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Medlemstldnlng for N11s Fer11n-Sällskapet
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

RESULTATRÄKNING

19951231

1994.12.3l

Intlïkter
Medlemsavgifter

Nils Ferlin-Sällskapets styrelse har under året
bestått av
lenny Westerström, ordförande
Olof Oglrenàviie ordförande
_.
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Gåvor
Samkväm m.m.

Annonsermm'
Ferlintallrlkar
Räntor
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162
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177

500:-
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urt nstrom
Ebba Ehrenborg
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E55? lan550n

Poste Restante

71

Inköp statyer
Stipendier
samlwäm
Övriga kostnader
Årets resultat

10

Ieanter

Samt
_

Kanp Norden
Annlka Lutropp
Ove Engstrom

33
3

Som adjungerad styrelseledamot och redak-

tör för Poste Restante har Alf Olle Anderson
fnnsennValberedningen har utgjorts av Henry Iserman, Maj Brit Carlson och Eric Midfalk.
Christer Knutson har varit Sällskapets revisor och May Midfalk revisorssuppleant.
Styrelsen har under året haft tre sammanträden. Arsmötet hölls den 21 maj i Norrtälje
och förenades med en stadsvandring samt en
Ferlinkonsert under Ove Engströms ledning.
Den 16 april 1995 deltog Nils Ferlin-Sällskapet i ett av de litterära sällskapen (DELS)
ordnat arrangemang på Skansen, varvid Tor
Englund och Ove Engström presenterade Nils
Ferlin i ord och ton. Annika Luttropp och
Elisabeth Iönsson sålde Ferlintallrikar och

Värvade Ifledlemrïlar'
1995

ars Ferlm-pris tilldelades Werner

Aspenström, medan trubadurpriset gick till
Sven-Bertil Taube. Utdelningen skedde på
Hotel Continental den 19 oktober 1995. Prissummorna uppgick detta år till 25 000 resp.
l2 ÜOO l<1'_ Därtill l<0m två Fgfllngkulptufef
detta år Sponsrade av
av Vivianne Geijer
511fte1Se11 1 LundVid årets båda sammankomster har lotterier anordnats. Första priserna har skänkts av
CO1'11e11r KO115t11a11de1- Dessutom har ett 110131
medlemmar bidragit med de övriga vinsterna.
Nils Ferlin-Sällskapet tackar varmt för detta.
Ett eftertryC1<11gt tack gar Också 1111 dem 59111
ställt upp mgd gång, gpgl Qçjh feçjtatjgn Vid

Craafordska

0

åI'8tS Väll)6SÖl<ta IIIÖÉGII.
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BALANSRÄKNING
T1”3“”3“'

44:-

44:-

490:031:123 367:324 932:-

836:178:126 942:304 000:-

Kassa

Postgiro
Bank
C. E. Fondkonto

3
173

10
191

skalan
Förutbetalda avgifter

21

850:-

Nils Ferlin Fonden

40

0001*

125

0001-

CUf1EnSffÖmF0n<1@n

22

985:-

00010001:
187985140

125

1368501Eggtk,,,,,¿»,,;

Kaprtalkonto
Årets resultat

015:067:-

84

22

31

047:-

130

0821-

116

0151-

324

932._

394

000,,

116

Summa skulder och
eget kup,-ml

9681-

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknad, som utsetts att granska Nils Ferlin-Sällskaräkenskaper för yerksamhetsaret 1995 far harmed avge
foljande revisionsberattelse.
Iag har granskat bokföringen, kontrollerat bank- och
postgirøsaldon Samt b01<S1ufShand11_ngnrBeträffande den ek°“°m1Ska,T°'1a1.1“1“gen den 31/12 1995
hanvlsas till balans- och resultatraknmgarna.
Böckerna är förda med omsorg och revisionen har inte
givit anledning till några anmärkningar.
._

lag tillstyrker
,.
att balans- och resultatraknmgarna faststalls
att kassören och styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen.
.

._

Stockholm i mars 1996 Christer Knutson

för ordet:

Ordföranden

Kära nïedlenïnlarl

minna om dikten ”I livets villervalla” ur den
forsta diktsamlingen, och dikten fick ge en
sammanfattning av hela den svenska ensam-

-

Snart som I alla veten,
kommer den stora kometenf

heten:

I livets víllervalla

(ur ”Vaxkabinett” i ”Goggles”)
den kom - igen - den stora kometen
men en alldeles ny sådan, som odödliggjorde
upptäckaren för årtusenden framåt... och
därmed var det dags för tidningarna att åter
plocka fram Ferlins standarddikt i amnet.
I Dagens Nyheter den 28 mars publicerades
”Den stora kometen” med stort u PP sla 3 P å
Namn och Nytt-sidan.
Men det är inte bara när det gäller kometer
som Ferlin finns till hands. Nyligen avslutade
Svenska Dagbladet på sin Idag-sida en lång
serie om ensamhet. Tjugo dagar om ensamhet
mitt i det massmediala bruset. Och vad blir då
själva rubriken över den avslutande betraktelsen om inte ”... men så fjärran från varandra
ändå”? Ferlin förstås! Han hade figurerat
redan tidigare i serien
Ja och

Nu är det inte ldngt emellan människornas hus,
men långt emellan hjà-yta och hjärta

väfiden är förkiafadf' 1"ßaffOtabam">

<"s1,

I denna avslutande artikel var det en anonym
medlem av vårt sällskap som såg till att på-
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livets Uillervalla

mm vi gå
men så fjà-från från mmndm
så

ändå'

Samma tankar om själens ensamhet finns lika

Stärkt ““fY°kt ”MON” V/Goggles/V) mån
galler det den stora ensamhet och brist häf
pa
kontakt som två människor som lever nära
varandra ändå kan känna:
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Nisse Zetterberg har gjort bilden av Nils Ferlin i Klara med kyrkan
1
bakgrunden. Teckningen går tillbaka till 1950-talet, och ]enny
-Westerstrom
fick den av Erik Asklund i slutet av 1970-talet. Den
användes 1982 som omsla s stecknin se å den av henne redi s erade
och p å Bonniers ut g ivna ”Bröder under vindar s'u och andra dikter
och visor ur radiospelen”.
-
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Karleken kommer och kärleken går,
ingen kan tyda dess lagar.
Men dej vill jag följa i vinter och odr
och alla min levnads dagar.

Emellan oss tod finns det inga,
nej, alls inga vagar att gd.
Emellan oss tod ar det mil efter mil
och alls inga oagar att ga.
OSS tm är det öde'
fldde lfl båda l slängd” hus'
Ûfll lllmle lll “läng lllmlells SMS

Emellan
som

men 0076 Ulllâtl döde-

Det mesta Sår På fulln och Vana och är k0PP'
lat till klockans minutvisare. Tid att sitta ner
och lYssna eller tala Om det mnefsta det af
sallsYnt- Att stanna UPP 0Cn tlllsammans se
Oss Omkflng Ofn UPPleVa llV@ts_0Cn naturens
L11:1<ïl@_f,J:V1Iø1C1ff3':1s snsl: _ det sñm äëås/T tmfïmf
s ef ln 9 sa 0 a Vaf en nn 9 ef a- af OC en
kan Vl anda ga 0Cn Clfa Pa samma tankat Ocn
luncleflngaf (ul skllfla hus//I ”Från mltt skott'

nlnll/li
Vi lever Skilda hus
1-

0

.

._

men samma fragor vi vander.

_.

