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MANY THANKS
Kristus lovade oss en del
(om man får tro evangelierna och Paulus)
Dock rörde det sej om ett annat rike
ett ovanomland, sä till sägandes,
och otaliga är har gått sedan dess.
Nu ser jag likväl i mitt sjukrum
pä sidan tre i Norrtelje Tidning
hurusom atomkraftskommissionens ordförande

i New York
Lewis Strauss
i sitt senaste världsuttalande förklarat
att märkvärdigt
(och direkt oförskämt mot alla strikt
vetenskapliga kalkyler) vore
om människan inte allaredan här pä jorden
skulle komma i åtnjutande av
sådana relativt enkla hehagligheter, ex.vis, som
kostnadsfritt lyse
och evigt liv.

Krig nämner han inte
men troligtvis faller det på sin egen orimlighet
ty riskfritt, predikar han, kommer vi
inom kort att färdas
under och pä och över haven
och alla slags sjukdomar skola försvinna.
Ia, krämpor och sjukdomar rullar väck
som pä gummihjul
och som hade de aldrigfunnits.
Vad kan jag väl mindre
- å egna och andras beprövade vägnar, säja
än many thanks, mr Strauss, many thanks!

Men evigheten är det väl inte sä viktigt med.

NILS FERLIN
Ur ”Från mitt ekorrhjul”, 1957.

I den ovan citerade dikten ur Nils Ferlins sista tör för Norrtelje Tidning 1955-71, att Nils
diktsamling nämner skalden Norrtelje Tid- Ferlin under hans tid ibland medverkade med
ning. notiser i tidningen. Men innan Harald tog
På sidorna 8 - 15 i detta nummer av Poste över rodret för NT var relationen mellan Nils

Restante berättar Harald Hultman, chefredak- och Norrtelje Tidning tidvis frostig!

Omslagsbilden:
Ferlinstudie i tusch och krita av Harald Hultman, tidigt 1960-tal.
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Ordföranden har ordet:

Slumpens skördar?
I I äromdagen hade vi sty-

relsemöte i Ferlin-sällska-
pet. ]ag hade städat en garde-
-rob och längst in hittat en pap-
perskasse fylld av gamla dags-
tidningar från 1925. Ingen
aning hade jag om varför de
gömts där och en genomblädd-
ring gav inte någon ledtråd.
Där fanns också ett exemplar av
”Vårt Hem” från 1953. Iag slog
upp den på måfå. Ett stort foto
av Nils Ferlin såg mot mig! Det
var en artikel om "De glömdas
skald" av signaturen B.M. och
där fanns också en redogörelse
för ett bisarrt inslag i Ferlins liv,
det som rörde hans fängelsetid.
Med lätt hand brukar episoden
gås förbi i det som skrivs om
honom. Det kanske därför kan
vara intressant att återge vad ]unM11rtens0n, 0rdf0mndezNzZs Ferlm-snllskapet.

Foto: Esse Ianssonsom hände med Nils egna ord.
Bakgrunden var hans ekonomi, som när Så började ett köpslående på 'hästskojares'

händelsen utspelade sig någon gång på tjugo- vis. Det blev kaffe och kaffekask i långa banor
talet, som så ofta var i botten. Då tog han ett och naturligtvis fick den som skulle luras dub-
tillfälligt påhugg som krogvakt på ett café i belt så mycket kask som de andra.
Filipstad. I dörren skulle han skilja agnarna Så småningom hade naStnand1arna, som
från vetet och inte släppa in ”stökiga” element. vr11e ta revansch, fått den tredje mannen dit
ÛC11 jag Citerar i fÖr1<0rräd f0rrrlï de ville, trodde Ferlin, ty han fick några sedlar
”En dag kom tre hästhancllare till kaféet, va- Sem taek för hjälpen- Men dagen därpå upp-

rav Nils Perlm kande tva En av dessa var täckte den lurade hästhandlaren att han inte
rnedvgten Orn att han intg Var så prQ5gntab@1_ bara gjOI'lI en l'läSlIäffäI' Lltäfl OCl<Så
De andra därgrngt Var nyktra Och lugna âV med Sllfl Det bl6V 1'Iê1tL1I'llgl'VlS 611

och kunde kliva in i värmen. Den tredje bad Väldíg UPPSrår1d@1S@ 0Ch Snart börläde NÜS
Nils ordna så att han också skulle få komma Ferlin tycka att de där pengarna han fått
rn_ 'Du förstårj Sa nan, 'den där tredje karln brände en smula i hans ficka. Stulna pengar
ar naStnand1are som Vr, een nan lnrade oss var i alla fall stulna och det var nu någonting
kapitalt med en hästaffär för en tid sedan. Nu helt annat än ersättning för en lyckad 'affärf
har jag bestämt mig för att jag ska ta revansch/ Så kom polisen och saken kom inför rätta.
Nils Ferlin var då som nu en människovän- En av domarna var en rådman som var en

lig själ. Han talade med kafévärdinnan och så mycket mäktig man i den lilla staden och han
småningom gav hon med sig. Om Nils Ferlin hade ofta förargat sig över Nils Ferlins kåse-
ansvarade för den 'oregerlige', skulle han få rier och dikter som gisslade stadens styrelse-
komma in. män. Nu skulle han ge igen.
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'Visste Ferlin när ni tog emot pengarna, att
de hade stulits', frågade han.
'Nej ', sa Nisse. 'Det kom jag underfund om

så småningomf
Men utan en sekunds tvekan dikterade råd-

mannen till protokollet:
'Ferlin erkänner, att han visste, att pengarna

var stulna, när han tog emot demf
Den unge Ferlin blev så perplex att han inte

kom sig för att protestera. Domen löd på tre
månaders fängelse 'för delaktighet i stöld”.
'På fängelset i Karlstad läste jag bibeln”. be-

rättar han. 'Ian Fridegård hade rätt när han
talade om jättestora vägglöss. Det fanns gott
om sådana på stillot. Men för övrigt var det
ganska hyggligt, fast det var under kål-
rötternas tid. ]ag kommer ihåg att vi brukade
använda de rostiga blecktallrikarna till att rista
in meddelanden till medfångarna'.
Och Nils konstaterar att 'kanske den där

fängelsetiden trots allt hade något gott med
sig”.

]ag berättade i ett tidigare nummer av Poste
Restante om mitt föredrag på Ferlindagen i
Länna för ett par år sedan. Det ägde rum i en
pastoral idyll intill den 700-åriga stenkyrkan,
på en grässlänt ner mot sjön, alldeles bredvid
Nils första stuga i Roslagen, innan han bytte
upp sig och blev ”styckegodsägare”. Den lilla
stugan var dold av ett prunkande syren-
buskage.
Iag citerade en av hans dikter, den med

slutraderna: ”Lugnt ljuder i huset en vinter-
dag / en snickares kloka hammarslag.” Iust
då, precis i det ögonblicket, kom ljudet av ham-
marslag från Nils Ferlins hus.
Likadant nu. Dagen före vårt ferlinsam-

manträde hittade jag artikeln med intervjun
längst in i en garderob. Slumpens skördar, el-
ler ligger någonting annat bakom?

