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Kära Ferlinvänner!
När man av en eller annan anledning förknip- Man erinras även om att en annan av 1898
pas med Nils Ferlin upptäcker man snart att års män, Hjalmar Gullberg, behandlade detta
man har vänner i de mest skiftande läger. Det ämne i en dikt. DN-kåsörens verkliga fynd är
ringer i telefonen och det kommer vänliga brev emellertid att han upptäckt att också Paul Si-
från människor man aldrig träffat. Ibland har mon, den komponerande hälften av Simon &
de gripande ting att berätta. Om och om igen Garfunkel och upphovsman till bl a ”Bridge
får man bekräftat att det måste ha varit något Over Troubled Water", har uttryckt samma
alldeles speciellt med vår huvudperson och hans tanke: ”One l\/lan's Ceiling is Another l\/lan's
diktning. Ibland blir man smått generad å Fer- Floor”. Det var fyra decennier efter det att Fer-
lins vägnar. Alla dessa beundrande ord borde ju lin formulerade sin tanke, och jag vågar natur-
ha kommit honom till del medan han ännu ligtvis inte påstå att vår sömnlöse poet inspire-
fanns ibland oss. rade sin sentida kollega. Men det skulle kunna
Ferlin dyker upp överallt - inte bara som visa dagens ungdomar _ av vilka vi önskar be-

prisvärt lockbete på bokreorna. Det går nästan tydligt fler i vårt sällskap _ att redan Ferlin hit-
inte en dag utan att man hör honom på radion tade de tänkvärda orden.
eller möter hans namn i spalterna. Ibland kan man undra över vilka vägar hans
Den som har öron, han höre. Ibland hör man egentligen oöversättliga (och ändå till så många

rent av för mycket i lyhörda lägenheter. Om språk översattal) dikter vandrar över gränser-
detta skrev SandemaniDagens Nyheter, varvid na. När 13 elever och två lärare från Spång-
han påminde oss om att Nils Ferlin svarat för bergsgymnasiet i Filipstad förra hösten besökte
den klassiskt koncentrerade sammanfattningen Rom och fick en audiens hos påven, blev de inte
av denna erfarenhet redan i sin andra diktsam- bara välsignade av språkgeniet Iohannes Paulus
ling; II, utan fick också en mycket personlig häls-

ning: "Ni kommer från Nils Ferlins stad, han
Man dansar där uppe - klarvaket som skrev så många vackra dikter om männi-
är huset fast klockan är tolv. skans jordevandring. Iag hoppas att ni får en
Då slår det mej plötsligt att taket, trevlig vistelse här i Rom. Ta väl vara på den
mitt tak, är en annans golv. värme som strömmar emot er."

Hälsningar

%m,.jÅ/Mm
Till vänster ses ett typiskt exempel på Nils Ferlins
minst sagt pregnanta piktur.

Omslagsbílden: Som framgår av dedikationen är teckningens upphovsman ingen mindre än den sedermera världsberömde och
mångfalt prisbelönte EWK, som tydligen hade hunnit utveckla sitt mästerskap redan i början av 1950-talet.
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Med mange kulørte Lygter...
För att travestera mästaren själv: Man kan inte räkna dem alla, de främmande språk som Nils Ferlin är
översatt till. Ett av de minst främmande är väl danskan till vilket Sigfred Pedersen mycket förtjänst-
fullt överfört ett antal ferlinska dikter och samlat dem under ovanstående titel. Så här låter den välbe-
kanta ”Löpsedel” ur ”Goggles” som kom ut 1938. Att substantiven skrivs med versal ger vid handen
att översättningen också har några år på nacken.

Løbeseddel
Hek, en Mand er løbet med Kassen,
og en har i Brønden slængt sig,
og en har åbnet for Gassen,
og her er der en, som har hængt sig.

Og her er en Lystmorders Offer,- det ligger med Trynen i Vejret.
Hans Kniv er lidt rusten i Bladet.
_ Man fandt den på Bunden af Kæret.

Og Kniven er fotograferet,
og Morderen - og Kommissæren.
Den sidste er let chokeret,
den første lidt blød i Pæren.

Og Morderens Mor, hun graeder.- - Det kunne man næstan tænke:
En Morder er hendes eneste Søn.
Og hun er Enke.