Det märkliga och skrämmande är att så
'
sig i e a. e ar som e
manga
°
k"anner igen
fanns en gemensam ensamhet hos alla, och att
den möts hos den som vågar uttala den. Därmed är kanske också något vunnet och något
hjälpt. Så låt oss inte tröttna:

"dtt

Dt"

Pustßllßstantß
4

Det finns en mening i att vara tillsammans,
just som i ett sällskap ägnat åt en ensamhetens
diktare. Vi är många - och kan bli fler. Det
måste vara målet inför det stora jubileum,
Nils Ferlins 100 år som vi skall fira om två år.
Till det jag själv finner mest gripande och
upplyftande är hur Ns Ferhns Svenska Ord
genom förmedling av entusiaster blir ord på
allt fler främmande språk. Iag ville gärna återkomma lite utförligare till detta men låt oss
med tacksamhet konstatera fhur Leo Saupinens stora prestation att över öra Ferlins samlade dikter till finska nu följs av Elviro Rocha
Gomes och Staffan Ekesons översättning till
portugisiska, ”A porta da Poesia”. Och visst
kan åtskilligaoferlinska rader kannaso som en
besvarjelse pa ett sprak som inte sa manga
av oss beharskar. Nem ao menos am cinzento

dt
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Ferlinsk
fullmakt
förevigad
Sällskapets mångårige medlem och
styrelseledamot Esse jansson, i det

civila kulturredaktör vid Norrtelje
Tidning, har grävt i minnets skatt-

l
s

i

kammare.

-

-

Den har unika aldrig tíllförne publicerade
bilden av Ferlin i skapartagen med nödvändiga
atensilier framför sig, fick Esse Iansson en gång
i tiden av Maja Ryttersson i Enköping. Filmrallen lämnades in till hennes fars fotoateljé
i Väddö. Hon berattade att fadern tog en extra
kopia av bilden med orden: ”Det har ser da, det
dr Ferlin det."

I

år är det 35 år sedan Nils Iohan Einar Ferlin
gick bort. Ändå är han ständigt aktuell.
Hans tidlösa poesi dyker upp och citeras i de
mest skiftande sammanhang. Dessutom är
han vår mest tonsatte diktare. Tyvärr träffade
jag skalden bara helt flyktigt under hans levnad, ändå gick jag i Lännaby skola i Roslagen,
som låg bara ett knappt stenkast från den lilla
stuga som han och blivande hustrun Henny
hyrde i byn från sommaren 1944.
Filipstad, Klarakvarteren och Roslagen
det är de ferlinska hållplatserna. Här i Roslagen blev han slutligen bofast, med egen gård
och grund. Men först hyrde han ”Elins stuga”
i Lännaby, vid Kyrksjöns strand. Det var här
jag såg honom som barn. Det var hit Radiotjänst kom med sin inspelningsbil.
Visst blev jag påverkad av den store skaldens närhet. Han var ju vida berömd
och
därtill omtalad i byn. Mitt barndomshem låg

-

-

dock tre kilometer därifrån. Min mor älskade
Ferlins dikter och tog honomiförsvar mot de
elaka rykten som ibland löpte.
- Ferlin är en fin människa, sa min mor.
Hon hade hört honom sjunga med i en sång,
antagligen en psalm, på en skolfest vi hade.
Han hade suttit bakom min mor.
- Han har en vacker röst, tillade hon.
Det talades mycket om Nils och Henny
i mitt barndomshem. En kusin till min mor,
Hjalmar Almstedt som ofta gästade oss, hade
blivit deras alltiallo. Det började med att Hjalmar förmedlade en hyrradio till paret medan
de bodde i byn.
- Iag var liksom ombud och tog upp pengarna för låneapparater här på trakten, berättade Hjalmar för mig långt senare vid en
intervju. När Nils sedan förvärvade ”styckegodset” Norrboda 1947 kom Hjalmar i kontakt med Nils och Henny på nytt.
5

- Dom kom hem till mig en vinterdag på
spark och hade kaffe med sig och bjöd på.
Dom ville ha gallrat nere vid sjön och undrade om jag ville göra det, sa Hjalmar. ]a, jag
gallrade och högg upp veden och sedan blev
det så att jag hjälpte dom med olika sysslor.
På våren, året efter Nils 50-årsdag 1948, for
paret Ferlin tillsammans med gode vännen
Caleb Andersson ut på en långtur med bilen,
en Reanult CV 4, genom Europa, ned till Afrika. De var borta i tre månader och under den
tiden bodde Hjalmar på Norrboda. Han skulle bland annat sköta om Nils och Hennys
ögonsten, katten Pelle-Iöns. Hjalmar hade fått
noggranna förhållningsorder om hur han
skulle skötas. Köttfärs, strömming och torskfilé, skulle han ha.
- Efter fyra dagar ringde Henny och frågade hur Pelle mådde. Och en gång kom det ett
vykort adresserat till Pelle I Ferlin, N orrboda,
Syninge. "Hälsa Hjalmar", stod på kortet.

Mycket bilkörning blev det för Hjalmar,
CV4:an byttes mot en Volvo och Hjalmar var
ofta den som fick hämta gästerna vid tåget
eller köra dem dit. Ibland gick det undan för
att man skulle hinna. Missade man avgången
var det bara att fortsätta till nästa station.
- Det var alltid i sista minuten, berättade
Hjalmar.
Det blev många sena nätter för Hjalmar,
men också många glada minnen.
- Nils var lika mot alla, där fanns ingen
skillnad mellan hög och låg. Och snäll, givmild och hjälpsam, sa Hjalmar som en gång
blev erbjuden en nästan oanvänd kostym. När
Hjalmar propsade på att betala ville Nils ha
2:50.

-

Iag gav honom en femma, sa Hjalmar.
I en av de böcker Hjalmar fick av Nils
skrev skalden följande dedikation: ”Sprit- och
apoteksvaruhemtagaren, kupong- och kinomatografbiljettuppköparen, norrteljetidnings-

FULLIEAKT

Hjalmar Almstedt att
uttaga och kvittera till mig anländ post.
för

Syninge

Hjalmar hade fullt upp på Norrboda. Han anställde huggare som avverkade skog, skötte
försäljningen och donade. Av Nils hade han
fått en fullmakt att kvittera ut alla försändelser som kom.
Det var många ur den svenska kulturparnassen som sökte sig ut till Länna och Norrboda och Hjalmar träffade dem alla. En fredag
imitten av 50-talet kom Gunde Iohansson.
- Iag gick hem vid elvatiden på kvällen,
berättade Hjalmar. När jag kom tillbaka på
lördagsförmiddagen så satt Nils och Gunde
fortfarande kvar vid köksbordet och pratade.
På kvällen fick Hjalmar köra Gunde till Uppsala där han skulle sjunga. De blev vänner för
livet.
6

21/8 1953.
P

förmedlaren, bildåren och velocipedryttaren,
ved- och issågaren, fd smeden och handklaversvirtuosen, kommisionären Hjalmar Almstedt från Nils Ferlin, herre till N orrboda
gård."
En ferlinsk sammanfattning av människan
Hjalmar!

I Länna hedrar vi varje år Nils ]ohan Einar
med en Ferlindag. I år hålls den söndagen den
11 augusti vid fd skolan numera församlingshemmet i den by till vilken skalden kom
i mitten av 40-talet och satte outplånliga spår
i mångas minne. Trubaduren Ulf Bagge kommer att tolka hans dikter till gitarr.
ESSE

IANSSON

Ferlin som korrespondent
Bland Hjalmar Almstedts Ferlin-minnen finns ett exemplar av ”Hörde Ni. Månadsskrift
för Sveriges Radio” från februari 1949.