Med varma ferlinhälsningar
]AN MARTENSON

En förhoppning som jag länge närt är att
för Nils Ferlin-sällskapets räkning kunna
binda in alla nummer av Poste Restante
från starten. En av våra medlemmar, Vera
Lundberg, har i samband med sin ytt från
radhus till lägenhet varit vänlig och skänkt
oss en komplett samling av Poste Restante
från och med nr 2 1969 till och med nr 1

2004.
Nu undrar jag om någon i sina gömmor

har tidigare exemplar, från starten 1962 till
och med nr 1 1969, och som kan tänka sig
att skänka dessa till Nils Ferlin-sällskapet?
]ag tar tacksamt emot dem på adress: An-

nika Luttropp, Surbrunnsgatan 55. 8 tr., 113
27 Stockholm. Tel: 08- 32 99 84 (kvällstid
och helger).
Vill ni att jag ska hämta tidningarna är

förutsättningen att ni bor i Stockholm. Då
gör jag det gärna efter överenskommelse
om tid och plats per telefon. Det vore roligt
om Nils Ferlin-sällskapet kunde få äga en
komplett samling av Poste Restante!

Gamla exemplar av Poste Restante efterlyses

Vem Lundberg hur skänkt en komplett samling
ANNIKA LUTTROPP av Poste Restante från åren 1969-2004 till Nils
sekreterare i Nils Ferlin-sällskapet Ferlín-sällskapet. Foto: Annika Luttropp



Ewert Ljusberg gästar Ferlindagen i Länna
Ewert Ljusberg, som fick Nils Ferlin-säll-

skapets trubadurpris 2003, gästar årets
Ferlindag i Länna i Roslagen, en dryg mil sö-
der om Norrtälje. Den äger rum söndagen den
14 augusti kl 14.00 på Kyrkvallen intill Länna
kyrka. Ferlindagen inleds med en tema-
gudstjänst i kyrkan kl 12.00
Ewert Ljusberg är så välkänd att han knap-

past behöver någon närmare presentation.
Tillsammans med Bernt Iohansson gav Ewert
Ljusberg ut en Ferlin-skiva 1988, till 25-års-
minnet efter Nils Ferlins bortgång. Den hade
titeln ”Splitter nya visor - Nils Ferlin” och
återutgavs som CD 2003.
Ove Engström skrev om sin kollega Ewert

i Poste Restante nr 2 år 2003 att han ”räknas
som en av våra största vissångare och under-
hållare. Med sin karisma och sina roande och
tänkvärda program lockar han publiken ut på
vådliga färder mellan komik och tragik. [- - -].”
Ferlindagen i Länna instiftades 1981 -tjugo

år efter Nils Ferlins bortgång - av Länna hem-
bygdsförening, som alltsedan dess svarar för
detta årliga evenemang. Här har många av
våra trubadurer framträtt under de gångna
åren.
I år firas alltså Ferlindagen för 25:e gången

i närheten av den lilla stuga i Länna kyrkby
som Nils och Henny hyrde sommaren 1944,
och där Nils då sammanställde diktsamlingen
”Med många kulörta lyktor”. Här vistades
paret av och till under några år. I december
1947 köpte så Nils Hstyckegodsetu Norrboda' - Iag är djupt tacksam för detta pris, sa Ewert Ljusberg när
5Ûm också1íggefiLän-nafÖf5afn1ing- han vid höstmötet 2003 fick ta emot Ferlin-sdllskapets

ESSE IANSSON Trubadarpris, Foto: Esse Iansson.

/ \ / \
Musikstund med Ferlin Medlelfl
på kønditori Kafferepet NILS FERLIN-SALLSKAPET
Torsdagen den 26 maj kl 18.30 blir man genom att sätta in
bjuder Nils Ferlin-sällskapet på en årsavgíften 150 kr
musikstund med NILS FERLINS VISOR (Studerande Och pgngignärer 100 kr)
på Konditori Kafferepet vid Ferlins torg 0

Klarabergsgatan 35 i Stockholm. pa pg 35 21 55 6'
Köp Dig något gott från Kaffe/tepets rika Glöm mte att skriva namn och adress.
urval Skriv tydligt, texta, tack!
Koppla av och njut! Hjärtligt valkomria!\ / \ /
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Lyckad kväll med prisutdelning
Ett 60-tal medlemmar - bland

annat en nybliven, som åkt
från Norge för att delta - mötte
upp vid höstmötet den 21 oktober,
Nils Ferlins dödsdag, då 2004 års
Ferlinpriser delades ut. Platsen var
Riddarsalen i Grillska Huset,
Stadsmissionens Konferens- &
Festvåning vid Stortorget i Gamla
stan i Stockholm.
För prisutdelningen svarade

Ferlin-sällskapets ordförande, ]an
Mårtenson. Katarina Frostenson,
lyriker och ledamot i SvenskaAka-
demien, fick - som berättades i
Poste Restante nr 2/2004 - motta
Ferlin-priset på 25 000 kronor.
Katarina Frostenson utkom un-

der hösten med en ny diktsamling
”Karkas - fem linjer” och ur den
jäste hon nu några dikten Katarina Frostenson mottog Ferlinpriset av ordförande Ian Mårtenson.

Trubadurpriset på 15 000 kronor gick till dramatik. Förra året utkom han med en ny
Finn Zetterholm som förutom att han är en { barnbok, ”Lydias hemlighet - ett magiskt
välkänd trubadur även skriver böcker och konstäventyr”.

- Ferlin har betytt mycket för mig ända se-
dan tonåren, berättade han för Ove Engström
som gjorde pristagarintervjun med honom,
publicerad i Poste Restante nr 2/2004.
- Hans dikter är som en sorts besvärjelser

eller predikotexter. Många strofer kan jag ut-
antill och rabblar ibland tyst för mig själv. På
ett vis är nog Ferlin för oss svenskar vad Sha-
kespeare är för engelsmännen, han har givit
oss bevingade ord att ta med oss i livets alla
skiften, sa han fortsättningsvis i intervjun.
Finn Zetterholm tackade för priset genom

att underhålla de församlade med egna visor.
För den övriga underhållningen denna kväll
svarade Monika Lilja och Sven Lilja med vi-
sor av Evert Taube, Henry Iserman reciterade
dikter av Ferlin och Lilian Ahlm och Tor Eng-
lund läste växelvis några av Ferlins kärleks-
dikter.
Som avslutning framförde Ove Engström

sin tonsättning av Ferlins enda valstext,
"Ölandsvalsen".Det var en helt igenom lyckad
kväll i en fantastiskt fin lokal!

