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Andra hälften av den första större visan i radiospelet ”Marl<nad” i den version, som nu finns hos system Ruth Hladisch. Den första hälften av Visan i detta handskrivna manus publicerades på denna sida i föregående nummer av P R
ett radiospel och dess
i anslutning till Jenny Westerströms artikel ”Marknad
förvandlingar under tre decennier”.

-

Omslagsbildenz Nils Ferlin vid skrivmaskinen.

Foto: Dagens Nyheter 1948.

Käre Ferlinvän och poesiälskare

!

När jag skriver det här står vintern frostig och kall utanför mitt fönster.
Ett tunt och lätt lager av snö vilar i Tegnérlundens trädkronor, nästan
gnistrande i det klara ljuset. Plötsligt ser jag kronorna på ett nytt sätt,
plötsligt ser jag deras växt och form, ser grenarnas rörelse och kvistarna
som trevar sig ut mot det ouppnåeliga, ser deras svärta framlyft av den vita
snön. Det är som att läsa poesi. Du vet ju själv, också då kan det gamla
vanliga livet framstå i nytt ljus, också då kan du plötsligt upptäcka världen,
se dess växt och form, som om du aldrig sett den förr.
Det är ju inte bara för att hålla Ferlins poesi, utan överhuvudtaget dik~
ten levande i vår värld, som vår kära förening verkar. Därför är det roligt
att kunna säga, när gamla Sverige ligger och vrider sig bland kriser och
besvärligheter som en orm i en myrstack, att vår förening står full av livs-

kraft och ekonomiskt stark. Det betyder inte bara att vi i år kan öka på vårt
pris till vackra 12.000 kronor, det betyder också att vi är en vital och inflytelserik kraft som arbetar för poesins sak. Det ska vi fortsätta med. Och
glöm inte att berätta om vår förening för andra, det finns många som vill
ställa upp i vår krets, bara dom får en liten påstötning!
Glad vår, den väntar runt hörnet!

Din vän, gamla skalden

Nils Ferlin-arkivet
i Göteborgs Universitetsbibliotek
av Torgny Hag
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Ferlin-arkivet innehåller såväl viktigt och unikt handskríftsmuterial som en stor del av de tryckta alstren.

Redan under Nils Ferlins livstid uppstod tanken på att i Göteborgs universitetsbibliotek
(då ännu kallat stadsbiblioteket) försöka samla allt tillgängligt material kring skalden, en
idé vilken Ferlin själv gav sitt gillande. Den

drivande kraften bakom detta var från bibliotekets sida förste bibliotekarien Folke Dahl.
Utan hjälp kunde biblioteket naturligtvis inte
realisera ett sådant projekt. Vad vore Nils Ferlin-Sällskapet utan entusiaster, en rik blandning av personer av vilka några uppehållit
längre eller kortare personliga kontakter med
skalden, andra åter som känner honom genom
hans diktning. Utan dessa entusiasters hängivna insatser skulle biblioteket stått utan
4

reella möjligheter att nå ett positivt resultat.
Här är inte platsen att i alla detaljer följa historien kring uppbyggandet av Ferlin-arkivet;
det får vara nog med att konstatera att starten
blev den bästa tänkbara. Några torra rader i
universitetsbibliotekets årsberättelse under
rubriken Handskriftsavdelningen för 1961/62
får lämna besked om resultatet av Folke Dahls
framgångsrika arbete:
"Det mest anmärkningsvärda förvärvet består av papper av och om Nils Ferlin, som erhållits genom köp, dels genom gåvor av tjänstemannen Gustaf Andborg, kompositören Iosef Briné, författaren Uno Eng, fru Ruth Hladisch, bokhandlare Bertil Isberg, fabrikör Da-

vid Ionsson, fröken Signe Reinholtz och fru
Ulla Scharp-Högberg. I Ferlin-samlingen ingår
t>r6V,dil<tmanuskript,fotografiermm."
Från 1961 och framåt har i en jämn Ström
från många Ferlinvänner kommit värdefulla
ting till biblioteket. Under de första åren gjordes från bibliotekets sida, med god hjälp av
Gustaf Andborg och Bertil Isberg,
många,
många andra att förtiga stora ansträngningar att aktivt Söka upp personer, Vilka kunde
tänkas lämna bidrag till arkivet- Många lälnnade också generöst ifrån sig ovärderlig Ferliniana, andra åter lät biblioteket få tillfälle att
kopiera sådant de av olika skäl inte ville lämna ifrån sig. Det största och trots allt viktigaste förvärvet gjordes i början av 1980, då blblioteket genom testamente erhöll allt ärl<íVmaterial, som samlats i det ferlinska hemmet
i Norrboda. Av detta är nu redan större delen
(7 stora kartonger) på plats i biblioteket, som
nu bara väntar på en samling brev, vilken Perlins släktingar önskat behålla ytterligare en
tid. Av uppenbara orsaker blir Ferlin-arkivet
aldrig komplett och insamlandet kommer att
fortsätta. Man kan under alla omständigheter
konstatera, att bibliotekets ambitioner från
1961 burit rik frukt och att, när under kommande år verk om Nils Ferlin och hans författarskap kommer att skrivas, Göteborgs universitetsbibliotek blir den mest omfattande
källa, som måste konsulteras.
Avsikten med Ferlin-arkivet var från begynnelsen _ och är självfallet alltfort
att samla
handskrifter och annat material av men även
i vidaste bemärkelse kring Nils Ferlin. Normalt gör arkivinstitutioner aldrig försök att
på detta sätt heldokumentera en person och
hans arbete och liv. I allmänhet strävar man
efter att så fullständigt som möjligt insamla
och bevara en bemärkt persons skriftliga kvarlåtenskap, huvudsakligen manuskript, brev,
tillsammans med närliggande biografiska ting
såsom födelseattest, skolbetyg o dyl, och vad
därutöver är får forskare och andra intresserade personer själva spåra upp. Naturligtvis
vore det en dröm för varje litteraturhistorisk
forskare att få en författares hela liv och verk
serverat på en bricka i form av ett ”arkiv” el-