Ni hade ringt upp Nils Ferlin och bett
honom skriva om den gångna tidens program- "Det Ville han gärna, Sa han, men det
hade blivit så ovanligt lite lyssnat omkring jul,
så han frågade om han inte fick intervjua sina
grannaristället. Naturligtvis gick det bra, och
lläl llal Vl alltså ell laPP0ll Om lafll0lY55'
llalldel l Slllllllge från Vår køllespøndelll Clällf
skriver tidningen (observeras bör att Syninge
var postadressenl).
Vad var det då man lyssnade på i Ferlins
grannskap?
”Väderleken och morgonnyheterna kl halv
sju sätter man värde på här ute på landet",
Skriver Nils Ferhn inledníngsvía

Grannen och trädgårdsmästaren Gunnar
Iansson är ”en entusiastisk radiolyssnare. Och
föredrag håller han styvt på. För att inte tala
Om reportage", Skriver Feín b1a_
En annan granne, byggmästare johansson
(Nytorparn) gillar reseskndnngar och 1ant_

När det gäller riksprogrammet i övrigt så
har han bl a vänt sig nn.

han bfra sm Hgrammesllonlï lfnen den Spelar
han bade Barnatro och Livet 1 finnskogarna på

”Livliga allroundarbetaren Hjalmar Almstedt”. Han ”äskar omedelbart större rum för
gammal dansmusik, hglgt dfaggpeyl Skriver
Ferlin. Hjalmar var själv dragspelare på den
här tiden.

det lyser l Stugan- Dessutom kan llall lu
bllal lllallllll- Elllellelllfl går llall
1181'
ClEiT6LlS lbländ. OCl'1
Nyhetefnall,
skriver Radiotjänsts specielle medarbetare,
Nils Ferlin, Norrboda.

Hörde

brukare Gunnar Iohansson i Lännaby, (Gunnar i Östergårn) tycker om folklustspel får vi
Veta

,,

I

,,

GRAMMESHQN
Men //Lulldqvlst pa Ékqgen' 84 ar har inte
skaffat sej någon radio annu. Tills vidare har

så

Slälv Olallga

Lång framförhållning
präglar den livaktiga Ferlingruppen i Filipstad. Årsmöte hölls den 26 mars och styrelsen
omvaldes nästan man- och kvinngrant. Årets
verksamhet upptas till största delen av projektet ”Ferlin i Filipstad” med utställning och
programserie. Den förra sker på Museet Kvarnen under tiden 1/6 till 31/8. Programdagar
blir som förra året torsdagar och Ferlindagen
med stort F infaller i år lördagen den 6/ 7 med
ett digert utbud på bla Abborrberget.
Iubileumsåret 1998 planläggs redan som
bäst med mångahanda aktiviteter. Birger
Iohansson och Knut Warmland har fått i uppdrag att i Ferlingruppens regi utge en Haljtidning i sann ferlinsk anda. Mästaren själv
gav ju på 1920-talet ut ett antal tillfällighetspublikationer med titlarna Oxliiilja, Iallialja
och Påsknalja.

lm.
Filipstadsferlinarnas ordförande Gunilla Iansson
och sekreterare Rolf Mdrtli omvaldes på sina poster
och ser fram emot jabileamsdret 1998 med stor

tillförsikt.

FOTO; o.W. HÅGG
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Attfånga Ûragen av Klara
Kanske kommer Nils Ferlin tillbaka till Klara. Kanske kan det i varje fall bli
så att minnet av honom tas tillvara på ett bättre sätt och att det som ett led i försöken att göra City lite mänskligare inrättas ett kafé Ferlin där visdiktare och
trubadurer kan få en bas och där alla intresserade från dem som bevarar minnen från denna tid till skolklasser kan komma och lyssna. Företrädare för Nils
Ferlin-Sällskapet försöker för närvarande att skapa gehör för saken inför 1998,
då vi skall fira Nils Ferlins 100-årsdag samtidigt med att Stockholm skall vara

kulturhuvudstad.
Ienny Westerström är för närvarande sysselsatt med fortsatta forskningar om
Klarabohemen och dess föregångare, och hon redovisar här nedan och i ett par
följande artiklar en del av Klaraminnena. Hon säger sig också vara mycket
intresserad att få kontakt med alla som har minnen och material och synpunkter att komma med. (Adress och telefonnummer, se sista sidanl)
I början av november 1989 lämnade Aftonbladet som den sista av de stora tidningarna
Klara. Därmed var en epok förbi. En av de
journalister som inte följde med tidningen till
Globenstaden, Sigurd Glans och som tidigare
gett sin syn pa journalistiken 1 en bok med
titeln ”Klara, halv tolv” (1982), skrev ett farväl
som fångade något av själen i denna stadsdel:
.
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Klara som fanns

gång
Nils Ferlin står på den sakra sidan av kyrko-

gdrden. På den andra ska gravskoporna tagga sig
fram genom det sista tidningshaset. De ger sig
inte förran de ndtt Bellmans och Anna-Maria

gmvfBort fly de, tidningarna, från de trånga kvarter
dar 1900-talets historia skrevs.
L611gfCHS

Klarakvarteren kom under ungefär ett sekel
att hysa en stor del av de riksspridda svenska
tidningarna och tidskrifterna Under en del av
den tiden blev Klara hemvist för många författare och konstnärer. I skuggan av en kyrka
med ett av landets högsta torn vilade några av
landets främsta diktare. Men det var snarare
de speciella publiceringsmöjligheterna än denna tra d"
1t1on som var av g öran d e f ör att man
sökte sig till dessa kvarter, även om bl.a. Nils
8

1

.

Även denna höstdag möter jag Nils Ferlin nar jag
går till Aftonbladet i Klara. Ett vissnat löv seglar

som symbol

Ferlin, skulle koppla ihop det nutida och det
förgångna med just denna kyrka i den sena
dikten ”Från Klara kyrkogård” (ur ”Kejsarens
papegoja”):

Ing” klnslnf nns
l nnnen- Rymden nnlnel” Enl Ûcn
5Vn^'35feï5nll”~

Snnlen-

En gataropare helt nara hörs
rösten där blir
üllbakaskjuten

fw

Uf”

nll Bellmans llllll' HW lll lllgn och llelmllll'
Har sover Gyllenborg ]a'mva'l och Leopold
Ûfn Lenngïen mngl Pâ sin Ûnkll Ûcn levnad-

O bßlëkvädß-du är långt ífïfål
men klart och stillsamt kan en kvall som denna

förnimmas genom nara pressars ddn
det läfm msslef av en f]'¿;'d@;»p@n,4,1_
_

Den

t den löper
1-

._

H

mm Omkring
.,

med skryt och Skmll' _ och någon
De [löda Sover” märker, lngenllllg
och mlel lllcklll llem llll llllel lllelf'

.

En lnlnnlnls Ûfk for de lennnde
fn nennn kWkÛ3fnnl- En Okänd Linnen Unn”
- i b I'íS tp°H 111 11 W°gt"lkf”
0 0 fl 6,
i detta vakanm mellan tidningsdrakar.

yttll
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Mowlz gmlell

- sd ödet dock kan laga! -

Kanhanda ar han redan brand och dömd

Och dar

Kanhanda slumrar han en dag berömd
som dessa döda. Man kan aldrig veta.

Ett brokigt sammansatt fragment
Utaf min ringa lefnadssaga
En vacker dag kom ut pd prant.