Finn Zetterholm anderhöll med egna visor. ANNIKA LUTTROPP/ text Och f0t0
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”Värmlandskväll” kring Nils och Selma
Det var ett fullsatt audito-

rium som samlats till den
"Värmlandskvä1l” som ar-
rangerades Kungliga Bibliote-
ket i Stockholm den 6 oktober
2004. Kvällen var initierad av
Ferlin-sällskapet ordförande,
Ian Mårtenson och Karin Sö-
der, ordförande i Selma Lager-
löf-sällskapet, och på program-
met stod förstås landskapets
två stora namn, Selma och
Nils.
]an Mårtenson svarade för

en kort levnadsteckning av
Nils Ferlin och Karin Söder be-
rättade i en kort historik om
Selma Lagerlöf.
En av de två författarnas be-

röringspunkter var faktisktKlarakvarteren i Stockholm Ian Mårtenson, ordförande 1 Nzls Ferlzn-sällskapet och Kdrzn Söder, ordförande z Selma
Lu erlo - ll k thadeznztze utd "Vdrmlundskv¿z'll" om höllszI<un l Bzblzoteketoch efter det att Ove Engström ¿ 5%Ck;,f:¿:í_ S WE 7 En S g lg

framfört Ferlins ”På Aren-
dorffs tid” berättade Birger Haglund om Sel- fram, du nattens Gud . . .”. Maria Karlsson,
rnaS tid i de l<ända kvarteren OCh Sjöng Sedan styrelseledamot i Selma Lagerlöf-sällskapet,
en viSa av Bellman. och som skrivit en avhandling om Selma, be-
Lilian Ahlrn Och TOr Englund reeiferade rättade om hennes relation till sin alkoholise-

några av Ferlins l<ärlel<Sdíl<'ter OCl1 Ûve Eng- rade far, vilken avspeglas dels i den försupne
ström berättade om hans schlagerte>§_ter och prästen 1 ”Gösta Berling Saga", dels 1 ”Kör-
Sjöng Så Sin egen t0nSä'ftníng av "OlandS- karlen” från 1912, som är författarinnans mör-
valsen”, Nils enda nedtecknade vals. Han kagte roman
framförde även sin tonsättning av ”Cirkus”, Ove Engström framförde - påpassligt med
som skalden skrev till minne av sin mor, Elin tanke på ämnet - Ferlins ”En skål i bröder",
Nafhalía. tonsatt av Tor Bergner.
Tor Englund berättade medryckande om Karin Söder och lan Mårtenson avslutade

Eerlins resa till Köpenhamn och Karins Söder så en trevlig och lärorik kväll,
kvitterade med att berätta om en resa till Kö-
penhamn som Selma företog. ANNIKA LUTTROPP
När Selma Lagerlöf debuterademed ”Gösta text och foto

Berlings saga" fick hon en positiv recension
av Gustaf Fröding i Karlstad Tidning, hon fick
även ”uppbackning" av den danske litteratur-
kritikern Georg Brandes i Politicum i Danmark för nästa nummer av
1893. Därefter var hennes lycka gjord och hon
är inte bara välkänd i Danmark utan runt om P B
världen. Selma La erlöf fick Nobel riset 1909 B aS P
och blev ledamot av SvenskaAkademien 1914. -- d 31 É t- 2005
Birger Haglund sjöng åter Bellman, ”Träd ar en au us 1
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Dikten tr]/cktes i Norrtelje Tidning med femton års försening.
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"Inte ett ord om Nils Ferlin”
Norrtelje Tidning -för eller emot skalden

HARALD HULTMAN

|< larabohemen Nils Ferlin blev tidigt en Minmorfar var radiolyssnare, inte skivköp-
profil i pressen. Hans ömsom ironiska are. Han hade näppeligen gjort några nyför-

ömsom medkännande skaldestycken vann värv sen början av 30-talet då han från
folkligt gehör. Till en banalare bild av Ferlin Damaskus och Kairo hemförtobegripliga in-
som ostyrig stridstupp bidrog tidningarnas spelningar av arabisk musik.
karikatyrer och spaltskrönor. Hanblev en kän-
dis i de stora drakarna. Zarah Sfrmg Fel/lm
Men när skalden efter kriget lämnade Klara Tre ar senare korn nan arr r radie rYssna nn

och tog sin tillflykt till Roslagen ställdes för- _Zara_n Leanders nögsrarnda rerknrng aV Far
hållandet till pressen där på sin spets. Förhål- Jag rarnna nagra bronnnor ' rnsperad 1942 _
landet till lokalpressen, med andra ord. skrnfen aV lust denne Fernn- Da Preekades
Relationen mellan Nils och Norrtelje Tid- VeVgrarnrn°r°nen ner från Vinden een lag

ning blev tidvis frosg Versmakarens 190116- skickades att införskaffa två plattor, Zarah och
miska stil, dryckesfasoner och nattliga telefon- en fosterranask lussí Blörnng-
vanor störde kälkborgarnas trygga lunk. ”Inte Annars nerde Beern0Venf Slbenns een
ett Ord Om Nils pel-jin 1 den här tidningen” Hugo Alfvén till morfars musikaliska favori-
inskärpte chefredaktören Axel Ericsson. Hel- ter- Skane nan inre na slagit dövörar nn Orn
nykter jívsföríng var 01-tsbjadets princip han anat vilka brända och destillerade oceaner
Klimatskiftet dröjde. Men då det kalla kri- sern raskar deras srrnparr KnaPPasr~ Han

get förbytts i sin motsats kom skalden rentav
att medverka som notisskrivare i lokal- ,,.f_;-~--
tidningen - och det med en noggrannhet i for- - /." :_ “
muleringarna som fick Alf Henrikson att i en f'
dagsvers för Dagens Nyheter skildra hur skal- J t

¶ 1._,{¿I

den då kunde väga orden på guldvåg. Dikten
har tidigare publicerats i Poste Restante.

Det erzkla anslaget
Låt oss ta det från begynnelsen som jag minns
den. ]ag växte upp i Roslagen. Min morfar
Iulius Nordin var från 1909 Norrtelje Tidnings
chefredaktör och ansvarige utgivare, tidigare
verkställande direktör. Han var därtill råd-
man, redare, sparbanksdirektör, kommunal-
pamp, ordensdignitär och - nykterhetskämpe.
Generös men principfast.
Hans första läsupplevelse av Nils Ferlin kan

ha varit strödikter i tidningar eller tidskrifter. \
Allvarsdjupet och det enkla anslaget tilltalade
honom. Dessutom hade skaldens far varit tid-
ningsman och farfar präst. Att rådmanNordin
tagit del av Ferlins respektlösa diktböcker i
sin helhet förefaller mindre troligt- I så fall Nöjd 50-åring lasa Oasbaaef på 16-ange Hmzas Sms nu
borde srnåstadspåven ha reagerat. jMlh¿ílSHiHg1943-
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Rådman Iulías Nordin och hans dotter Svea Hultman portrtitterade av Léo Holmgren.

kände jll B9ll1'I18.1'1S OCl'1 StI'lI1ClbQ1'gS AV hälsgskäl lämnade den gamle råd-
trassliga leverne utan att ta avstånd från de- mannen nngefar Samtidigt det redaktienella
ras geni- rodret till Axel Ericsson, en beprövad journa-

När In0ffaf l944 laeie Med många killöff lyk- list och stilist men knappast vad man förakt-
1501' faSle han Sig Vid Clil<ien Hefdafna- Han lat fullt kallar kulturknutte. Det stípulerades inte
göra en aVSl<1'ifi aV Unge Fe1'linS P0e1Tn föl' att heller i kontraktet. Den nye chefredaktören såg
kanske publicera deniNorrtelje Tidning. Där Sern sin nppgift att efter förrnaga _ een den
hamnade dikten först femton år senare, då jag var inte dang _ föra arvet Vidare t k0n5erVa_
ijulnumret 1959 drog upp den på en l'16lSiCla- tiv, kristen, bondevänlig och helnykter anda.

