


Jag ringde en vän och jag ringde väl två
fast jag visste så väl hur det skulle
Sen tänkte jag störa en hög person
men då hade de redan stängt av telefon.
_ Så nu har jag ingen att störa
och vet inte vad jag ska göra.

Det lilla jag gjort blev ej gjort med tur/ß så jag vart en rätt asocial figur _
@ Men jag väntar från främmande land en

I/af J g Kg S a, h slant

0 t . . . den kanske har kommit nu _ postrestantl
Jag kunde gå ner och hämta
ifall jag fick lust att skämta.

Jag kunde gå ner _ om jag gör mej besvär,
till postkontoret och säja så här:
Har det kommit ett brev till mej _ eller två,
jag har setat därhemma och väntat så,
ett värdepapper _ från Kina,
från Schweiz eller Herzegovina.

Då står där en dam som förundrat ler
och jag säjer: Min dam, det är mycket som

sker!
Alls ingen kan veta vad slumpen skrev
på den sida man skänkts _ och ett lyckobrev
om en vinst bland de verkligt stora
har jag fått av en kakadora.

En herre bakom vill ha vägen fri
och jag säjer så här -- nej, det struntar jag i!

_ för man måste ju vara en strong person,
som betalar sin skatt och sin telefon,
jämvííl det elektriska ljuset
att det inte blir mörkt i huset.

]ag bugar allenast _ för en och var,
belevat och artigt ett au revoir.
Och sen tar det slut på min snurriga vers

_ mitt harsprång som dansar i kors och
tvärs,

för sen är jag åter allena
och borta från glans och arena.

Níls Førlín
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Kära Ferlin-vänner, Bröder och Systrar!
(som han själv skulle ha sagt.)

Äntligen ska vi få ett medlemsblad, en länge nård, men av vidriga ekonomiska
vindar hittills stormpinad önskan blev verklighet. Vi ska få ett medlemsblad dels
för att hålla hela Sällskapet underkunnigt om vad som sker på olika plan, och vad
som ska ske, dels i görligaste mån samla minnen av och funderingar kring allas
vår broder, skalden och vännen Nils Ferlin, han, som före debuten, gick omkring
iKlara och presenterade sig med orden: ”Det är jag som inte kände Dan Ander-
son.” _ . _ En märklig man, en bekant till oss . . .

Antingen vi kände Nils Ferlin från gamla Klara: Cosmo, Norma och Pilen _
eller vi inte gjorde det ~ beundran för skalden och tacksamhet för vad han gav
och ständigt ger, det är värt föreningsband och vårt signum. Vårt mål att hedra
honom.
Ferlinvänner å alla orter, förenen Eder, på det att Sällskapet måtte tillväxa,

guldet flyta in i strömmar, stipendiet springa i höjden och medlemsbladet växa i
omfång och kvalité!
Och så kastar vi loss!

Med systerlig hälsning
Allas Er

Wnhrrwmn f
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Nils Ferlin
sedd av Gunde fohansson

Det var på aftonen den 20 juli 1956 jag möt- Han plockar fram ett kuvert med dikter
ten Nils Johan Einar Ferlin. Det har alltid och ett brev från bokförläggare Bonnier.
gått mig emot att tränga mig på kända män- Stolt visar han mej på ett par rader. Jag
niskor, särskilt sådana som behöver ro för sitt minns dem så: ”Det här är din starkaste dikt-
arbete. Min gamle vän Waldemar Bernhard samling vid sidan av Goggles”. ”Kan du
hade sedan länge sökt föra oss samman, vil- läsa några högt! Vill hö-ra hur de låter”.
ket dock strandat på diverse tillfälligheter. Han plockar i papperen med förvärkta fing-
Hade kinesat hos Waldemar i Stockholm, rar. Hans ansiktsdrag är fårade men glansen

sjungit Ferlin på Skansen och skulle nu till kring pannan är ungdomlig. Värdig är han
de gamla gudars boning i Uppsala för att men ändå en pojke. Håret, ännu mörkt, fal-
sjunga finnmarksvisor. Eftersom vi hade ett ler ner i hans panna. Jag känner trygghet hos
dygn över av någon orsak, påyrkade W. B. denne prövade bohem, känner mig hemma.
vägen över Ferlins Syninge. Själv stannade Julinatten omger oss med mild tystnad. ”Den
han hemma och skar i trä. här ska du läsal” Bävande inför denne mäs-
Det var vid femtiden och sommarefter- terlige uppläsare försöker jag, först trevande

middagsfrid härskade över Norrboda ”stycke- tills orden, rytmen lugnar mitt hjärta, stabi-
gods”, när jag vandrade över gårdsplanen. liserar min röst. Budskapet bär. Det är dik-
Min hustru och lilla dotter dröjde vid bilen. ten till Kristus:
Hustru Henny öppnade och jag frågade ef-

ter herr Ferlin. Strax dök han upp i rutig ”Der var bara rokar och dårar
skjorta, byxor, sandaler, skäggig: ”Är det du som lyssnade på dej först
Gunde? Jag kände igen din röst- Kdni igen Det var slavar och skökor och ogärningsmän
om en timme så äter vi middag! Jag ska men då var ditt rike Störst
raka mig först”.
Det blev rett iriinnesvärt dygn. Nils vari Det bara enkla själar

fm form, steppade och sjong ”Kuckehku min h ...rar å undanta
fru och högsta höns”. Vi bröt arm och drog išc Sla p gi
, en byggdes det katedralerfmgerkrok, trots Hennys protester. Hon var