- gavs kanske ingenting av vikt att leta.
-

Klara blev en myt, Och bghemlivet där var
mån a ån er anska bistert. När man nalkas
det stârngforâkaše ligger det nära till hands att
förhålla sig kritiskt till mycket av det som berättas därifrån, men inte så kritiskt att man
helt förbiser den betydelse som myten kan ha
haft för en del av de diktare och journalister
som samlades på småhotellen och näringsställena i denna del av Stockholm. Närheten
till Centralstationen och kommunikationerna
med den övriga delen av landet hade också en
viss betydelse.
Carl Snoilsky har tecknat en del av förhistorien. I dikten ”En gammal tomt” skildrar
han både idyllen före tryckeriernas intåg och
det som därefter följde.

l\/len han ryggar tillbaka tI'OtS fI'ÖjdeI1 aV att
vara lnångfaldígad jL1St på denna p1atS, för
Skriften kan inte riktigt återskapa det som en
gång fannSI

I tf]/Ckt

tankat/ llk nn? matte

lag 66161” flllfm í 618111111 Sfuml
Emot den dikt, som barndom satte
Mgd gyllng Skrift på drämblâ grund,

År

och ]-ämm-gsmgnm, dâm tungt

1871 öppnades sammanbindningsbanan
och därmed blev Centralstationen i Stockholm också ett centrum för järnvägstrafiken.
Posthanteringen var nära knuten till järnvägen, och centralposten verkade i sin tur
som en magnet på tidningarna. Det betydde
i åtskilliga fall att de skaffade nya officiner,
och det vid en tid då också en rad andra
faktorer medverkade till en snabb modernisering av pressen. Ogocnblicksbilder från denna
etableriong 1 Klara far man i Claes Lundins

Med front emot

rundmalning i ”Nya Stockholm” (1890).
Den tidning Lundin själv hade mest erfa-

För Stockholms-barn behöfs ej måla
På Norr den mdngbesökta punkt,
Da-e Skene, ut som newer Smile/

Ce,,¿¿mj_St¿1¿¿0nen

EÜ typogmfl-Ski pmktpalatsl

1:enhet_av, Sto1ck}l:ol11tisdDa/glblliälefljíftakdes
rån sin gam a os a i a ens a use
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vid

dån den-mig

Snabba

De Ord/ du nedskref vid din klaff/
Q

.

Q

.

Mangfalttlgas aftatttnantt lmne
An till dttt nt/ts/ tm nu dttt Stl/att'
I mnkens f]_än,lS_m_ngWS bjäïm

Med Ûmtldt tingen Sttttam tat'
Osn t stn nya sttttkt ”tf svtttttt
Den nttft el kttnnsf sstn sken så ktnn

lftst nttn ttttt snetttâ snttttlnsss stått
At nnnnet ssnttf ttt Stöntsknn ssnttf
Här, där den föda muren Sïígßf jag lekt som barn pd denna tomt.

Snoilsky skildrar den försvunna idyllen med
varma färger. Det positiva med det nya består
bara i att de nya tryckerierna kan bevara åt
evigheten sagan om det som varit:

vi

Västra Trädgårdsgatan och började i stället sin
verksamhet vid Lilla Vattugatan i närheten av
centralpostkontoret,.järnvägens centralstation
samt åtskilliga tidnings- ochcboktryckerier
Sattet att uttrycka det tyder pa att forutom de
två centrala nyttigheterna också den övriga
grafiska branschens etablering spelade en roll
för lokaliseringen av tidningen där:
.

Stockholms tidningar börja alt mera att bygga och
bo i hvarandras närhet. De draga sig till samman
i grannskapet af centralposten och jarnvagens
centralstation, i de kvarter dar också många af de
stora boktryckerierna, bokförlagsexpeditionerna
och speditionerna slagit ned sina bopdlar. I ett och
samma kvarter tryckas och utgifvas Stockholms
Dagblad och Svenska Dagbladet, hufvudstadens
tredje morgontidning. Svenska Dagbladet raknar
sin tillvaro från slutet af 1884, ar således ett af nya
Stockholms nyare tidningsföretag. Det såg dagens
ljus först i Lundbergska huset vid Kungsgatan,
men flyttade snart till n:o 5 Klara Södra Kyrko9

gata, endast af den gatan skild från Nya Dagligt
Allehanda samt af Kardnansfnakaregatan från

DET KLARA SOM FÖRSVINNER

Cff”””lP°Sfh”S@f~

Aftonbladet hade under sitt första halva sekel

hunnit flytta flera gånger men framför allt
hållit till i Gamla stan. I december 1886 skaffade man sig en tomt i Klara, i hörnet av
Stora Vattugatan och Klara Södra Kyrkogata,
och där uppfördes ett av de första särskilda
tidningshusen i Sverige. Det invigdes 1888,
och även om tidningen skulle byta lokal i början av 1930-talet blev den alltså kvar i Klara
i nästan exakt ett hundra år.

Å/

1

fYC1<5

Vara ganska gíVeD- FÖfSf k0IT1 1<0mmU'

nikationerna, sedan tidningarna och sist litteIätufen till Klara- MED Samtidigt fä111”lS en
äldre tI'adlflOI1, 0Cl"l l<a11Sl<G l<äl"IClE Cle Sent lilllkommande bohemerna ett Särskilt behov av
att som motvikt känna sig som Bellmans barn
idenna rastlösa värld.
För de olika kategorierna av journalister
blir Klara alltså från slutet av 1800-talet ett
givet livsrum.
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Detta var början och slutet. Det som ligger där
emellan skall jag försöka få lite mera bestämda
konturer för. I form av regelrätt forskning är
inte mycket gjort. Man kan ge rätt åt Lennart
Bromander som i inledningen till sin antologi
med Klaratexter eftertryckligt efterlyser en
sådan. Sven O. Bergkvist och Dan Mellin har
i sin bok om Klarabohemen främst inriktat sig
på
nedteckmng
mmm

dyrkama” (l%3)OCh,/Drakens gränd” (1965)/
Wlny Walfndssons Testamente (1%3)f Gus'
räv Sandgrens ”LíYSre°Sa/I (1%5)' Andra ges
form av memoarf 1 nagot fan av Samma ror'
fattare: Ivar Lolohansson mrröskeln (1982)f
Vilhelm Mobergs ”Berättelser ur min levnad”
(1968)/ Artur Lundkvrsrs ”5lärVP0rrrärr av en
drömmare med Öppna Ögøn (1966)f Harald
Forss, Hparnasserï r Sïra Clara” (1968) Och
”KrrngVandrare/I (r981)f Arne Hä88qVr5r5
”Nästan hela Sanningen” (r984lOrdningsföljden för hur det hela gick till

.»

'fåí

Anaena tattafföe

En del minnen har fått fiktiv form som
Ivar Lo-Iohanssons ”Författaren” (1957), Erik
Asklunds ”Bröderna i Klara” (1962), ”Livs-
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Det som förvånar mest är att det tycks
dröja så länge innan diktarna på allvar söker
sig till denna miljö. Eller är det möjligen så att
det finns upptäckter att göra som helt kastar
om de populära föreställningarna? Svenska
Dagbladet som 1897 togs över av en krets författare hade ju, kan man tycka, kunnat bli en
magnet för att dra diktare till dessa gator. Men
så blev det inte. Oscar Levertin var flitig
i spalterna men en mycket flyktig gäst på
redaktionen. Verner von Heidenstam föraktade ”andens tattarföjje” på trygg distans från
de journalister som börjat måna om sitt anSeendg Hjalmar Söderberg fhngradg liksom
en krets av efterföljande flanörer på åtskilliga
gatgr Stockholm, men Qgntfufn 1 denna Värld
var en triangel mellan några livligt besökta
krogar ett stycker österöver i stan.
Det återstår alltså att förklara varför det
dröjer så länge innan det uppstår en Klarabohem efter det att de publicistiska förutsättningarna givits. Nils Ferlin blir ju så småning1

om den ofrånkomlige centralgestalten. Hans
år i Klara infaller mellan 1930 och 1945, och