Ur "Nils Ferlins Diktvärld"
När Berth Söderlunds kassett med ovanstående titel kom ut, hälsades den av Gun Zanton-Ericsson i
Östgöta-Correspondenten med epitetet ”Kongenial Ferlintolkningl” Recensionen fortsatte: ”Att höra
Berth Söderlund läsa och sjunga Ferlin är en odelat positiv upplevelse. Han ger skalden en ny aktuali-
tet och fräschör genom sitt fränt osentimentala sätt att framföra dikterna. Här finns ironin, värmen
och medkänslan med de små och ringaktade, kvickheten och galghumorn och den suggestiva rytmen- allt med en absolut tonträffning som understryks än mer av Ianne Lindstedts dragspelsackompanje-
mang.”
Kassetten omfattar nio tonsättningar av idel kända namn: först och främst skalden själv i ”På Aren-

dorffs tid", och - naturligtvis - Lillebror Söderlundh; vidare Ove Engström, Lasse Göransson, Iosef
Briné och Broder Tor Bergner. Sist, men ingalunda minst, vill vi apostrofera Tommy Körberg, som
klätt dikten ”Olust” ur ”Barfotabarn” i toner.
För att försäkra sig om ett exemplar av denna ”kongeniala tolkning", som inte bör saknas hos någon

Ferlinälskare, sätter man lämpligen in 65: på upphovsmannens postgirokonto, nr 477 73 62-7. Den
facila summan inkluderar då även porto!
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Bröder och systrar!
Det är med både stolthet och bävan jag tar plats
i redaktörsstolen för Poste Restante. Stolt är jag
naturligtvis att få vara med och sprida ordet om
vår favoritskald. Att jag rent fysiskt skulle ha
några problem att fylla ut sagda stol, torde det
inte bli tal om. Är det något jag är ganska ma-
ger om, så är det vare sig bena eller den del av
kroppen man sitter med (se bildl). Bävar gör jag
däremot för att läsa korrektur som handlar om
en verbal konstnär, vilken var allt annat än bo-
hemisk när det gällde de egna texterna och kun-
de röra upp himmel och jord för ett felaktigt el-
ler utelämnat kommatecken (som Tor Englund
så dramatiskt berättade om i förra numret).
Bilden t h har sin egen historia. Ofta när jag

vandrat mig trött i stenöknen i City, brukar jag
ta en andhämtningspaus i den oas som Klara
kyrkogård erbjuder. Så även denna gång -
några dagar efter det att jag blivit uppmanad att
ta över det redaktionella ansvaret för Ferlin-
Sällskapets medlemsblad. Tidningsmakare har
jag varit i hela mitt liv, så det var inte där skon
klämde. Men nog skulle det vara skönt med ett
ferlinskt järtecken... Då framträder en mörk-
hyad man och ber att få ta ett fotografi på mig
och den ”kulige trägubben”. Why me? Jo, han
har stått här i ett par timmar och förkastat
hundratals förbipasserande som modeller, men
i mig har han känt igen en själsfrände till ”trä-
gubben” (vars identitet han inte har en aning
om). Argumentationen är övertygande: Iag har
fått mitt järtecken, Poste Restante en ny redak-
tör och en arabisk frilansfotograf sin önskade
bild. Mörkrummet hans ligger inte i Getsemane,
men väl i Enskede. Underliga äro i sanning...
Det är i höst 30 år sedan Nils Ferlin gick ur ti-

den. Att hans diktning lever i allra högsta grad
har jag nogsamt förstått vid samtal med lekmän
och lärde, 20-talister och sena tiders barn. Få
svenska skalder är så uppskattade, besjungna,
tonsatta och översatta, något som jag hoppas
framgår med all tydlig önskvärdhet i detta num-
mer. Trevlig och tänkvärd läsning, önskar

Alf Olle Anderson
vem»

Foto: Mohammed Yadegrzri.
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Bo Setterlind in memoriam

Fredagen den 25 januari i år hittades poeten Bo
Setterlind död i sin övernattningslägenhet i
Stockholm. Dödsbudet kom som en total över-
raskning. Bara någon vecka tidigare hade han
lämnat in sin nya diktsamling till Bonniers. I
höstas kom hans senaste diktsamling ”Ros
bland törnen tuktad”. Bo Setterlind stod alltså
mitt uppe i sitt skapande när han så hastigt
rycktes bort.
I oktober förra året tilldelades Bo Setterlind

Nils Ferlin-priset. Vi var en enig styrelse i Nils
Ferlin-Sällskapet som utsåg poeten från Sträng-
näs. Naturligtvis borde han ha fått det tidigare
men, som det heter: ”Bättre sent än aldrig”. För
Bo Setterlind blev det sent, men han fick det och
det är vi glada för.
Den 1 oktober hade jag anmodats att förmed-

la nyheten om priset till TT. För Norrtelje Tid-
nings del - där jag är kulturredaktör _ ville
jag ha en personlig kommentar av Bo själv så
jag ringde upp under förmiddagen.
Det var hans hustru Madeleine som svarade.