-

-

-

ler samling med heltäckande dokumentation,
men av naturliga skäl kan ingen institution avsätta tillräckligt med arbetskraft för sådana
synnerligen arbets- och tidskrävande uppgifter,
Här kan kanske en liten reservation vara
på sin plats. Det kan rent av i vissa fall vara
principiellt felaktigt och missvisande att bygga
upp samlingar av denna typ. Skulle inte samlandet ske med stor sakkunskap, kan fallgroparna vara många och resultera i en vrångbild
av den person man sökt ge en objektiv teckning av_ Det är av största vikt att poängtera,
att Om inte innehållet, både vid insamlandet
och användningen, relateras till exempelvis
en skalds verk, finns stora risker att diktutkast, anteckningar, brev och annat bara bidrar
till en cynisk exponering i stället för att ge ett
levande och rättvist porträtt. Har universitetsbiblioteket lyckats i sitt försök att med olika
medel ge möjlighet att kgmma närmare personen Nils Ferlin och hans diktning? Däröver
må andra döma,
Som framgår av det föregående innehåller
Ferlin-arkivet ett mycket brett material, som
kan berika våra kunskaper om Nils Ferlins liv
och diktning i alla dess schatteringar. Idet följande skall endast antydningsvis kommenteras
några av de viktigaste materialtyperna. Biblioteket har fn tyvärr endast förtecknat en
ringa del av arkivet och arbete pågår nu med
att utarbeta en plan för förteckning och katalogisering av arkivet i dess helhet, ett arbete
som är ganska komplicerat. En sådan katalog
är naturligtvis en nödvändighet för biblioteket, utan vilken det inte kan ge godtagbar
service till nyttjarna.
Göteborgs universitetsbibliotek är ett vetenskapligt bibliotek, vars främsta uppgift är att
betjäna forskning och högre studier. Arkivets
viktigaste delar är därför, ur bibliotekets synvinkel, de som främst kommer att intressera
dem, som studerar Ferlin ur strikt litteraturhistoriskt perspektiv. Forskaren kommer i arkivet att finna värdefulla och givande källor
av alla upptänkliga typer och format alltifrån
prydliga maskinskrivna manuskript till kladdiga anteckningar på baksidan av t ex en krog5
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nota. Ett gott exempel på hur denna typ av
handskrifter kan nyttjas till en analys av Ferlins arbete får vi genom Ienny Westerströms
långa artikel här i Poste Restante om Spelkosackerna. En del tidigare opublicerade ting har
återgivits i Poste Restante, t ex dikten Dan
Andersson, vilken ligger i den ganska stora
samling Ferlin själv skänkt till skådespelaren
Kolbjörn Knudsen, som donerat den till Ferlin-arkivet. Många okända dikter ligger säkert än och väntar på sin upptäckt,
En viktig ingrediens i varje samling av efterlämnade papper utgöres av brev och sådana,
både till och från Ferlin, finns naturligtvis väl
representerade i arkivet, men som ovan antytts saknas ännu en stor svit brev. En hastig
bläddring bland breven ger emellertid ett tydligt intryck av att Perlin inte var någon större
älskare av brevskrívandet ädla konst, vykortet
verkar vara hans favorit. Breven är ofta korthugget, ja nästan stenografiskt, formulerade,
men fyllda av självironi och underfundigt
skämtsamma vändningar. Brevskrivandets tid
är nu förbi; vi föredrar ju andra kommunikationsrnedel. Ferlin tycks ha varit före sin
rid 1 detta avseenda Bertil Isberg vittnar Om

många och långa, oftast nattliga, telefonsamta1_

Arkiver inrymmer även ganska mycket
tryckt material alltifrån de stora diktsamlingarna

- ofta försedda med dedikationer - och

tillfällighetstidningarna
6

Materialet kring Nils Ferlin och hans liv
och alikt är av mycket växlande slag. Cylinalerhatten får väl karaktäriseras som ren
kuriosa, medan den ornfångsrika klippsamlingen innehåller väsentlig och rnångfacetterad information kring personen Ferlin.

"

~

från

Filipstad

till

M

schlagernothäften. Den senare typen av tryckalster är på grund av sitt relativt ringa format och dagssländekaraktär ofta mycket sällsynta. Bland de tryckta alstren kan framdragas
som särskilt intressant ett till Elof Ahrle dedicerat exemplar av Dikter från 1949. Boken innehåller ett antal korrigeringar av Ferlin och
den bär på titelsidan av Ferlins hand texten
”Hasteligen genomsedd och av den häpne författaren korrigerad upplaga”.
Nils Ferlin Var 0Cl1 är en I'nyCl<et 0m5l<riV6n
person, vilket väl återspeglas i arkivets magnifika klippsamling. Klippen, som f n tyvärr endast till en liten del är behandlade, kommer
sedan de på sedvanligt sätt monterats och ordnäf, att ge en utmärkt och fascinerande
möjlighet att bl a se hur Ferlin-bilden formats under olika decennier.
Vid sidan av unika handskrifter möter i arl<ivet även ren kuriosa, tex Ferling berömda
men nu något buckliga cylinderhatt, och vad
som förteckningen över arkivet prosaiskt nämner ”Kuvert innehållande något av Ferlins

hår".
AV denna korta presentation framgår förhoppningsvis, att universitetsbiblioteket för
Sitt Ferlin-arkiv gärna Ser fram mot nya bidrag; stora luckor återstår ännu att fylla. Avslutningen får utgöras av en vädjan: Tänk
gärna på Göteborgs universitetsbibliotek, Om
Du har papper eller annat som rör Nils Perlin
hemma!

När Nils Perlin gjorde
hemma-hos-reportage hos sig själv
av

Kurt Bergengren

--på min stora bemärkelsedag
(som hela nationen ser fmrn

---

till)

Så står det i dikten ”lVleny på 50-årsdagen"
i samlingen Kejsarens papegoja och nog var
det rätt uppfattat. Nationen har ibland behov
av att hylla sina skalder. I december 1948 låg
Ferlin bra till. Han intervjuades och fotograferades. Älskad som få och nybliven styckegodsägare i Roslagen med tolv tunnland, fru
och bil samt strandrätt vid kräftsjö och med en
egen syn på tillvaron. Aftonbladets reportagebil skjutsade ut mig och fotografen Ionny
Graan.

Från detta besök minns jag hur vi sitter länge
i köket och hör Nils Ferlin läsa nya dikter. En
granne kommer in för att få besked om ett
hygge och han sätter sig att vänta, vördnadsfullt lyssnande, mer än timmen.
Men först sitter vi i vardagsrummet med
utsikt över Addarn, kräftsjön. Det ringer i telefonen. Fru Henny svarar sen hennes make
försäkrat att han inte är inne för någon.
Och för att detta ska bli sant så går han ut.
Men på tröskeln uppfattar han: ”Goddag dr
Ahlgren, nej Nils är just nu inte inne . . ."
Perlin hejdar sig: ”Stig Ahlgren i Veckojournalen, men honom måste jag ju tala med”.
forts sid 10
7

Bild 1.

För detta skrivbord

som

mycket rymmer

Norrtelje Tidning har stort bekymmer.
Kan oron lindras i någon mån
ifall Jag sitter en bit ifrån 'I
Bild 2.

Fast Jag var vräkig och stor

till

i

orden

aldrig
riksdagsborden.
I vinkeln här - om det framgår rätt,
så kom Jag

Jag

Bild

3.

likväl tilldelts

en

taburett.

Här är den ev:-mslösa katten Pelle
som

följer

med på

vartenda ställe

sin långa
härskare och patron
~_.._.q
när han är ute på inspektion.

Bild 4.