Gang¿¿e,-.Norma
Med dagens perspektiv ter sig också tidning

mölllgen kan man tänka sig en provisorisk
kronologl l de tre perioderna före Ferllnf
Ferlmårerl din efter Ferlm'__
Att aVgOrd Vrlkd som horde du Klarabohe'
merna, dvs. vilka som accepterades i kretsen
som aktiva medlemmar är inte lätt. Tidning-

arnas villkor i Klara idylliska. Ändå var det
under den förhållandevis länga tiden där som
de utvecklades till textilfabriker. Dagens Nyheter tog sin bekanta adress Klara Västra Kyrkogata 6 i anspråk 1901 efter en flyttning från

arna den rörlagen ar aV allt att döma den
viktiga föutsättningen för koncentrationen av

trängseln på Klaragatorna definitivt satte
Stopp för distributionen av tidningar/ särskilt
av den under dagtid Spridda kväustidníngen

konstnärer till denna stadsdel, och det ger ett
rörsteg rdr rdrrattarna l gernenskalaen- Q/len
aven musikerna, bildkonstnarerna och skadespelarna hör hit. Den tvärkonstnärliga gemenskapen Var Vlktlg- Det tlnns exenllael Pa att
den gaV dPPnOV tlll sarskllda genrer' Radle'
speletf ntÖVat aV C-l- Bldrklnndr Wllly Wal'
rrldssenf Nlls Ferlln een loser Brlne/ ner dltPåfallande många av Klaraprofilerna från
l93O'talet een rralnat korn rran Norrland- Det
galler Helrner Grnndstrdrnf Elnll Hagstrdrnf
Tor Bergnerf Gösta Höglund een Blrger Vlk'
strdnr Kanske Var det landsertens lnan senl
sdkte slg tlll den stadsdel seln lag l sa trygg
närhet av tåget hem. Storstadens lockelse fick,
kunde man glssaf rör dngdernar rned rörtat'
tardrörnrnar sln kenkreta blld aV denna natt'
Vakna stadsdel- Om steeknelrnarna l kretsen
lnte Var llka nlangaf kdnde det tdrklaras aV att
de drömde om större städer, Paris i första
hand. Men de var också rotade i staden och
hade ofta både jobb och bostad.
Som ofta är det väl så att gruppen upplöser
sig i individer, och då är det svårare att urskilja typer och mönster. Inte ens Ferlin själv
är ju lätt att placera i någon kategori. Värmlänning var han ju av börd men frånsett sina
sejourer som skådespelare var han bofast
iStockholm. Fram till moderns död l936 hade
han också fast bostad. Men även den mest
kände bohemen i den äldre generationen,
Victor Arendorff, får betecknas som stockholmare; han lär växelvis ha bott i prången
i Klara och i en dunge i Hagaparken. Erik
Asklund var så mycket urstockholmare man
kan bli och var i varje fall så länge inne i kretsarna att han kunde bidra med en av de mest
inträngande skildringarna. Av de få kvinnorna i kretsen har Anny Marwig Rubin gått till
eftervärlden på ett särskilt sätt, bl.a. därför
att hon i sitt hem på söder Hade en soffa för
bohemer att kinesa på (”Kinessoffan” 1953).
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och Stannacle

till 1964, då

ihuset. Karl Anders Adrup har intygat att det
fanns mycket som var Svårt att överge:

-

Det var inte latt att lamna ett sådant hus med
W6, eller Sacken som den hette
i folkmun. Den låg nere på hörnet, mitt emot de
stora fönstren bakom vilka pressarna mullrade
dygnet ,,m1t_
dess stamkrog

Reportern som skrivit av sig sin artikel brukatill de förstående
flickorna. Middagstiorna rackte den gången till
både mat och dryck. Dröjde man sig kvar tillräckligt lange, kunde man få den tryckvarma tidningen med sig hem,
de garna slinka in på hörnet

Det kunde aldrig bli detsamma på Kungsholmen, eller Hornberg, eller vart det nu skulle
bara han, tankte grånade journalister medan de vid
glaset på Såcken mindes sina scoop och triumfer
1-

Klum

Men det som i efterhand kan te sig som en
idyllisk skrivartillvaro med vissa bohemiska
inslag, var naturligtvis ändå mycket organiserat om man jämför med den typ av textproduktion som konstnärsbohemerna bedrev.
Det är åtminstone så man tänker sig det. Här
finns sida vid sida journalisten som får sina
uppdrag och fullföljer dem på dagen och
diktaren som poserar i stolt oberoende av sin
omgivning och låter dagarna gå ända till den
stund då hungern eller törsten eller kamraterna kräver handling. Och ändå är det snarare
han somisina långt mindre villkor skapar de
texter som i efterhand intresserar oss, medan
den av de väldiga resurserna uppbackade
journalistens insats oftast ligger glömd i de
gamla läggen.
Stig Dagerman, både diktare och journalist,
hör till den grupp som upplevt stämningen
i tidningskvarteren. I den sena prosaskissen
”Två i Klara", tryckt i BLM och läst i radio året

ll

före hans död, har han i ögonblicksskissens
form konfronterat de två ordarbetarnas sätt
att uppleva världen med varandra. Titeln
syftar bokstavligen på ett klockslag: ”Nu slår
klockan två i Klara, och det slocknar i ett
fönster på den lilla tidningen. En redaktör går
hem med hjärnan full av världsläge och en
trött cigarett i munnen." Men de ”Två i Klara”
kan också stå för de två kategorierna av textproducenter, journalistens och diktarens. Diktarens sätt att se ger precision åt det han ser:
Nej, nattredaktören är inte här. Vid det långa
ombrytarhordet i sätteriet vakar han in den nya

ttnntngen Tystnad fattat” även nnna Om Ant gat
mot sin fullhordan. Sättmaskinerna upphör att
rassla, den ena efter den andra, och sättarna kliver
fram ljuset med trötta pupiller. Korrekturläsaren
sticker anilinpennan i bröstfickan. Korrekturavdragarn torkar av händerna pd en svart trasa.
Revideren hänger stela som frusna lakan pd sina
krokar. Den svarta vagnen kommer glidande. Den
sista sidan rullar bort till matrispressen. Den sista
1

mnmsen fots net till gtntettet'
Stig Dagerman nade en kluven installning till
iOtirnalistil<an_ Han nade anda prövat pa dani

-

vilken rubrik! ”Hennes spel flyter som varm
honung” - från vilka änglar fick jag, recensenten,
sd sköna ord? ”AH<:s anfall hoppade som laxar förgäves i Djurgdrds-forsen” - inte illa av en enkel
bollpoet.