Hon trodde knappt det var sant. Bo själv _
som var på väg hem från en föreläsning - hade
ingenting sagt. Priset skulle vara en överrask-
ning för Madeleine. Nu hann jag före med över-
raskningen!
När jag senare under dagen fick fatt på Bo ut-

tryckte han sin stora glädje.- ]ag vet att Nils Ferlin tyckte om mina dikter,
det har han skrivit i en bok som jag fick av ho-
nom, sa Bo.- Detta med att få det stora Ferlin-priset är en
väldig uppmuntran, sa han. Det känns som en
bekräftelse på att sången lever.- Det här med sångbara dikter har vi ju gemen-
samt, Nils Ferlin och jag, fortsatte Bo och jag
riktigt kunde höra på honom hur han strålade
av lycka över att få just Ferlin-priset.
Nils Ferlin och Bo Setterlind har också det ge-

mensamt att de gick sin egen väg inom poesin.
Och båda blev folkkära - i likhet med Dan An-
dersson.
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Bo Setterlind medverkade i Norrtälje kyrka en kväll i juli
förra året. Som alltid omgav sig poeten med levande ljus vid
sitt framträdande. Foto: Esse Iansson.



Ia, Bo Setterlind var poeten som vågade gå Att Bo Setterlind var en värdig Ferlin-prista-
sin egen väg, som efter debuten med ”Månvag- gare harf ö också de som var med vid prisutdel-
ga" 1948 gärna poserade utanför diktarlyan i ningen på höstmötet vittnat om. Även där ut-
Strängnäs iförd slängkappa. Han blev ”hovpoe- tryckte han sin stora glädje över priset och det
ten” för svenska folket. Älskad av människorna blev en kväll fylld av ljus och värme, av sång,
men lite sedd över axeln av recensenterna. Men musik och lyrik.
så var han också en av våra mest produktiva Saknaden efter Bo Setterlind är stor, men jag
diktare med ett 50-tal böcker bakom sig, för- är förvissad om att hans poesi kommer att leva.
utom lyrik även romaner och noveller. ESSE JANSSON

Nils Ferlin i Ekegårdens bibliotek
Midnatt.
Tolvslaget har just förklingat- som en stjärnbild.
]ag ser i skaldens blick,
att han som husgud trivs i biblioteket,
där han har sin plats
mellan två brinnande ljus.
Intill skulpturen
står ett fyllt champagneglas.
Allt gnistrar,
och utanför i kylan formar nyårsraketerna
en klar och lekfull skrift,
en färgstark önskan.
Skalden lyssnar i andakt
på Sveriges domkyrkoklockor,
och när klangen från Karlstad hälsar,
bryter leendet fram.
Sic transit gloria mundi!

Ovanstående rader satte Bo Setterlind på pränt
efter det att han hade tilldelats Ferlin-priset.
Var den avslutande sentensen måhända profetisk?
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När Nils Ferlin blev prosaist
Av oLoF THANING

Att vara redaktör för STF:s årsskrift var en pri- na. Och så tänkte jag: Höst. Det är ju då man
viligierad sysselsättning. Den gjorde att man - håller marknad. Och vem har skrivit om mark-
oftast tillsammans med en fotograf - fick resa nad om inte Nils Ferlin. Oxhälja i Filipstad, det
runt i alla Sveriges landskap på tider man själv var väl en höstmarknad som man kanske skulle
valde. Och då valde man naturligtvis de ange- kunna övertala honom att skriva om. Om nu
nämaste, särskilt den tidiga sommaren, då land- bara skalden ville uttrycka sig på något så tri-
skapet stod i sitt vackraste och, fotografiskt vialt manér som prosa. Det återstod att se. Men
sett, allra mest tilltalande flor. Man fick alltså se kunde vara värt ett försök.
sig mätt på allt som var vackert, Sevärt och in- lag ringde alltsa till ”stYekegodset” l 5Ynlnge-
tressant, och man gjorde det på betald tianste- Henny Ferlin svarade. lo, Nils ville inte komma
tid. Vanligt folk fick ju offra både semestertid till telefon/ men lag kunde lu tramtora mltt
och surt förvärvade pengar på att få uppleva så- ärende- Vilket lag gjorde- Jag nörde nur Henny
dai-tt_ upprepade mina ord och lite avlägset hur en so-
Man mötte människor i arbetet. Folk av alla n01' Stälnma i bakgrunden sade nagot/ Vilket

de slag, alltifrån inbitna lokalpatrioter och en- HennY uPPrePade l luren- Vld besok nos Ferlins
tusiastiska turistchefer till kyligare ämbetsmäni skulle lag ta beVlttna det orlglnella satt Varpa
länsstyrelserna och kunniga museichefer och Nils Ferlin skötte sina telefonsamtal. Alltså:
kompetenta industriledare. Man fick träffa mil- HennY satt Vld telefonen/ medan Nlls stod lutad
jökämpar och naturvetare, botaniker, zoologer, mot dÖrrPosten ett stYeke langre bak- Henny' ta'
geografer och geologer och etnografer. Och så lade om Vem det Var som ringde oen Vldarebe'
alla författare fordrade Nils svar genom luren. På så sätt fort-
jag minns med glädje dagar tillsammans med löpte samtalet: Den som ringde talade med Hen-

