av Ienny
Westerström, 1 år, Tor Englund, 1 år, Esse Iansson, 2 år, Ove Engström, 1 år, Annika Luttropp, 2 år, Karl Rikard
Richardson, 1 år, samt nyval av Monica Lilja, 2 år. Till suppleanter omvaldes Olof Ågren, 1 år, Rolf Mårth, 1 år,

samt nyval av Iarl Magnusson, 1 år.

0. Val av revisorer.
Christer Knutsson omvaldes till ordinarie revisor, 1 år, och May Midfalk till revisorsuppleant, 1 år.

11. Val av ledamöter till valnämnden.
Till valnämnd omvaldes Eric Midfalk (sammankallande), Maj-Brit Carlsson och Elisabeth Iönsson.

2. Fastställande av medlemsavgift för ståndigt medlemskap.

Beslutades att medlemsavgiften ska förbli oförändrad 150 kronor, respektive 100 kronor för pensionär
studerande, medan avgiften för ständigt medlemskap höjdes till 2 000 kronor.
Annika Luttropp påpekade att Nils Ferlin-sällskapet tyvärr ej har resurser att betala trubadurer och gästföreläsare
gager när de uppträder för Nils Ferlin-sällskapets räkning. I år har Nils Ferlin-sällskapet fått sponsorpengar,
8 000 kronor, av Anders Löfberg (Löfbergs Lila) för att Ove Engström ska kunna delta i arrangemanget på Alsters
Herrgård och på Saxå Herrgård. Olof Ågren har ordnat med detta. Olof Ägren efterlyste förslag på fler lämpliga
sponsorer. Tor Englund underströk att de minskande ränteintäkterna också är ett problem. Annonssidor i Poste

Restante är ett sätt att få in pengar. Ian Mårtenson lovade att försöka få ett bokförlag att sätta in en annons.
Ove Engström och Esse Iansson berättade om att Albert Engström-sällskapet skickat ut inbetalningskort till sina

medlemmar om Kulturstöd när ekonomin var skral och fick in en massa pengar. Kanske ett tips för framtiden.

§ 13. Information om Nils Ferlin-sållskapets hemsida.

Annika Luttropp berättade att det kommer in många frågor om och kring Nils Ferlin till hemsidan, Hon upp-
manade också alla medlemmar att skicka in bidrag till hemsidan, då det är viktigt att en hemsida hålls levande
och får nytt material hela tiden. Adressen till hemsidan står i Poste Restante.

4. Information om kommande aktiviteter dår Nils Ferlin-sållskapet deltar.

Ian Mårtenson berättade om att det söndagen den 22 juni kl 14.00 blir ett program, ”En gycklares vandring", med
Ove Engström i parken vid Alsters Herrgård. Detta program inleder en programserie som håller på hela juni-juli
och avslutas 3 augusti. Hela programmet kommer att läggas ut på hemsidan. Söndagen den 3 augusti kl 14.00 är
det Ferlindagen på kyrkvallen i Länna. Årets gästtalare är Ian Mårtenson och årets gästtrubadur Stefan Demert,
som fick Trubadurpriset år 2000. Vidare är det en litterär soaré på Saxå Herrgård torsdagen den 21 augusti
kl 19.00 med underhållning av Ove Engström med fru Ulla Roxby och gästtalare Ian Mårtenson. Söndagen den 28

september kl 15.00 är det ett program, "Oss döddansare emellan", med Herr T (Torgny Björk) och hans spelmän
på Nybrokajen 11. Entré 150 kronor. Årets prisutdelningsmöte äger rum den 15 oktober kl 19.00 på Hotel
Continental på Vasagatan i Stockholm. Även dessa aktiviteter kommer att finnas att läsa om på hemsidan.

15. Förslag till Ferlinpristagare 2003.

a) Lyrikpris: Till 2003 års Ferlin-pris (30 000 kronor) nominerades Lars Berghagen, Bengt Berg, Göran Palm,
Katarina Frostenson, Iesper Svenbro och Marie Lundqvist.
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b) Trubadurprís: Till 2003 års Trubadurpris (20 000 kronor) nominerades Evert Ljusberg, Mats Paulsson, Björn
Eriksson, Finn Zetterholm, Torsten Arnbro och Hans Gerle. Medlemmarna erinrades om möjligheten att in
komma med ytterligare förslag, dock senast den 8 augusti.

6. Övrígafrågor.
Ove Engström framlade ett förslag om att årsmötena i framtiden kan vara mer anspråkslösa med enklare för-
täring, till exempel landgäng och öl och kaffe, så det inte blir så dyrt. Istället kan man ha lite festligare middag på
prisutdelningsmötena. Arsmötet instämde i detta.. Ordförande framhöll dock att det inte föreligger något
”måltidstvång" vid årsmötena.