_ _ och kyrkor av alla de slag.ju radd om sin man, som dock var av segt
virke. Vi diskuterade, läste och sjöng igen.
Klockan blev två på eftermiddagen följande Nlls lar uilpi Det ar fall' Dal ska man
dag, innan vi märkte någon tidsflykt. Henny andra tonfall '
deltog länge och livligt i diskussionen, innan
hon liksom övriga damer tröttnade och gick Oen Pål/ar kom det Oen Präster
att sova. Sova var inte Nisses stil. Starkt Som Wiside Om Vart Ord
kaffe och ”här smuttom vi något på vår li- du idiii På din korta Vandring
ter”, ja, något, endast något. På denna bniirande lord-
Vår hembygd Filipstad med omnejd och

alla bröderna där _ ”var äro de bröder Men tokar var det och dårar
gångna och spelemän?” _ minnen _ hans som lyssnade på dej först.
förstås från längre tillbaka än mina, ett Det var innan ditt rike blev kartlagt
kvarts sekel yngre som jag var. och då var ditt rike störst.”
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Kristus fenomenala förmåga att genomly-
sa sin tids självgoda heliga, deras materia-
lism och stelnade dogmer tilltalade Ferlin,
som också hade goda ögon, intuitiv visdom
av det slag som krävs för att föda ”levande
ord", bittra, sanna renande.
Visst var Nils Johan Einar beläst och kun-

nig men ägde ändå (eller kanske till dels
därför) ett mått av hälsosam antiintellektua-
lism. Han visste hur lätt dikt kunde urarta i
lärda cirkuskonster. Minns att jag läste högt
en dikt av den ”unge döde” engelske skalden
Sidney Keys. Nils satt i ett hörn på en stol,
lyssnade, pekade sedan på min bok: ”Men
det där är ju inte bra, det är litteraturf” Nå-
gon betvivlade under en Ferlin-träff mitt ci-
tat. Henny kom till min hjälp: ”Jo, jag
minns. Det är sant”.
Hon och Nils Johan Einar tog alltid vän-

ligt emot mig. Jag hade en orolig tid i va-
gabonderiets tecken. Började resa med teater
samma höst. När vi befann oss i Uppland
fick jag kinesa hos dem. Var ingen av dem
hemma hölls jag trevligt sällskap av ”Hjal-
mar”, gårdens allt i allo.
Nils brukade elda på vindskammaren,

gjorde det trivsamt. Tyckte kanske synd om
mig för jag hade dåligt betalt. Kände kan-
ske igen sina egna farande år. 'Han var en
god broder, knotig, söndervärkt. Klagade ald-
rig. Tänkte och talade ofta om de bröder
som fallit fel i livssaltomortalen. Alla hade
ju inte stort A i gymnastik.
Vi kunde prata vid en öl och en smörgås

till bortåt två på natten, så följde han mig
upp, satt vid min säng till kanske halv fem_ tills jag somnade. Klockan sju väckte han
mig med kaffe. Han såg min oro, kände min
vilsenhet. Hans röntgenblick var som ett re-
nande bad. Han kunde tala den renaste riks-
svenska, men när vi samtalade strödde han
ofta in värmländska ord och uttryck. Det gav
en särskild värme åt hans tal.
Kristendomen tyckte han kunde avskaffas

bara man behöll Kristus. Det betydde ej, att
han fördömde alla organiserat troende. Bap-
tisten Yngve Jonsson från Roslagen höll han
varmt av, hjälpte honom få ut en diktsam-
ling. (Själv var Ferlin ju på sitt sätt en pre-
dikare.
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Nils Ferlin och ”en liten rörl .vtuffa /med vilaD

knutar som hette Norrborla”.

Nils Ferliri var en oförglömlig uppläsare av
sina dikter på litterära aftnar och i radio.



Påbrå fanns: Det är någonting verkligt, någonting tryggt
”Nyss har jag läst i en tung gammal bok i allt som är obestämt och förryckt.
som min farfar predikat ifrån
Farfar var präst han _ och schartauan Lugnt ljuder i huset en vinterdag
men jag är ett flarn och ett spån.”) en snickares kloka hamniarslag”.
”Du gör honom för fin”, säger en del, ”han

var en buse.” Som om inte en buse skulle Han älskade verkligheten på ett fruktbart
kunna besitta den högsta moral! Och Nils sätt, ej ”saker och ting”. Här kunde, liksom
Johan Einar besatt denna moral. Därför för- när det gäller Dan Andersson, Talmuds ord
leddes han aldrig att klättra på samhällsste- tillämpas: ”Om du vill lära känna det osyn-
gen och låta pengar och framgång döva sitt liga, så iakttag med öppen blick det synliga”
samvete eller kapsla in sin medkänslas öpp- Hans genomskinligt klara strofer äger ett vi-
na sår. Han ägde den höga moral, som brato av mystik.
många av våra fängelsekunder besitter; så- Visst ägde han moral. Han undvek ej dem
dana som ej orkat delta i materialismens som hamnat i smutsen. På den utvecklings-
maskspel i öst och väst, sådana som ej gått nivå vi är, kanske några måste vara där. Det
att muta till foglighet, som blivit utfrusna ~ kunde varit du eller jag.
och inlåsta. Vi låser in och straffar, helt Hans dikt betyder mycket för många av
gammaltestamentligt, de sjuka delarna av oss sömngångare i livets dröm. Till läkedom
”mänsklighetens kropp”. I den meningen, ur för oss som inser och förfäras över att ”stjär-
vårt av kompromissmoral lagstyrda samhälles norna kvittar det lika . . . . . . . . . _”.
synvinkel måste varje betydande diktare te Han for illa i livet, i Klara och annor-
sig kriminell. stans, men han älskade ändå Klara och dess
Nils Ferlins ögon var sorgsna. Hans bitt- brokiga brödraskap, krogarnas ofta vackra,