Anders Österling, Sten Selander och Harry nYf som uPPrePade ord oen menlngar tor Nils
Martinson. Samtal med Sigfrid Siwertz, Eyvind som l sin tur talade om tor Henny' Vad non skul'
Johnson, Artur Lundkvist, Moa Martinson, le svara. Det var som när president Bush talar
Dag Hammarskjöld och många andra. Men med GorbatloV genom tolk-
främst värdesätter jag kanske att jag å yrkets Efter Ytterligare ett Par telefonsamtal tlek lag
vagnar fick göra bekantskap med Nils j:erlin_ till slut ett halv löfte: "Io, Nils var intresserad,
Det var år 1953. Turistföreningens årsskrifts- nan skulle nog tYeka det Vore roligt oen nan

serie handlade den gången om Årstiderna och skulle garna titta Pa Lennart Nilssons mark'
jag var under våren i färd med att planera för en nadsbllder, när d0m k0In-H Jag nade, 0PtiIniSt
årsskrift om l-losten_ jag hade varit uppe hos Bo som man är, vidtalat Lennart Nilsson att åka till
Bergman i hans våning på Linnégatan, där den Filipstad under Oxnalla tor att gora ett så
rosenkindade och sirligt vitale 83-åringen vän- Omfattande blldreportage nan kunde- Lennart
ligt underhöll mig med småprat om sina l<olle_ var vid den tiden framför allt fotoreporter. Det
ger i Akademin l-lan lovade att i god tid levere- var innan han med sofistikerad optik hade bör-
ra den inledningsartikel till årsskriften jag bett lat tranga djupt ln l mannlskokroPPens lnnersta
honom om_ Ålderdom och host hörde liksom skrymslen. Vi hade en hel del samarbete under
ihop, tyckte jag, men jag sa det inte. 59-talet-
Det var in trevligt att umgås med skalder, Alltså, Lennart Nilsson åkte till Filipstad och

menade jag, nar jag var på vag nerför trappor- kom tillbaka med en försvarlig packe bilder,
många i stort format. Tillsammans gav de en in-

Artikelförfattaren har bland mycket annat varit re- trängande och llvtull blld aV marknad-sllVet l Fl'
daktör för Svenska turistföreningens årsskrift under lipSf21d under ÛXhäliâ-
ett kvarts sekel, från 1952 till 1976. Så jag kontaktade Ferlins igen och tog tåget
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(Roslagsbanan var ännu ej nedlagd) till Syninge, har jag inte kunnat återfinna. I min ovetenskap
där Henny mötte med sin bil och körde mig på trodde jag att han diktade dem på stubben -
krokiga och smala vägar fram till ”styckegod- Nils Ferlins rykte som improvisatör var ju
set", där Nils mötte på förstubron: ”Å fan, ser omvittnat och stadfäst. (Fast, felaktigt, vilket
du sån ut. lag trodde du var en gammal stöt lenny Westerström har påvisat.) Förmodligen
med helskägg”, löd välkomsthälsningen. (Nu, hämtade han dem ur sitt poetiska lager och änd-
nära 40 år senare, är jag en gammal stöt med rade bara lite så att de skulle passa för ändamå-
helskägg.) Vi slog oss ner vid köksbordet och let.
Nils började bläddra i den digra packe med bil- Emellanåt gick Nils in och lade sig en stund
der jag hade haft med mig. Han blev efter hand på sängen i kammaren innanför köket, medan
mer och mer intresserad: ”Den där känner jag Henny och jag drack kaffe. Han var en sliten
igen, och den, och den." Det var rätt många människa och han hade ont. Men han låg och
personer i Lennart Nilssons bildvimmel han skanderade halvhögt för sig själv.
kunde namnge. Och han blev alltmer fördjupad Så gick det alltså till när Nils Ferlin blev pro-
i bilderna och de associationer de gav honom. saförfattare. Artikeln ”Oxhälja i Filipstad" är
Medan Henny och jag drack kaffe, åt lite och det längsta prosaverket i skaldens produktion.

drack kaffe igen. För en redaktör var detta onekligen en fjäder i
Iodå, tyckte Nils frampå eftermiddagen när hatten. Och en upplevelse.