Tre, fyra. plåtar går åt, och
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sista bilden Q riktig fnger.
fjälv syns Jag mindre än vanligt mager.
Hin stackars fru vid min sida står
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De rirnmade bildtexterna ändrades och ändrades igen via expressbrev och telefon, och korrektur utväxlades åtskilliga gånger. I híldtext 3 har Ferlin noterat att han ändrat h ö g e härskare till lå ng e -- förmodligen för att

läsaren inte skulle kunna misstänka honom för sjülvöverskattning. Också bíldtext 5 är ”något ändrad”

var den som korrigerades och bröts in i hildsidan en timme innan pressen startade.
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Och en ny teaterviskning: "I-lenny, säg att
nu syns han komma."
Ett ögonblick Nils syns nu komma,
Och för att också detta ska bli sant går han
först ut på gården, kommer förbi fönstren, tittar in, upptäcker överraskad att han har gäster, knackar på dörren, går in och skakar hand.
Sen ursäktar han sig med att han måste ta te-

-

-

Éef0n-

Denna indiskreta berättelse meddelas här
bara S0m ett vackert prov på en stor själs
barnsliga och absolut uppriktiga hederlighet.
Samt exempel på en oklanderlig markservice
i diktarhemmet.
En författare uttrycker sig bäst med egna
ord.
Det är inte lätt att intervjua författare, eller det kanske är alltför lätt att en intervjuare
frestas att fritt efterbilda deras texter. Att travestera eller snarare parasitera på deras språk.
Journalister som kan vara misslyckade författare blir därför också misslyckade journalister, när de intervjuar författare som de beundrar.
Ett par gånger tidigare hade jag åkt ut i Roslagen och skrivit artiklar om vad Ferlin sagt.
Nu inför 50-årsdagen kändes det lite begvärande, eftersom ärendet att skriva en hyllningsartikel inbjöd till omedveten parodi.
Så jag frågade Ferlin om han inte ville vara
så god att skriva ett hemma-hos-reportage
om sig själv med rimmade underskrifter till

]onny Graans bilder- Det l<0m Vi Ö*/efens °m~
Nils Perlin gick in för uppgiften med ett
glatt inspirerat allvar. På ett utmärkt sätt regisserade han sig själv inför kameran.
När det skulle tas en bild av honom vid
skrivbordet så drog han sig för det. Norrtelje
Tidning hade kort innan tagit en sådan bild
samt i bildunderskriften tillfogat en undran:
Månne diktarens skrivbordslåda gömmer manuskriptet till en ny diktsamling?
Pörsiktigtvis satte han sig nu en bit ifrån
det gåtfulla skrivbordet.
Lättvindigt i överkant kan det tyckas, när
en utsänd medarbetare överlåter hela jobbet
på den han är utsänd att skriva om.
Men reportaget inför Nils Ferlins 50-årsdag
kostade i alla fall mera möda än väntat. Plera brev med versar, ändringar/ “Ya Vefsaf 061*
därefter utväxling av korrektur följde och varje dygn flera 'fel@f0HSä1'I1'f2ilDen 4 december 1948, en vecka före beInärkelsedagen, publicerade Aftonbladet på
första sidan en teckning av Erik Hermansson
med skaldens porträtt och på sista sidan bilderna med föremålets egna bildunderskrifter.
5å Sent SOU! Clän innan hade en aV Vefsama
bytts ut i den redan ombrutna sidan i sätteríet-

Alltsammans gav mig en oförgätlig kontakt med en stor själs barnsliga och absolut
uppriktiga hederlighet och så lärdomen att
man kan aldrig vara för noga med orden.

Målande journalist sjunger Ferlin
När det visade sig att Nils Perlins konstsamling
skulle skingras genom offentlig auktion (1.12.-80)
väntade man sig ramaskrin på många tidningars kulpå ett par undantursidor. Så blev det dock inte
tag när. Småländska Hall-pressen hade flera artiklar
Om den unika l<01'15tl\än*del5en. Äran av detta tilll<0m1'neI' redaktör Birgit Tyréus, Själv myCl<et k0n5t-

-

och poesiintresserad.
Sitt arbete som utövande skribent parar hon med
olika slags konstnärlig utöv-ning. Piano- och orgeloch sång. Birgit Tyréus har studerat sång
spel bl a
i Sverige och utomlands. Repertoaren är bred
från
opera och operett till romanser och visor
bl a Fer-

-

-

-

lins.

Birgit Tyréus insåg tidigt Ferlins inspirerande kraft
inom konsten. Den insikten stärktes vid några års
10

boende i Värmland, men också genom kontakter med

Konsthögskolan i Stockholm. Ett starkt måleriskt intresse låg förstås 'i botten. Hon tecknar också och
målar porslin,
Berättas bör att Birgit är en av de drivande krafterna inom Hallpressens Konstförening, som fö gjort
en särskild programdag med rubriken ”Ferlin och
konsten." Då påvisades bla skaldens konstinriktade
förbindelse med Sven Erixson, X-et, vilket ju resulterade i boken där X-et illustrerar ferlindikter
Bonniers.
Man kunde också studera några verkliga rariteter,
nämligen de allra tidigaste oniginalskisserna till Ferlinstatyn i Filipstad, signerade K G Bejemark. Dessa skisser har Birgit Tyréus i sin ägo
vilket naturligtvis
inte på något »sätt minskar hennes Ferlin-engagemang.

-

-
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av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

Som dvärgsnät
trollade dit och dän i ett morgonblänk
och som lianer
av murgröna ända opp i ekarnas gula toppar
slingrar sig gnolar sig
gnistrar i solglis och dimregn:
orden och rytmerna än

vallfart till Klosterholmen
Hornsjön Öland oktober 1980
De Sommarduguyna

-

låg du och flöt där länge
utbredd som eff kors
i solens guldgata
(till synes lättare än håd strå äll kork)
länge (jag väntade ju otåligt med gästmaten)
länge så jag tycker mig se
ännu avtrycket
av din kropp och din själ i vattnet!
Som om linjerna ristade in
med någon sorts fosforescerande syra
överlevande tidens
snabba förändringar

-

Ia opåverkade av föroreningar
gifter våld vanvett
till och med oruhbliga mot
feltolkningar och likgiltíghet

Orden
rytmerna
klarheten
underfundigheterna
den stora kometen
och igelkottens tagg
Lätthetens lek
och det tunga levandets smärta
hur kan det förenas
i en sådan värmande ömhet?
En igenkännandets gnista!
Som när du satt här och sa:
”lag känner igen mig
här var jag munk på elvahundrataletl”

Det var dagarna alldeles före
Hiroshima
ännu hade vi (likt Kafkas mullvadar)
någon sorts hopp . .
Skulle du känt igen dig i dag?
Lönnallén där du fann en dödskallefjäril
(som bara lever på lönn): ett kalhygge
Linnés ljuvliga blomsterängar: fårbete
och tillhåll för tipstravhästhjordar
(det gäller ju för Naturvårdsverket
att göra Horns Kungsgård ”lönsam”!)
Ia till och med Östersjön den rena
nu mer nerlortad än Medelhavet

-

.

och ändå levande med dem

-

Och du säger till mig här och nu
i tystnaden vid den stilla höstsjön
under den månghundraåriga eken:

”Visserligen
förvandlas den yttre verkligheten
Men en inre punkt är alltid konstant
fäste för våra svängande lianer
fäste för våra utkastade frälsarkransar
fäste för våra ensamma hjärtan
och för de levande orden
Syster! Så känner vi

alltid igen varandral"

11

Det bästa räddat
ur skingrad konstsamling
av Ivar Öhman
Bilder: Hasse Slcogsberg som dokumenterat hela lconstsamlingen för ev senare överföring till

film.

Intresserad åskådare på visningsdagen studerar ett

porträtt av Axel Kargel.
I sin bok ”Nils” berättar Henny Ferlin lite om
hur det var när de två år 1947 flyttade in på
Norrboda och blev "styckegodsägare". Nils
lät inreda huset med rostfri diskbänk, toa med
varmt och kallt vatten etc. ”Men allra mest
njöt Nils när han fick hem alla sina tavlor, som
de senaste åren hade varit härbärgerade på
12

-

olika ställen i Stockholm
~ . Tavlorna var
vänner, som betydde så oändligt mycket för
honom _ som Sven X:et Erixson, Albin Amelin, Roland Svensson, Börje Veslén, Gideon
Börje, Curt Clemens, Oscar Bergman, Folke
Karlsson och många, många fler. Noga, snabbt
forts
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”I väntan på den stora kometen” kallade Bror Marklund denna skulptur i brons,
auktionens dyraste nummer som ropades in av Ivar Öhman för placering i ett
kommande Ferlin-rum.

