
Medlemsblad för
P0 _K Nns Feflin-sä11S1<ap@t

Nr 2 1974



34 »acw Q?@J \
Af/.N fï'f<>í\

í,\¿\~<JÜLL ¿

LIMÜJC., Q MwW,,,¿,¿Míï w kal; Éwfw

MJWÜM ¿ fw? fwví JÅL

11~f»l~,..Wç@, w/gêw»Ä 9, -

än mi
SWJm {?@¶'Ä/W;

7954 W crf:

*'“% 
m 1 b Id NI F 1 rson konstnären Bertil Hladisch g d d mk g



Kära 1\/Iedmr/ínnislcor,

nu när jag skriver det här, är det plommonens tid. ]ag har just
styrkt mig med några stycken, ni vet, av den där rödblå, immiga
sorten som lämnar spår efter fingrar och tumme när man han-
terar dem. Söta, s.aftiga, dräktiga av sommar och fulla av vän-
sällhet mot gom och tunga.

Iag har också gått här nere i Lönneberga, vid Smålands dikes-
renar och kullriga stenrösen, och plockat vildhallon, nedåtböjd
i en värld av dofter och insektssurr och med den bussiga solen
värmande nackhåren. Finns det så mycket bättre i livet än att
sedan sitta vid köksbordet, där solen lägger sin gata, och ta re-
jäla skedar hallon, små, söta, smakstarka ur en -rågad och mjölk-
fylld tallrik? Livet är där, nära och starkt, sinnesrotat djupt i
ande och kropp, ägt och tillhanda.

Kära du, det är som att läsa poesi. Alla behöver vi äga vårt
liv. Att läsa poesi är ett sätt att komma i besittning av det, låta
det rota sig i oss, djupt i erfarenheternas mylla och minnenas
grund.

Därför är det roligt att vårt kära sällskap lever och har häl-
san. Och det gör det inte bara genom de unga entusiasterna i
styrelsen som gör arbetet åt mig, den gamle skalden, utan fram-
för allt genom dig, kära medmänniska, som betalar medlems-
avgiften, och genom dig, som när du läser det här, slår dig för
pannan och utropar: ”milda makter, hur har jag kunnat glöm-
ma en så härlig, en så stor sak som att med min lilla medlems-
avgift hålla poesin levande i världen?".

Ia, jag vet att det kan vara en lång och svår vandring innan
du får ditt ärende uträttat, men den bär den rikaste frukt, gläd-
jen över en god handling! .

Tack vare er har det här numret av ”Poste Restante" kunnat
utges, tack vare er har nu för tolfte gången en förtjänstfull poet
fått Ferlin-priset. Det är inte småsaker, det!

]ag önskar er alla en god och stark vinter och några munful-
lar frisk och närande poesi morgon och afton. Det befrämjar li-
vet väl så bra som B-vitaminer!



En och annan har sin egen visa

Iag sitter i en liten blekingsk by och skriver ömkan. Däremot är de skrivna med klar och

det han Byborna, de bofasta, är mest gamla entydig solidaritet. Och det är en annan sak.

människor. Förra vintern låg Alfred, en en- Warren har förresten också humor. Av nå-
sam gamlmg 1 en stuga bortat swgen' tre där gon anledning verkar det inte vara så vanligt
i sin farstu med bruten lårbenshals och öppen bland poeter

ytterdörr.
Ta dikten om gamlingen som får nya lös-

Smaningom hittade de honom' Han är på tänder av folktandvården. Han lever upp på

hemmet nu' Trivs Visst ganska bra' nytt, börjar trivas med livet. Nog är det Poesi

~ Fan, här kommer en hel skock fruntim- i Sak?

mer i bara särken och ger en kaffe på mor- Några passar inte

nama' Allsångstrevnad är nog bra

Det var vid Lucia, och jag föraktar inte Gnesta-Kalle

”Det är en ansenlig skillnad mellan Poesi Men en och Hmmm har sm egen msn
. 0 ,, _ att gnola och gnola

1 sak, och en sadan, som... bar en poetisk

mlslf Öfvßï” Sig, 211 mer eller Wlílflßlfß gjOWl Stig Warren har sin egen visa, en egen ton,
form, som inbillar författaren sjelf ocb finna en egen röst. Den är saklig, behöver inte
mer andra, att den någonting är, ebiira den många metaforer för att få nåt väsentligt sagt.

ingenting annat betyder, än en poesi i blott Den är också lite förbannad över att det ska

Oïl-H behöva vara som det är.

Carl Ionas Love Almqvist visste vad han Eggntzz-gen ingen

skrev om. Han hade en hel massa poetiska knappt namnet

ordbubblare att dras med pa sm t1d. Nagot folkbokföm-ngsnummm,
säger mig att dom inte har blivit färre. hämtar pensionen

l\/len en och annan gång kommer det ett den JCemfÛ"d9

dikthäfte som till och med Love borde ha köp” en kvaïflnå
kunnat godkänna som Poesi i sak. lag tycker flffm” i PÛ7"'lCÖ"5fVf3f

Stig Warren åstadkom något ditåt 1971, fÖ"5'Uí””e"
när han gav ut sin "Pensionärer". Warren, W fllls å5y"
den sympatiske fd måleriarbetaren, numera till nästa

poeten och pensionären från Västerås som ska den femfÛ"de

fa pris' Det är bra' Effenellarna tycker nog också det är bra

Warren skriver om ensamma människor, att Stig Warren får pris. Han skrev en sym-

pensionärer eller icke. De har hamnat utanför, patisk dikt om dom, ”Karlssons klister”. P d

liksom blivit över när ”det moderna samhäl- måleriarbetaren tyckte inte det var så farligt
let” blev till. Och det blir ju till ständigt på att de klistrade sina affischer med sitt jävla
nytt. Rätt som det är, är vi där. klister på en nymålad husvägg. Det var till

_ .. ° bl f d .
l\/len dikterna om dessa ensamma utanfor- och med sa att Karlsson ev un ersam

figurer bygger han inte på ömkan eller själv- Bertil Palmqvist
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Årets Ferlin-stipendiat:

5 T I G WA R R E N

FRÄGAN

Hela tiden är frågan: gemenskap
Den ropandes röst i öknen
år alltid en hymn till karavanen
och skriet från vildmarken hade aldrig fötts
om inte hägringen av den fjärran staden
plötsligt hade tecknats över skogarna
Eremiten i sin koja föraktar inte människorna
han blev sjuk av sin oförmåga att se

sitt eget ansikte i deras
ROBINSON CRUSOE och sångerna han sjunger i sin ensamhet
lag har ingenting att berätta från får han med vinden från byn

sällskapslivet Beträffande Elfenbenstornen
Det har inte den som bor ensam på en ö i hittar man dem förresten sällan i urskogen

havet numera
lag kan berätta om en evig blåst och om de är liksom inprickade på givna ställen

blåsten i varje modern stadsplanering
när den får sina utbrott av vansinne jag vet flera och först och främst ett
lag kan berätta om vågor som aldrig tröttnar två trappor upp i ett hyreshus
att smådjävlas med min strand vid en stor gata i stad 4

och om vågor som stjäl min båt Men jag söker inte längre samvaro
och slår min hydda i spillror för samvarons skull
lag kan berätta om vita skyar och svarta moln det har hänt lite för ofta
om sol och blixtar att jag kommit med nyfångade stjärnor i
och jag kan berätta om dimman kassen
när jag är som mest ensam för att bjuda till exempel en arbetskamrat
övergiven av mina ögon Stjärnor
berövad horisonten Han har aldrig tid
Om allt detta kan jag berätta en del han håller jämt på med avlöningsnotan
och kanske lite om alla seglare och dessutom är det alltid Solvalla i morgon
som borde ha sett min nödflagg Men hela tiden är frågan: gemenskap

Foto: Kenneth Mattson, Nyköping

(Ur ”Pensionärer" 1971) (Ur "Pensíonärer" 1971)
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Ur Stig Warrens senare diktning

Inte en kärve Till dessa djup i mej där sången bor

har jag fått ihop till och ur vars outgrundlighet den slungas

att räkna ibland som spyorna ur en vulkan
Förresten är jag ingen matematiker och ur vars natt ibland
Hade jag fått ihop till en den stiger som en stjälk ur svarta vatten

hade jag förmodligen sagt två och föder sej ur stjälken som en ros

då jag förmodligen hade s e tt två för att få kyssa människornas ögon

troligen dubbelseende till dessa djup i mej

av min otroliga lycka vill jag som månen i en brunn om natten

Det kunde ha kallats med lånat ljus gå ner och leta nu

att räkna för räkningens skull ty av min sång har intet hörts på länge

det om något och utan den är jag en ofruktsam

Men jag har inte hatat och enbart bitter ensamhet i världen

för ett skratt och en blomma
och det är väl det
som har varit felet I dag misantrop

klockan sju
Men i badrummet nu

Man kan sitta på en stubbe i skogen Gnuggar och gnuggar

och vara så till sej i trasorna med rotborste
av suset och fågelsången Än finns det hopp

så man först liksom för sent märker Men också hudlösheten

att man sitter i en myrstack blir en hud
Iag förmodar att erfarenheten till sist som pansar

är allmänmänsklig Gud
Ändå blir folk förbannade Iag vill se mitt blod

på sanningsenliga poeter mitt människoblod

Det finns ett folk som lever sekundärt
och alltså inte
ett mycket stort folk
med samma ögon som de levande

och samma händer som de levande

och samma blod som genomströmmar hjärtan
och ändå inte
Det folket tillhör jag
som genom dom
i högsta rätt
och vi är alltså många
som utan hopp
på sidan om
och som förstummade förgås
av allt vårt outsagda
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En stor och folkkär skald är Nils Ferlin. llr ströms roll blev där hans lott. Dock, han be-

allt han skriver blommar poesin. I moll går gg/nte skriva vers så smått. Men detta gör han
nästan alltid melodin. Den handlar ej om ej till övermått. Ett fåtal häften har han at-
kvinnor, men om vin. Han sjanger om bedrö~ gett blott. Men det som stått i dem är bara
velse och spleen. Han talar om förnedring och gott. Det har jämväl studenterna förstått.
rain. Och dock är sången frisk och skön och Han har av dem en rättvis hyllning fått. Han
fin. Där doftar blommor och där surrar bin. vinner ära, icke spe och spott. Till allas hjär-

I Filipstad har skaldens vagga stått. ln vid tan har hans diktning nått. Likväl förblir han
teatern har han sedan gått. Att spela Land- lik en igelkott. H.