han grundligt studerat bilderna, det här såg ju
så roligt ut, så det skulle han nog kunna tänka
sig att skriva om. lo, det skulle han gärna göra
Och med det beskedet och med en allvarlig an- Ferllngruppen
tydan Om deadline från min Sida' vände lag åter har bytt ordförande. Vid årsmötet den 21 marstill Stockholm.
Artikeln kom efter någon påstöming i laga svingat med bravur alltsedan starten 1983) till

tid, blev uppsatt och till och med läst i spaltkor- Gunilla Jansson f d vice Ordf_ och mycket upp_
relftur' la__gVê_1de utblder Uf det ril_<ha1tig_a ma' skattad artist i den livaktiga Ferlingruppens
terialet, lat gora klicheer (pa den tiden gjordes programverksamhet I Styrelsen ingår i övrigt
årsskriften i boktryck), satte in avdragen på Kjell Ekman Carin Wikner Rolf Mårth och
plats i det ombrutna korrekturet. Iag författade Jörn Granberg'
to m förslag till bildunderskrifter. Och med Under våren Stod Ferlingruppen som aI_ran_

detta företog lag en ny resa till Syninge och gör för TUR-teaterns uppsättning av kabarêfö-
Hstyckegodsetu' reställningen ”Dä årner sä", som gavs i Filipstad
Vi Satte OSS Vid l<Öl<Sl>O1'Cl6t, OCh _ SOII1 jag den 7 april. Till hösten planeras ett soarépro-

väntat - refuserade Nils genast mina förslag till gram med visor, dikter och instrumenralmusik,
bllClt8XtE1'. ”R0llgaI'6 än Så här kan Vi Väl göra där de egna medlemmarna kommer att medver-
det” Så han Steg upp och började ur minnet ka. Våren 1992 satsar Ferlingruppen på ett
Sl<anClera VaI'iati0ner På temat ”lVlarl<naCl”- program kring Nils Ferlin som schlagerförfatta-
Kanske några strofer var Sådana Søm hade kas- re, där han i flera fall hade gode vännen Gustaf
Serats när "G088leS” Utredigeradesf l<anSl<e hit- Andborg som sin sekundant. Här finns en rik
tade han Pa nYa rnedan han stegade train 0Ch repertoar att ösa ur och en lokal anknytning
tillbal<a Pa l<Öl<S80lVet _ lag Vet inte- ”l"laStar” genom kompositören, dragspelaren och musik-
nr ”Barf0tabarn” Paesade in bra till bilderna affärsinnehavaren Albin Fernström till vilken
fran haStrnarl<nadenf tYel<te Vi/ Oeh Nils dr08 Ferlin sålde ett antal schlagertexter som spelades
stroferna ur minnet fast det var över 20 år sedan in på grammofonskivof under 1930-talet_
de hade publicerats. Bildtexterna till Kanonfo- Fei-lingruppen håller som synes grytan väl
tografenf ”Pass På Små damerna---H 0Ch till kokande - och var ska sleven vara om inte i
Frälsningssoldaten, ”Vad sökte min syster...”, Filipstad?

överlämnade Ingrid Berg klubban (som hon
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Göteborg är värt en mässa!
I september förra året deltog sju av landets litterära sällskap i den traditionella Bok & Biblioteksmäs-
san i metropolen på landets framsida. Delade monter gjorde Almqvist-, Ferlin-, Karl Gerhard-, Söder-
bergssällskapet och Vitterhetssamfundet. I egna majestät tronade Piraten- resp. Swedenborgsällska-
pet. Av den eventuellt befarade konkurrenssituationen märktes ingenting, berättar Åke Pettersson,
ordf. i Karl Gerhard Sällskapet och styrelseledamot i Dels (De litterära sällskapens samarbetsnämnd).
De talrika besökarna hade förvisso sina preferenser, men lockades samtidigt att upptäcka nya litterära
bekantskaper. Erfarenheterna av mässdeltagandet blev därför i allt väsentligt synnerligen positiva.
Nyttiga kontakter knöts inom och utom sällskapen, nya medlemmar värvades, böcker och skrifter av-
yttrades och den stora publiken (närmare 60 OO0 personer) vann vetskap om de olika sällskapens exis-
tens och verksamhet. Bok & Bibliotek kan därför förväntas att, dels spela en konstruktiv roll för med-
lemssällskapen i Dels, dels komma att utgöra en bred kontaktyta för alla litterärt intresserade, konklu-
derar Åke Pettersson, som ställer ett förnyat deltagande i utsikt redan i höst.

Foto: Petíta Onne

Som synes var det god tillströmning till den monter som delades av så aparta (om uttrycket tillåtes?) litteratörer som Karl Ger-
hard (t v) och Carl Ionas Love Almqvist (längst t h). Att Nils lohan Einar Ferlin hamnat i centrum torde väl ingen läsare av den-
na tidning ha någonting att invända emotl?
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HARALD FORSS:

Minnesstrofer

På Sergels tid fanns det snille och smak
nu är sådan skönhet förlegad.
Vårt lilleputtfolk fått en superellips
Och ägnar sin fritid åt bingo och tips
man känner sig smått generad.
Slår dövörat till för buller och bång
vandrar in på en fridfull kyrkogårdsgäng
lyss till psalmsång från Szta Klara.