Vadan denna föfsening? I ortsbladet möttes Ferlin nu med tystnad
l0f dikt fnå Vala än Så andlig- Men dikiaïen eller onåd. En nidbild av Norrtelje Tidnings

SjälV OCl1 hä1'1S ândedfäkt tål llfïte 1'11l6tS tgcknarg Nyström _ typggraf _

närhet. Legender ska framför allt inte tränga 1n5trerar nur poeten dar uppfattadee ”Den
Sig in i enS egen familj- K0nSinal'e1" kan bli kände Addarsnässkalden” levde inte upp till
0l>el<Va1na nnedjuf- prudentliga ideal.

Skaldeparet i Lanna
Då ortstidningen efter en diktafton i Norrtälje

Ungefär som i följande Ferlinvers:
»i /år /~>

.. 4./>._<_.¿_'_./,;,'°3'¿?3

I glada vanners mantra lag
satt gubbarna och söpo ßj el y
och skrattade ífulla drag
åt ryktena som löpo.

1945 förmodade att nygifte Ferlin lämnat '
bohemlivet bakom sig tog referenten grundli-
gen miste. Det stod tydligt då skaldeparet sla-
git ner sin bopålar i Länna och allt oftare pend- '\V
lade in till Norrtälje stadshotell för vidare ef- / ”I

tersläckning hos hugade och hågade. .sl\

/«
I ystra former blev det nattsexor i Norrtälje
inte bara hos stadsläkaren, landsfiskalen och
andra hedervärda borgare utan ofta nog hos
nykterhetsivrare Nordins egen dotter och

v-

_la

"Den kande Addarsnasskalden” tog illa vid sig av Rol

4 4'4*
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Visst odrd en notis
I advent 1948 blev Nils Ferlins 50-årsdag för-
stås livligt uppmärksammad av pressen. Men
redaktionsledningen i Norrtälje satte ner fo- f¿\
ten. Diktaren var numera ortsbo och visst värd nun: tj

mer eller mindre. Hemmansägare och förfat- "__f

tare, an sen? Lokalt hade han ingenting utrat- , ~_ =- .\

tat. Norrtelje Tidning Skulle inte formulera : _» vi

någon blomsterkvast. “ ~ ; '

. _. ta

en notis på familjesidan bland andra jubilarer lå _5,¿ * e

under den namnlösa rubriken 50 år. Varken (S5
4 / Ä

t l
Min mor Svea Nordin-Hultman, som sva- r-. '

rat för det kamerala på NT men också skrivit L 'M7 ¿

vers och kåserier, blev upprörd. Själv hade hon in '

lämnat företaget, och min morfar var vid det i /,..»f""
här laget oförmögen att vare sig tala eller llíl
skriva. Hon genomdrev dock en annan be- I/ml
handling av skalden i tidningen. I affekt skrev lf f/
hon en spontant personlig hyllning under rub- ”tiken Får jag ge dig några blommor, Nils Karikatyr av chefredaktörAxel Ericsson.

Ferlin? Hon valde att anknyta till en vers-
stump à la Grönköping som hon ägnat Nils
några år tidigare. Den slutade:

Men hur det a'r och hur det låter
så finns det alltid nån som tror
och alltid någon människa som gråter.
Da har gjort ditt, min storebror.

Trots svårigheterna Ville hon göra ett försök Rubriki Aftonbladet till Sören Larssons artikel 1972.till diktarporträtt ”ty den som är rädd för
Getsemane har alls ingenting att få eller ge”.
Hon tackade för vad Nils gett inte bara henne inin morfar avled Då nade det inte stått en
0011 h@11l1@S familj Utan Så många ändra- l21, rad omNils efter 50-årsdagen. Sören har själv
inte var det lätt att finna Ord att hylla en indi- ägnat en stor artikel 1 Aftonbladet åt förhål-
vid och poet som redan ”tänkt alla tankar, känt iandet, Inte en rad?
och gett uttryck åt alla känslor, grubblat och
våndats mer och skrivit bättre verser om livet ff
Och döden än de flesta". Så fick hemmansäga- Det var ju anmärkningsvärt, eftersom han
ren, ”drömmaren och dåren” Nils ändå sina bodde i spridningsområdet, mindre än två mil
Vildvuxna blommor iNor1-te1]'e Tidning Käns- utanför Norrtälje, och alla andra tidningar skrev
lan var inte att ta miste på, det gröncopensiska så 1_nYCket Om nonom- lag försökt? rätt Snart få
stilvalet till trots. Läsare som anat en makt- _SknVa Om Ferhn' men Chefredaktoren Axel Er'
kam rea erade ositivt. Nå ra skickade lcsson Sa: . . _. . .blømïnor än tack P g - Inte ett ord om Ferlin 1 den har tidningen,

kom ihåg det.
Ferll-ns n(1mH tabu Anledningen till detta förbud var ett nattligt

telefonsamtal.
Men motvlllan Var nu kompakt 1 redaktløns' Det var Ferlin som ringde när Axel Ericsson
ledningen Ûcn Fefnns namn närmast tabu- låg och sov. Han ville att tidningen skulle köpa
Blivande TV-producenten och senare styrel- en dikt av hans vän Osvald Lindsten, som han
seledamoten i Ferlinsällskapet Sören Larsson just då var tillsammans med. Axel Ericsson be-
korn Son] Voløntäf Samma år som rättade att Clë lIVå hade fÖI'6fí:1lllt åtSl<llllglI befu-
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sade. Han hade sagt till dem att han inte ville De adel-tons pl-í5_ Skalden Skulle använda
diskutera atktköp Sa dags Pa dygnet/ man att pengarna till att borra brunn, det var allt Sö-
aet gtak bra att komma tgen nasta dag' ren mindes av telefonsamtalet. När diktsam-
_ Hata natten han atom Pa och ringde' tag ta lingen Kejsarens papegoja kom 1951 fick han

av ttttaa att stat' man aa tottaatta dam att Vaf' faktiskt skriva om den, erinrade han sig också
nas 1 den. Dagen efter ringde fru Ferlin och fra- i Aftonbladet
gade om inte tidningen ville köpa en dikt av Nils
Ferlin. Då sa jag att Norrtelje Tidning klarar sig Pick inte citeras
br: utan ïerhna f . k 0 St f 0 Sen Sören slutat 1951 blev det tyst om Ferlin i

elläfe OII1 et e1'I1t1O I'OnOI' på PO GH rån
Ferlin. Det skulle vara ett bidrag att köpa kultu- Natttette Ttdnang' Metaarbetaten Manfred
rellt material för, vilket tidningen tydligen inte Wlesaf som redtgaratae bade kutttlrstaatten Och
annars hade råd med, stod det på talongen. den latta sidan, tillholls att varken namna po-
Axel Ericsson skickade tillbaka pengarna och etens namn eller saxa honom under Dagens

hörde Sedan aldrig något Om saken. citat. Namnet Ferlin skulle inte förekomma.” så kom 1955.
Då Axel Ericsson oväntat avled 1955 föll det

så långt SÖI611 l_.a1'SSOI1lAftOI1blâCl9t 1972. Ef- på min 10tt att ta Över ansvaret 1\/[ed praktik
ter hand veknade chefredaktör Ericsson och Och franska journaligtgtudíer 1 bagaget hade
lät SÖIEYI gÖI'a En l<OI't l1'ItG1"VjLl när Ferlln fått några år medverkat i tjd1'1ir1ger1_ Sgrn Sve-

riges yngste chefredaktör fick jag
följande hälsning från Norrboda
med anledning av vaktavlös-
ningen:

Högsta tid att skifta ror
tyckerera an du tror.
Na ar vårföroäntan stor.
Kurs och segel satt, min bror!