Detta konterfej publicerades i Dagens Nyheter 1943 cerat Nils Perlins vagga i Filipstad i stället för i
och påminner om att Sveriges studenter valt Nils Karlstad försäkrar han inte ha berott på rytmiskt
Perlin till Prödings-stipendiat. Det var DN:s tecknare versifikatoriska omständigheter utan på förbiseende.
Birger Lundquist och poet Alf Henrikson (vår med- _ Liksom fru Kajsa Lundquist har han vänligt gett
lem och tidigare styrelseledamot) som gav var sitt PR tillstånd till återgivandet.
porträtt av skalden. Att poeten Henrik felaktigt pla-
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TRE DIKTER

av Ruth Hladisch

Hur många av oss hade en aning om att Nils Perlins av vad hon skrivit utan också varit en ibland sträng
ett år yngre syster Ruth Hladisch också har skrivit kommentator med en betygsskala som varierat från
lyrik? Även hon har för länge sedan skrivit ”visor "utmärkt”, ”ganska bra" och ”går att göra bättre"
till nöjets estrader” som finns både på noter och på till ”högfärdigt". Om dikten ”Ord” har han på 0ri~
skiva. Men hon har också skrivit lyrik av annat slag. ginalet skrivit ”utmärkt", och "Strandvägspromena-
Det skall inte förnekas att det har fordrats övertal- den” fick betyget ”Bra” och infördes i ett nummer
ning för att få hennes medgivande att publicera de av ”Iulhälja". - "Reflexion" fick Nils troligen aldrig
här tre dikterna. Men hon har gått med på det med läsa, ”men jag måste erkänna", säger Ruth Hladisch,
tanke på, att Nils själv inte bara har läst det mesta ”att den står jag för själv."

Grd
Ack, man vet ej vad man säger,
vet ej heller, vad man sagt.
Aldrig sina ord man väger,
förrän man dem väl har lagt.

Och av orden man dock dömes
än till ”dåren” än till snillet
och vårt liv för övrigt glömmes
som vår nykterhet på gillet.

Reflexioner
lag hatar människor, som äro kalla,
kalla för allt som ej angår dem själva.
De se varmt på sin egen tyrolerhatt
men kallt på den utsträckta handen.

lag hatar människor, som tänka trångt,
som jämföra Petterssons middag med Carlssons
Det passar ej med kaviar och hrana hönor
men det passar med dästa människor bredvid Hangrande

lag hatar ordet h a ta
Vem är jag, att jag vet det ena eller det andra
lag har så svårt att veta
lag förstår häst ordet k ä n n a.
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Strandvägspromenaden

Där var vinterväder ”Titta den Du i livrock

Där var söndagskläder Se han går ju som en stock

Där var flirt och gnabb och skratt Han är greve skall Du veta

Varje flicka med ny hatt Det var han som - Såg Du Greta?l

Där var vaktparaden Tänk hon hade gräsgrön dräkt

Strandvägspromenaden Det var ren som sommarns fläkt”

Lilla Annabritt och Rut Stockholmskan nog klär sig nätt

Hade även de gått ut Men hon tar dock alltför lätt

För att promenera Livets djupa innebörd

För att kritisera Hon av intet bliver störd

Andras kläder, flirt och sätt Klädfrågan är hennes esse

Kritisera är så lätt Så hon har ju ett intresse

"Titta blott på flickan där Annars är hon fasligt tom

Hennes hatt ju ryslig är Och hon skjuter ofta bom

Se en sådan "paradis”! Vid försöket replikera

Den har varit dyr i pris Då man söker intressera

Se hur tokan trippar Hennes nåd för politik

Se hur fjädern vippar!" Väl man henne ej är lik."

Tiden den har runnit

Djurgårdsbron de hunnit

Men de fortsätta de två

för att resonera få

över Stockholmsflickans sätt

De ä' utav Värmländsk ätt.



En artikel om en artikel
av Eva-Lisa Lennartsson

Med anledning av Nils Ferlins död den 21 ok- Tidlöst. ”Den vackraste dagen” - en sam-
tober 1961 skrev Vilhelm Moberg en essä klang med levandet så stark att man uppgår
(Svensk litteraturtidskrift nr 1, 1962) där han i det. ÄR livet. - Så försvinner det och man
genom att berätta några av de minnen han har återigen bara sin längtan...
bevarat av vännen ”Nisse Lucidor” trollar (Ia, så tolkar jag Karlzéns tolkning och tolkar
fram ett både roligt, gripande och levande då min tolkning)
porträtt av människan och skalden Nils lo-
han Einar Ferlin. ,, 0 _ ,, _ __

0 _ nagonting annat finner man annars sallan
T varr kan essan a rund av sin lan d inte

Y p_ e e i Ferlins dikter om döden. Den är nästan all-
tryckas in extenso 1 Poste Restante, men jag tid mörk Ch skr__m d

har valt ut några av de episoder som jag tror O a man el

inte är så allmänt kända och ska här försöka lll018 är så Tädfl föl' döde”
återge dem_ - rner an jag varit förr,

Men först vill jag betona att min uppfatt~ men feg tycket' ett 7101" hm'

ning, när det gäller Perlins inställning till dö- en Så” Ûbeltâltå Ûlöttu

(len: aVVll<et från Mebetåe- _ Jag kan förstås Ferlins dikter ger bilden av (uppfattar jag det
endast Stödla mlg På det lag Pefsonllgen Set som) en oftast religiös tvívlare och förtvivlare
som innebörder i dikterna. Till skillnad från 50111 a1¿[rig kommer undan gmbbkt över Ond_

Vllllelm Moberg mötte lag Clesetltem bafa ett skans realitet och om hur Gud kan tillåta den:
fåtal gånger Nils Ferlin i sinnevärlden.

Men dessa ljusa tecken och aningar om

”stjarnorna kvittar det lika
Men man upplever det man upplever _ . . Om någon är född eller dö-dy,

Döden är ju mer eller mindre närvarande i
alla Ferlins diktsamlingar - vilket Moberg En llellvelelllle' llkgllllg Gllel' _ Men lllll de

också framhåller Men han anser att döden i eneplåkeleea' lluee Små leekllell lyser l merk-
Perhns Verk Hi allmänhet framställes som nå_ ret är de starkare än förnuftet: Ett ändå och
gonting gott' som en befrielse, som barm_ trots allt... Tex dikten om ökenblomman

härtig samarit, som till sist tar hand om de som eldllg blommat men plelellgl belllll
plågade människorna." Och i anslutning till blomma' llel llelle mel llggel lel eleelelll

detta citerar han ett par rader ur ”Inte ”Na lyste den så för döden
ens -": - stilla och klart och kort.

"Men den vackraste dagen som sommaren ger En Oleelllllemme gel] Sol l lll/llll hus
har det kam att jag längtat dit." ”ät ”åt å””"”l” mot gick bott"

Iag vet att många människor i likhet med leg Vlll ge ellllll ell exempel på ell av de
Vilhelm M. tycker att dikten ger uttryck för Sällsynta lllklel som ulllyekel leleelllllg'
en dödslängtan För mej däremot känns John Sällsynta - men därför inte mindre viktiga:

Karlzéns tolkning av dikten mer övertygande. ”Det var i Edens lastgård
Den handlar i stället om livslängtan. Somma- helt nära Pisons vatten
rens skönhet upphäver alla gränser några få dar jag var satt att råda

ögonblick då man är mottagande. Man erfar för hoskapsdjar och fåglar
sin del i och sin samhörighet med VARAT, för gröna blad och örter
den oändliga kärleken. Här. Nu. - Närvaro. och rnångahanda ting.
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Dä säg jag äter trädet, Och ur denna åskådning spirade Nils Ferlins
det storä ljusa trädet varma kärlek till allt värnlöst, skyddslöst och
och det var ljuvt ätt skåda. hjälplöst i världen."