Ej är det som förr med rim och reson
då skalderna skrev och tog sin ranson
på Sarakrogar i Klara.

Då Lille-Bror Söderlund och Nisse Ferlin
i folkliga toner sjöng valsmelodin
och visan var kär som barndomens saga.

Ferlin går igen

Nu står jag äntligen här igen
bland systrar och bröder i Klara?
Obekymrad av människors flärd
jag låter tankarna fara

till Arendorffs tid då himlen var vid,
nu är livet en hiskelig mara.
Spel upp min Döddansarvals Broder Tor!
Gu'tår på er alla i Klara.

Harald Forss _ nyansernas älskare _ föddes i Örebro 1911. Han debuterade 1939 med två diktsam-
lingar, "trött pupill" och "mossa". På 40-talet kom han att umgås med och blev en av "bröderna i Kla-
ra", en tid som han har hugfäst i "Parnassen i S:ta Clara" (1965). Ovanstående två dikter är hämtade
ur Harald Forss "Fabula" som kom ut 1984.
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Så långt från det brusande livet i Klara som man rimligtvis kan komma:
Nils Ferlin på sitt älskade ”styclægoals” i Roslagen.

Foto: K. W. Gullers

I pressläggningen nås vi av det sorgliga budet att en av de centrala gestalterna i vår krets, Åke Runn-
quist, har lämnat oss. Vi återkommer i nästa nummer av Poste Restante med ett porträtt av denne
poeternas främste vän och gynnare. Vi hoppas även kunna presentera ”dikten som försvann” - Fer-
lins hyllning till vännen, medaljkonstnären Svante Nilsson. Vidare avser vi att apostrofera Karl-Erik
Widemark och hans gärning som spridare av det ferlinska arvet på andra sidan Bottenhavet. Plus
mycket annat, förstås!
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OVE ENGSTROM: mästaren själv, Uno Myggan Ericson), och det
”Det var i Lund en afton i maj, närmare bestämt var till denna konsert jag satte mig ner att ton-
den 12 maj 1990, och det var dags för disputa- sätta en av Ferlins mest älskade dikter, den som
tion på den första doktorsavhandlingen om i folkmun kallas 'Barfotabarn', vilket ju också
allas vår Nils lohan Einar Ferlin. Den som skulle givit upphov till namnet på den lika digra som
respondera var ingen mindre än vårt illustra lärda doktorsavhandlingen, 'Barfotapoeten Nils
samfunds egen eminenta ordförande, Ienny Ferlin'. Egentligen heter dikten 'Du har tappat
Westerström. Akademisk glans, lysande lär- ditt ord' och härmed har jag nöjet att för första
dom och uppsluppen festivitas. Dagen därpå gången presentera mina beledsagande noter.
exekverades en dubblerad Ferlin-konsert på (Inom parentes kan jag nämna att den kommer
Lunds Konstmuseum (förtjänstfullt recenserad i framöver i inte mindre än tre olika grammofon~
förra numret av Poste Restante av ceremoni- inspelningar, varav en i Norgel) Sjung medl”

ll_B_R_E_!l__ï_Il_B_l!__|1_!!

/e,rt.'//1'/5 før/in //usik/ve f/lyst/'åh

“"' nn nn nn _f_7__W nn unåz ¿J J [_ . ¿_ .Q J JJ J
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gi-vet Uad var det för ord var det långt el-ler kort, var det
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väl el-leril-la skri-vet? Tänk ef-ter nu, förrn vi fö-ser dej bort du
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äs rJ J :JJ J
bar-fo-ta-barni livet.
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DetBasta
Still going strong...

Hundra miljoner läsare jorden runt varje månad.
Snart även på ryska och ungerska.



”Blåberg” är borta
Ord- och bildkonstnären Birger Lindeberg avled i mars 1991, 89 år gammal. Uppvuxen och utbildad i
Göteborg, kom han i slutet av 30-talet att intaga en självklar plats i den s k Klarabohemen. Hans fa-
voritfärg var blått, vadan han i vänkretsen kom att benämnas "Blåberg”. Porträttet nedan tillkom i
samband med att konstnärkollegan Roland Svenssons mor, Selma, firade sin 60-årsdag på Möja. ”Iag
fick Nils att sitta någorlunda still i nästan två minuter", utlät sig konstnären senare till vännen Curt
Enström. Dikten ”Över tusen hav” var Birger Lindbergs speciella Ferlin-favorit, som han älskade att
deklamera i goda vänners lag.
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Ö VER TUSEN HA V
Då reste du långt över tusen hav
och långt bortom dimmig måne.