ra, mörka verser bärs ofta av känsla för de mot de förkomna vänliga servitriser. Skulle
misslyckade och förkomna. Han öppnar våra vilja skriva deras lov, de varmas, de pysslan-
ögon, låter oss se och förfäras inför vår slö- des, som gav känsla av hem åt många av de
het, egoism och brutalitet. Hos de hopplöst vilsegångna. Jag mötte en en dag, silverhårig
förkonma kunde han uppleva den godhet nu men skön som förr; ”Carmen” från Svanen.
”som icke söker sitt”. Hans pessimism är Skärtorsdagen 1941 kom Nils Johan Einar in
ingalunda hopplöshetens evangelium. Han och lämnade en dikt försedd med en levande
accepterade, trots allt, livet, annars skulle han lilja, en påsklilja:
väl heller inte ända mot slutet mödosamt
styrt sin penna till dikt. ”Från denna förtjusande lilja
Inför det enkla, det vardagliga öppnade det är mig så svårt att skilja.

sig hans sinnen, som för någon stund fylldes Förledd av den sydländska charmen
av förtröstan och ro. och glansen kring pannan och hår
För sin värk fick han starka tabletter och jag räcker den dock till Carmen

sprutor. Ur smärtans dimma och grubblerier- jag fattig toreador.
nas mörker nåddes han ibland av ett vardags-
ljud _ som när grannen snickrade i hans Nils Johan Einar Ferlin
hus: Skärtorsdagen 1941”.

”Nu ljuder i huset en vinterdag,
en snickares kloka hammarslag.

Jag sitter och lyssnar och tänker så:
Det är buller men inte buller ändå.
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Då Nils Ferlin skulle begå självmord

Det var i början av trettiotalet. Vi träffades
på det ”litterära” caféet Cosmopolite, Vasa-
gatan, mitt emot Posten. Därifrån gick vi till
Klara Folkets hus, där ett diskussionsmöte
gick av stapeln. På Cosmopolite träffade vi
även Nils Ferlin; han var stamgäst där. Efter
mötet i Klara gjorde Manus och jag sällskap,
vi skulle båda till Söder, där vi bodde. Vi
gick Drottninggatan, svängde in på Fredsga-
tan och kom fram till Norrbro. Det var sent
på natten. Många flanörer fanns inte ute. På
Norrbro upptäckte vi en man som bar sig
konstigt åt. Det verkade som om han prova-
de broräckets styrka för ett hopp i Ström-
men.
När vi kom fram fann vi att mannen var

Nisse Ferlin. Han gjorde förberedelser för ett
hopp i det kalla elementet. Det var tydligen
inte frågan om vilket vanligt hopp som helst;
det var frågan om självmord.
Denna tid gick alltid Nisse Ferlin med en

basker _ i kavajfickan. Det var då jättemo-
dernt eller inne att bära basker. Nisse hade
emellertid en bra hårväxt med tjockt kastan-
jebrunt hår, som han var mycket stolt över.
Därför fick baskern oftast vila i kavajfickan.
Men nu hade han tagit fram sin basker

och placerat den på brokanten. Han höll på
att göra upp sitt testamente. I baskern hade
han placerat ett litet skrivblock, en trubbig
blyertspenna, en tändsticksask och några ci-
garettfimpar. Portmonnän räckte han till mig Fgrlin _/ramför Café Cosmopolife på Vara.
med orden: ~ det räcker nog till en kaffe gata”
med bröd. Pluskan innehöll en krona och
tolv öre.
När Nisse var klar med sina förberedelser

sade han: Det är meningslöst att leva, jag
är trött på alltsammans, ser ingen annan ut-
väg än att dö och i natt ska det ske. Tack
ska ni ha grabbar för allt ni gjort för mej.
Det finns ingenting mer att säga, jag är fär-
dig. Men först ska jag tömma den här pa-
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van, sa Nisse. Han drog upp en vinflaska ur ningen besökte Nisse på Beckomberga berät-
en av byxans bakficka. Skål! tade jag för honom att det inte skulle dröja
Vi tog några klunkar tillsammans. jag för- länge förrän han fick lämna sjukhuset. jag

sökte övertyga Nisse om att trots ondskan, hade varit i kontakt med läkaren. Nisse be-
oron och ångesten, så var det vår plikt att rättade för mig att sedan jag lämnat honom
leva vidare, att hålla ut och kämpa. Nisse hade han börjat söka efter Manus. Misstänk-
svarade inte, han bara såg på oss. Han såg samheten hos Nisse fanns alltid och han trod-
verkligen ganska hemsk ut. Vi förstod att det de inte att det var sant när han upplystes om
var allvar, inte skådespeleri. Det senare var att l\/Ianus lämnat sjukhuset kvällen innan.
ju inte Nisse främmande för. Nisse trodde att man spärrat in Manus i nå-
just då passerade en taxi och jag gav gon underjordisk cell och tänkte låta honom

chauffören ett tecken. Han stannade. Med försvinna. I Nisses fantasi antog hans kon-
många fagra, falska löften och förenade kraf- struerade attentat fantastiska proportioner
ter lyckades vi placera Nisse i bilen. Han och han hade just funderat ut hur han skulle
drack ur allt som fanns kvar i vinflaskan och slå alarm för att rädda den försvunne.
somnade. Något senare besökte min hustru Annika,
Kör till Konradsberg, sade jag till chauf- Willy Walfridson och jag Nisse. Vi gick ut i