Dess Ulm blom har fällt mel Två pessimister som var och en på sitt sätt
rom lwg? somrrfardlrfgur genom sina skilda temperament och uttrycks-
lgenom mens rmg' medel försvarade de förtryckta, de utklassa-

Om Nils Ferlins illusionslöshet inför värl- de, de förnedrade-

dell och mänskllgllelen Skllver V' Moberg: Själva kunde nog varken Moberg eller Perlin
”Det finns ingen dårskap så stor, att han inte någonsin förnedrad De ägde båda ett r

tilltrodde människan förmåga att begå den." mirr tycke gudomligt TROTS inför ant

_laVlSsll __ Men när han skllvel all Fellln hot mot individens integritet. Den var alltid
såg döden som en Vän och belllale' delar lag intakt. I stora ”blåsiga” situationer är det väl
alltsa inte Vilhelm M:s uppfattning. I den mindre konstigt då väcks D,Arragnan inom

posluma Samllllgell ”En gammal Cyllmlerllall” en, men att i små, lite löjliga situationer inte
står bla följande rader: rappa ”fjädern r hatten", ändå ha Hdjupjæ

”Här vilar en man gets” medvetenhet kvar -- finner jag märk-

som var mycket rädd ligare-
för döden. Iag mötte tex Perlin en gång med en
Livet borde likväl smaskig blåtira och inte så lite ”på örat”.
lm lärt honom rnotsätsen.” Men strängheten i valet av ord var där och

Som alla modiga människor vågade Nils Fer- llkasåndren klaía' raka blicken _ mitt l det
lin erkänna sin rädsla. Liksom han vågade se yttre 5 arvet'
vanvettet på "vår snurriga gamla planet”. Vllbelm Moberg bar lag börr slösa sin
Moberg berättar att drygt en vecka efter Fer- berömda ”rlellga Vrede” Pa de lbesr ldldrlska
lins död sprängdes över Novaja Zemjja den struntsaker, som att behöva vänta två minu-
första av de ffdomedagsbomberff som Chru5t_ ter på att en telefonkiosk blir ledig, eller en

jev förebådat Budet Om perjins död och dynamisk irritation då hovmästaren på en

atombombsexplosionen nådde honom samti- krog lnle På momangen Slörlal fram llll hans
digt. Och han erinrar sig skaldens dikter om bord' Ända rbrbllr Vardlgbereb Ordbbad
”Den Stora Kometen” som symboliserar ho- _mlrr l Srrlarasker'

tet Om mänsklighetens undergång. Men här vill jag tillfoga att jag iakttagif detta
Moberg påpekar också r det Sammam drag hos helt andra människor också. Män-

hanget, att Perlin sannerligen inte förväxlade lllskol som ylllgl sell betraktas som ”förfall-
fartökning för bilar och flygplan med begrep- nan' ulslöflla' som llamllal l bollen av Sam'
per framsteg Der gjorde Verkligen inte V_ hället. ~ Andå har de bevarat sin integritet.
hejm Moberg heller för den delen I likhet Att kunna detta i det verkliga nolläget . . .

med Nils Ferlin gjorde han sig just inga illu- Vilhelm M. fällde en gång ett yttrande som
sioner om världen. Följande sats, som jag cite- jag aldrig kunnat glömma: ”Man måste för-
rar, tycker jag även passar in på Moberg söka förvalta sitt liv på ett sådant sätt att
själv, som jag uppfattade honom. Vilhelm man är beredd inför döden när den kommer."
Moberg träffade jag personligen, i motsats Hos Ferlin symboliserades godheten ibland
till Nils Ferlin, rätt många gånger. Satsen ly- genom lesusgestalten - de svagas kärleks-
der: ”Hans alter ego, Busen Fabian, har på ett fulla beskyddare. ~ Så kanske man kan säga

ställe givit ett expressivt uttryck för sin män- om både Ferlin och Moberg, att de närde en
niskouppfattning: Han hatade sin nästa så- hatkärlek till livet och människorna. Samt en

som sig själv. fighting spirit to the bitter end.
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Vilhelm Moberg fick rätt tidigt en förankring Om ”Goggl.es' ” öden och äventyr har Vil-
i hem, hustru och barn. Men trots denna rot helm M. mer att berätta. Under restaurang-
föreföll ofta hans oro och misströstan stor. strejkenibörjan av 1938 uppstod illegala kro-
Hans lidelse var att skriva böcker, handlings- gar där man kunde äta och dricka sprit till
kraftigt kämpa mot rättsrötan. Hans tillfäl- långt in på nätterna. Ett av dessa ställen som
liga ro att jobba i jorden, hugga ved, fiska, hette Bob, brukade Eerlin och Moberg hem-
vara när naturen. Hans hemlöshet var emo- söka ibland. En natt på Bob läste Ferlin upp
tionell och en iver och ångest att inte hinna en del nyskrivna dikter, som Moberg tyckte
uträtta allt han ville, innan det blev försent. var de bästa han någonsin skrivit. Vilket han

_ ,, __ _ 't' 1<° .N° fd k M.Ûm Perlins lan a hemloshet skriver Mo- glvll Vlll OC Sll sa llgoll l llellallll OmS . .

berg. (De hade känt varandra sedan 1930) ensam tillbaka til Bob. En kypare skynldacle
Q ' f d 1<' tb t'h d = V

Ocksa om den fasta unkt i tillvaron han ha- llllll llle ell llllllllls llp llll l lln llll all
de under den tid han delade lägenhet med sin llllll llllll llelll Moberg som llllcle glollll llellsll
mor i Vasastan. V. berättar om det innerli a pllpplll på llllllllllllllllgell Slllll Hell Mobergg ' " 1 71/

förhållandet mellan mor och son, hur stolta Vlllll lll lollllllllllle ll llllll llllll lvlollelg Sllll
_ t'11'b t .Dt k' k' d'1<t,

de var över varandra. Sina n skrivna dikter l Slg llll llll e Val llllls lllll llvllll l llly _ . . ibrukade nan iäsn för modern, och nan 30 40 manuskriptblad. Ferlins nya dikter.
fäste sig mycket vid hennes Omdöme. 5amti_ När han fick tillbaka dem föll han den gode
digt tror Moberg piågades Peiiin av in_ Vilhelm om halsen av glädje. Han hade letat
sikten att även ha gi-Ort modern sorg: ”Och förgäves överallt och hade börjat förlora hop-

jag vet att jag inte har levat tillnärmelsevis Pet' _ Han nade ingen kopia ' ' '

som jag bort” (Ur ”Nyss” i Barfotabarn). När diktsamlingen kom ut på hösten innehöll
På nyåret 1936 - 1937 dog modern. Hem- den ytterligare ett antal nya dikter. Han hade
met upplöstes. Perlin förde ett ambulerande arbetat med ”Goggles” i fyra år.
liv ända till giftermålet i mitten av 40-talet. Ett stort gemensamt intresse nade petiin
Ocn fick slutligen ett nemvisn och ”Storstarken med folkviseögonen” (som

Siäiv minns ing en smäiikaiil sen Vintei.at_ Nisse Lucidor karakteriserade sin vän) bla
ton med yisnö -i938_ Bi-ötn Scniidknecnt och i teatern. Båda hade arbetat inom den svenska
iag kom gående på Kungsgatan, där Vi niöts_ landsortsteatern under 20-talet. Ferlin som
iigt stötte ihop med Nils i:ei.1in_ Han var utan skådespelare och kuplettförfattare. Moberg

överrock och huvudbonad. I sin tunna kos- nnvndsakngast som pläsförfattare'
tym såg han ut som den frysande, absoluta En dag i början av 1936 fick de idén att till-
ensamheten. Då vi undrade varför han inte sammans skriva ett samhällskritiskt lustspel
gick hem, såg han frånvarande på oss och med sång - närmast i Tolvskillingsoperans
svarade: ” Hem _ jag har inget hem nu när stil. Vilhelm M. skulle skriva dialog och
mor är död." Och så försvann han i mörkret handling. Ferlin skulle skriva texten till vi-
och kölden. - En dubbel hemlöshet, i motsats sorna och Josef Briné komponera musiken.
till V M. - Men själens ensamhet får väl de Styckets tendens skulle bli mycket enkel, en-
flesta av oss leva med _ _ . dast Salomos sats ur Predikaren: Allt är få-

f" l' h !
Först ett par år efter moderns död kom den allg lg lll
verkligt stora, överväldigande berömmelsen i (Här kommer jag att länka på följande lakol
ncn med ntgn/ningen diktsnmiingen niska kortdikt ur ”En gammal cylinderhatt":

”Goggles” (1938). Moberg berättar att de en ”Vllmlfßlß Ußmllffum-'

kväll satt tillsammans och läste en lysande En liv/ ett kom/ enl datum-ll
recension. Ferlin yttrade tyst: ”Tänk om jag ”Storstarken med folkviseögonen” skriver att
fått visa mor det härl” den första dikten, som Nisse Lucidor läm-
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nade, precis slog an styckets grundton. Den skånska stadsteatrarna. - Kunde det inte va-

heter ”En dollar jämt?” och är inspirerad av ra något för Perlin-sällskapet att ta upp

en tidningsnotis; ”Auktion” vid någon av dess begivenheter?

”Skalden ser hurusom en amerikansk veten- Egantjjgan kan man föl-stå _ lite grann 1

skapsman räknat ut, att den kemiska substan- a11a fa11 __ nagot av Svårigheten för de båda

Sen l en 1nännl5l<a5 l<1'oPP Sol' henne Värd l<1'- författarna att få sina intentioner att smälta
2:50. Emellertid tycker han att detta verkar samman till en nejgmten teatefpjaa-,_ Mobergs

en anlng knall eller Snlårultlgt- Skulle Vl lnlo sätt att berätta är ju i regel jordiskt, sensuellt,

kunna Säia en olollaf läml? rikt på bilder med en tung bredd fylld av dof-

Tre kronor och sjuttiofem öre, alltså, i ler/ ä*/en när lY1'll<en stund-oïn blomma? På

Svenskt mynt sidorna, intill det sublima ibland, finns sen-

Q .. . ., . sualismen där.
Sa mf -- jamlzlct var pressnotzs,
jämt fre Och gjutfigfem diff pris Ferlins dikter däremot är strama, stansade,

för klor och kol gçh kalcium nästan asketiska, med släntrande, svängande

när du är blek och smm/' rytm och ironiskt vemodig melodi. Men de

har aldrig någon jordisk sensuell atmosfär.Dikten ingick senare i ”Goggles” liksom
Och där Mobergs dräpande ironi är direkt äräven ”Nasarevalsen”, ”Gårdstango” samt

”N-är skönheten kom till byn,,_ Ferlins indirekt 1 allmänhet.