Gouache az/Axel Kzzrgel.

Forts

fr sid
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och skickligt hängde han. Alla skulle komma
till sin rätt alla skulle framhäva varandra.
lag tror det var en av de allra lyckligaste
perioderna i Nils Ferlins liv, när han efter
rnånga år av hemlöshet öeh med alla sina äggdelar spridda över halva Stockholm äntligen
fick se dessa vackra ting plus alla böckerna
samlade i hans egna lilla hern”_
jag tror att också Nils' och I-Iennys vänner
upplevde detta vid besök på Nörrböda; de figurer i marginalen som hade önskat att han
skulle stanna på fiken i Klara och vara tiilhands som kompis och broder räknar jag definitivt inte dit. Nå, vid mitt och min hustrus
sista besök i Syningel året innan Henny gick
bort, upplevde jag frainföraiit den starka stamningen av 30-tal när jag gick runt i huset och
än en gång såg denna högst personliga 1<011ek_
tion av bilder och böcker. Det var detta som
gjorde att jag sista fredagen i november 1980
ringde kulturborgarrådet Iosefsson i Stockhölrn öeh __ i föga siriiga ordalag __ begärde
att kommunen skulle ställa medel till förfogande för att på auktionen den 1 december förvan
va några av de viktigaste konstverken, Min

-

14

Olja av X:et.

-

önskan var att de skulle samlas i ett Ferlinrum i Kulturhuset och därmed för all framtid
finnas att bese för Nils' många vänner och
dvs Hans Eklund, Rolf Söbeundrare. Vi
derberg från Stadsmuseet och undertecknad
fiCl< 0Cl<Så en snabb och positiv reaktion
från huvudstadens kulturförvaltning och kunde förvärva ett 20-tal av de viktigaste numren
i auktionskatalogen. Inte minst en svit Ferlinporträtt av konstnärsvänner som Xzet, Bror
Marklund, AXel Kaftšelf R0lanCl 5VenSS0n, l"larald Sallberg och andra. Därtill bl a Sven HemPels blyeflsleeknlng aV Henny, interiör- Och
exfeflöfblldef från Nuffbocla Och en lWllnln85'
adress till födelsedagen år 1938, där 86 vänner
förtecknats, från Evert Taube till redaktörer i
Klara
Vårt ll0PP af nu, att denna l<0llel<tion skall kunnainrymmasien"Norma-hörna"
l Kulturhuset för all Skapa Clen falla a'fIn05fäfen kflng Vår Vans minne- ÛIT1 Vår Herre
Slår 055 bl kanske Vi l aP1"ll 0Ck5å kan k01nPlel'
tera konstförvärven med några viktiga böckel' ul' Nils l0han Elnafs llka Pef50nll8a blb'
liotek. Kulturförvaltningen och Stadsmuseet
arbetar just nu på att förverkliga denna tanke.

-

-

-

-

-

ETT GRAFISKT BLAD
av Hélène Meurling

I breda asfaltgångar år stigen
mörk och snårig . .
där hugger jårnkloriden
mot kopparns röda guld
.

mot vita japanpapper
står svarta hagtornshåckar
och alhatrossens vingar
år grå
som spunnet silver
svart och tidlös stiger
ur jårnkloridens mörker
klagande hav av hagel
som faller

mot kopparns asfaltgrund
men människorna skrattar
ler med vita tänder
på vågen där jag går

problem om jordens ursprung,
kedjemolekyler,
djuphlå vattenmassor
ser jag överallt
stormens klockor ringer
.
himlen år ett hav som drånker
månens båt i vilda skyar
.

.

.

vågen som jag vandrar

för mig till en öde strand
där jag år vågen i denna natt.

.

.

DEDIKATIONER I SKALDEBIBLIOTEKET
av Claes Göran Rasmusson

Det var en sommardag i juli 1980 då jag'
erbjöds förmånen att beöka Nils Fefiins
älskade Norrboda i Roslagen. Hans l1UStTL1
Henny hade gått bort en tid dessförinnan,
Oeh nu Val' det fråga Om en Värdering aV de*
ras gemensamma lDibliOfel<- lag hämtade UPP
deras gemensamme vän Ewert Haeelqnit
vid Rotebro station och tillsammans körde
Vi Så ut till N01'fb0da- På Slingfande Vägar
kom vi så småningom ut till det lilla föda t0fpet, underskönt beläget vid den lilla UpplandsSlön- För mig Val” det en Stor nPPl@Vel5@ att få
stifta direkt bekantskap med det hus där Ferlin levat och bott under en stor del av sitt liv;
att direkt få Se den föfstntfapp där han 0Cl'1
Henny så många gånger avfotograferats tillsammans med sin katt . . .
Och att få komma in i huset
bara det en
upplevelse
och alla dessa böekerl BÖCl<eI',
böcker, böcker överallt men i en ordentlig ordning även om i dubbla rader. Av naturliga Skäl
hade både Nils' Och Hennys böcker Ställts till-

-

-

Salnmane, 0Cl1 många av böekerna hade in
också dedikationer till dem båda, även Om
kanske huvudparten hade tillägnats Nils in-

nan han träffat Henny.
En boksamling brukar i ”normala” fall taga
cirka 1-3 timmar att förteckna och värdera.
Det arbete som jag i min "fantasi" tidsplanerat till omkring denna tid kom att taga hela
dagen. Om jag inte minns helt fel var Ewert
och jag färdiga vid 17-tiden på eftermiddagen
och hade då bara gjort ett kort avbrott
för kaffe och smörgåsar samt efter arbetets
slut promenerat litet i omgivningarna och tittat på den vidunderligt vackra naturen runtomkring huset.
Men till böckerna! Överallt fanns det böcker. Ferlin var noggrann, böckerna stod efter
författarnamn i bokstavsordning och nära nog
också i kronologisk ordning efter utgivnings16

år. Naturligtvis fanns där från hans egen generation, hans vänner och meddiktare och andra
författarkolleger och dessutom allt som han

fått i gåvor från andra inom författarvärlden.
Üch nästan allt bar dedikationer. Många hade
den kanske mest konventionella utformningen
”Till Nisse” eller ”Till Nils Iohan Einar med
vänlig hälsning från
_", men många var ju
och vittnade om den
högst
personliga
också
vänskap de kände för varandra författare och
_

_

diktare enqellan_
Jag har här plockat litet i den stora boksamlingen een tagit ut några dedikationer som jag
tycker vittnar litet Om personen Nils Perlin
och den betydelse han hade för sina författarvänner een de för nen0rn_
Erik Asklund hörde till en av hans mycket
nära vänner. Erik har ju för övrigt låtit honom
förekomma i sin trilogi om författarvännerna
i Klara _- den som inleddes med Bröderna i
Klara. Ett av Eriks tidigare alster ”Lilla land”
från 1933 har han försett med följande dedikation: ”Nils Ferlin poeten vännen från Erik
Asklund, f.d. barfotabarn (se sid14 ff) 8/11-33.
Vad kostar ölet i Abisko?” En annan av Eriks
böcker ”Ynglingaresan” från 1941
den bok
vari han skildrar sin egen och vännen Iosef
Kjellgrens vandring från Hornstull till Paris
(alla unga livsdyrkares Mecka) har han försett
med en lång tillskriven dikt på smutstitelbladet: ”Till Nils Ferlin: En liten luff med mig
och Kjell/ jag mindes klart en sommarkväll/
strax efter världens stora skräll. /En riven duk
med blodig dräll / är nu Europas länder. /
Snart ligger Hitler under häll, / en saga blott
som Wilhelm Tell / och världen sjunger segersäll / den dag av öde ränder gamle ynglingen Erik." Eriks hela produktion finns för
övrigt i Nils Ferlins boksamling och naturligtvis bär nästan varje bok dedikation, bara
ett fåtal saknar sådan. Ibland är de bara kort