Men i byn har du hedrats med marmorgrav
där man ristat de ting som ditt signum gav:

Dina gycklarbjållror,
din pilgrimsstav

och din längtans blå anemone.

Ur "Kejsarens Papegqja"
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Ferlin-tallrikar
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Fortfarande finns det //g,-2-gå; i
tillgång till ca 2 500 tallrikar. \\ /77 Fi/FL;/É¿

De är dock inte jämnt fördelade ¿/,/ X \\>
\\på de sex numren i denna samlar- \

serie. Av nr 1-2 finns det många, L? -,¿¿¿~¿a¿_. l

medan det finns få av t ex nr 4. ål Å ' //ß

Fortfarande finns det Nää:
en god chans att köpa hela serien
för endast 650 kr inkl moms, frakt

Nrl Nr4

,\et ¿osf¶*=>v¿>r,, (T,

en god möjlighet att köpa och L._L.'~..~ '<, .At ll.-t,!

komplettera med enstaka tallrikar E- ' - ”\ïf-

C. 14 1' I 6 t,
a,":'_'.C]CA EJCRV \f\\

~ ïF:íFl F

Fortfarande finns det F W V,

fw 1»-iF
šf 9

till enhetspriset 125 kr st inkl A '"'-~_._.:._¿-N'
moms och frakt.

Fortfarande finns det
knappast någon lämpligare gåva Qñlñ 'Elf _

N]-2 NI'5

att skänka en poesiälskare än dessa ~, '

fina Ferlin-tallrikar. _ Ett enkelt Q
sätt att lösa ett presentproblem!

Fortfarande finns det
all anledning att påpeka att Nils
Ferlin-sällskapet är förmånstagare

Nr3 NI' Ö

i denna verksamhet, som i väsent-
lig grad påverkar storleken på de
priser och stipendier som årligen
kommer att utdelas under den
närmaste tiden. _ Vi hoppas på
Ditt bistånd.

Beställ genom
Curt Enström
COULEUR konsthandel
Nybrogatan 14
114 39 Stockholm
Tel. 08-660 68 03
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IVIÅNDANS (den 2 oktober 1990)
AV LARS FOLCKE

tillägnad Nils Iohan Einar Ferlin,
som ibland brukade stäppa.

I kväll ska jag dricka ett glas eller två
och ge tusan i all politiken
och bara sitta och titta på
när solen går ner över viken.

I natt ska jag dricka ett glas - eller tre
och bara sitta och se -
mens jag struntar i Freud och filosofin
och tankar som snurrar som svärmande bin -
hur mångubben skrattar åt allt i natten
och dansar på vikens vatten.

I kväll ska jag dricka ett glas eller två
av Spaniens mörkröda vin
och skratta åt status och trist Comme-il-faut
och sjunga och dansa som Bellman och Taube
och steppa en stepp som Ferlin!

TILL MIN FAR
Min far, jag minns dig sittande så still vid ditt bord,
tyst mumlande de meningar du tänkt,
när verserna du smidde av rytmer och av ord
när majnattens skymning sig sänkt.

Och häggens kronor lyste och natten blev skum
och skogen stod så doftande och skön '

och nya dikter drömde du, där ensam i ditt rum
och viskade så stilla som i bön.

Lars Folcke är verksam som psykolog och psykoterapeut. Han är son till författaren och poeten
Nils-Magnus Folcke.
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EKONOMISK VERKSAMHETS- OCH REVISIONSBERÄTTELSE
för

NILS FERLIN-SÄLLSKAPET

RESULTATRÄKNING 1990_12_31 19391231 Undertecknad, som utsetts att granska Nils
Imä-km, Ferlin-Sällskapets räkenskaper för verksamhets-
Medlemsavgifter 77 560:- 77 674:- året 1990 får härmed avge följande revisionsbe-
Gåvor as 9651- 745- rätte1Se_
Lotterier m.m. 25 626:- 24 194:-
Annonsintäker PR 10 000:- Iag har granskat bokföringen, kontrollerat
Ferhntanrikar 1 1ó0:_ bank- och postgirosaldon samt bokslutshand-
Räntor 15 8071- 10 oss- lingar-

lóg 618,_ 112 698._ Beträffande den ekonomiska ställningen den
31 dec 1990 ävensom resultatet av verksamhe-

Kosfmdef ten under det gångna året hänvisas till de i för-
Posta Restame 44 968:- 33 1O1:_ valtningsberättelsen intagna balans- och resul-
Stipendier 35 000:- 35 000:-
Samkväm 37 885:- 20 643:- taträkningarna.
Övriga kostnader 4 227;_ 3 ¿,¿,3,_ Böckerna är förda med omsorg och revisio-

122 050._ 92 407._ nen har inte givit anledning till några anmärk-
Årets underskott 47 sas- 20 291- ningar.