Medan Ferlin skrev dikterna gjorde Moberg Men gemensam rör dem båda är numernf Ver'
dialogen färdig till två scener. Den första till- men/ moder arr Stå rör erna Värderingar/ kär'
drog sig på ”Institutet för männi5kOföräd_ leken och lojaliteten med de vanlottade, av-

ling", den andra på ”Hemmet för levnadströt- skyn rör Vård' rörrryek een nyeklerrl
,, ._ .

ra ' Huvudpersonen ar en ung Peer _ en rem' ”Storstarken med folkviseö onen”. - ”Busen
I . . .. .d . . g
<arnat1on 1 var ti av Den Helige Antonius. Fabian” med den Varmt bruna och gen0m_

Han söker inträde på båda ställena. Skådande bj¿cj<en_

Men _ berättar Moberg vidare - efter ett par _ _ _, _ ,,,, __ ,,
_, _ _ __ _, Slutvinjetten pa denna lilla aterberattelse

manader fick de skrinlagga planerna pa det _ _ __ __ _ __

_ _ vill jag satta med foljande handelse:
gemensamma arbetet. Ferlins visor och Mo-
bergs handling skar sig långa stycken. Det År 1930 gav Nisse Lucidor ut en tidning i
gick inte att få ihop visor och dialoger till en Stockholm som hette: ”U.P.A. Tidskrift för
spelbar enhet. Men Moberg skrev sin egen en krona." Nästan alla hans vänner skrev i
pjäs färdig. Så småningom kom den upp på den. - Den lär dock inte ha kommit ut med

Åbo Svenska Teater och några år senare på mer än ett eller två nummer. - Av Vilhelm
Dramaten. Han skriver att pjäsen gick bra Moberg beställde Perlin en novell. När Mo-
men att kritiken var minst sagt blandad. Han berg lämnade novellen frågade Perlin honom

anser själv att pjäsen var en av hans sämsta. om honoraret. Moberg svarade att det var
(Kanske det är skälet till att han inte nämner gratis - för deras gamla vänskaps skull. Men
styckets namn?) - Den egentliga behållning- Moberg blev tvungen att ta emot vanligt no-

en av samarbetet anser han Ferlins dikter i vellhonorar. Nils Perlin replikerade nämligen:
”Goggles” vara ”Om du vill utöva välgörenhet, så får du

Emellertid gjorde Nils Perlin och Iosef Briné vända del nu mere rörmögna redaktören”
av sina dikter och visor ett utomordentligt m
spel för radio. Stycket hette ”Auktion” och V:Ée_ rïedreínmer rngegerrà rargunn d°°n__l°nenne_:

fick mycket fin kritik. lag har hört det ett E el er tllsemnlans mr a yvln ro mon OCArtur Lundkvist foreslagit att Eva-Lisa Lennartsson

par ganger 1 radlof rast det nu ar Hera ar se' skall få en konstnärsbelöning. Perlin-Sällskapet in-
Clan. Det har 0Cl<Så givits på I1ågOI1 av Cle stämmer energiskt i ett ovanligt välmotiverat förslag.
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NILS FERLIN och EVERT TAUBE
”Vad ska man göra, när man skrivit 3 romaner på över 300 sidor
vardera, där Ferlin sas nästan är huvudpersonen", skrev Erik
Asklund när PR bad om ett bidrag. ”Men jag ska försöka krafsa

av Asklund bland mina papper." - Krafsandet blev som synes högst fram-
gångsrikt.

På den tiden hängde Nils Ferlins porträtt, må- - Han ville ha mej i blått motljus, muttra-
lat av Gösta Granström, på väggen inne på de han.
ett Normakafé vid Östermalmstorg. Iag hade - Lite Klaraklärobskyr, vitsade jag i min tur.
inte sett det och Ferlin ville absolut att vi Men det latsades han inte nöta Han vände
5i<iiiie gå dit een titta På det/ kanske fÖr att sig om och gick ut. Solljuset utanför formli-
det nängde lnet där een inte i Göetee eteile- gen studsade upp mot hans bleka ansikte med
Det Ver På sin rätte Pietef inenede nen/ ett den känsliga flickmunnen och de stora öro-
Veniigt Nermetikf ett eV dern Öiketeer nen nen. Hans stränga, isblå ögon glittrade. Plöts-
brukade frekventera de åren. Det hade kan- ligt pekade nan,
ske passat bättre på det s k Gangster-Norma __Datb0t-ta gat Evert Taube

vid Svea/ägen'KungSgatan' men nu hade di' Trubaduren kom från Storgatan och gick
tektionen placerat det uptze izå det fömäma diagonalt över torget mellan stånden som en
Ostermalm i stället för pa nagot av fiken i schackhäst. Det såg ut som om han dansade
Klara, som var hans rätta hemvist. fram. Ögonen kisade mot oss och det svarta

Vi giei< dit en rneretöriniddeg Oen Stod Oen håret blänkte i solskenet. Men han kände inte
tittade På det genern den Öppna dörren- Niis igen oss. En alldeles färsk röd nejlika hade
ville inte gå in, men han sköt mej framför nan i knappnåjet på sin Vårroek
Sel Så ett leg 5i<niie tå se riktigt nege- -Han ser spänstig ut, sa Nils. Rena poj-

Det var en strålande marsdag, hela torget ken, inte femti än...
flammade av fastlagsrisets fjäderblom och Taube såg 055 sem Sagt inte, kanske 5011jn_
från den stora saluhallen kom ljuvliga dofter. Set bjandade nonoml hans ansikte sögs in i
Pnbiiken inne På keteet Ver inte den Veniigef motljuset och nästan utplånades. Den krafti-
tYCi<te leg/ den Ver iite tin-'fire än den Sem ga, satta figuren nästan studsade nerför Hum-
fanns på Norma i Klara, inte så många job- legåtdsgatan
bare, i stället tjänstemän, till och med två _En frejdíg fyr, som dom säjer hemma i
gamla östetmaimsdamerf som drack kaffe Drammen, sa Nils. Har du hört historien om
med bakelser vid ett bord. femtiårsdan?

Porträttets blåfrusna ansikte med de kno- -Vems? Inte Taubes, väl?
tiga dragen liknade inte alls den nästan ele- _T01<51<a11e! Han är ju inte femti än, har
gante skald, som stod bredvid mig och be- jag Sagt, Häng me nu ett tag, _ _

skådade sin egen avbild. Nils mumlade en Och han drog mig med åt rakt motsatt
gammal vits ur ena mungipam håll från Normafiket, vi sneddade torget åt

-Att en enda människa kan se så jävlig kyrkogårdssidan till och Nils pekade ut en
ut... stor butik där det förut legat ett gammalt
Iag skrattade högt och Nils myste, för den femfik som han brukat besöka ibland på tret-
vitsen hade jag inte hört förut. Det var an- titalet.
nars sällsynt med en vits från Nisses läppar. -Där satt Taube en morron vid halvsju-
Han nedlät sig inte till sånt. snåret bland alla jobbarna, som lusläste sport-
Han berättade om de långa sittningarna hem- nyheterna "in på bare petitten” som Herman
ma hos Gösta Granström i hans ateljé. Wildenwey brukade säja hemma i Oslo. Han
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hade bara en spänn över till en pilo, det hör- som stog på. Men Taube hann med flera ver-
de jag för jag satt bredvid, Men vi kände inte ser på Fritiof Anderssons paradmarsch innan
varandra på den tiden. Och resten fick don- han kom upp, bugade och gratulerade, kysste
nan i dricks. Flott var han ju alltid, särskilt frun på hand och överräckte nejlikan. Gross-
mot damer. Men före det så hade Taube bu- handlarn såg ju något konfunderad ut, för
gat sej mycket artigt och frågat donnan om han kände inte Taube, men fann sig och bjöd
det fanns någon tidning ledig. Han vände sej in honom. Dörrarna stod naturligtvis på vid
också till gästerna. Iobbarna rörde inte ens på gavel och innanför stod ett smörgåsbord, som
ögonbrynen. Han var kanske för elegant för var dukat genom tre rum med alla sorters
dom. Lutan hade han också med sej. Fast rik- rätter och alla sorters dryckjom. Taubes mor-
tigt känd var han väl inte på den tiden. Men ron var räddad. Hänger du me?
så räckte donnan honom ett blad å de råkade jag skrattade så ing tiöt_ Niie iïeriin giorde

Vara gårdagens- Hanger du me? en paus, log, ögonen glittrade, och han tände- Iag hänger me. . . en ny fimp - Broadway Blend.

- Då kom jag att tänka på min vän Bigges - Men frampå kvällskröken måsteju gross-
ord, journalisten på Sossen, du vet, som bru- handlarn fråga trubaduren hur det här med
kade säja att den största nyheten stod alltid gratulerandet egentligen hängde ihop, fort-
i gårdagens tidning. För Taube läste noga satte Nils Ferlin. Då var dom du och bror he-
igenom hela blaskan och hann ända till fa- la bunten och småsläktingarna dansade släng-
miljesidorna då han plötsligt slog handflatan hambo med nigningar så huset gungade. Ia,
i bordet och började vissla. jag nästan hop- Tauben svarade som sanningen var att det
pade till. Men Taube såg belåten ut, räckte där med födelsedan, det hade han sett i tid-
donnan blaskan, bugade sig och gick med lu- ningen samma morron. Å det blev ju gross-
tan under armen. En alldeles färsk röd nejlika handlarn inte klokare av, för det var ju går-
hade han i knapphålet. dagens tidning som Taube sett på fiket. Och

Nils Ferlin gjorde en paus och tände en han hade aldrig förut sett Taube i naturlig

fimp - Broadway Blend. Hans ögon glittrade storlek' så att säja' Hänger du me?
och skuggan av ett leende drog förbi. lag mekade-

_Re5ten var iänge ett niysterinrn tiiis Lii_ -Allra sist stötte Taube grosshandlarn i
le Bror Söderlundh berättade det hela för mej sidan a sa! Förresten gör det detsamma/ Vi ar
långt senare, fortsatte Ferlin. Taube hade sett lu bröder/ åtminstone törsamlígsbmderf bor i
i blaskan att en grosshandlare fyllde femti år samma törsamlmg- Å lust då hördes gen0m
den där rnåndan _ och det var in gårdagens de öppna fönstren hur klockan i Hedvig Eleo-
_5öndagen5 __ tidning _ han 1ä5te_ Hänger nora slog elva slag. Men Taube hann in på

du me? Freden före stängningsdags. Fast utan nejlika
jag niCi<ade_ den här gången . . .