-

-

vänskapliga men ibland fyller de hela försättsbladet med inspirerande text. Må ytterligare
en av Eriks vackra dedikationer avsluta hans
representation: ”Till Nils Ferlin på Bröllopsdagen zo/2-45.
Årena går

- det blev långsamt

1'
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Klara,

för lcrogarnas sånger sätter Du punkt.
Langt fran de stojande 'oannernas skara
sitter Du nu
har det skönt och lugnt.
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Bruden ska le och sjunga och skämta
om minnen Du har, om nätter Du nött
medan ur fjärran lclockorna klamta
för bröder som levat, för bröder som dött.

Q*

_09

'\\

NIRM D

'/VIDL'

Qcll,-\ är/~«~\
I

Q

JQNQAÅ

^^-”"*9\-

Din gamle vän
Erik Asklund
f. Phattigcrantz”
Iag tycker själva att det är en av Erik Asklunds vackrare dikter, och jag vet att han själv
satte stort värde på den. Under hans sista år
umgicks vi mycket och hade mycket att
tala om tillsammans
inte minst tyckte han
det var stimulerande att berätta om gamla vänner han haft, Nils Ferlin, Iosef Kjellgren, Villielm Meberå Oeli alla de andraNaValf Vidare i b0l<5amliriSen Oeli dedil<a'
tionsfloran. I en av Eyvind Iohnsons romaner
"Nu var det 1914", första delen i romansviten
Romanen Om lOl0f, har han 5l<riVii1 ”Nile Fer'
lin/ den ril<a5ie l<el5arn aV Kina/ EYVid l0la1i-

/es*

W“ME

9%

“

IA)

/I

-

50I1"-

Vilhelm Moberg ar riaiUrli8iVi5 ril<r rePre'
Seiiierad _* iiasiaii hela l"iaii5 Pr0dUl<ii0Ii finns
hos Nils Ferlin. I en av sina böcker "Det gamla ril<ei”f remanen Om ril<ei ldYllie1i dar inVanarna är så tåliga som sköldpaddor och tar
med sig maiSäCl< när de Står i kö för att hämta
Sina dagliga blanketter, har i\/[Oberg Sl<riVif
”Ti11NisSe och Hans Hulda Maka från vännen
Villielm (Som flyii 'fill det lYel<li8a ldyllien _
landet utan orättvisor)". I en annan av sina
böcker, "Rid i nattl”
inte den ursprungliga upplagan utan den exklusiva upplaga som
Bonniers förlag sammanställde och utgav i oktober 1942 i endast 2 350 ex. varav de första
15O utgjorde en numrerad bibliofilupplaga

-

(heja upplagan inustrorados för övrigt av Harajd ganborg 1 rrägravyrer) har Moberg på

förtiteln skrivit följande vackra dedikation
"Nils Ferlin giver jag härmed min vackraste
bok med Vänskap och gamma1

bror1or5f1<är1o1<_

Mobergjf En av hans forfat»rar1<o1_
leger, Ivar Lo-Iohansson, har använt förtiteln
Vi1ho1m

såsom en del ingående i sin dedikation. Ovan-

för titeln står ”Jorden är en blomma. Dess
fröhus är mörkt. Dess pistiller röda”. Sedan
kommer det tryckta författarnamnet och titeln
Godnatt, jord_ Därefter står såsom rim på
boktiteln ”Vackra ord” till Nils Perlin från
L0-]ohan55on”_

Gunnar Ekelöf var också en av Nils Ferlins
vänner. I de flesta av sina böcker har han
bara skrivit ”till Nisse från Gunnar” eller något liknande, och i en av sina böcker ”Köp den
blindes sång” har han skrivit samma tillägnan,
dock med tillägget ”får jag din bok är du bussigl”. Men i en annan av sina böcker, diktsamlingen "Non serviam", den diktsamling
som avslutas med den underbart vackra ”Absentia animi" har Gunnar Ekelöf över hela för17

titeln utläggningar kring sin bok och sitt författarskap m m Vidare är den boken försedd
med några smärre korrigeringar, troligen av
författaren själv.
En annan skaidl Erik Linuegren, hur i sin
”vinreroffer” från 1954 skrivit ”Ni1s Feriin
från gainie Vännen och beundrar-en Erik L_”
Kur] Vennberg har i sin debutsainiing ”Hyrnn
och hunger", utgiven på HO1ger geniiurs för_
lag i Helsingfors 1937, skrivit ”Nisse Ferlin
_ ~ Du Ser en liten Lillepuff från Lillëpuï'farS land _ _ -Karl V6nnb6Ig"- Ebbe Linde
föreslår i sin ”Gyllenåsnan” från 1949 ett
bokbyte: "Hej Nisse! Om jag får din bok till
Våren Så 'tjänar jag på bytet Ebbe".
1935 uiiyste Natur och Kultur en rornanpristävlan. Bland inkomna 97 manuskript utval-

-

des ire

stycken som sinsemellan ei kunde
rangordnas, varför alla tre tilldelades lika stora
pris. De tre var Medaljen över Ienny av Stina
Aronsenl Hugo Swenssons Pau1 Hoffman, läroverksadjunkt, och slutligen Iosef Kjellgrens
Människor kring en bro _ den roman där
han skildrar ett kollektiv som grupperas kring
byggandet av Västerbron. På denna romans
förtitel står att läsa ”Nils Perlin vin violin ett
hår av hin vännen Kjell brobyggarn."
Finlandssvenskarna finns också rikt representerade, framför allt då Gunnar Björling och
Elmer Diktonius. Iag har valt två dedikationer
av Gunnar Björling, dels Korset och löftet från
1925 där det står att läsa ”Nils Ferlin. Broder!
En ynglings ojämna, men fullt uppriktigt .sista
ord. Gunnar Björling." Dels Luft är och ljus
från 1946 där han skriver ”Henny och Nisse
Ferlin med en hjärtlig tack för utmärkt vänskap och hopp om att någonsomhelst Luft är
(Björling har liksom Ivar Lo även använt diktsamlingens titel i dedikationen) och ljus att

finna för en poetisk lyhördhet. Gunnar Björ-

ling."
Många av denna tids författare och framför
allt då diktare hade ej alltför goda inkomster.
Det framkommer bl a av en av Ralf Parlands
dedikationer, i sitt exemplar som han skänkte
Nils Ferlin av samlingen Brev till ett tomrum.
Där står att läsa ”Till Henny och Nils med
18

tack för stor dikt från tillgivne Ralf. P. S. Förlåt förseningen alla mina friex. hade vandrat