fören. Nisse sov djupt när vi kom fram. För parken _ den var en vacker sommardag. Då
jourhavande läkaren förklarade vi att den vi sade Nisse till Annika: _ Djäkla Björklund,
hade med oss i bilen var skalden Nils Ferlin. han ljög för mig när han intygade att vi bli-
Han är djupt deprimerad, vill begå själv- vit tagna av polisen och skjutsade hit till
mord upplyste vi och bad att han skulle få Beckomberga. Men CJ vill mig väl, det vet
stanna på sjukhuset. Nils Ferlin, utbrast läka- jag, och jag är inte arg på honom.
ren, honom känner jag. Visst fär han stanna. Vi slog oss ner i gröngräset och Nisse be-
Ni kan också få stanna, om ni vill, jag var- rättade att nu trivdes han och tänkte stanna.
ken kan eller vill tvinga er. Tydligen trodde Han hade sitt eget rum och maten var bra.
läkaren att vi också var mer eller mindre to- Willy funderade om han inte kunde supa
kiga och behövde vård. Manus tackade nej. sig full, bli tagen av polisen, förd till Beck-
Han hade sin kassörssyssla att sköta och vän- omberga och bli kompis med Nisse. Så lätt
tade efterlängtade rek med första posten till går det inte, förklarade Nisse. Det krävs,
Brand. Jag stannade och sov gott på natten. skämtade han, att du i likhet med mig blir
På morgonen var Nisse sjuk, mycket sjuk tagen minst 300 gånger. Först då blir du kva-

till och med. Han kom inte ihåg allt som lificerad för att få fri bostad, eget rum, upp-
skett kvällen eller natten före. Innan jag läm- passning och serverad god mat. Då kan du
nade sjukhuset förklarade jag för Nisse att sitta och skriva i lugn och ro hela dagarna,
han hade bråkat, någon hade alarmerat poli- om du vill och har arbetslust. Villkoren är
sen, vi blev tagna alla tre; polisen hade kört fina här, sade Nisse. Du har också din fulla
iväg oss till Konradsberg. Nisse kunde förstå frihet.
att han hade skjutsats till detta sjukhus, men Nisse berättade att han en dag i början
att även jag fått följa med tyckte han var un- hade frågat läkaren hur länge han skulle vc.-
derligt. ra inspärrad.
När jag enligt löfte samma dag mot kväll- ~ Inspärrad, sade läkaren och satte upp
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använda mindre lämpliga uttryck om patien-
terna och varit elak mot Nisses medpatienter.
Hon kallade dem för förbaskade idioter. Till
överläkaren sade Nisse:_ Det är möjligt att vi är idioter, men
vi har ju inte kommit hit för att få höra det
av personalen. Här är vi ju för att få hjälp.
Jag har ju kommit hit för att bli av med mitt
alkoholbegär, men här förvandlas man alltså
till idiot. Och stannar man här blir man väl
idiot till slut. Ferlin krävde ändring. Till Me-
clicinalstyrelsen skrev också Nisse ett brev.
Han gav Annika, som han alltid litade på,
det viktiga uppdraget att vidarebefordra bre-
vet.
Nils Ferlin reagerade alltid mot orättvisor_ även om han med sprit i kroppen kunde

fara fram mycket hårdhänt och hänsynslöst
mot människor i sin omgivning, även mot
vännerna. Nervositet, oro, vrede, ilska, alko-
hol och sjukdom, gav otrevliga utslag. Hos

Emil Manus: ekonommhef på Bmnd_ Ferlin fanns dock alltid sympatin for de
olyckliga, utstötta och lidande. Han var myc-

ett förvånat ansikte. Herr Ferlin är inte in- ket känslig och reagerade mot övergrepp 0Ch
spärrad. Herr Ferlin kan gå när han vill och orättvisor.
komma tillbaka när som helst eller också in- C.].Bjö1'klu11d.
te återvända. Herr Ferlin har sin fulla frihet._ Ja, jag ville besöka förläggaren, sa Nis-
se._ Det finns inget hinder. Herr Ferlin kan
besöka vem han vill. rummet står för herr
Ferlinsg räkning. Vill herr Ferlin stanna i ,,14 mot 7 för Ferlin”
stan, sa ring bara.
En djävligt sympatisk läkare, jag ringde meddelar Filipstads Tidning, i vars spalter

inte, jag åkte tillbaka hit, jag trivs här, har en livlig polemik har förts om vilket namn
ett bra rum och kan arbeta, sade Nisse. det gamla läroverket i Filipstad _ Nils Jo-
Vi förstod Nisse. Skulle man sökt tvinga han Einars gamla plugg _ borde ha. Tre

honom till något skulle han säkerligen ha sla- förslag förelåg: Norrbroskolan, Furuskogssko-
git sönder allt som kommit i hans väg. Han lan och Ferlinskolan. Stadens fäder bestäm-
skulle ha blivit fullkomligt rasande. de sig för Ferlinskolan. Adjunkt Knut Warm-
Men det var dock något som oroade Nisse land och hans elever har kämpat väl och

Ferlin. Han hade hört någon av personalen med framgång i debatten. Tack för det!
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Ett prov på Ferlins vackra och särpräglade handstíl. Svaret gavs med anledning av en tid
skrift: nyårsenkät. Vilket år är ej känt, kanske kan någon upplysa red. om detta?
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Kort presentation av tidigare Nils Ferlin-stipendiater
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1963

Första året stipendiet utdelades gick detta
till trubaduren Ruben Nilson. Nilson har ut-
givit tre samlingar visor och dikter: Vanvör-
diga visor, Vår vackra värld samt Balladen
om Eken, där han anknyter till traditionen
från Bellman och Birger Sjöberg. Hans visor
har ofta en frisk och burlesk humor med
starka inslag av satir.