_Nå, grosshandlarn bodde på jungfruga- Ferlin tystnade, släppte fimpen, rättade till
tan, tror jag, sa Nisse. Ä Tauben kom precis kepsen och såg upp mot det runda kyrktornet
lagom på morronkvigten, för det var dekore- där klockan i samma nu slog lika många slag.

rat med fastlagsris och blommor i varenda Vi nästan räknade dem! ett _ fvå -e 'fre - _
farstu å hela kåken hade varit på bena sen - - - fí0 - elva - - -

tidigt på morronkulan, kanske redan vid fem- Det blev en lång paus. Vi började sakta gå

sex-snåret. Tauben tog nejlikan ur knapphå- mot Nybroplan.
let å slog an ett par dundrande durackord re- - Det var en underbar historia, sa jag.
dan innanför porten. Å så började han sjunga. Nästan för bra för att vara sann.
Hela huset lystrade. Å grosshandlarn som -Det kan vara en bra historia för det, sa

bodde fem trappor opp undrade förstås vad Nils Ferlin.
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När en Ferlin-dikt föddes
av Rudolf Berner

I denna illustra publikations nr 1 1973 bjöd Tyvärr måste jag nu göra en kringgående
filipstadsbon Knut Warmland på ”en snabb- rörelse och blanda in en helt ovidkommande
kurs för nybörjare” i ämnet Nils Perlin. Även person vid namn Edgar P Andersson, förf till
om jag för fyra decennier sen gick ut åk 1 boken "40 graders resfeber”. Frampå vårkan-
i den skolan, så tyckte jag mig ändå ha rätt ten 1941 hade han lyckats få ihopknåpat ett
att följa nybörjarkursen, och jag fann den manus till en ny bok och lämnat in det på
mycket givande. Det var bara en detalj på sid Federativs förlag, Klara västra kyrkogata 17.
12 som gav mig lust att korrigera. Kursförf Så småningom bestämde sig förläggaren, och
har omedelbart efter citaten ur dikten ”Fak- en dag i slutet av maj blandade ödet in mig
tum är nog _” placerat en parantesinhägnad i ärendet. Saken Val' den att Edgar P Visser-
sats så lydande: ”Med giga menar nog Perlin ligen fört ett äventyrligt liv, men han saknade
inte det ålderdomliga stränginstrumentet utan varje begrepp om komposition, skiljetecken
snarast mungiga, munspel." Vadan denna och andra sådana skrivarfinesser. Iag råkade
doktorsavhandlings-tveksamhet? Så här vill titta in på förlaget just då förläggaren äm-
jag formulera satsen: "l\/led giga menade Fer- nade börja proceduren med att sätta fason på
lin absolut inte det ålderdomliga stränginstru- manuskriptet, men han fann den saken tyd-
mentet.” ligen vara alltför tidsödande och frågade om

Hur kan jag så bestämt påstå det? Ia, jag jag ville åta mig uppdraget.
skulle nogsamt akta mig för att sticka upp Vad har nu detta personliga avslöjande

mot on kannato som Watmtand " om dot inte med Perlin att göra? Io, läs vidare: Vid mitt
tomott stg sa att lag Vat omed da dtkten tod' besök hos förläggaren befann jag mig i en för
des' den 6 ltmt 1941'_pa Gang5tet'Notma1' min del sedan 1920-talet mycket vanlig men
Denna nyhet mom ttetttnmotskntngen nat lag icke desto mindre penibel situation. Samma
i åratal tänkt att lägga fram, rent av lovat Tor morgon hade jag ”flyttat” från det kyffe jag
Englund att förse honom med en skildring av en tid bebott Avtågandet berodde på att jag
hur det var då Ferlin bodde vägg i vägg med sen en dryg Vecka låg efter med månads_

dan5'totentngon Gotdon Cttm- Jag Vat nam' hyran. När jag således med manuset under
ligen inhysing hos Perlin då, ett bra tag. Men armen (Och i fickan en femma som jag lyckats

jag nat noldats dets av att det en gang Skttvna rycka av förläggaren i förskott) stegade in på
underlaget inte stått att återfinna, dels av att L1_No1.ma för att vid en matbit börja genOm_

nagta Sktmo Saga att Hlasaf ska nu ocksa han läsandet, fann jag en del bröder sittande där,
sta upp ocn sktyta med att nan kande Fettmt” bland dem Nils Ferlin. Manuset gjorde att
Tor Englund vet emellertid sen barnsben att någon av bröderna jag Vin minnas det var

lag inte Vat natt obekant med Ntts Johan Harald Hammer - ställde några frågor och
Etnatf etlost sktme jag mte skicka det hat jag beskrev situationen. Som var ännu värre
opttset' än vad hittills antytts, eftersom min gamlafå slitna Hermes Baby-skrivmaskin befann sig

S et orma som a 1 orne av ungs _,

Åata:/S:e:v:šen detta för att uiddvika förblandning hos Hfarbrorn' Da tngrep Nlls Ferhn' Han
med Mästersamuels-Norma ("Lilla Norma”) som var Sktltle ändå åka ut till Roland Svensson på
en ”filial” till det ursprungliga Norma, beläget i Möja, under tiden kunde jag bebo hans rum
hörnet Vasagatan/Klarabergsgatan. Oftast träffades och nyttja hans Skr-iVma5kin_
bröderna och systrarna på Mästersamuels-Norma,
där fanns ett par förstående tjänande systrar, näm- Fetttn bodde da nogst upp 1 ett nns Vtd
1igen_ Mästersamuelsgatan. Iag är inte kropp att
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komma ihåg numret, men kåken låg uppe på Bäst vi satt där mulnade han till på nytt, det
krönet, just där gatan rutschade ner mot verkade som han ruvade på något - men så

Norrmalmstorgshållet. Det var en stor lägen- började han knäppa med högerhandens fing-
het och på dörren glänste en mässingsskylt rar, samtidigt som handen beskrev små cirk-
som förkunnade att här höll Golden Club till. lande rörelser.
När man kom in i tamburen upptäckte man, Måste ing hålla strängt på den kronolo_
att dörren rakt fram var försedd med ett kort gieka ordningen? Neir det finns ingen lag som

på vilket det stod Nils Ferlin. Lägenhetens kräver det, och även om en sådan lag finns

stora rnrnf en torrnllg sal/ lag tV och där så bryter jag den (och berättelsen). Det där
tanns en 8olVgrarnrnoton- Golden Clubs dans' fingerknäppandet och cirkelrörelserna den
8olVl Na/ Nlls Ferlln lnstallerade lnlg l sin gången väcker ett annat minnesrikt tillfälle
lya/ torldarade att det Var dansl<Vall ett Par till liv: en kväll då Perlin kom hem från pre-
gånger i veckan och att det kunde "bli lite nn-åren (eller kanske var det genrepet) på

stllnmlgt dte l tambdrenuf när någon aV de Taggen-revyn. Han hade åt Per-Axel Branner,
manllga ldnhlonledlernnaarna Vllle tolla en som då basade på Lilla Teatern vid Regerings-
kvinnlig dito in på toaletten. Något som rätt gåtan, skrivit en monolog som Stig lårrel

ofta hände _ ettor lag Sedan- skulle föredra. Iag var lite förvånad över Per-

lrerllns generositet Vår stort "Blir dn nnng_ lins snara hemkomst. Revyn kunde absolut

rig och inte har några slantar, så gå bara ner lnte Vara slut sa dags- Nagot oldrnoken l<as'

i mjölkaffärn och tag ut några flaskor kärn- tade han sig med sl<or ooh treneheoat Pa l
rniölk och bröd på min råkning_ Torntlåskor turistsängen men sa inte ett ord. Plötsligt

har du härl” sa han och pekade på ett bat- hörde lag tln8erl<naPPandetf kastade en hllol<

teri tomma kärnmjölksflaskor. (Det är en myt at hans hall ooh sag hur hans hand borjade
att han bara drack pilsner.) Så for han ut till Clrlda l allt mer markerade rYtrner- Hans lap'
Möja och jag huserade i ett rum på vars dörr Par rorde slå/ rnen först etter ett tag hörde
det stod Nils Perlin. En av de första danskväl- jag tyst ntsagda ordï "Blllf den aV Vara Clgar'
lårnå, inst då det pågått en stunds tlnt ocn retter som jag något värdesätter _ . _” och här

småskrik utanför toalettdörren, knackade det ol<ades lindstYrl<an en aning/ han fortsatte att
på dörren_ Energlskt låg gick att låsa upp, på sitt lätt skanderande sätt föredra resten av

övertygad om att återigen någon av "bröder- den monolog han sl<rlVlt-

na" kommit för att få tag i Ferlin. l\/len där- Varför fanns det på den tiden ingå bånd_

dtantor stod en Yngllng ooh load sa VaCl<e1'tI spelare? Då skulle en sådan ha varit mer än

”Kan jag ta l<asta bara en tlUl<t ln? Vill se värdefull att ha till hands. Iag hade dittills
hur en författare bor . . ." Han fick kasta en inte hört hongm läsa så som han lust då läster

tlnl<t ooh lag Vill l0Va att han glorde stora och jag fick heller inte senare höra honom
Ögon- TaCl<ade sa/ men sag rnYCl<et l<ontnn- läsa en dikt på detta oerhört suggestiva sätt.
derad dt- Den Pal/ra lnrednlngenf l<antanl<a- Efter en stunds tystnad - den jag inte för allt

