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ovE ENGSTRÖM

å var prisjuryns arbete klart! Pre-
S sidenten i Republiken lämtland,
Ewert Ljusberg hade fått flest röster och
tilldelats 2003 års Trubadurpris på 20 000
kronor.

Då, som på ett givet kommando, vän-
der sig samtliga närvarande mot under-
tecknad:

- Ove, du skriver väl som vanligt om
pristagaren i Poste Restante, eller hur?
Du har ju rutin och är ju dessutom själv
trubadur.

- Självklart. lag har alltid beundrat
min mångsidige kollega!

När jag efter flera telefonsamtal till
olika nummer slutligen får tag på Ewert
är han som så ofta på turné.

- Grattis Ewert till Ferlinsällskapets
Trubadurpris!

- Val? Vad säger du?
Efter att ha samlat sig några minuter

återkommer Ewert.
- Det var en stor överraskning. ]ag Ewert L]-usberg

hade knappast kunna drömma om att
vederfaras den stora äran av att få erhålla detta díl<ter. "De Sa att mitt spelverk var giga - det klarzal-

fina pris. lag anser mig inte ha gjort tillräek- ret håller sig nog. . _” och andra dikter av Ferlin
ligt för att hjälpa till att sprida Ferlins diktning søm var pappas favoritdiktare vid sidan av Ru-
till en bredare allmänhet. Visserligen har jag ben Nilsson. Pappa kunde recitera mängder
tillsammans med Bernt ]0han550n givit ut en av Clil<te1'. Parddnumret Var en dikt betitlad
skiva ”Splitter nya viser _ Nils Ferlin”_ Men ”Arlekin”; en fransk dikt översatt av Gustav
det var 1986 till 25-årsminnet av Ferlins död. af Geijerstam. Den var femtíoåtta underbara

_ Men Ewert, det var ju på LP-tiden; Oen verser lång och tog en kvart att deklamera.
just i år 2003, har den ju återgivits på CD. Och - Vilken inspiration för en blivande truba-
den fina produktionen presenterade jag nyli- dnr!
gen Sgm ”Veckans CD” i mitt Vigprggram i - l\/lin far Var fÖCld 1896 OCh Var långt ifrån
Radio Viking, så nog är den aktuell fortfa- ensam om att kunna recitera dikter. ]ag har
rande! Ewert, hur kom du första gången i kon- mött många, framför allt arbetare, från
takt med Perlin? trasproletariatet till trygga yrkesmän, som just

- Mitt första möte med Ferlins dikter skedde har ägt denna förmåga- GemenSamt är att de
tidigtilivet Iag var bara i srnås1<01eå1dern_]ag alla har varit födda omkring förra sekelskif-
kan fortfarande med värme frammana bilden tet- lag frågade min för Senare hut det l<0m Sig
av min far sittandes vid årerna i en rgddbåt att han hade lärt sig så många dikter utantíll.
medan någon av mina bröder och jag sitter och Den gamle Syndíkalíßten OCl^1 agitatörn Sva-
håller i utterlinan respektive ett långdrag. Far radeï ”Det Var ett Sätt att föra kampen Vidare-
ror med lugna årtag. Plötsligt deklamerar han: Pöeter SOm Ferlín Oeh Fröding förädlar OCl'1

”Du kajkar och mr i din mnkígg båt gehfår upp en koncentrerar språket till tydliga tankar och
trasa iblarial . . Sedan kunde det följa flera bilder- ÛCh när det gäller att 11pplySa 0Cl1 tala
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