7. Mötets avslutande
Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet Iasteras:
Annika Luttropp (mötessekreterare) ]an Mårtenson (mötesordförande) Ulla Varmnas Stefan Ström

GÄv0Rff1LL Observera!
NILS FERI-'IN'SALI-'SKAPET Det inbetalningskort som medföljer även
Löfbergs Lila detta nummer av Poste Restante innebär
Tin uppträdanden i parken inte att Du som redan betalt Din årsavgift
[in Ajsærs Herrgård 22 juni ska göra det ännu en gång - vilket har hänt,
samt på Kungliga biblioteket Kortet är avsett för Dig som kanske glömt
3 maj och 17 maj g_000;- betala eller föredrar att betala under hösten
Emma Hietala 200? - eller kanske det tidigare kortet har förkom-

mit.
Herbenlobacker 50" Du kan givetvis också använda det vid
Sune KYOHVHU 1002- Din anmälan och inbetalning till middagen
B@ngt-010f Landin 50;- vid prisutdelningen onsdagen den 15 okto-
Karin Nsson 200, ber 2003. Se sista sidan!

Sven Thorstensson 100:-

ÖVegåV°f 600* VAR GOD OBSERVERA
Tmalt 9300:' att alla meddelanden om ändringar

av namn eller adress (skriv tydligt,/ \ texta, tackl) skickas direkt tillM Nils Ferlin-Sällskapets medlems-
sekreterare:

fOI' nästa IILIIIIIIIGI' QV _Annika Luttroppamg sufbmnnsgaansß, 8 ti
113 27 STOCKHOLM

är den 17 mars 2004 ia, 08_32 99 84\ / \ /
/ .I II \

VI BEHOVER DITT STOD!
Som framgick av revisionsberättelsen i före- tidningen ständigt ökar. Det sistnämnda är
gående nummer av Poste Restante hade säll- glädjande och utgör ett bevis för att vår skald
skapet under förra året ett underskott på 10 Nils Ferlin fortfarande är ständigt aktuell. Vår
861 kronor. Anledningarna är flera, en är att skrift blir mer läsvärd, men det betyder att vi
vi behöver fler medlemmar. Gör alltså vad måste ha fler sidor, vilket ökar kostnaderna.
Du kan för att värva fler medlemmar till Nils Vi är därför tacksamma för pennínggåvor,
Ferlin-sällskapet! små eller stora! Samtidigt vill vi framföra ett

En annan anledning är att tryck- och porto- varmt tack till alla dem som hittills bidragit.
kostnader för Poste Restante stigit, samt att STYRELSEN
tillströmningen av material till medlems-\ /
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INBJUDAN
Nils Ferlin-sällskapets medlemmar hälsas varmt välkomna till utdelningen av ärets

FERLIN-PRISER
till Göran Palm och Ewert Ljusberg

Onsdagen den 15 oktober kl 19.00

Plats: Scandic Hotel Continental
på Vasagatan, mittemot Centralstationen

Middagen, som börjar kl 20.00, består av en 3-rätters meny innehållande:
Rökt lax med Raccolapesto

BBQ-kycklingfilé med majskräm och klyftpotatis
Iordgabb- och ananassallad med vaniljglass

Till maten ingår 1 lättöl, alternativt mineralvatten, samt kafe.

Priset är 400 kronor per kuvert

OBS! Vill man ha vegetariskt alternativ måste detta anges på inbetalningskortet.

Önskar man vin eller starköl till maten, eller avec-bricka till kaffet,
säljs detta via en kontantbar under middagen.

Anmälan sker genom insättning av beloppet på Nils Ferlin-sällskapets
postgironummer 35 21 55-6 (eller på bifogade postgiroblankett) och ska vara

Sällskapet tillhanda absolut senast måndagen den 6 oktober 2003.

Tänk på att det tar posten ett par dagar att girera! Ange gärna Ditt
telefonnummer på talongen.

Väl mött till en minnesrik Ferlin-afton!

Styrelsen

Poste Restante Medlemstidning för Nils Ferlin-sällskapet nr 2, 2003

Ordförande: Ian Mårtenson, Karlaplan 14, 115 20 STOCKHOLM. Tel 08-660 98 39

Sekreterare: Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr, 113 27 STOCKHOLM. Tel 08-32 99 84

e-mail: annikaluttropp@h0tmail.com
Skattmästare: Tor Englund, Sunnanvindsgränd 79, 177 71 IÄRFÄLLA. Tel 08-580 174 69

Sällskapets postgirokonto: 35 21 55-6

Redaktör för Poste Restante:
Esse Iansson, Länna Prästgård 6098, 761 93 NORRTÄLIE, Tel/Pax 0176-26 81 30

Tryck: Affärstryckeriet, Norrtälje.

(4/if MILJÖMÄRKT Trycksak |iC nr 341 290 ISSN 0345-9519