Den versformen nyttjade skal-
den nästan bara i dedikationer
och gästböcker. Tonen var kackt
maritim och budskapet under-
tecknat ”gammeljungman Nils
af Norrboda”.

Slit och styogöra
I mitt tack svarade jag att styr-
kan var liten, resurserna små och
pressen så sliten att texten blev
grå. Boktryckeriet utgjorde en
särskild belastning. Det gällde
verkligen att spotta i nävarna.
Konkurrensen skulle sätta re-
daktionen på kraftprov.
Nils riposterade att han för-

stod problemen. ”Tror du inte jag
minns vilket styvjobb spalt-
skrivande kan likna?” Hans far
slet ut sig som landsortsredaktör
och själv hade Nils murvlat på

Nils och Henny Ferlin med en gast, tio år efterförvärvet av Norrboda 1957. .

Foto: Manfred Wiese Bergslagernas Nyheter. Tids nog
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//_/ñD%7lHA&\¶»_\skulle skutan vändas även om kursomlägg- j

ning inte lyckas för alla. ,

När vi senare diskuterade hans medverkan
i Norrtelje Tidning gällde det knappast
nyskrivna dikter, utan ett eller annat äldre
poem. Eller notiser, faktiskt. Det både värkte
och kliade i pennfäktarfingret, försäkrade skri-
varen i Länna. in "^ ~ ”

~ >“\\//\,Ü- ' '

Korthuggmz notiser
Visst blev det emellanåt några rader från Nils, “<-
förmedlade av diktarparets alltiallo Hjalmar

A

Almstedt. Mest plitade väl Nils ner sina små - V ' f
notiser för att ge ”Addarsnäsar'n” - så kal- 'W ' ll 'i

D

lade viHjalmar-en förevändning att använda , 'r
redaktionen som värmestuga i Norrtälje. . M

Hjalmar kunde dyka upp vid kaffedags och »

lämna ett par mödosamt präntade noteringar.
Korthuggna och anonyma. Stilistiskt passade
de inte alls in i notisflödet. När jag en gång
bad att åtminstone få signera med skaldens
initialer svarade Nils att ”då tror dom bara Hmfld H””"W' feckmd W Börje Clesso”
att du snott ur Nordisk Familjebok. Nej, låt
det hellre vara”.

Då Nils inte Ville bh Störd i te1ef0n aV lOur' Tidning. Detta är till en del den prosaiska san-
nalister eller diktarbröder kunde han lite ningen Om poetens bjänkare ibjadet Undan_
skärntsamt skylla på sina notiser till Norrtelje flykten gav upphov nu förestäjjnjngen att nan

regelbundet medverkade där. Det förklarar
väl också Alf Henriksons stump i Dagens Ny-
heter.

/

.\_-._

9.
\:

”Ing ska ställa upp”
Visst utvecklade Nils och jag kontakten, även
om tiden efter 1955 för skaldens del innebar
längre sjukhusvistelser. Ångest, smärtor och
varjehanda krämpor hade tidigare mest han-
terats i öppenvård. Nu följde de sista svåra
åren. Periodvis hade vi då föga förbindelse.

Men när han 1957 tagit sig samman till dikt-
samlingen Från mitt ekorrhjul ville han ge
Norrtelje Tidning nyheten först. Vi enades om
att Manfred Wiese var lämpad som intervju-
are eftersom han också var en noggrann foto-
graf.

- Han laddar med flera rullar, lovade jag.
- Det blir väl pärs och pina. Men jag ska

ställa upp. Det lovar jag, sa Nils. Och Henny
skulle sätta på hurran.

Nyheten slogs upp över flera spalter på för-
sta sidan. Även om artikeln i sig inte var sär-
skilt djupgående resulterade besöket i en bild-

Nils Fem” mm 1957_ Foto; Manfred Wiese skatt som inte minst Poste Restantes läsare fått
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Vid 100-drsrninnet 1998 hyllades Nils Ferlin med tre helsidor dv Hdrdld Hultman i Norrtelje Tidning.

glädje av. Flera av tidskriftens blivande och den förbrända ironin oftare vek för renare
f d n ivelser forblev han i bysamfalligheten enomslagsbilder togs den gången av Man re 1 g

Wíese. utanförstående särling”. I Roslagen hade bro-
der Nils ändå samlat sig till nya betydande

óßårmgen hyllades diktverk och inte utvecklat "andra ålders-
Näf 6O'åf5dagen närmade sig köade gratulan' tecken än en påfallande kursiverad dödsläng-
terna i Norrtelje Tidning. Evert Wallert skrev tanf
en Prosadikt På temat ”Du hörde h0n0m Inte ny, för all del. Men allt tydligare och
k0mm-3 _ Vi hörde h01”l0m g@1"l01T1 dïgu- djupare. Den kändes påtaglig långt innan skal-
Ijulnumret 1958 gjorde roslagsdiktaren Ei- den 1åg på sitt yttetSta_

nar Malm ett försök att ringa in sin skalde-
broder. Ferlin 60 år? ”Och jag som trott att han RÛCZÛ föl” Segl6lf5e7”l

Då vi sista ån en sågs i Uppsala förhöstenredan levat i tusen - så bottenlös eller snarare g g
tidlös är kvintessensen i hans djuptonan e
dikt som innerst inne ha

d 1961 var Nils redo för seglatsen. Han gick bort
ndlar om människan den 21 oktober. Vid det tillfället befann jagmig

som ett hjälplöst kringvirvlande stoftkorn i på ett lite längre besök i Moskva. Före avre-
universums ofattliga tomhet: en sång som ald- san hade jag berett Norrtelje Tidnings hante-
rig kan förlora sin giltighet." ring av dödsbudet.
Skalderna hade träffats och utbytt diktsam- Det blev förstås många minnesord. Län-

lingar ibörjan av 30-talet. Men först sedan Nils naprosten Sven Solen var vidtalad. Han hade
ett dussintal år senare abdikerat so ° ' " " ' '

misk skaldefurste i
m bohe- statt Nils nara och ofta besokt honom vid sjuk-

Lucidors och Bellmans ef- bädden. Hans minnesruna fick den tvåspaltiga i

terföljd återknöts kontakten i Roslagens famn. rubriken En sträng moralpredikant.
Vid halvsekeldagen hade Einar Malm gett Skalden hade aldrig klagat över sitt öde,

kr v rosten och fortsatte: Nils Ferlins styrkauttryck åt ”en from förhoppning att den ros- S e p
l° i hans lidelse för det som är äkta och santlagiska jordnärheten skulle skänka honom fot- ag

k ch hans skar a blick för det uppblåsta ochoch rotfäste och fylla hans bröst med fris a o p
n emellertid inte oäkta. Han var en sträng moralpredikant, fastflöden. Sig själv kommer ma

så lättvindigt ifrån - allraminst när man e

Nils Ferlin. Sitt dunkla arv, sin förtvivlade ord. Han såg döden som den store avslöjaren
grundsyn behöll han - och även om gycklet och utjämnaren.”