1964

utdelades stipendiet till lyrikern Emil Hag-
ström. Hagströms dikter äger en mjuk vis-
ton och är djupt musikaliska, flera av hans
dikter har också tonsatts, bl. a. av Lille Bror
Söderlundh och Tor Bergner.

1965

Helmer Grundström fick sitt genombrottsår
som lyriker med samlingen Detta är mitt
land 1939, en serie realistiska norrlandsbil-
der som följts av fler böcker med motiv häm-
tade från Norrland.

1966

Tor Bergner _ eller broder Tor som han
själv vill kallas - är en trubladur som inte
liknar någon annan. Med stor musikalitet
har han tonsatt många av Ferlins dikter men
han har även skrivit många egna dikter.

1967

Olle Svensson är förra årets stipendiat. Det
centrala i hans diktningar har varit sökande
efter ro i naturen och längtan efter att för-
verkliga de inre möjligheterna, teman som
han utvecklat i flera av sina böcker.

Porte Restantes redaktör Tor Englund över-
lämnar det första Ferlínstipendíet till Ruben
Nilsson.

Olle Svensson mottar 1967 års Ferlinstípen-
dium av Sällskapet: ordförande Ingegerd
Granlund.
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Då Nils Ferlin på baksidan av krognotan skrev en niddikt om hovmästaren som
nekat honom servering en kväll på W 6 i Klara år 1937
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För någon tid sedan nådde mej budet om att och som någonsin kan fraktas i en låda
Bo Jonsby slutat sina dagar. Bo, som var född försiktigt ut på bakgårn som
i Filipstad, kom vid unga år till huvudsta- murknad gammal gípS
den. Färgstark och generös och med en be- för m2iSl<21rn att pröva Sina k1ing0r
rättartalang av mindre vanligt mått blev han han står framför min spegel nu och bråkar
en uppskattad broder i Ferlins gamla Klara, fI1CCl Sin SÜPS

där lgdgn glsnar 11161' Oçh mf_ OCl1 Ordnar Slll SVlI13.I'2ig'g SllI1gOI'

Kort före sin bortgång fick jag av Bo ett _- - _
avdrag av baksidan på en krognota från W. 6, G-A
där han nedtecknat en improviserad dikt av
Nils Ferlin, som dagtecknat ”dokumentet” _
den 26 nov. -37.
Bakgrunden till dikten beskriver Uno Eng

i sin bok ”Att umgås med Nils Ferlin” och
med författarens benägna medgivande citerar
jag följande:
”Alla” vet hur Ferlin filade på sina dikter.
Han kunde även improvisera.
En dikt kom till efter nekad servering på

W. 6 i november 1937.
Han satt med sin barndomsvän Bo Jonsby,

och en ljusraggig hovmästare dekreterade att
endast herr Jonsby hade möjlighet att bli ser-
verad.
Geniet och enslingen Ferlin var darrhänt.

Han satt och ”tänkte” länge utan att säga
något.

Gick så ut i tamburen och såg sig i en spe-
gel, som blivit ledig efter den vackre hovmäs-
taren.
Kom tillbaka och bad Bo skriva ner en sak

på ett papper, en ”dikt”, som skulle innefatta
även hovmästaren _ . .

Bo skrev efter diktamen, och Ferlin skrev
på godkännande:
Gud vet hur många människor jag mött i

mina dar
och de flesta voro ynkliga att skåda
men den ynkligaste ynkliga som jordelivet
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«Den enkla form som tusenden förstå«

Det finns ingen svensk diktare som gett så jats av en omättlig nöjesindustri. Nå, han var
mycket av stor lyrisk konst åt så många som inte den som gärna låter sej utnyttjas, vare
Nils Ferlin. Att kalla detta för popularitet sej på så sätt eller andra. Att frestelsen
är tämligen missvisande, mest bara ett behän- ibland bort ligga snubblande nära i den unge
digt sätt att skylla ifrån sej _ snarare borde skaldens väg genom ett nu raserat Klara,
det då heta suveränitet. Visserligen kan man måste nog ändå vem som helst förstå. Men i
litteratur- och kulturhistoriskt sett skönja en hela sin diktning har Nils Ferlin _ som bl. a.
nog så klar arvslinje: Wivallius_Lucidor_ Hjalmar Gullberg framhållit i sin fina ana-
Fröding_Ferlin _ något som man sannerli- lys: ”Vad Kristus lärt Ferlin” (Svensk Litte-
gen inte heller glömt att påpeka _ men den raturtidskrift) _ troget följt sin egen linje.
linjen berör mera själva poetgestalten, le- Ständigt har sökarblicken varit riktad mot
gendbildningen kring personen, än egentligen en viss bestämd punkt, oavvänt och spänt.
det poetiska verket. Hur oroligt de vaksamma ögonen än till synes
Det stora undret har skett, mitt inför våra kan ha fladdrat omkring _ alltid har likväl

ögon! Snoilskys grevliga skaldesuck djupt ur diktarens inre blick stadigt varit fixerad på
ett beträngt hjärta: ett fjärran men alltmer klarnande mål. Gull-

berg har på ett ganska övertygande sätt visat
”O, den som kunde skänka dikten så att föremålet för Ferlins forskande och djupt
den enkla form, som tusenden förstå” rannsakande blick varit ingenting annat än