-

till antikvariat."]a,

som synes finnes det inget
slut på alla variationer i fråga om dedikationer. Detta är bara ett litet axplock bland de
cirka 700 auktionsnumren. I samlingen finns
naturligtvis också en mängd facklitteratur,
värmlandslitteratur, tidskrifter såsom Perspektiv. Bokvännen, Karavan och mycket annat; litet av Perlins egen produktion, några
dedikationsexemplar som aldrig nådde adressaten, rimlexikon, anfadern P. R. Perlins bok
Om Stockholm från 1800-ta1etmm_
En dedikation höll jag på att glömma; den
är så rörande. Nils Ferlin gick ju bort 1961 och
samma år utkom Roland Svenssons bok Skär8åfCl5llV l gången llcl- Roland Var in °Cl<5å
en av Nisses verkligt goda vänner. På försätts-

bladet till l>0l<@n när R0lan<l fllal en Skär*
gårdslandskap och skrivit följande vackra rader: ”Till Nils och Henny” skulle det ha skriVífs i l>0l<@n- N11 5l<1'l\/ef jag till l'lennY Feflln
från tillgivne vännen Roland S. Nov. 1961."
Nlls Peflln hann Pf9Cl5 gå b0l"l lnnan l70l<9n
l<°1n nl-

AUKTIONEN DEN 27 APRIL
Om hr Rainer vill, får Du detta nummer av
Poste Restante före måndagen den 27 april.
Det är den dagen som alla de ca 700 böcker
auktioneras bort på Stockholms Auktionsverk,
som dess intendent Claes Göran Rasmusson
här har berättat om. Rättare sagt är det ännu
flera böcker, *eftersom vart och ett av de 700
auktionsnumren kan omfatta mer än en bok.
Lördagen den 25 april kl 8.30-15.00 är det
visning.
Om däremot hr Rainer inte vill, kommer
Du att gräma Dig för evigt
och förslösa
pengarna på något betydligt mindre värdigt

-

-

ändamål.

APRILVÅR
av Bert Westerström

UPPLAGAN MINSKAR
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POETEN OCH JEHOVA

/
Nu finns det bara ett drygt 100-tal exemplar av Birger Lindbergs» berömda grafiska blad från Möja 1939
(numrerad och signerad upplaga i 3-60 exemplar).
Porträttet har formatet 45x60 cm och kostar inkl
emballage-, expeditions- och portoutlägg 125 kr, som
man enklast sätter in på Sällskapets postgiro nr
35 2155-6 med notering på talongen ”Birger Lindbergs grafiska blad". Inkomsten tillfaller oavkortad
insamlingen till den blivande Nils Perlin-statyn i
Klara.
Dessutom står vi gärna till tjänst och lämnar ut
grafiska blad i kommission. Det gjorde vi nyligen till
medlemmen Iarent Eklund, som ordnade en Perlinafton inom SIP-klubben hos Olsson & Skarne, där
Nisse Ritarn Ionsson berättade Ferlin-minnen från
Klara-tiden. De båda bröderna sålde samtliga medförda 20 grafiska blad!
Ett efterföljansvärt exempel I

Istället för blommor

"

Poeten har just inhandlat en högst prosaisk skjorta
vid S:t Erikstorg i Uppsala 1956 och kastar sig med
skjortpåsen i handen omedelbart in i mera andliga
övningar, nämligen en debatt med ett av landets då
mest kända Jehovas vittnen (med ”Vakttornet” i handen som främsta argument).
Foto: Stig Magnusson.

-

. . . .

Strax före jul fick Sällskapet en originell gåva. Det
var en medlem som, för att hedra minnet av en
bortgången, i stället för blommor eller krans skickade motsvarande penningsumma till Nils FerlinSällskapet. Detta därför att hon visste att den bortgångne hade älskat Nils Ferlins diktning.
Det var
en form av hälsning och hedersbevisning som i varje ifall för undertecknad kommer att bli ett exempel
G L
till efterföljd.

-
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FERLINSUCCÉ I DANMARK

PRISUTDELNINGEN 1980

Från trubadur

till trubadur

Det är inte varje dag en svensk poet låter t'ala om
sig utomlands och ännu mera sällsynt att hans lyrik
drar fulla hus till teatersalongerna. På Caféteatret
strax intill Ströget i Köpenhamn gavs i höstas en rad
Iovordade föreställningar av Den store kornet, en
kabaré med sånger och dikter av Nils Ferlin. Lars
Knutzon stod för regin av denna två timmar långa
föreställning med ett tjugotal dikter hämtade ur alla
de stora samlingarna. Skådespelarna var Maria Stenz,
Henrik Larsen, Lisa Thorslunde och Sejer Andersen,
som omväxlande sjöng och deklamerade dikterna.
Scenen föreställde en cafélokal med spelautomat och
tombolahjul. I föreställningen medverkade också musikerna Iohn von Daler och Frans Rasmusen med sina
instrument bl a xylofon och fiol. Asger Pedersen hade
gjort översättningarna och likaså en handfull tonsätt-

Sandro Key-Åberg talade under höstsammankomsten
länge och inspirerat om Ann Margret DahlquistLjungbergs diktning, innan han överlämnade årets
Ferlinpris på 10 000 kr. Pristagarinnan svarade med
att i diktens form beskriva ett möte med Nils Ferlin
på Öland sommaren 1945
dikten återges i detta nr
av Poste Restante. För första gången kunde så det nya
trubadur-priset delas ut. Tor Bergner överlämnade de
2 tusenlapparna till Thorstein Bergman och lovprisade inte bara trubaduren Bergmans tonsättningar av
Nils Ferlin utan också av tre Ferlin-pristagare: Emil
Hagström, Helmer Grundström och Harald Forss.
Thorstein Bergman tackade med att kåsera lika lärt
som roligt kring frågan om vad en trubadur egentligen är.
Sjötzartshuset dukade upp en törträtfttg ätgstek till

”I li'

ett rekordstort antal deltagare. Bland de drygt 80
närvarande fanns som alltid systern Ruth Hladisch
och gamle bamdomsvännen Gustaf Andborg med fru_
Lottertet bjöd på ett övetmått av fömämjíga pt-í_
set., främst konstverk och böcker, och inbringade
2000 kt._

ningar tex till ”Men dessa de mycket fattiga'/I

"'” Och ”l°hn Boyu' lohn Von Daler
och Frans Rasmusen hade också bidragit med ett par
Vets Vlnervana

nya tonsättningar. Naturligtvis fanns även de traditionella Ferlintolkningarna med. Tonsättningarna av
Lillebror Söderlundh, Iosef Briné, Tor Bergner och
Olle Adolphson var nog inte helt främmande för den
danska publiken. Pressen prisade både Ferlin och
gruppens prestationer vid föreställningarna såväl i
Köpenhamn som i landsorten. Teatergruppen besökte
i höstas också "Gamla kvällsöppet" i Malmö, då ett
par nummer av föreställningen presenterades för TV-

publiken.
Här betonades emellertid att Ferlin varit en för
danskarna helt okänd poet. En sanning med modifikation! Redan på 30-talet besökte Ferlin tillsammans med bl a Ivar Lo-Iohansson och Erik Asklund
Köpenhamn, där de medverkade i uppläsningsaftnar.
1951 gav Sigfried Pedersen ut Med mange kulörte
lykter, valda dikter ur Ferlins dittills utkomna samlingar. 1977 representerades han med "När skönhe-

20

-

till byn” i samlingen 57 Svenske viser. Ferlins diktsamlingar har också ofta uppmärksammats
ten kom

i den danska pressen.