h ter han ofta klädde sin förkunnelse i gycklarens
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Ett ljust avsked
Till den ljusa begravningsakten i Heliga kor- /W.:....»

sets kapell på Skogskyrkogården i Stockholm
mötte författare, konstnärer, diktälskare och ,¶ä/;,,^jl§,I:3

personliga vänner upp i hundratal. Norrtelje l'jl\'

Tidning företräddes av både chefredaktör och /7 så .K l l
styrelseordförande. Henny blinkade och sa att ~' H Kr
”det här skulle somliga ha sett". l

Mycket har sagts och skrivits om den folk- l lïlj il «§^l3l*{ ,

käre poeten efter den novemberdagen 1961. \=f«“jM wíl' * “¿°'>\:\t
-l

,f“' 7/in

íïà
W-

k\

Ofta uppstår annars ett tystnadens vakuum M .

kring författare efter deras bortgång. Så blev W
det inte med Nils Ferlin. Hans ord lever av _,l'\j ,¿

egen kraft och når oss ständigt i olika ton- ' \\_\ \

sättningar och utgåvor. Forskare och \ /yr/1

trubadurer fördjupar bilden. , L<<\\/
Ferhnsänskapet häv' Skiss av Harald Hultman.

dar hans verk och efter-
mäle. Norrtele Tidning . .
hör sen länge till de trog- Nlls
naste minnesvårdarna. . .
Då jag 1968 installerat mlnne
Esse Iansson som kultur-
redaktör i Norrtälje tyck- Vad är ”Ü Säg”
tes vida perspektiv och när Dödens beslungaïe

Esse]anss0n,kulturredak- lOl<alâ Vi1'1l<llI'lgaI' lika sluts iden åtrådda
för på Norrtelje Tidning tryggade_ Nils Skulle mnllensfamntag?
1ï?68'?9'Sed'm1999 mjuk- sitta i orubbat bo. Esse är [mef-tor for Poste Restante. Q

Fm.Û__CWtLundb¿ud ju sjalv från Länna och Inge” ”W bfklaga
hade flitigt rapporterat mms ÜÛQÜSÜWS-

om Ferlinsällskapet långt innan han blev re- All” ma ”mm honom
daktör för Poste Restante. mullens ro'

Drömmare 0Cl1 dåre Genom en fasans öken
Nu är vi fjärran från den istid då poetens namn kämpade han sigfram
praktiskt taget var tabu i Roslagens husorgan. till den stund
När skalden 1948 harangerades som dröm- då Uf17'ld611S 01”0 vek
mare och dåre i Norrtelje Tidning - i positiv 0Cl”l änden l?låSíE ut
mening men anstötligt för några - var ut- med l1öStvi11ßlr11”m1

trycket i själva verket en återklang av Nils som en grå liten fågel
Ferlins egna ord från debutbokens allra första müí í11g6111^fll1”lSll11”lUl.
sidor.
Nu kanske belackarna har läst ett stycke H]/Cklfftfieíß 0011

längre. orattens bekampare,
sanníngensfolkkare poet,
vi känner stolthet över

Harald Hultman var 1955-71 chefredaktör för att du var Uår gäst
Norrtelje Tidning och på 1960-talet också ordfö- här 1' Roslagen
rande 1 Roslagens konstnarsgille. 1971-78 var han Vårt tack vårtfarväl I
korrespondent 1 Wien och darefter chefredaktör for ” '

Östgöta Correspondenten. Från 1980-talet verksam
som kulturskribent i svensk och utländsk press. EVERT WALLERT
Han har publicerat ett tiotal skrifter och böcker.
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Äntligen har ett permanent
Ferlinmuseum invigts i Filipstad
Lördagen den 12 mars blev en minnesvärd förväntan spred sig. Kulturföreningen Kulörta

dag för alla Ferlinälskare. Det var dagen Lyktor har idag övertagit kommunens tidigare
då Museet Kvarnen i Filipstad tog steget från ansvar för driften av Kvarnen och det var där-
bygdemuseum och konstsalong, till ett för helt naturligt att det var föreningens ord-
Ferlinmuseum. Dikt och visa fanns givetvis förande Hans Nahlbom, som hälsade besö-
med på programmet och som en extra krydda karna välkomna. Bland talarna fanns också
visade Bertil Hladisch sina porträtt på mor- Ferlingruppens ordförande Bengt-Olof Löf
bror Nils. och konstnären Bertil Hladisch.
- Äntligen en permanent Ferlinutställning Bertil anknöt till familjen Ferlins nära kon-

i skaldens barn- och ungdomsstad Filipstad, takt med Ferlingruppen genom åren. Till en
säger Ferlingruppens ordförande Bengt-Olof början inte minst genomBertils mamma Ruth,
Löf. Nils Ferlins yngsta syster. Nu visade familjen
Att invigningen av Nils Ferlins museum sin uppskattning och överlämnade en gitarr

väckte intresse, märktes av den stora tillström- som varit i Nils Ferlins ägo. Ett fint blickfång
ningen av folk. Museet Kvarnen fylldes och i utställningen! Gitarren för övrigt en gång i

Samtidigt med museiinvigningen, öppnade Bertil Hladisch en konstutställning med porträtt av morbror Nils.
Foto: RolfMårth
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Vissångaren Rolf Mårth, Ferlingruppens ordförande Bengt-Olof Lof, konstnären Bertil Hladisch, kommunalrådet Anders Nilsson,
ordföranden i Kulturföreningen Kulörta lyktor Hans Nalilbom och skådespelaren Calle Stjernlöf, medverkade i programmet när
Perlinmuseet på Kvarnen invigdes.
Foto: Ann Sjöberg

tiden inköpt på Fernströms musikaffär i Filip-
stad. Affärsägaren Albin Fernström skrev
egna kompositioner och till några köpte han
texter av Nils Ferlin och det ledde i sin tur till
skivin-spelningar. Rallarevalsen och
Skidlöparvalsen, är ett par exempel från det
samarbetet.
Själv hade undertecknad (RolfMårth) nöjet