Genom min undersökning i ”Barfotapoeten”
framgår det att den diktare som alla placerar
i centrum av Klarabohemen i varje fall inte
använde termen om sig själv. Mycket av det
improvisatoriska handlag som i de många
skrönorna förknippats med Ferlins tillvaro på
Café CosindpolitelGangster_NOrrna och andra
traftpnnkter i Klara inaste av allt att dörna
avfärdas; han arbetade med texter både länge
och val Att också de som levde nara nonoin
kunds ta intrycket av att en viss strof skapa_
des i stundens ingivelse initt i denna sällskap
liga tillvaro ar ett uttryck för att hans talang
för skadespeleri var övertygande'

Exc¿n[,.¿'¿/ct unâantag

en intensiv skaparperiod. Det var på Arbetaren
nan kande sig nernina Nar nan under sina
sista ar av vanda bidrar till att ge bilden av

Det är först i och med den andra diktsamlingen ”Barfotabarn” som Ferlin av den litterära
kritiken blir behandlad som bohem. Det trottga at att detta Sker under tnttYCt< aV Vad som
då börjat bli bekant om hans leverne. Vad man
absolut säkert vidare vet ar att han ett decen-

denna delvis främmande andra sort av ordarbetare finns rimligen också en längtan efter
en förlorad arbetsnemenskan

ntttm Sanate bröt UPP ttattttan och att det be'
ktagactas aV kretsen kttng honam- _t_\/tatt aV attt
att doma var detta uppbrott nodvandigt med

Det ljusnar i gränden. Det tystnar och mörknar
inne. Och nu kommer alla frågor som har stumma
svar: Sitter ingen kliché opp och ner? Har inte
Malenkov hytt huvud med avlidne poeten 5.?
Fanns dar inte ett telegram med bud om världens
frälsning som jag råkade glömma att läsa? Teaterrecensenten dyker ner, trött, dngrande, undrar:
Var jag inte för sträv mot den obskyra författarfirman? Var jag inte för smeksam mot ingenuen?
Och sportredaktören: Sparkade jag inte för hdrt pd
AII<:s halvbackar? Men varför fraga, det är ändd
för sent. Allt som är sagt är satt och gjutet, och
plötsligt- nu går en skalvning genom huset, rutorna klirrar, golvet darrar och ur källaren tränger
ett dovt, ljuvt ddn: Pressen har satt i gång. Ett
vattenfall av papper försvinneri pressens turbiner,
och i dagens första skälvande minut står tre unga
män vid korsbandsdisken och njuter av sitt verk,
och det är ganska gott. ”Fredsduva landar i Laos”

tanke på hans hälsa.
Om nu också den som anses vara centralperson för fenomenet drar sig undan och
distanserar sig så kan man onekligen fråga sig
vad som blir kvar. Kanske måste man börja
med att säkra ett centrum, att övertyga sig
själv och andra om att det verkligen finns
något som kan kallas för Klarabohemen. För
inte kan det väl vara så att man till sist hamnar i de utanförstående borgerlighetens syn
på företeelsen och drar ett brett streck över
detta och kallar det för oansvarig romantik?
Klarabohemens stora tid är ju samtidigt
arbetardiktarnas, och flera av dem har efter
att ha sett eller varit med en tid värjt sig och
kritiserat detta mera oansvariga sätt att hantera sin begåvning. Ivar Lo-Iohansson, den
arbetsammaste av dem alla, är kanske också
den som är mest eftertrycklig i sitt avståndstagande:

-

12
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Åyyndarøiiklara
Nils I-'erlin hade sitt hov i hälarna på sig vart han
gick. Det var inte sällan fråga om geléartade existenser. De samlades på ställen som Café Cosmopolite vid Vasagatan eller på restaurang Pilen vid
Bryggargatan. Han var för dem inte bara den
berömda skalden utan framför allt bohemen Nr 1.
De tiggde sig till att få göra honom små tjänster.
De erbjöd sig att låna honom pengar. De erbjöd sig
att renskriva hans dikter. I synnerhet ställde de
upp för att förmedla ett manus till någon tidning.
Hans beundrare bet sig fast vid honom som
löss. De närde sig också intellektuellt på honom
likt löss. Ibland försökte han skaka dem av sig, men
han accepterade dem trots allt och lät sig bjudas
och smickras.
Plocken i Nils Ferlins följe blev med tiden allt
större. På den ena sidan utgjordes den av medlemmarna i ett författarproletariat i tillväxt men på
den andra var det fråga om enbart parasiter. Inte
bara i brackornas ögon utan också inför svansen
av bohemer uppfyllde Nils Ferlin kraven på hur
en äkta poet skulle vara: mager om bena och en
som vakade om nätterna. Han uppfyllde alla deras
önskemål. När det gällde nattvakorna nändes

ingen nämna att han sov om dagarna. Åtskilliga
i hans beundrarskara på krog och i bunkalag kande
behovet att genom honom legitimera sin egen oansvarighet.

Föraktet yttrar sig också i beskrivningen av
Café Cosmopolite som enligt Ivar Lo befolkas
av inbilska existenser ”från Seskarö i norr och
Löddeköpinge i söder” som låtsas läsa de
utländska tidningarna och hoppas få sälja
sina medhavda dikter.
Artur Lundkvist hade också ett stort främlingskap inför bohemen. Men beundran för
Ferlin fanns där. ”Han var äldre än vi, med en
främmande prägel av skådespeleri och bohemliv. Men jag var fullt beredd att erkänna
honom som excentriskt undantag." Med sin
internationella orientering och sitt intresse för
nya konstriktningar ville Lundkvist inte gärna bli infångad i varaktiga kretsar. Han värjde
sig också mot att bli kallad arbetardiktare.
Ändå var han med i Klara av och till och han
spelade en viktig roll i det som Klara under en
intensiv period också stod för, nämligen för
de viktiga debatterna i det syndikalistiska
Klara Folkets Hus:
Strider kring den litterära modernismen utkämpai Klara. Vid de flesta tillfällen
hörde jag till dem som stod på barrikaderna, engagerad i försvaret för den fria versen och de tidsenliga ämnena. Den blide anarkisten Emil Manus
satt i regel ordförande, vänligt road av alla stridigdes gång på gång

heter, med hakskagget guppande över en klubba
som han bestämt aldrig använde. [Ett av de stora slagen utlöste Ture Nermans
nedgörande kritik av Martinsons andra diktsamling ”Nomad”. Nerman understöddes av den
skamlöst demagogiske Nils Flyg, och mot dessa

- -]

drivna debattörer gick vi unga heroiskt till attack.
Vi hade den starkare övertygelsen och entusiasmen
på vår sida, och vi klarade oss bättre än man kunnat vänta. Vi fick rykte om oss att kunna bita ifrån
oss och

motståndarna blev något mera respekt-

fulla. Harry Martinson deltog själv i uppgörelsen
med Nerman, fast en smula ovanför stridsvimlet:
han läste främst sina dikter på sitt bevekande sätt
och vann därigenom publiken.

Vilhelm Moberg å sin sida vill i all sin beundran för Nils Ferlin snarast rycka honom bort
från bohemeriet i Klara:
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Under de s.k. Klaraåren fram till 1938 var Nils
Ferlin den verkligt fattige skalden, som ifråga om
materiella behov levde för dagen. Men ingen skulle
obedd lämna honom någon pengahjälp; han var
ytterst lättsårad på den punkten. [- -]
Under Klaratiden omgavs Ferlin av ett stort
gäng, där det tyvärr fanns åtskilliga parasiter, som
hängde sig på honom överallt och på olika satt
utnyttjade honom. Särskilt sedan han började bli

-

berömd söktes hans sällskap även av verkligt
skumma individer, som likt blodiglar sög sig fast
vid skalden. Iag frågade honom varför han inte
skakade av sig dessa äckel. Han svarade: I princip
så att säja anser jag alla människor vara lika stora
skurkar.

En

Forts. följer

annorlunda Ferlin-föreställning

En ruggig söndagskväll i februari, besökte
jag Salong Katakomb på Västmannagatan 56
i Stockholm. Sedan man tagit sig ner för en
brant källartrappa, kom man in i en liten
foajé med bord och stolar. Där blev jag bjuden
på kaffe och trevligt småprat med den övriga
publiken innan vi trädde in i salongen och
såg Nils Ferlin-föreställningen ”O Kommen
I Ej Herr Gulliver”. Det är en soloföreställning

framförd av Affie Andersson med pianisten
Kaj Sundblom vid pianot. För ljuset svarar
Morten Stokkeland.
Affie Andersson har tagit fasta på Nils Ferlins mörkare sida och byggt upp en föreställning kring ett urval av hans djupa livsgrubblerier. Hon framför bla ”Här kommer ett
skepp", ”Vi ser en liten lilleputt”, ”Hypnos”,
”Genom en vägg” och ”Sprattla PajaZzo”, för
att nämna några ur detta urval. Föreställningen sker dels genom recitation och dels genom
sång till pianomusik. Dekoren är enkel men
funktionsduglig.
Föreställningen ges kl 19.00 varje söndag
under våren 1996 och bästa sättet att ta sig dit
är via T-bana eller buss till Odenplan. Biljetterna kostar 80 kr och det är det väl värt för
den som vill uppleva en annorlunda Nils
Ferlin-föreställning.