Kristusgestalten _ först mest bara som en_ detta utopiska mästerverk har Nils Ferlin namnlös och diffus skymt av hela tillvarons
bokstavligen gått i land med. Och det finns gåta, senare som en alltmer utpräglad, per-
väsentligare belägg för den sanningen än bara sonligt upplevd och med stort konstnärligt
kalla upplagesiffror 0. d. raffinemang återgiven uppenbarelse i diktens
Typiskt är att Ferlin kunnat som ingen form. Det spelar härvid ganska liten roll, att

annan förädla t.o.m. en sådan dussinvara Nils Ferlin så småningom inte dragit sej för
och oftast illa misshandlad genre som kuplet- att kalla den gåtfulle vid hans vanliga, av al-
ten, schlagern _ för att nu inte tala om vi- la kända namn. Endast den mycket tanklöse
san. Även med sådana enkla ting handskas kan härav dra den befängda slutsatsen, att
han med oöverträffat artisteri. Det så flitigt Ferlin med åren blev vad man kallar ”kris-
utmyntade och slitna revykupletten, schlager- ten”, ”troende” eller ”religiös” _ i gängse,
texten blir under denne durkdrivne poets be- bedrövligt snäv bemärkelse. F. ö. är många av
handling inte bara ett bländande rim- och hans dikter _ inte minst i den sista sam-
refrängfyrverkeri, ett mästarprov på ”\'ack- lingen ”Från mitt ekorrhjul” _ sannerligen
rare vardagsvara” utan också merendels, till inte ägnade att underblåsa en så grav miss-
sin kärna, ett fint stycke poesi. Och ändå uppfattning. Ja, det kan ibland rent av tyckas
brukar han inte behöva göra minsta lilla av- som om Ferlin ville särskilt stryka under vis-
kall på oklanderlig revykostym, på den rent sa blasfemiska tongångar, eller snarare för-
musikaliska eller scenmässiga utstyrseln. Man ment blasfemiska _ men det hörde nu en
måste faktiskt tacka sin himmelske pappa för gång inte alls till hans vanor att spärra eller
att Ferlins eminenta förmåga på detta om- kursivera. Det lågmälda i dikt som i tal har
råde inte redan från början rationellt utnytt- han alltid hållit för en dygd liksom de gamla
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grekerna gjorde det 1ned sitt sofrosyne. Det skor läser hans dikter hellre än bibeln och
kan ändå inte hjälpas, att man stundom tyc- tycks ha lika stor behållning därav, är väl för
ker han med kall beräkning tillgriper en verk- mången ett kanske rätt vemodigt faktum i
lig hädelse, om nu enkom för att direkt kvä- vår sekulariserade tid _ men ett faktum som
va eventuell dylik vantro redan i dess linda borde begrundas och verkligen också har all-
eller bara av en naturlig skygghet att helt ut- varligt begrundats av tänkande predikanter
lämna sitt såriga inre åt gamarna _ vilket- och själasörjare. Nils Ferlins moral och etis-
dera inte alltid är så lätt att avgöra. ka krav är av strängaste slag, ja rent av mör-
Men det har sagts, att all stor konst är re- dande stränga, så snart det gäller väsentlighe-

ligiös, och det ligger nog en god portion ter. I sådana fall vet han själv inte av några
sanning i den tesen. Åtminstone måste nog kompromisser, och all religiös, moralisk och
dikten på ett eller annat sätt gå i den ”idea- social humbug avslöjar och gisslar han o-
liska” riktning, som den fromme agnostikern barmhärtigt. Men inför alla rent mänskliga
buttre människovännen och enstöringen brister och dårskaper har han alltid ett stilla,
Alfred Nobel kanske egentligen menade i sitt förstående leende till hands _ sitt eget oef-
testamente, fast det nu råkade gå ungefär terhärmliga och fint självironiska leende. Det
lika illa med hans vaga formulering som med är bara allsköns omänskligt han så innerligt
evangeliernas ofta rätt dunkla och kortfatta- avskyr; och som rent omänskligt räknar han
de referat: främst då att så där i sitt stilla sinne och i

all hemlighet tro sej vara bättre än andra.
”Och påvar kom det och präster Den sortens självbedrägeri betraktar han som
som tvistade om vart ord den verkliga dödssynden. Översitteri _ and-
du fällt på din korta vandring ligt, ekonomiskt, socialt, individuellt _ är
på denna bullrande jord. något som han alltid går till storms mot, skäl-

vande av helig men konstnärligt hårt tyglad
Men tokar var det och dårar vrede. Och han var och förblev en gammal
som lyssnade på dej först. obotligt sann revolutionär av just den ”idea-
Det var innan ditt rike blev kartlagt liska” sort den gode Nobel _ föralldel rätt
och då var ditt rike störst." dimmigt _ troligen drömde om i sitt testa-

mente och närmast då i den passus angående
Nog kan man tryggt påstå, att konsten _ litteraturpriset, som vållat så mycket bryderi

dikten såväl som andra konstarter _ och re- och häftig diskussion.
ligionen var och en på sitt sätt söker lösa livs- Men här börjar det verkligen brännas _
gåtan, komma till rätta med livets och dö- också i en tämligen så anspråkslös liten essä
dens problem, både allmänt och individuellt. som denna. Det är minsann inte nådigt att
Såtillvida var minsann Nils Ferlin strängt re- utan professorstitel eller ens en enkel fil. lie. i
ligiös och även nog så ”idealisk”. Det säjer litteraturhistoria försöka tränga hemligheten
åtskilligt om denne skalds genialitet, att t. ex. med Nils Ferlins litterära trollspö in på li-
både framstående psykiatrici och många vet. Eller kanske man hellre borde hugga till
en gång förtvivlade patienter avgett sponta- med en annan liknelse: t. ex. Aladdins lampa
na vittnesbörd om hans diktnings stora vär- eller den ”diktens flygande matta” skalden
de även som ren terapi. Att en mängd männi- själv begagnar i en dikt om sina egna tidiga
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dens sakrament? Detta ogripbara, obeskrivli-
ga, varmed han gjort tusenden och åter tu-
senden delaktiga av den stora diktens under.
Vad andra skalder med sina skapelser ~ un-
der blodsvettig födslovånda, med bländande
bildspråk och rymddrucken symbolik (för att\' _ _