Snart får vi svenskar förhoppningsvis också möjlighet att se Den store kornet i sin helhet. Gruppen har
planer på att ge en rad föreställningar i Stockholm
i mitten av maj och eventuellt också någon i förbifarten i Lund.

Ienny Westerström

NYA MEDLEMMAR

tom

28 febr. 1981

Almin, Kerstin, Blanchegat 14, 115 34 Stockholm
Andersson, Gunilla, Stenbacken 8D, 681 00 Kristine-

Järnek, Birger, Vedevågslingan 28, 124 47 Bandhagen
Jönsson, Nils, Rönnåsaväg 14, 572 00 Oskarshamn

hamn
Andersson, Lennart, Troedsgat
borg

Karlskoga Bibliotek, Kyrkbacken 9, 691 31 Karlskoga
Karlsson, Sven-Inge, Slånbärsväg 1, 182 36 Danderyd
Körberg, Tommy, Kungstensgat 62, 113 29 Stockholm
Lagerström, Gun Britt, Skolgat 7, 590 83 Storebro
Larsson, Sif, Sibyllegat 30, 113 43 Stockholm
Larsson, Stina, Lyckebyväg 3, 121 50 Johanneshov
Lekberg, P61", T1'0lIVäg 22, 801 29 Gävle
Lidbeck, Axel, c/o adv.firman Cederquist, Sveaväg 17,

2 C, 252 41

Helsing-

Andersson, Margit E, Alpstigen 4 B, 181 62 Lidingö
Appelquist, Rosa, O Boulevarden 70 C, 291 54 Kristianstad
Axelsson, Margareta, Cederflychtsväg 11,
443 00 Lerum
Bauer, Joachim, Sveavägen 62, 111 34 Stockholm
Bergström, Sten-Owe, Fyrverkarbacken 42,
112 60 Stockholm
Björkegren, Arne, Lundagat 42, 117 27 Stockholm
Bowring, Lars, Laxgat 16, 133 00 Saltsjöbaden
Broberg, Margareta, Dalgången 8, 182 74 Stocksund
Bäckström, Lar.¿_ Österplan 15 B, 753 31 Uppgala
Cedermark, Alvar, Eriksbergsgat 19, 114 30 Stockholm
Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret, Strandgat 7,
341 00 Ljungby
Damberg, Nils Gösta, lllersrigen 12, 171 71 solna
Edewald, Kerstin, Linbodaväg 73 A, 125 31 Älvsjö
Edinius, Rose-Marie, Slingerväg 15, 57200 Oskarshamn
Ekström, Dan, BOX 45, 565 00 Musjö
Engström, Ove, Hasselgat 20, 194 37 Upplands Väsby
Ericsson, Göte, Präsfmarksväg 29, 370 20 Lyckeby
Eriksson, Ingrid, Pl. 635 B, Ormesta, 705 90 Örebro
Ericsson, Margit, Svalered 1720, 460 10 Lödöse
Eriksson, Rolf, Stenhagsväg 140, 582 62 Linköping
Ericson, Uno, Szt Sigfridsgat 46, 412 66 Göteborg
Forselius, Åke, Trädgårdsgat 9, 781 31 Borlänge
Gustafson, Sven, Teknolgggat 3, 411 32 Göteborg
Göransson, Lasse, Ringväg 89 A, 116 60 Stockholm
Hagman, Kaj, Skolhusgat 13 B, SF-65100 Vasa 10,
Finland
Hellman-, Harriet, Granrisväg 29 B, 702 35 Örebro
Hellström, Nils, Kanngat 11, 58266 Linköping
Henemo, Jan, Gröna Stugans Väg 43, 127 34 Skärholmen
Högberg, Hans, Sigrid Unclsetsgat 7, 161 58 Bromma
Hård, Bengt, Storkällsväg 2 A, 754 45 Uppsala
Inghman, Vera, Sulväg 25, 12640 Hägersten
Iserman., Lennart, Axvallsväg 49, 121 50 Johanneshov
Jaensson, Oskar H, Köpmantørget 1, 526 OO Söderhamn
Johansson, Aina, Wollmar Yxkullsgat 10, 11650
Stockholm
Johanson, S E, Järvstigen 1 nb, 171 71 Solna
Johansson, Sixten Ingemar, Amiralitetsgat 23. 414 62
Göteborg

111 57 5f0CI<h0IIn

Linder, Lena, Almväg 53, 183 40 Täby
Lindholm, Anny, Holmväg 5, 194 35 Upplands Väsby
I-U'nClVall, Dagny, G01'm Den Gamlê Gfänd 4,
223 75 Lund
Löfgren, Helge, Annelwflaväg 31, 125 3'6 Älvsjö
Martinsson, Jan Erik, Stigaregat 2 A, 793 00 Leksand
Níelên, l\/IOniCa, Bergsprängargränd 1, 116 29 Stockl'10l1n

Nilsson, Sigfrid, Kinnekulleväg 45, 161 34 Bromma
Nordstrand, Tor, Fack 1, 960 46 Pofivß
Nyberg, Ingrid, Box 172, 881 01 Skellefteå
Näslund/ Ulla/ l-anåelandsššal 12/ 153 43 Spånåa
Palovaara, Stig-Göran, Oxhagsväg 6 A, 392 38 Kalmar
Persson, Sven, Unionsgat 18, 392 33 Kalmar
Rlnnleby, Pen Bnkblndafåaf 12, 552 40 IÖnl<ÖPln8
Rubin, Bertil, Höllvikstrandsväg 3, 236 00 Höllviksnä5
5fnU6ISS0n, Åke, PI. 111, 790 20 Grycksbo
5Cl1ill, Rígnwr, Oxievångsväg 402, 230 30 Oxie

Scnltzïnannf Birgitta/ Karlaplan 19 C, 115 22 5l0Cl<l10lIn

Slpinen, 5OlbI'it't, BOClaStigEn 36, 15145 Södertälje
5jöClin, Holger, Illerstigen 22, 171 71 Solna
Skanne, Sten, Lomväg 629, 191 57 Sollentuna
Steijen, Svea, Stjernströmsväg 6, 126 54 Hägersten
Stigerf-Andersson, Britta, Landaiaibergen 20,
41129 Göteborg
Svensson, Björn, Balkenhausengat 8, 29400 Sölvesborg
Thunström, Gösta, Skolgat 18, 710 40 Frövi
Wangson, Inez, Hedinsgat 5, 115 33 Stockholm
Westerström, Bert-Axel, Studentgat 9, 223 62 Lund
VV,illerius, Rikard, Norrlandsväg 5, 826 00 Söderhamn
Virta, Pauli, Fabriksgat 13 D 58, SF-00140 Helsingfors
14, Finland

Ständigt medlemskfw-'
Larson, Gunnar, Åsögat 70, 116 24 Stockholm
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Nils Ferlin-Sällskapet får härmed lämna verksamhetsberättelse för 1980.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
författaren Sandro Key-Åberg
Vice ordförande

direktör Olof Ögren
Sßkfßfeffe
redaktör

GUHIW-1' La1'5011

Skattmästare
direktör Curt Enström

Övriga ledumöfey
riksdagsman Sven Aspling
fil mag Tor Englund
regissör Edvard Matz
Suppleanter
redaktör Axel Liffner
Iwnsmär Idun Lovén
skådesp EVa'Li5a Lennartsson
Ad]-ung ledamüt

fil

mag Ienny Westerström

Redaktör för Paste Restante
red Gunnar l.ä1'SOY1

vidare skall kunna utdelas minst vartannat år. De
båda priserna utdelades av förf Sandro Key-Åberg
resp av trubaduren ( och tidigare Perlin-pristagaren)
Tor Bergnen