ANNIKA LUTTROPP
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Och slutsatsen av dessa karakteristiker? Ia,
möjligen är det så att man har att räkna med
tre olika kretsar i Klara och att man mitt i den
idylliska misären ser också en kamp mellan
dem utspelad. Här finns inte bara de utanför
tiden stående bohemerna med sina mer tidlösa ideal och de verksamma journalisterna
som betjänar tidens ideal utan också de som
ivrigt spanar efter de nya idéerna och som
bara har krogarna och redaktionerna som
genomgångslokaler eller som ett utflyktsmål
mellan sitt trägna arbetande och sökande efter
det nya. Debatterna är deras stora stund.
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Radiospelen, har exemplifierade med ett manuskript som upptar ”Snurrig marknadsoisa”, var åtminstone
till en del en produkt av den över de olika konstarterna utsträckta arbetsgemenskap som fanns i Klara.
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jlferlín auf ßeutørb:

Inte bara berlinare utan även ferlinare!
Lied iin Volkston
Liebe, ach, koninit, and Liebe, sie geht,

nieinand kann driiber was sagen.
Doch dir will ich folgen, wohin niich's aach weht,
in all ineinen Lebenstagen.

Mein Herz,
dein Herz,

ist dein,
ist rnein,

es

es

and nieinals verlaß ich es wieder,
Mein Glück, es ist dein,
dein Gliick, es ist inein,
ich weine, sinkst weinend du nieder.
Liebe, ach, ist so ganz wanderlich stark,

gar nichts hilft, will sie sich regen.
Rosen erbliihn selbst aaf steinigster Mark,
wie Sonne aaf danklen Wegen.

Presentation av öoersattaren med hans
född 1933 i Berlin An_

utnämning, som Stod i
samband med mina aktiviteter med spridandet av svensk kultur 1 Tyskland, en filmbok

ställd vid stadens universitet som docent
för nordisk språk- och litteraturhistoria. Min
första avhandling Skrev jag Om díktaren Ernst

Om Svenge' en bok Om land och folk och an'
nat' Fn nånç-'_r lag en föreläsning Om SVen5k
och nordisk litteraturhistoria vid vårt univer-

Moritz Arndt och hans svenska förbindelser.
jag var gymnasielärare 1957_1966 1 Berjinl
därefter assistent för nordiska språk i Greifswald. Är 1975 blev jag anställd vid Berlins
universitet. Iag har översatt ett tjugotal böcker, mest svenska författare, däribland Bellman, Strindberg, Fröding, Ivar Lo-Iohansson,
Ian Fridegård, dessutom sagor. 1990 blev jag
utnämnd av kungen som Riddare ao Nordstjar-

Siten

ggng Ord;
HanS_Jü1,gen Hube,
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nenrden 1- klass, en

Att lag nu försöker Översätta Nns Fefnns

dikter till tyska

- förresten för första gången

med undantag av Wå k0fta dikter 1 en tY5k
antelegí _ har med Tefgny Blöfk att göra/ SOH1
ringde Oeh bad mig ta hand Om dem- lag SPe~
lar piano, gitarr, dragharmonika och andra instrument och vet alltså, hur versmåttet måste
se ut. För mig är Ferlin bredvid Fröding den
viktigaste svenske poeten i modern tid.
F

c

My

p

Staffan Percy fick 1993 års trubadurpris av
Nils Ferlin-Sällskapet. Sällan har någon glatts
så mycket som han. Det skulle i så fall ha
varit Bo Setterlind, den poet som Percy samarbetade med under så lång tid. Så var Bo
Setterlind plötsligt borta, och det tog sin tid

för Staffan Percy att bearbeta den sorgen. Men
nu har han gjort det och kommer igen med en
ny skiva, ”Lyssnaren vid havet”. Man skulle
gissa att han fortfarande gör det i dialog med
den bortgångne. Och skulle han inte göra det,
skulle den utanförstående gärna säga att han
har klarat att visa sig kunna stå på egna ben just som Bo Setterlind ville ha det naturligtvis.
På sin första skiva sedan 1992 visar Staffan
Percy upp sin förmåga att hitta melodier -just
som han tidigare gjort i en lång rad av visor
med ”Drömmens skepp” eller ”Än brinner
var våg” som några av de mest kända. Och
han har också hittat en rad nya texter att sätta
toner till. Bo Setterlind finns med på ett spår
och det gäller också en mycket tidig Evert
Taube. Men därjämte finns en rad andra:
Gösta Kullenberg, Laila Press, Hans Nettelbladt, Najda Eriksson, Nils H Thörn, Åke
Grandell och inte minst, Bert Westerström,
känd som bidragsgivare i Poste Restante.
Trots att Staffan Percy den här gången har
plockat på så många håll har han förlänat åt
det hela en enhetlig ton både innehållsligt här finns en tro trots allt - och musikaliskt.
Det tar sig också det uttrycket att han på ett
mycket ovanligt sätt omgett sig med idel
levande musikanter, däribland Anders Dahl
och Mats Bergström.
Staffan Percy är fortfarande mycket pris-

värd.,
PER RYDEN
Såg du årílen

ygaförbi,

den sköna med z/íngari

Hon sjöng på

blått ..

en melodi,

som ån vinden oc/1 vågen /Jon fått.
Målet får /oennesírd,

år solens oc/9 blommornas uårld.
Samma mål vill du nå samma längtan /var jag -

till /Jimlen den blå
och till uset en dag.
Så möts
FOTO: PETER RASMUSSEN

en

z'

musí/e oc/9 poesi

blås/ingadåril

oc/9

vi.

”Lyssnaren vid havet" kan beställas från
Studentgatan
9, 223 62 Lund. Tel & Fax 046 -211 2166
Iennax,
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NYA MEDLEMMAR

STAN DIGA MEDLEMMAR

Agrén, Mona, Linnégatan 31,

Ahlqvist, Helfrid
Almström, Ove

Iohansson, Henrik
lohanggon, Torbjörn

Andersson, Ann-Sofie, Bagarfruvägen 49,

Andersson, Evert

Johnsson, Karl-Erik

l28 66 Sköndal
Andersson, Bo, Albods väg

Andersson, Gunilla
Andersson, Margrth

läger, Leif
jönsson, Elisabeth

Axdorph, Margareta

jönsson/ Stig

BaCkmrm_BergrO,rh, Erna

Kalmar Stadsbibliotek
Karlsson, Rune
Karlsson/ Sören
Krndberg/ Birgitta

114 47

Ahlm, Lilian, Stenhuggarvägen

Stockholm

17, 161 37 Bromma

11, 193 40

Sigtuna

Carlberg, Berit, Hägerstens allé, 126 55 Hägersten
Ellesson, Siri, Pilgatan 15, 112 23 Stockholm

Enström, Orjan, Karlaplan 12, 115 20 Stockholm
Eriksson, Wanja, Ortvåigen 5, 760 49 Kerräng
Ernstson, Bertil, Björkhaga, 574 79 Ramkvilla
Friberg, Mats, Stallvagen 34, Pl 2972, 423 55 Torslanda
Gustavsson, Evert, Linvä en 12, 145 67 Norsbor