, _,,,f./li; l nu inte nämna allt lyriskt talande med tung-
17 ' , /,'/'Ü or) - vad av detta diktens stora under

»I 0mangen kunnat förmedla endast till en träng-
ljff re krets, tyvärr alltför liten, alltför begränsad

men lyckligtvis inkluderande många förstå-
ende kritiker och recensenter _ allt detta har
Nils Ferlin till synes lekande lätt, ja med

lyckats slösande dela med sej at snart sagt
den stora massan. Visste man inte så väl hur
denne samvetsgranne lyriker alltid vägde or-

/ / den på guldvåg, sökte efter deras element och
syntes som en medeltida alkemist efter livets
vatten eller det heliga Graal och anade man
inte att han vid diktens tillkomst så ofta

1* måste beträda en viss ”fotografiateljé” för
/ att där stänga in sej i

” ”ett mörkrum som kallas Getsemane”,
, 0

/

ja, da skulle man nog lätt frestas att stämpla
honom bara som en populär skald, en lyckad,

/ 0lagom modärn upplaga av den sa allmänt
älskade vagantpoeten genom tiderna. Men nu
blev Nils Ferlin i själva verket också något
helt annat och mera: kort och gott en diktare
av Guds nåde.
Den som stöter sej på detta uttryck eller

betraktar det som ett grovt överord förstår
helt sonika inte Nils Ferlins dock på sitt sätt
lättillgängliga diktkonst, hur djupsinnig, lärd
och estetiskt allvetande vederbörande än må
vara.

Oswald Lindsten.
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Carl Albert Anderson och Jan Fridegård
har gått ur tiden
Denna sommar och höst har vi drabbats av
två stora förluster tätt efter varandra - Carl
Albert Anderson och ]an Fridegård har gått
bort. Bägge var synnerligen aktiva för säll-
skapet under hela den tid Ferlin-Sällskapet
existerat. De var styrelseledamöter och gjor-
de var och en på sitt område Sällskapet sto-
ra tjänster. Vi är dem stort tack skyldiga
och lyser frid över deras minne.



Från årsmötet den 23 april 1968 Nils Ferlin till Freden

Nils Ferlin-Sällskapets årsmöte ägde i år rum I källaren den Gyldene Freden i Stockholm
den 23 april i Publicistklubbens vackra loka- hänger på väggarna två bronsmedaljonger, en

ler i Stockholm. Ett hundratal medlemmari av Bellman och en av Evert Taube. Varför
hade infunnit sig. Efter de korta mötesför- inte en tredje medaljong med Nils Ferlin?

handlingarna - där medlemmarna bl. a. in- Där har sjungits till gitarr inte bara Bellman

formerades om detta medlemsblad och om en och Taube utan också Ferlin. Klaracaféet
medaljong över Nils Ferlin (se annan plats i Gosmopolite firms visserligen inte mer men

detta nr) _ avåts en middag. Gästerna un- även på Freden vistades skalden och ”steppa-

derhölls med Ferlinvisor av trubaduren Rolf de mellan borden”. Varför inte ge en postum

Barck-Holst och dråpliga historier av ]an hyllning till Ferlin?
Fridegård och Nils Magnus Folcke. Under En kommitté bestående av konstprofesso-

middagen kunde man också köpa lotter i ett rerna Asmund Arle och Bror l\darklund samt

lotteri där dragplåstren var böcker av Jan skulptören Edvin Öhrström har utsett skulp-

Fridegård, Ebba Ehrenberg och Börje San- tören Lennart Källström att utföra medal-

delin. De flesta vinnarna passade på att få en jongen. Kommittén har vidare föreslagit att

personlig dedikation i sina böcker då alla tre man skall göra ett begränsat antal repliker,

författarna var närvarande. Förutom böcker som skall erbjudas intresserade företag eller

kunde man också vinna medlemsskap i Fibis institutioner, vilka har anknytning till Nils
lyrikklubb. Ferlin. Dessutom föreslår man att en minia-
Vid styrelsesammanträdet samma dag om- tyr av medaljongen skall präglas som en

valdes rektor Ingegerd Granlund till ordfö- ”Ferlinpenning”_
rande. Då redaktör Alf He11ril<SSOn &VS21gtSig De som vill lämna ett bidrag till medal-
omval ingick i dennes ställe Tor Englund och jongen kan göra detta genom att insätta ett

till ny suppleant valdes redaktör Ragnar Old- lämpligt belopp från 1 krona och uppåt på

berg. Styrelsen konstituerade sig på följande postgirokonto 19 61 80 (kontots fyra första

sätt:

Ordförande
rektor Ingegerd Granlund

Vice ordförande och sekreterare
författare Stig Carlson

Skattrnästare
kamrer Åke Lindsten

Biträdande sekreterare och
redaktör för medlemsbladet
fil. mag. Tor Englund

Ordinarie ledamöter:
direktör Garl Albert Anderson
konstnär Idun Lovén
riksbankskamrer Axel Gollmar

Suppleanter:
författare Jan Fridegård
författare Åke Wassing
redaktör Ragnar Oldberg

Siffror anger Nils Ferlins dödsår), Börje San-

delin, Insamlingskonto, Stockholm. Det är
Börje Sandelin som är initiativtagare till
detta projekt, som bl a livligt understötts av

Svenska Akademien vilken även bidragit med
ett belopp till insamlingen.
Sällskapets medlemmar gläder sig åt att