Helt överraskande inte Stort rnor ån on i världen ville bryta, så fascinerad var jag -
Vecka nade gått Son jag flyttat in kom i;or_ lät han förstå att han blivit mycket missnöjd
lin instegande en rnorgon vid 1o_trdon_ Vår med Iärrels sätt att läsa monologen (och han

broder såg bekyttad ut; mörkt moln på hans drog några rader På oetta Sätt fond nog ändå
panna Når jag nndrado så torsiktrot rnntt_ var en aning parodi pa Iarrel-lasningen). Han
rade nan något orn ett angrepp r någon trd_ hade därför gått in på ölkaféet vid sidan om

ning, slog så om oon frågade orn jag nade teatern, styrkt sig med några bärsor och sen

köpt upp kärnmjölk. Iag sa som sanningen dråsat hem till lyan'
var att av pekuniära skäl Då inviterade Men nu åter till vårt bord på Gangster-
han mig till en bit mat på Gangster-Norma. Norma den 6 juni 1941. Tydligen hade han
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DET KLARA SOM FÖRSVANN
av Ritm/n

- Min första modell, svaret kom omgående, kallar, överdoseringen av förbrukat syre,
det var väl morsan under amningen. Du vet, märkte ingen. Så var det alltid när vi rå-
man började i gryningen av tillvaron. kades och snackade. - För att vara högtidlig:

Frågan om Vem som var hans första modell det fanns bara plats för ”anden” - materien

hade ställts av en ”murvel” vid en intervju, var stånd på undantag'
som skulle ligga till grund för en serie med Platsen där vi befann oss var "helig". Helig
rubriken ffKOn5tnär5p0rträttff_ för oss målare. En gammal ateljé belägen

0 ungefär på den plats där Sergels torg nu lig-- For resten e' val de' dar att mala en arft- _.
ger. I den gamla Hamngatsbacken eller rat-

b:1asl,nmg'.SO.lñ :r Et svar att undertrycka' tare sagt ovanför i huset, numera rivet, som
Ü a e nagon 1 sa 5 apet' låg bredvid gamla GCI. Där hade många må-

Rökslöjorna i rummet förde tankarna till lare av den gamla skolan och Konstnärsför-
Lützen -_ med dimmor och allt det andra. bundet huserat. Ingen var riktigt säker på vil-
Ingen skulle komma på tanken att vädra bort ka som bott eller jobbat där, men gissningar-
den förtätade Vino Tinto-luften. De fysiska na gick tillbaka till Markus Larsson. -Så
obehag med rethosta som tobaksrök och röd- egentligen var det en sorts tack- och avskeds-
vin och alltför många församlade ofta fram- föreställning till en kultur, som skulle ätas

NÄR EN PERLIN-DIKT FÖDDES, forts

ute hos Roland Svensson fått tag i något Dikten hade s a s avlats under båtfärden från
tryckalster. I alla fall sa han att han under Möja, men just nu blev den framfödd, strof
båtresan funderat på ett bemötande av ett i för strof. Och då var det förstås behändigt
en tidning publicerat ”angrepp” mot hans att slippa störa ”förlossningen” med egen-
diktning. Iag fick för mig att angreppet kom händigt skrivande. Antingen skrev jag så rent
från något akademiskt håll, men det är bara mitt klotter och gav renskriften till Ferlin, el-
en hypotes och kan vara alldeles galet. l alla ler också skrev han själv av efter mitt ”steno-
fall så ”mognade" ord fram, trevande först, gram”. Men drygt 20 år senare hittade jag till
togs om med något större pregnans, och på min stora överraskning själva originalklottret,
mitt ständigt medhavda anteckningsblock varvid jag fann att lappen var daterad 6 juni
skrev jag ner ord för ord, versrad för versrad. -41. Därför kan jag vara så bergsäker på att i
Så här i minnets ljus får jag för mig att jag skrivande stund (17 juni 1974) är det 33 år
knappast var medveten om mitt skrivande, i och 11 dagar sedan ”Faktum är nog -” föd-
varje fall inte till en början, men att jag blev des. Den gulnade papperslappen är återigen
fullt medveten om det då jag hörde dessa försvunnen, men den gången jag åter fick
rader: den i mina händer passade jag på att jämföra

”Låt klockmen Stolt av sin styrka ordalydelsen med diktens tryckta version (i
1:1-”gram på S 1- tt insfmmentjff samlingen Med många kulörta lyktor). Skal-

den hade företagit några smärre ändringar
Det där "fingrera”, se det var ett Perlin-ord, - ”men det var inget särskilt med det", för
det! Nå, det är också möjligt att Ferlin hade Perlin brukade rätt ofta putsa till även redan
bett mig skriva "efter diktamen", och den publicerade dikter innan de hamnade inom en
möjligheten ligger faktiskt nära till hands. diktsamlings pärmar.
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upp av en grävskopa i en inte alltför avlägsen sak i världen. Vid ett hastigt överslag rent
framtid. amatörstatistiskt måste varenda fattig spanjor

_ Vi tajar Om någe mera jattjo, sa atejjé, eller italienare stå i kö för att få konsthandla.

värden, visst e' de' förbannat trist med av- Mltt annu nYkt1"a konstaterande aV elen Vin-
räffningar, men det hj¿1pe1~ ju Varken med påverkade optimismens överdrifter avhöll

överklagande av domen eller med att skjuta mig dock _ 50ln Vlel alla tlellgafe tllltallen
gl-äv51<0p5ma51<ini5fen_ - från att återföra det hela till ett torrt

Den nya tiden ställde krav på ntrvmme för ”borgerligt” konstaterande av det ohållbara.
mera ,,p1åeterejer,,_ Någon eller några måste Var dag har nog av sin egen plåga, tänkte jag
effråe_ _Det nve för ett få luft, kom det och underströk att det var den enklaste och

från någon Men är vi inte tvingade i dee billigaste sak i världen. Allting man företog

att riva den här kåken för att få luft i det här elg bara man ldmde eller Vllle "" eeh Vlsst Vllle
rummet, kom det sanitärt-förnuftigt från nå- men och Vleet ldmde man bara man Vllle-

gon annan. _ Va e' de' för någe som kommer journalisten, den ende i sällskapet som inte
in genom fönstret, pep den Italien-frälste kämpade med pensel och palett för sitt livs-
bland oss, jo de' e' resterna av gammal heder- Uppelflallef Såg en aning 1<OHfuI1Cl6raCl ut vid
lig Klara-luft som tunnas ut för varje dag försöken att reda ut, hur allt detta skulle gå

som går, i takt med grävskopornas antal på ihop enligt detta för l'101101'1'1 nya Sätt att för-
valplatsen för kampen om snickarglädje och handskalkylera. Han gav dock upp - an-

stuckverk, sa den Klara-frälste ateljévärden. tingen erkännande sin obegåvning eller för-
Det ekymde tidigt dår ute så hår i bannande rödvinetseförmåga att omöjliggöra

Vember- Den tid på Våg då det på grund en normal funktion 1 de grå cellerna.

av det bristfälliga dagsljuset skulle bli omöj- Det 5*/alkaele behagligt Om Pannan, nal' jag

ligt att måla. Dagsljuset var den nödvändiga kent ut Pa gatan- Det Cllsaele Så dal" 50111 det

förutsättningen för att kunna ordna till en ska göra l n0Vembef- Den Safegna lukten aV
”gl-ej”_ det gamla Klara låg förtätad. Det droppade

Men började tele em ett enekå ivåe nu ur ett gammalt stuprör. I ljuset från den gam-
ljuset på evdneere breddgrader och even la presentaffären stod hon med världens älds-

vintra. Olika tips strömmade in om erfaren- td yrke Oell köpeleg' NK'5kYlten med l<l0el<an

heter av att kunna klara sig där nere så bil- på det gamla teleflmlemet Vlsade en tlmme
ligt som möjligt. Det var ju en förutsättning över mldllatt' lag Slog en lov ldmg gamla
för ett men ene Skene våga leka med tanken Konstfack och stannade ett tag utanför den

på något sådant ett Sälja en //grej” där gamla frikyrkan mitt emot gamla Hötorgs-

nere var i det närmaste otänkbart. Chansen hallen'
att bakom varje gathörn stöta på en kultur- Allt Vefkade Så gammalt OCl1 "l16Cl61'lígt"

törstig amerikansk turist återfanns bara i den _ met l<a11Sl<6 därför att det Så att Säga till-
kolorerade veckopressens 5ag0r_ hörde min generation. Visst var det skamfilat

Undertonen var den kollektiva optímis- aV aldef- Det lallt Sa/ tänkte lag een kem lnag

mens som osökt förde tankarna till ”Se på mm egen flmt-
fåglarna under himlen, de så icke. . ." o s v. Men jag förstår både Nils Ferlin och Ian
Och efter det vanliga kringsnacket föreföll Fridegård. Den förre som påstod att Stock-

det vara den enklaste sak i världen att komma holm upphörde omkring 1930 och den senare

dit ner - det verkade nästan omöjligare att som kallat staden för en sorts armbågarnas

komma till Bagarmossen. Antingen det var Manhattan. Allrahelst nu sedan grävskopor-
den sista flaskan rödvin eller ej - de ekono- na betat i sig gamla hederliga Klara, tycker
miska svårigheterna var plötsligt undanröj- även jag att det gamla Stockholm har lagts i
da, och att sälja en ”grej” var den enklaste graven.
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En kabaret... en show...

ett tivoli...