Berg/ rngrrd

Bergh, Eírerr

Berglund/

Knutson/ Christer
/

g
g
Gustavsson, Kerstin, Linvägen 12, 145 67 Norsborg

Bergström Sören
'

Göranzon, Bo, Torstensonsgatan 12, 117 33 Stockholm
Hasselqvist, Mats, Skogsfrugränd 10, 161 38 Bromma

Bertilsson” Ronny

Holma, Ena, 980 63 Kangas
lansson, Eva, Box 82, 763 03 Skebobruk
Karlander, Anna Stina, Sveavägen 119, 113 49 Stockholm
Karlsson, Holger, Vagnsunda 15, 760 18 Yxlan
Karlsson, Iack, Södra Stapeltorgsgatan 14, 802 53 Gävle
Lindberg, Veronica, Dr Widerströmsgatan 31,
129 54 Hägersten
Löfgren, Lena och Lars, Norrboda, 761 93 Norrtälje
Madelind, lohnny, Oxtorgsgatan 12, 553 17 jönköping
Magnusson, Rolf, S. Klaragatan 4, 653 40 Karlstad
Norrtälje kommun, Bergshamra bibliotek, Box 800,

Norrtälje

'

Bim' Blöm
Björk/ Birgitta
Björk/ Torgny
Blörkvall/ Åke
BOSÜÖYÛ, P0

CrlSSOI1,

Nina

Larsson, Gunnar
Levin ErSe_Marre
L d 'B Vrh r
un I 0- 1 G m

Lundllerglacobsson'
Mocïlca

Lun lm Lena
Luttropp' Annika
Magnusson, Iarl

Claeson, Evy

Malmstrom' Kšrànn

Danielsson, Paul
Ebellng, Elsa

Mattsson' Chnstma
Menclulst' Išritt-Marie
Mellquist, Ake

Eklund, Gunnel
Ekström, Agneta
Elfström, Irrga_Lr5a

Nšumann' Rudlger
Nllssonf Rolnnd

Oberger, Eva, Grev Turegatan 74, 114 38 Stockholm

Elmers, Carlota
Englund, Tor

Norden/ Karm
Nylander/ Soll/erg

Roos, Sture och Graca, Pl 2107, 760 10 Bergshamra

Engström, Ove

OlS50n/ Annein/larle

761 28

Rundcrantz Birger, Vaderkvarnsgatan 30,

Sundstrom, Ieja, Skondalsvagen 108, 128 68 Skondal
Syden, Åsa, Artillerigatan 87, 115 30 Stockholm

,_

En'strom,'Curt
Erixon, Birger

Ransernar/ Erlk
Roxby/ Urra
_

,

5ärV1Se,

_

Berll

Orse ' ar ro
Forsgrellf Lars

5Cl"llerV, Peter

Walles, Rolf, S:t Malmgatan 13, 193 30 Sigtuna

Forsman' Kerstin

Sjögren, Bo

Wikström, Bror, Riddargatan 6, 114 35 Stockholm
Wikström, Olav, Hökens gata 10, 116 46 Stockholm
Wängelin, Magnus, Stallgatan 12 B,
194 32 UpPland5_\/äsby

Forsström' Staffan
Frick/ Birgit
Gabrlelsson/ Bengt
Gustavsson, Evert

Skanne, Sten

Ågren, Marianne, Själagårdsgatan 6 A, 111 31 Stockholm
Åslund, Margaretha, Arrendevägen 13, 175 46 lärfälla

GÖtebOrgS

riiorseii, Lennart, Noraingrågatan io,

N

I
SALLSKAPET

162 29

väiiingby

blir man genom att sätta in årsavgiften 100:- på postgirokonto 35 21 55-6. Ständigt medlemskap kostar 500:- och
varar livet ut. Glöm för all del inte att ange avsändarens
namn och adress. En sak till: Skriv tydligt, tack]
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universitetsbibliotek

sjöain, Niis

Solén, Gunnar
Solénr Marianne
Sundström, Ieja

Svensson/ göran

Tengehn/ Anders

Hagman/ Lennart
Hallström, Staffan

Thorstensson, Rune
Vännnäsr Ulla

Han550n/ lnåernar

Wahlsten, Anders
Wasell Gösta
Wejdeby/ Margit

Hermanson, Lennart
Hjelm, Carin

Hladlscn/ Berlll
Holmgren/ Bengt
Höglirvll, GÖSM
Iacobsson, Gun-Gritt

Weldebyf 5fUre
WeSterS'frÖm,lenI1Y

Wretman, Gertie
Åström, Mikael

un mm n u
F0 0 I
nu
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behängs med silver
VISA Sångaren och kompositör
ren Ove Engström från Hässelby
har av samfundet Visans Vänner
i Stockholm till--13-*"
'

Belönad tonsättare
Hässelby,

ha fått

00000 1<f0Statens

av

1101

Off*-j>,~

k000*0??fS_00æm00-

Det af

1_S1n

egen'

skap av “S1?.°mp°'
Sitör Engstrom
lonas pa detta Satt'
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ter, bla Mana Ent_
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>

en i silver. Samma ära har nat-

rich, N1lsFer11noch Ove Engstrom
BO Setterlind, men
också komponerat egna visor, som
Akalla By och En vals på Nybroplan.

Ä

-

gaf- vedeff-ms
bland andra Olle
Adolphson, sid
jansson, Sven Bertil Taube och
comens vfeeswijk.
Den aktiva trubaduren och
radioprataren Engström prisades
Vi

HV SšlII'1fLlI1Cl8i
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år

Att Ove Engström

~

Éïiïtsheaišlïiïl

SångarenochkompositörenOveEngStröm,
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5°m_ Vïssangafe- Unga are
och musiker och aven som pro1
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även tilldelats Ferlinska trubadurpriset är väl

överflödigt att nämna. Möjligen då att det skedde redan 1986.

_.

FOR FRIKOSTIGA BIDRAG

Ulla Värmnäs,
Gertrud Oskarsson,
Gertie Wretman,
K. G. Lundgren,
Anna Sjöbeck,
Inga och Rolf Walles
med flera!

VAR GOD OBSERVERA
tryckeriet i Göteborg utan från och med
nu direkt till Nils Ferlin-Sällskapets medlernssekreterare:

Annika Luttropp
Surbrunnsgatan 55
113 27 St0Ckh01Iï1

Ü

08-32 99 84
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KALLELSE
Nils Ferlin-Sällskapets medlemmar hälsas varmt välkomna till

ÅRSMÖTE
Fredagen den 31 maj 1996 klockan 19.00
På föredragningslistan står

bla nominering av kandidater till

1996 års Ferlin- och Trubadurpris.
På menyn står kalvstek med gråddsås, buljongkokta grönsaker,
färskinlagd gurka, gelé, kokt potatis, smör 8: bröd, sallad, ett glas vin
(med eller utan alkohol), kaffe, petit four.

Pris: 200 kronor. (Utöver ovanstående står ett rikhaltigt urval av allehanda
drycker till buds - detta till mycket humana priser.)
Plats: Eriksbergs festvåning, Eriksbergsgatan 17 A.
Buss 54 tar dig till hållplatsen ”Ordenstrappan” på Karlavägen.
Gå uppför trappan och ta till vänster på Eriksbergsgatan.

Sikta på den svarta grinden i muren.
Anmälan sker genom inbetalning av 200:- till Ferlin-Sallskapets
postgironammer 35 21 55-6 senast den 22 maj 1996 eller per telefon
till skattmastare Tor England 08-580 174 69

Väl mött till en minnesrik Ferlin-afton i goda poesivänners lag
med plats för sceniska överraskningar!
Styrelsen
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