att få uppträda med några visor, tillsammans
med reciterande skådespelaren Calle Stjernlöf.
Mitt musikval utgjordes av Ove Engströms
tonsättningar av Barfotabarn och Cirkus och
egna musiken till Det finns så många gårdar.
Calle Stjernlöf läste bland annat Skymning, I
folkviseton och Vid diktens port.
Kommunalrådet Anders Nilsson klippte sm Brolin hur

bandet och förklarade utställningen invigd. Ufíffßfmâïvm
Det gjorde han med en travestering av Ferlins 1;:t':fStäll”i”ge”'
dikt"NÖjen, där Kvarnen nu har :en och annan Benšboløf LO-lf
utställning och Ferlm att titta pa.
Ia där fanns mycket att titta på för premiär-

besökarna av den nya utställningen. Från de fått en speciell uppmärksamhet och den som
tidiga åreniFilipstad med Cirkus Tigerbrand, vill fördjupa sig, kan läsa vad som är skrivet
marknaden Oxhälja och revyer och kupletter, av och om Ferlin.
till ett rum där besökarna kan slå sig ned un- Utställningen har kommit till efter formgiv-
der en stjärnhimmel och lyssna till när skal- ning av Sara Brolin och både Kulturföreningen
den själv låser sina dikter. Ferlinvisorna har Kulörta lyktor och Ferlingruppen, har prak-
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Det var många som samlades för att vara med om invigningen. Har är det skådespelaren Calle Stjernlöfsom laser dikter.
Foto: Bengt-Ol0fLöf

tiskt medverkat i arbetet med utställningen,
där konstnären Ianne Samuelsson varit till
stor hjälp.
Egentligen är Ferlinmuseet något man vän-

tat länge på, inte bara i Filipstad. Att Ferlin
och Filipstad är begrepp som hör ihop sattes
definitivt på kartan, när Ferlinstatyn invigdes
i maj 1975. När Ferlíngruppen sedan kom till
1983, för övrigt samma dag som Ferlinfrimär-
ket i valör 6 kronor gavs ut, ingick arbetet med
ett museum i planerna. Till en början blev re-
sultatet en Ferlinhörna på andra våningen, när
Museet Kvarnen invigdes 1986. Sedan följde
flera år med sommarutställningar med Ferlín,
i Kvarnens konstsalong. Den 12 mars 2005
togs steget till ett permanent Ferlinmuseum,
som både idémässigt och utrymmesmässigt,
har ambitionen att utvecklas.

ROLF MÅRTH
Ferlinmuseet på Kvarnen i Filipstad
t__91 0590'151 98 RolfMårth provspelar Nils Ferlins gitarr, somfinns att
Oppettlderï Tisdag-Söndag 13-17. beskåda på museet i Filipstad. Foto: Bengt-OlofLöf
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CIRKUS
Text: Nils Ferlin Musik: Ove Engström
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Tonsättningen av Nils Ferlins dikt ”Cirkus” gjorde jag var salig Tor Bergner, av Ferlin döpt till Broder Tor, som
våren 1981 inför min första Ferlinturné, som skulle gå när han hörde min tonsättning sa:

av stapeln på hösten detta år. Med på turnén var sex duk- ”Ove, gratulerar - du har upptäckt och musikaliskt ge-
tiga musiker ur Strängnäsensemblen som också kom att staltat scenförändringen i tredje versens cirkusliknande
medverka på min första Ferlinskiva, ”I livets villervalla”. utrop: Succén var klappad och given, parketten glad och
Där låg ”Cirkus” som öppningsspår. Genom åren jag förnöjd etc. Nu tror jag Nils applåderar i sin himmell"

haft äran att sjunga den på scener runt hela landet lik- ]ag blev oerhört glad över berömmet.. "Cirkus" har sen
som i radio och TV. dess en central plats i min Ferlinföreställing. Nu förbere-
Iag tycker själv att det är en av mina bästa de-rjag en nyinspelning av den på min kommande, tredje

tonsättningar, men i början fick jag många gliringar av Ferlinskiva.
kollegor: "Hur vågar du ge dig på en Ferlindikt som Lille
Bror Söderlundh har tonsatt?” Den som gav mig modet OVE ENGSTRÖM
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Broder Tor i vardagsrummet
GÖRAN HOLMQUIST

I/ Rolf Holmquist med familj önskas en god men också gamängen, den underhållande
jul 1960! Vännen Tor Bergner”. sällskapsbrodern som visste sin roll. Han om-

Så dedicerade den före detta artillerivolon- famnade den förskräckte taxichaffísen och
tären Tor Bergner sin víssamling ”Fjällviol och kySSte honom på kinden - i Norrbotten! - och
anemone” till min far. Tor Bergner var född kallade honom sin bilburne broder.
1913 och fem år äldre än honom. De var kurs- Min far Ville bjuda på något att dricka.
kamrater vid A 8 i Boden i mitten av 30-talet - En kopp kaffe?
och de behöll en viss kontakt genom åren. Som - Nej, tyvärr, magen tål det inte, ursäktade
pojke träffade jag vid ett par tillfällen den sig gästen artigt.
yvige visfarbrorn. - Men något annat då. Te, läsk. . .?

Entrén var magnifik! Artisten klev in i vår Tor Bergner skakade beklagande på huvu-
hall och slog ut med högerarmen i en drama- det.
tisk gest. - Men en konjak kanske? dristade sig far-
- Systrar och bröder, jag är lycklig! Iag har san att fråga.

gråtit _ . . Tor Bergner lyste upp och bugade djupt.
Pojken hukade bakom närmaste möbel; vad - Tackar, tackar!

var det för galning som kom på besök? Så- Det blev en afton att minnas, där inte bara
dant blev mitt första möte med Konst & Dikt. Vad huset förmådde av bryggt och destíllerat
Tor Bergner föredrog, på förslag av Nils Ferlin, konsumerades, utan också"verser deklamera-
att kalla sig Broder Tor, sedan han anlänt till des och vådliga skrönor med viss autentisk
Klaras bohemkvarter efter kriget. Ex- prägel fick småstadsgrabben att gapa.
norrlänníngen hälsade på hos min far, kom- Den vittfamnande berättade om glädjen och
písen från volontärutbildningen. äventyret att ha haft flera hustrur - dock inte
Tidigt på hösten 1960 var pappa en av iní- samtidigt- men att de alla fortfarande var de

tiativtagarna till ett återseende för klassenmed bästa vänner. Han förtäljde också om gene-
anledning av 25-årsminnet. De hade varit rösa systrar och bröder i med- och motgångar.
dryga 30-talet unga män den gången och de Min far har berättat att han kvällen före ett
flesta hörsammade inbjudan. Tre var kvar vid Viktigt skriftligt prov i furirskolan hörde
A8, bland dem just styckjunkaren Rolf Holm- gitarrklinkande från duschrummet. Där satt
quist vid Ättonde Artilleríregementet i Boden. Tor Bergner hukad över gitarren och plockade
Det var han som gjorde det mesta av ut melodier eftersom akustikenvar så bra där.
efterforskningarna för att få tag på de tidigare - Men Skrivningen . . .? undrade min far.
kurskamraterna. Och en av de återfunna var - Ah, jag begriper ingenting av allt det där,
tonsättaren Tor Bergner i Funäsdalen. svarade Tor obekymrat, och fortsatte musi-
I Norrbottens-Kuriren fanns den 29 septem- cerandet.