åter få se skalden på Freden.
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Aiaxon, Margit, Fröken Gammelgårdsvåigen 22, Stockholm KErik Dahlbergsgatan 21, Stockholm NO Hedström, Lars, HerrAdolfson, John A, Docent e/o Åke Söderquist AB, l\'orrmalmstorg 1,Sjödalstorget 9, Huddinge Stockholm
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Sjöbjörnsvägen 14-, Stockholm SV Sjögräsvägen 3, Viken

Boberg, Lars, Herr Jernberg, H, StuderandeKällängsvägcn 36, Lidingö Björnsonsgatan 120, BrommaBíílow, Nils, Civ.ing. Johannisson, Harriet, FruDybecksgatan 27C, Västerås Godvädersgatan 16, Göteborg HBåge, Gertrud, Fil. lic. Johansson, Curt-Erik, Herr
W

4 1 7Strömkarlsvägen 89, Bromma Gamla Lundagatan 1, 4 tr, Stocl:l,olm S\Carlberg, Sigge, Herr Johansson, Dagmar, FruAschebergsgatan 11, Göteborg Grimstagatan 78, 3 tr, VällingbyCarlbom, Folke, Herr Johansson, Esther, FruWallingatan 16, Eskilstuna Arendal, Göteborg H
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Erstagatan 20, 5 tr, Stockholm SÖ Strömängsvägcn, LerumGranberg, Karin, Fru Lennartsson, Eva-Lisa, FruWollmar Yxkullsgatan 12, Stockholm SÖ Tjärhovsgatan 40, Stockholm SÖHagberg, Olle, Byrådirektör Lilja, l\/Iargit, Fru
Ringvägen 118, Västerhaninge l\rIosebacke Torg 8, Stockholm SÖHagberg, Torborg, Fru Lindquist, Britta, Fru
Rallaregatan 2C, Lund Stopvägen 61, Bromma

Hagström, Juna, Fru Lindsten, Carl, Kyrkoherde
Liljeholmsvägen 10, 6 tr, Stockholm SV Smålands Burseryd

Hall, Majken, Direktör Lindsten, Carl-Åke, StuderandeArtillerigatan 18, Stockholm Ö Artillerigatan 16, 5 tr, Stockholm ÖHallberg, Arne, Herr Lindsten, Inga, Vet.assistent
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Harling, Bíärta, Fru Nladsén, Peder, Herr
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Hanna Paulis Gata 10, Hägersten
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Svensson, Olle, Författare
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Medlemsavgiften
Den 21 oktober, Nils Ferlins dödsdag, utdelas 1968 års Ferlin-stipendium till en av Sällska-
pets styrelse utsedd svensk lyriker. Stipendiet, som är på 5.000 kro11or, överlämnas i sam-band med den Ferlin-afton, som annonseras nedan.
För att få ihop till dessa femtusen kronor är det nödvändigt att de medlemmar som ännuinte inbetalt 1968 års medlemsavgift gör detta omgående till sällskapets skattmästare, Kam-rer Åke Lindsten, med hjälp av bifogade inbetalningskort. Anmäl även om Ni ändrat adress,titel mm. Även nya medlemmar är synnerligen hjärtligt välkomna. Ni behöver barasätta in kr 10:- på postgirokonto nr 35 21 55, Nils Ferlin-Sällskapet, Stockholm, så gör Ni

en insats för svensk lyrisk diktning samtidigt som Ni får medlemsbladet gratis med tvånummer om året.

Ferlin-aftnar
I höst arrangerar Sällskapet följande Ferlin-aftnar:

I Stockholm
måndagen den 21 oktober kl 19.30 i ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Medverkande blirIngegerd Granlund, Eva-Lisa Lennartsson, Gunde Johansson och Bengt Andersson. Underaftonens lopp kommer även Ferlin-stipendiet att delas ut till 1968 års stipendiat, vilkeneventuellt medverkar med egna dikter.

I Göteborg
lördagen den 26 oktober kl 19.30 i Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus. Aftonen ordnasi samverkan med Visans Vänner i Göteborg. Medverkande blir Ingegerd Granlund, Eva-LisaLennartsson, Toby Johansson med ytterligare två trubadurer från Visans Vänner och slut-ligen Gunde Johansson. Gonferencier blir låroverksadjunkt Ove Almström från Göteborg.

Insamling av Ferliniana
Under sin växlingsrika levnad var Nils Ferlin med om mycket. Många har i tal och skriftberättat om en del av detta. Vi vet också att åtskilliga minnesvärda episoder är förevigademed kamerans hjälp. Detta första nummer av Poste Restante har tagit in några smakprovpå de otaliga bilder som haft skalden som centralgestalt. Och många andra finns det pub-licerade i Ferlin-litteraturen. Emellertid tror vi oss veta att mycket bildmaterial liggergömt i byrålådor och dyl. hos diktarens många vänner. Vi vill därför göra en inventeringbland dessa bildskatter och ber alla som ligger på dem låna ut dem till Poste Restantesredaktör, Tor Englund, Dalkärrsleden 124, Vällingby. Skriv även gärna en förklaring ellerkanske rent av en liten historia om bildens tillkomst. Insända bidrag belönas med gratishedersmedlemskap i Nils Ferlin-Sällskapet i första hand för 1969, men om redaktören blirpå riktigt gott humör kanske t o m i tre år i sträck.

Poste Restante Medlemsblad för Nílr Ferlín-Sällskapet Nr 1 1968Artillerigatan 16- 114 51 Stockholm-08/60 45 49~Postgiro 35 21 55 -Redaktör Tor EnglundI redaktionen Åke Lindsten. Grafisk formgivning Leif Zetterling
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