169 o1s=- 112 6981- Jag tillstyrker
att balans- och resultaträkningarna fastställs

BALANSRÄKNING att kassören och styrelsen beviljas full och tack-
Tillgångar sam ansvarsfrihet för den ekonomiska förvalt-
Kassa 44:- 44:- ningen-
Postgiro 33 6651- zs 791- Danderyd den 25 febr 1991
Checkkonto 46 696:- 7 760:-
C. E. Fondkonto 134 436:- 132 438:-

214 841:- 169 033:-

Skulder
Förutbet medl avgifter 6 820:- 8 550:-

Kerstin Malmström

Nils Forlin Fonden 40 ooo=- 40 ooos- GULD
Curt Enström Fonden 125 000:- 125 000:-

171 820:- 173 550:- Guld ville alla vaska.

Eget kapital
Kapitalkonto -4 517:- -24 808:-

Hurtiga var de och raska.

Årets överskott 47 5381- 20 291:- Inga mamseller och fröknar;
43 021:- -4 517:- drog genom stäpper och öknar.

Summa skulder och
eget kapital 214 841:- 169 033:-
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Guld ville alla samla
och ganska snart var de gamla.

Väderbrutna och vinda.
Rika var några och blinda.

ur ”Kejsarens papegoja”



Två värmländska Winnare:
En torsdagskväll i oktober invigdes ”nya” Sara med det betydande litterära påbrå han kan upp-
Hotel Winn i Karlstad och det blev en minnes- visa. Hans morfar hette Per Hallström, känd
värd afton med ferlinska förtecken. Hotellche- som en av våra främsta novellister, tillika stän-
fen Vanja Aronsson visade stolt upp den nya dig sekreterare i Akademien 1931-41. Det win-
konferensvåningen, där tre med all önskvärd nande bidraget lyder så här:
sammanträdesteknik utrustade rum har fått
namn efter ferlinska figurer: ”Poeten”, "Bohe-

och ”Luffa-ren”. I direkt anslutning finns De kulörm lyktoma blänker
a e Cosmopolite som hyser en imponerande och 5.kt f.. k tft

_ __ _ nienarsene ana.samling av ferlinianaz tavlor, bocker och - inte .. . gI mangder av manskor sa udda,minst - diktsamlingar som ar skrivna av och , _.bland flertal en ren solztar.om den store skalden. N ° “ ' d k ddEtt uppskattat inslag vid invigningsfestlighe- ulf gangdwjân m dailsiïl. fl
terna utgjordes av en diktartävling, till vilken oc anna; u mm/ u ur ur'
alla belåtna middagsgäster inbjöds att de1taga_ Om förträffligheten i Sara Hotel Winns spis och
Såväl första som andra pris tilldelades Staffan i08i kan Vi ni50Ci<neS SlaiVa biida 055 en UPP'
Hallström, vilket kanske inte var sä konstigt fattning Vid årsmötet den 25 Tnal-

Iag sitter i hallen och tänker.-
”Hur ensam du är bland så många;

9))/,
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KALLELSE
Alla medlemmar i Nils Ferlin-Sällskapet hälsas hjärtligt välkomna

till ordinarie
ÅRSMÖTE

Lördagen den 25 maj 1991 klockan 18.30
på SARA HOTELL WINN, Norra Strandgatan 9-11, KARLSTAD

Föredragslistan upptar bl a nominering av kandidater till 1991 års Ferlin- och Trubadurpris.
Styrelsen erinrar om medlemmarnas rätt att föreslå pristagare.
Efter årsmötesförhandlingarna vidtar middag i Salong Ferlin.

Meny: Mousse på varmrökt lax på bädd av isbergssallad och grön sparris.
Biffstek med krämig örtgräddsås och zucchinipotatis.

Kostnad inkl. måltidsdryck och kaffe: 200 kronor/person.
Middagsgästernas antal är maxímerat till 100 personer och anmälan kan endast

ske genom inbetalning av 200:- till Sällskapets postgironr 35 21 55-6.
Betalningen ska vara skattmästaren tillhanda senast den 21 maj.

Rum kan bokas på Sara Hotell Winn på tel: 054-10 22 50. Medlemmar i Ferlin-Sällskapet erlägger
ett rabatterat pris om 295:- per person i dubbelrum. För enkelrum tillkommer 160: -_ I angivna
priser ingår frukostbuffet. Vid beställning v g uppge kontrollnummer 54 212.

Kom i tid till Karlstad! I Arenan på stadsbiblioteket anordnas samma dag med start klockan 15 en
Ferlin-konsert under medverkan av bl a Ove Engström, Rolf Mårth, Bror Frisk, Henry Iserman,
Håkan Steijen och Karl Erik Widemark. Överraskningar utlovas...

Styrelsen
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