-En så total tystnad har jag aldrig upplevt
på Gröna Lund, försäkrar kosert- och teater-
chefen Thor Eriksson om de två Perlin-aftnar
i augusti, som han högst personligen tog ini-
tiativet till och som blev en både glädjande
och uppmärksammad framgång. En sådan

framgång att ledningen för Gröna Lund utan
att darra på manschetten utfäst sig att full- t

telia den ulsplullgllga tanken med el/eller Frv Lisa Silén, Iurl Kulle och Ruth Hludisch
manget: att göra Ferlin-aftnar till en fullt lika (foto, Ulla Lemberg, AB)_

fast tradition som kvällarna med tex Evert
Taube. "Nils Perlin i våra hjärtan” blir allt-
så ett stående program varje sommar. program lika väl som Zarah Leander, Birgit

Thor Eriksson kan sin Eerlin alltsedan den Nllssellf Cllarlle Rlvel eell Evert Taube?
tiden på 30- och 40-talen, när han arbetade l0i"ln Lindgren gäV i<iêTt6Ci<@11, 0Ch den 14

som artistagent i gamla Klara och mötte skal- een 15 augusti inieddee den nya Gröna
den var oeli Varannan dag i de gamla slitna Lunds-traditionen. 3000 personer hade loc-

kvarteren. När han en gång i våras tillsam- i<at5 dit ”med manga kniörta iYi<t0r” Ûen en
mans med Gröna Lnnd-_=,-eliefen jolin Lind- magnifik affisch. Strålkastarna fångade in
gren satt oeli lyssnade på en l2erlin_skiVa, skaldens porträttmedaljong över scenen, och

slogs han plötsligt av två rader ur dikten ]arl Kulle läste de välkända dikterna inte ba-
”Knekelikn” i ”l\/led många knlorta lyktor"; ra med sedvanlig teknisk briljans utan också

med en inlevelse som visade stor förtrogen-
Ken livet te sei Så' T vad tycker nl: het med Nils Ferlins diktning. Detsamma

en kelml/el' en show' ell llvell' kunde man som vanligt konstatera hos Thors-

Tivoli - där lystrade plötsligt Gröna Lunds tein Bergman Oen noe Hane Wanigren een

konsert- och teaterchef som en känslig cir- hans seiister-
kushäst. Det var ju som skrivet för Gröna Särskilt inbjudna var Nils Eerlins båda
Lund. Där fanns miljön, där fanns stämning- systrar fru Lisa Silén och fru Ruth I-Iladisch,
en av "glans och arena” med Nils Eerlins all- som uppvaktades med var sin rosenbukett av

deles speciella förtecken. Tänk om. . _ varför Iarl Kulle.

ekniie man inte i<iinna -3000 personer, det är i alla fall som

Thor Eriksson nade fått en ide, oen den tre stora utsålda teatersalonger, säger Thor
släppte nan inte_ Det krävdes långa ooh Eriksson. Vi tycker nog att vi vunnit första

komplicerade förberedande undersökningar i0PPet i den nn iniedda traditionen med Fer'
och givetvis också preliminära ekonomiska iin'attnar Pa Gröna Lund- Kanske iitVeei<iar
kalkyler-_ Naturligtvis kunde man inte räkna sig traditionen snart till en hel Ferlin-vecka.
med någon direkt pnblikinvasion _ men det Vi är glada över att resultatet blev så fint!
hade man inte haft när man började med Det är - milt uttryckt - också Nils Eerlin-
Evert Taube-kvällarna heller. Och varför Sällskapet, som verkligen har anledning att
skulle inte vår utan jämförelse mest läste ly- uttrycka både beundran och tacksamhet gent-
riker kunna ge temat för ett stående sommar- emot Thor Eriksson för ett fint initiativ.
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KLARA-PARNASSEN PÅ s1<1vA

En ny LP-skiva med tonsatta Perlin-dikter Av liknande karaktär är LP-skivan ”Före-
kommer ut i vår på Polydor. Det är en av vå- ställning", som Polydor spelade in på Södra
ra främsta Ferlin-tolkare, Thorstein Bergman, Teatern i Stockholm 1972, alltså direkt från
som sjunger och skivan får samma utform- en föreställning på scenen. Här sjunger
ning som den han gjorde för två år sedan: Thorstein Bergman både Nils Ferlin, Emil
”En skål, I bröder ...". Arrangör och diri- Hagström och Dan Andersson och dessutom
gent är liksom då Hans Wahlgren. Evert Taube. Givetvis med Hans Wahlgren

Den tidigare skivan innehåller bl a så väl- Som arrangör och dirigent.
kända visor som ”När skönheten kom till Serien ”Dikt och visa” fortsätter alltså med
byn", ”Gårdstango” och ”Nattkvarter", och en andra Ferlin-skiva i vår. Och inte nog med
de representerade kompositörerna är Tor det. Det kommer också en LP med Harald
Bergner, Iosef Briné och Lille Bror Söder- Forss, utformad ungefär som Helmer Grund-
lundh. De flesta melodierna har Nils Ferlin ström-skivan med Tor Bergner som sjunger
själv tagit del av, gnolat med i och - skulle fyra egna tonsättningar och skalden själv som
man kunna säga - godkänt, medan några få läser. Och dessutom kommer broder Tor med
tillkommit efter hans död. en egen LP-skiva, där han tar med två ton-

-Vår svenska visskatt är på sätt och vis sättningar av Nils Ferlins dikter och flera av

unik, och det finns så mycket att ta till vara, Emil Hagströms.

Sager Tnörereln Bergman Söm (rYel<er der la' Det betyder alltså att Polydor förevigat
rer Val nögndllgr men Söm l reallreren) ar dikt, visa och melodi av inte mindre än tre
könsrnarllg ledare för denna del aV PölYdör5 Ferlin-stipendiater: 1964 års Emil Hagström,
5l<lVPrödnl<rlön- *Nile Ferlm Var ln nell 1965 års Helmer Grundström och 1966 års
självklar i sammanhanget, men vi har också Tor Bergnen Vem Inånde bh den fjärde?
specialiserat oss på andra Klara-bröder. _He1a idén med Serien ”Dikt och Visa”

En l-P'5l<lVa med Emll Hagerröms dlkrer och med Klara-bröderna är Thorstein Berg-
Slöng Tnörsreïn Bergman in redan 1971- Den mans, säger Polydors chef Ivan Nordström.
nerer (efter en aV 5l<alden5 Samlingar) I/Dll<“ Det krävs ett verkligt stort kunnande för ett
ter i Tidlösa” och innehåller arton tonsätt- sådant projekt, men Vi har tryggt kunnat

nlngarf de flesta aV Bergman 5lalV öen nagra överlåta det hela åt honom. Vi är glada att
aV Tör Bergner- Arrangör Hane Wanlgren- vi över huvud taget har så många vissångare

I våras kom som bekant LP-skivan med och diktare bland våra medverkande - Carl
Helmer Grundström, som vi redan berättat Anton är ett annat exempel - och vi är upp-
om i PR. Där sjunger både Tor Bergner och riktigt sagt ganska stolta över ”Dikt och vi-
Thorstein Bergman, medan Helmer själv lä- sa”. Vi hoppas att detta bara är en början på

ser några av de 26 dikterna. l\/led den skivan vad vi kan ge ut på visans område.
inledde Polydor serien ”Dikt och visa", dit de _Det är skönt att få arbeta så 5jä1V5tän_

redan nämnda naturligtvis också kan räknas. digt med ett så underbart material, Säger

Dit kan man givetvis också räkna LP-ski- Thorstein Bergman som också avslöjar, att
van ”Dan Andersson - Diktaren och män- han nästa sommar åter far ut i parkerna med

niskan”, som Thorstein Bergman sjöng in re- ett diktarprogram. Under 1974 blev hans
dan 1970. Av de tretton visorna har han porträtt i helfigur i ord och toner av Dan An-
själv tonsatt sju, däribland ”Syner” och ”God dersson en sällsynt stor framgång. Det blir
natt - god sömn. . .”. Arrangör och dirigent det säkert också 1975: då föreställer porträt-
är som vanligt Hans Wahlgren. tet Nils Perlin.
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Årsmötet 1974 ÅRETS PERLIN-STIPENDIUM
sn srlc; WARREN

Styrelsen omvaldes och kompletterades och utdelas måndagen den 21 Okt197_r krlgao
efter förhandlingarna konstituerades den på på Klararearerrr Sandro Kev_Åberg och
följande Sätt: Eva-Lisa Lennartsson medverkar, ev också

Per Myrberg och kanske någon till.
Förf Sandro Key-Åberg, ordf; direktor Olof I

Ögren, v ordf; red Gunnar Larson (adj leda- Val mott' Ingen entre
mot), sekr och redaktör för medlemsbladet;
direktör Curt Enström, skattmästare; fil mag Skattmästarerappørt;
Tor Englund, v sekr.

Affärerna går inte ihop. I\/len nästan. Fortfa-
Ovriga ordinarie ledamöter: Statsradet Sven rande vantar vr på drygt 1000_ra1er rnbera1_
Aspling, landshövding Rolf Edberg, förf fil dr ningar av avgifter för 1973 och 1974_ Mårre
Iohannes Edfelt, förf fil kand Gunnar Har- de komma nu snart! Dessutom vr11 vi gärna

díng (adl 1@dam0'f)- ha många nya medlemmar redan före årsskif-

Suppleanter: Universitetsbibliotekarie Ola tet' An hjälp är Välkømmenl Vi vill kunna ge
Christensson, konstnär Idun Lovén, skådesp både Sfípfncliunr ocho två utgavor nav Poste
EVa_LíSa Lennartsson' Restante aven nasta ar, trots avsevarda pap-

pers- och portohöjningar. Det är enbart med-
Förhoppningarna om att alla ferlinvänners in- lemsavgrfrerrra som avgör vad vi kan klara av_

sats för att Ferlinstatyn under det kommande Men vr vill 1<1ara av det E11er hur?
året skall komma på plats i Filipstad tycktes C E

enligt v ordf Olof Ogrens uppfattning nu se

ut att kunna bli infriade. Dock fattades det
fortfarande en och annan tusenlapp, tyvärr. Skan5en"VeCkan
Postgironumret för Nils Ferlin-Kommittén i 1:er1rn_5ä1151<aper medverkade under den

Filipstad är 34 09 19 ' 0- El att för*/äxla med Värmlands-vecka, som arrangerades av bl a

Nils Fef1in'5ä115kaPefS P05tSif0 35 21 55 ' 6- det energiska Wermländska Sällskapet i
Sedan Sandro Key_Äberg klubbar igenom Stockholm i somras på Skansen. Värmlän-

mötets föredragningslista, följde supé i vanlig ïlngzírna 1: mteffltan anlecolmng _ en lïail
ordning. Eva-Lisa Lennartsson läste dikter. ltterara Sa S ap' Orutom Vart eget oc sa