Konst- och bokgåvor m m hade skänkts av ett 20-tal
vänliga givare till det lotteri, som med åren fått en
alltmer dominerande roll vid årsmötesmiddagen som
den-na gång hade mer än 60 deltagare.
Under året har Nils Perlin-Sällskapets ekonomi ytterligare förstärkts och stabiliserats. Ej mindre än
162 nya medlemmar har tillkommit, medan ett 30-tal
har avlidit eller utträtt.
Någon kanske på grund
av att han ännu inte fått Ferlin-priset.
Tre medlemmar har begärt ständigt medlemskap, och ej mindre
än 11580 kr har inbetalats av generösa medlemmar i förskottsavgifter! Nils Ferlins syster, fru Ruth
Hladisch, har skänkt 5 000 kr som gåva och hennes
systerdotter med make, Gerd och Nils Bronner, har
likaså berikat oss med en gåva på 2 000 kr. Det totala antalet medlemmar i vårt kartotek är nu 2 631 st,
varav 763 st tyvärr ej betalat sin avgift sedan 1975
och därför nu måste avföras. Det verkliga antalet
medlemmar som betalat avgiften i någorlunda stadgeenlig ordning är nu 1 743 st. dv s samma antal som

-

föregående ån

Medlemsavgiften är nu 30 kr per år men endast
kr för pensionärer och studerande. Detta senare
b@l0PP täcker l<05f“ade1'1'la fö? Wå medlemblad Per
år inkl porton.
Kommittén för Nils Ferlin-statyn i Klara har varit
i hög grad aktiv. 200.000 kronor har insamlats, varav Stockholms Kommun nu lovat bidra med halva
beloppet. Wicanderska fonden och en konstauktion
på Skansen tidigare svarar för merparten av det övriga
beloppet. I maj 1982 skall professor K. G. Bejemark
ha Statyn klar.
Vi meddelar i nästa utgåva av Poste Restante hur den
slutliga utformningen skall bli, var statyn blir placerad m m.
I övrigt hänvisas till följande balansräkning.
20

Styrelsen har under året haft tre ordinarie sammanträ¿en_

Årsmötet avhölls onsdagen den 7 maj på Sjöfartshuset i Stockholm i närvaro av ett sjuttiotal medlemmar. Styrelsen återvaldes och konstituerades vid påföljande sammanträde enligt ovan.
Den 21 oktober 1980 tilldelades Ann Margret Dahlquist-Ljungberg årets Ferlin-pris på 10000 kronor.
Även Thorstein Bergman var kallad till Sjöfartshuset denna dag för att mottaga det första Trubadurpriset som Nils Ferlin-Sällskapet hittills utdelat.
Detta pris på 2 000 kr fn beräknas bli lägst 3 000 kr
nästa gång och avsikten är att detta ”extrapris” tills
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BALANSRÄKNING
per den 31 december 1980

VINST &« FORLUST KONTO
Roste Restante
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Stipendium
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_

108.000.000.-
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Medlemsavgifter 1980
. . .
.
.
Gåvor
_

_

_

Samkväm
Räntor
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314.790.-

2 085 :30
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5 524.81

300.36 716.65
18 997.46
55 714.11

55 714.11

UTGÅEN DE BALANS KONTO
Kassa
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. .
Bank 36 127 47
Bank 25 368 14
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19.40
094.28
se 372.65
5 735.86
90.
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NF-fonden
Medlemsavgifter 1981 .
Kapitalkonto . . . . . . . .
.
Årets ÖVeI'Sl<0t'(
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40 000.
11 580.

-

3 765.27

15 997.46

66 812.19

66 812.19

Stockholm í februari 1981
Gunnar Larson

Sandro Key-Åberg

Edvard Matz

Sven Asplíng

Olof Ögren

Tor England
Cart Enström

REVISIONSBERÄTTELSE
Efter verkställd granskning av räkenskaperna för år 1980 för Nils Ferlin»-Sällskapet får jag härmed avge följande berättelse.
Jag har genomgått

protokoll och styrelsens berättelse över verksamheten.

Behållningen på postgiro- och bankkonton har kontrollerats.
Då revisionen ej givit anledning att framställa någon anmärkning tillstyrker jag, att styrelsen beviljas ansvars-

frihet för den tid revisionens omfattat.
Stockholm den

Z5

mars 1981

Birger Backvall

Bilaga medföljer

KALLE LS E
Nils Ferlin-Sällskapet håller ordinarie årsmöte
måndngen den 11 ninj 1981 kl 19.30
i Sjöfartshusets festvåníng, Skeppsbron 10, Stockholm
Föredragningslistan upptar bl a nominering av kandidater till 1981 års Ferlin-pris
och Trubadur-pris. Styrelsen erinrar om medlemmarnas rätt att föreslå pristagare.
Efter förhandlingarna vidtar den sedvanliga årsmötesmiddagen med gravlaxcocktail, Gordon Bleu (kalvschnitzel fylld med ost och skinka), stort glas vin
eller öl/vatten och kaffe till ett pris av 70 kr inkl serviceavgift. Högst 100 deltagare, d v s de som först anmäler sig. Senaste anmälan till middagen den 6 maj
till Karin Nordell, tel 08-36 29 20 (kontorstid). Anmälan är bindande. Bok- och
konstgåvor till det sedvanliga lotteriet är mycket välkomna.

Hjärtligt välkomna till årsmötet!

Styrelsen

1IERL1Ns1< s1<1vA
En LP med inte mindre än fem Perlin-pristagare engagerade kommer ut i vår. Det är Tor Bergner som
åter spelat in en skiva, denna gång uteslutande med
sina egna tonsättningar och med korta kommentarer

till varje text. Av de tre Perlinvisorna hör två till
Broder Tors oftast begärda extranummer: ”Stjärnorna
kvittar det lika" och "Gammal visa” (En skål, I bröder _. .). Den tredje heter "Visa i augusti” och publicerades i DN 1936 men finns inte med i någon av
de tryckta samlingarna. Emil Hagström är representerad med ”Vårt dagliga bröd” och "Till en målare”
och Helmer Grundström med ”Hon som dog ung”.
Den fjärde Ferlin-pristagaren i sammanhanget är
Harald Forss med ”En visa till Helmer” (Grundström).

POSILG

Bßstantß

Övriga texter är Willy Valfridssons ”En kärlekens
visa", Birger Vikströms ”Nu vill jag sjunga" och Tor
Bergners egen ”Får min hand vara din”.
Och den
femte pristagaren är skivans producent Thorstein
Bergman, som ju fick Nils Ferlin-Sällskapets första
Trubadurpris 1980.
Arrangör är Anders Dahl och
skivbolaget A-Disc.
Broder Tor blir bara flitigare med åren (hur ska
det sluta?) som både diktare, tonsättare och i grammofonstudion. I december 1980 kom hans LP ”Speleka" på Cewe-Pool, samma förlag som samtidigt gav
ut hans diktsamling ”Nasarbox". ”Speleka” är Birger Normans nya diktsamling på dialekt som Tor
Bergner har tonsatt.

-

-
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