._ . Gustaf Fröding-sällskapet, Geijerssamfundet,Tor Bergner tog med den aran hand om sin _

.. _ Selma Lagerlof-Sallskapet och Tegnersallska-skona gitarr och Gunde Iohansson genom-
förde en uppskattad tolkning av episoder till- pet' hsamlíhga 1Presente?í1de_ slg sm verkl;
sammans med Ferlin. Att han utsattes för vis- sam et pa en Item utsta nmg pa ansen OC

sa protester från Harald Forss och t o m över- md en gemensam afton' dar blf Gun_de Io-
.. _ . ._ ., hansson och Gunnar Turesson sjong Nils Fer-rostades 1 musikframforandet far tas som en
. lin.k , d d H ld k k f d -

V1? fm att en go e ara ans e un e I det senaste numret av Wermländska Säll-rar a att sadla om . . .

p skapets tidning "Wermländingen” för ett par
Boklotteriet inbringade traditionsenligt ca veckor sedan gavs en ganska utförlig presen-
300 kr. Bokgåvor hade lämnats av bla Tor tation av Ferlin-Sällskapet. Inklusive - icke
Bergner, Maj-Brit Carlson, Iohannes Edfelt, oväsentligt - vårt postgironummer för med-
Harald Forss, Sten Hagliden, Sandro Key- lemsskap. Varför inte återgälda uppmärksam-
Åberg, Lyrikvännen och Tidens förlag, och heten: Wermländska Sällskapet som frånsett
konstverk av Barbro Gustafsson, Rune Han- sin tidning bjuder på ett ganska omfattande
näs, Nisse ”ritar'n” Ionsson och Sven Mell- program, har en årsavgift på 25 kr och post-
berg. gironumret är 84 70 00 - 7.
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Iohansson, Alice, fröken, Badstrandsvägen 21,NYA MEDLEMMAR 1,26, Smkholm

Abrahamsson, Ruth, Box 55, 910 60 Åsele Iohansson, Bengt, instruktör, Roddargatan 26,

Alfredsson, Hans O, Gärdesgatan 90 B, 881 00 Sollef- 892 00 Domsjöverken
teå Johansson, Gunilla, stud, Tomtebogatan 53,

Altena, Evy, Stenkullsvägen 5, 112 65 Stockholm 113 38 5f0Cl<l'\0lII1

Andersson, Börje, disp, Ängsullsvägen 159, Krusenfeldt, Holger, köpman, Konstgjutarvägen 57,

163 52 Spånga 121 44 Iohanneshov

Bengtsson, Vera, Häcklings 831, sis oo Valbo Larsson, Tord A, civ ing, Pasflagsgatan 49 B,

Berg, Ingegerd, fru, Logatan 3, 78100 Borlänge 41512 GÖfElJ01“8

Bergman, Thoretein, lïagefdala, 130 30 Värmdö Lazaroff, Benny, tandtekniker, Wollmar Yxkullsga-

Bergquist, Alice, rektor, Hornsgatan 57, 116 49 Stock- 'fan 2, 116 50 5f0C1<h01II1

holm Lazaroff, Lennart, Maria Prästgårdsgata 25,

Bergström, Iane, Vargvägen 9, 157 00 Västerhaninge 116 52 5f0C1<1'101II1

Billgti-öm, Hans, Hälsingegatan 14_16 D, Lazaroff, Mai, Maria Prästgårdsgata 25, 116 52 Stock-

113 23 Stockholm holm
Bifgne, Lai~5-Gofan, Stud, Folkskolegatan 5, Lincke, Brita, fru, Åke Måns Gränd 4, 290 20 Åhus

117 35 Stockholm Lindbärg, Ian, arkitekt, Danderydsgatan 7,

Bjuvstedt, Allan, Iungfrugatan 23, 11444 Stockholm 114 26 5f0C1<1'1o11n

Björk, Bo, representant, Noi-i-åsgatan 44 A, Lindell, Thomas, stud, Nysätersvägen 58, 461 00 Troll-
571 oo Nässjö häffan

Bransbo, Ove, försäljn-chef, Dalagatan 12, 295 00 Bro- Lundberg/ Bo/ Ro 295/ 570 2-4 skog
mölla Lundgren, Karin, Valhallavägen 6, 11422 Stockholm

Dahl, Kei-stin, fin, Wafholinf, Väg 3 B, 2,23 55 Lund Luttropp, Annika, Valhallavägen 59, 114 22 Stockholm

Dahlin, Inga-Lill, konstnär, Banvägen 21 B, 181 62 Li- Myfbefå/ Per/ 51<å<1e5Pe1afe/ Tantogfn 41,
dingo 3 11742 Stockholm

Ekerlid, Birger, Storvretsvägen 57, 142 00 Trångsund Ne1efe1f/ Gun/ Vä111n8bYVä8on 99/ 162 2-1 Vä111n8bY

Ekman, Carola, Kvarnbackavägen 14 A, 710 44 Vede- N1159on/ Goran/ B1'u1<5Vä8en 47/ 162 39 Vä111n817Y

våg Norberg, Sven-Olof, Hermelingatan 8 A, 780 50 Vans-

Elinder, Erik, direktör, c/o Elinderbolagen AB, Små- bro
landsgatan 4, 114 34 Stoekholin Odell, Erik, Veckovägen 21, 175 41 Järfälla

Ericsson, Berit, intendent, Kopparvägen 31, 791 00 Fa- Von Oo11'e1C11/ 131111/ fru/ Bofåfnäsffeâfän 19,

lnn 591 00 Motala
Eriksson, Karin, fru, Magnebergskroken 7, 112 33 En- O155on/ Gösta/ 1"ePfo5enfant/ CnaP1nan5Sa1an 4/

skede 414 54 Göteborg

Eriksson, Karl-Axel, direktör, Kungsklippan 12, Oskarsson, Torsten, Föreningsgatan 30, 252 41 Hel-

112 25 Stockholm Singbofg
Eriksson, Verner, Gylsboda, Pl 2447, 280 70 Lönsboda Pê1111n/ O11e/ C111'e1<fÖf/ BOX 3041/ 650 o3 Karlstad
Fredriksson, Birgitta, Fiskarfjärdsstranden 22, Persson/ 01121111/ Sfobygatan 13 A/3/ 25109 1155519'

127 41 Skärholmen holm
Friberg, Gurli, fru, Szt Eriksgatan 9, 112 39 Stockholm Peffén/ Gustaf/ VäffaVä8en 55/ 115 33 5f0C1<n01fn
lïraenkel, Einar, Kyrkogatan 25, 432 00 Vai-bei-g Pettersson, Rune, Loviselundsvägen 35, 162 35 Väl-
Geirot, Ove, bokhandlare, c/o E Perssons Bokhandel, 11n817Y

631 00 Kristinehamn Rosenblad, Ingvald, Lignellsgatan 7 B, 654 63 Karlstad

Green, Åke, representant, Ekeröd 661, 262 00 Ängel- RP Kontorsmateriel AB, Fack, 100 51 Stockholm 28

1101111 Segersten, Ärland, Näckrosvägen 4, 171 31 Solna

Haffns/ Joan/ f11 ïnag/ 1-a51en1<°C11n1<a1n 1/ 02700 Kau' Sjöbäck, Astrid, fru, Guldsmedsaffären, 150 13 Trosa

niainen' Finland Skogsberg, Hasse, Ödesjö, 753 00 Tranås

äílïtamívyular' Hašlsinägatan 55' 502 49 lïrals Stenstrand, Lennart, reklamtecknare, Storgatan 25,
1 ing, arianne, ru, aggetorp, 655 90 ar sta 114 55 Stockholm

H1 O _ .. ._ .

om la Enkshmdsvagen 3 61100 Nykopmg Tivell-Axelsson Herta fru S Kyrkogatan 33,H . B ._ , , ,urtàgl engt stud Kapellgatan 15A 64100 Katri Boras
ne o m

Huss, Göran, fil mag, Svenska Institutet, Box 7072, Zander_Ande1-sson' Nanna' slmnshamnsvagen 12'
121 53 Iohanneshov

103 82 Stockholm 7
Härdfeldtl Uno, Box 80, 761 oo Norrtälje Oman, Gunnel, Friggvägen 28, 852 45 Sundsvall

Höjer, Signe, förf, Lövångersgatan 7, 162 21 Vällin b _, ,

Igel, Sevn, brukschef, Lovartsgatan 4, 421 53 Väštr: Nya smndlgu medlemmar:
Pi-ölnnda Hladisch, Bertil, konstnär, Ljuskärrsvägen 29,

Iansson, Ivar, Mörmovägen 10 A, 66300 Skoghall 133 00 Saltsjöbaden
Iensson, Arnfinn, lektor, Cort Adelers Gate 12/627, Iäger, Leif, fil mag, Sydvärnsgatan 5B, 653 44 Karl-

Oslo 2 stad



Bilaga medföljer

UNITREX elektronräknare
gör det enklare

Mini 8:an
en smart liten räknare 800 D, allräknaren för hem

för Sk°la» hem Och k°"l°"- och kontor. Räknar med 8x8 siffror.
Tfingenlbordsmlnne for moms' _°°h rabatt' Procentautomatik, additionsläge. Väl tilltaget
raknmgar. °/o-tangent. Konstantmlnne. 9 volts .

batteri. Kan anslutas till elnätet med adapter. tangentbørá 4 st 1,5 volts battener'
En pockefräknare som Verkgen går ner i Kan anslutas till elnätet med adapter.
fickan. Mini 8 275:- inkl. moms. 8O0D 375:- inkl. moms.

Årets present till hela familjen

med Generalagent i Skandinavien:

1 års gafan_ AB CURT ENSTRÖM, STOCKHOLM

Hos allavälsorterade Bok- och pappershandlare, Kontorsvaruhandlare, Varuhus etc.
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