ber ett referat samt ett foto med bland andra - Det blev aldrig någonmilitär bana för ho-
just Tor Bergner. I artikeln berättades att ”Ef- nom, som farsan efteråt konstaterade.
ter en rundtur runt Boden avslöts dagen med
festmiddag där tonsättaren och skalden Tor Ett möte 1' Gamla Stan i Stgckhglm
Bergner Undefhön med Sång/ musik 0Ch feïí' Något år efter kurskamraternas återträff
tation-” mötte hela familjen honom i Stockholms in-

nerstad. Pappa berättade just omhur bohemer
Estraclör, gamäng och sällskapsbroder och kulturpersonligheter förr umgicks på
När Tor Bergner, eller ”Totte” som min far Klarakvarterens caféer och i Gamla stans kro-
kallat honom, klev in i radhushemmet vid gar, då en elegant men ändå uppknäppt herre
Luleälven var han den etablerade Estradören, kom gående.
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Estmdören Tor Bergner
ifall uktionpå scenen.
Foto: Esse jansson.

- Nämen tjenare Totte” hälsade farsan och stan, med gitarren prydd av ett lappsnöre. Då
den stilige herrn hejdade sig som i en tanke stördes jag, tonåringen i Bov Dylans fotspår,
och lyste upp. av de stråkar och gammaldags vistradition
Från det där mötet i en gatukorsning kom- som genomsyrade de fjorton melodierna Bro-

mer jag ihåg hur Tor Bergner plötsligt anro- der Tor tonsatt. Men strax insåg jag förstås,
pade en ung polis, klappade om denne, åbe- att arrangemangen av orkesterledaren Lennart
ropande ett själsfrändskap som mest tycktes Hanning var rätt tänkta.
genera konstapeln.
Broderskapet bar inte riktigt över genera- T0;f ”gav lip gghfgyt åt rim gch pers] ”

tlenerna- I teaterföreställningen ”Cirkus Tigerbrand”
Som Bo Teddy Ladberg skrev på konvolutet om Nrjs perjrn, nano jrv oen rid/ pa

tlll nans rörsta albuln I/Breder Tor//3 I/Mölllgen Helsingborgs stadsteater många år senare, in-
skulle han i vissa svarta stunder kunna tänka grek drkrer roneatra av bjand andra Tor Berg-
slå utesluta breder Pellsenf rnen det skulle l ner. Det var trivsamt, men utan den smärtande
så fall endast drabba unga färskingar, som inte nerv ooh der rnorka Stråk av nordisk rne1an_

rlktlfšt nar rörstaelse rör slungande bröder er' koli som så tydligt hörs i dikterna och visorna.
ter en afton på Källaren Freden, den Gyllene”. Oen aven om Skådespelarna tog nr Svangarna
lag tralrade neneln bara Ytterllgare en gang- där uppe på scenen vill jag påstå att det var

Broder Tor framträdde på Bodens stadsbiblio- rojrgare errkns den dar gången r barndornS_
tel< _ kan det na Varlt 1966? _ een anörarna hemmet då Ferlins tonsättande broder med
fyllde det lilla rummet. Han var underhållande Senvnng gav jn, oen fart ar rrna oen Vers!
och sirligt chevaleresk. Gjorde en alltför yvig Ajjt begrer, jag Vaj rnre da, dar jag srorogr
gest i en deklamation och var nära att välta en nojj rnrg bakom de Vuxnas gjarnrnande, rnen
Vas rned blenlrner Fangade den uPPlnarl<salnt jag minns än hur den storvulne mannen bar
med en snabb rörelse och utbrast spontant att: rned sig Vnrneebord orn ett annar jn,-I en an-
”Man ska Varda det Vaekral" nan värld, andra möjligheter och nödvändig-
Det kan na Varlt det aret lag Pa lularten rlek heter. Han spelade nog lite teater, trivdes i rol-

albumet där Broder Tor besjunger Nils Ferlin, jen som overjevande Kjarabonern, men nan
Blrger Vlkströlnf Elnll Hagström/ Hellner gav en pojke aningar om en tillvaro bortanför
Grundström een slå slalV~ Pa elnslagstetet star ett inrutat yrkesliv och småstadsmentalitet.
han med svårmodig min i en gränd i Gamla Tack, Broder Torg
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Helmer Grundström - "glesbygdens
ESSE IANSSON

I förra numret av Poste Restante (Nr 2/2004) dan. Men så delade han också sin tid mellan
uppmärksammades tre hundraåriga, Klara och boxningsgängen-han var lika hem-

framlidna, författare. Det var Per Nilsson- mastadd i båda lagren. Man kan säja att Hel-
Tannér, Olle Svensson och Iohannes Edfelt. mer var en ömsint fajter med en laddad
Det kom snart ett brev till Poste Restantes re- vänsterkrok/'
daktör från Hans OAlfredsson, medlem i Nils
Ferlin-sällskapet sedan många år, som bland Född "lølïlgí 1101 i Uälßl
annal skreVï Helmer Grundström var född 1904 i Grund-
”Men lag Saknar en l00'arlngf Helmer sjö by, ”langt nol i väla” som det heter i en av

Grundström, Ferlins broder i Klara och nano dikter_ ”Han nade Samma torftiga
Ferlinstipendiat tillika. Han skulle ju också ha nakgrnnde- oen nppväxteiände som de esta
rYlll lee l ar- Sem dn Säkert Ver nar det l da' 30-talsförfattarna och klarabohemerna. Som
garna k0rn1nll nl 'Wa bösker aV nans ung arbetade han som flottare, vägarbetare
posthuma hand, ett fylligt dikturval (120 dik- oen timmernnggare Vägen nt i *Stora Väriden*
ler) bellllal Del ar neg (KVlnls rörlagl Oen en och till Klaras villervalla gick via lantmanna-
llkaledes rYlllgl (259 sld0r) nrVal aV nans ll' och folkhögskola", skriver Sven O. Bergkvist.
diga journalistik, betitlat Skogens talan (Ord Heimer Grundström debuterade 1929 på Ti-
& Vlser rörlaål- Kanske nar dn redan reeen' dens förlag med diktsamlingen "Skum". Två
seral l NT? år senare kom på samma förlag ”Här nere på
Hur som haver, nog kunde väl'n Helmer få iorden”, oen 1939 ”Detta är mitt iandff på

ett ord i. . .nej inte i Clarté utan i Nils Ferlins Wanistrom gt Widstrands foriagl for att nu
Oen dln rörnamllga skrlrl-H nämna några av de tidigare utgåvorna.
TYVarr mlesade redakleren _ een lngen an' Sven O. Bergkvist skriver att ”Helmer

nan kem lYdllgen neller lnag ' denne ldnllar- Grundström har i sitt skapande ständigt åter-
Oen erlereem lag lnle langre ar Verksam l vänt till sin norrländska ursprungsmiljö. Han
Nerrlelle Tldnlng nade lag lngen llllgang llll har skurit realistiska bilder ur landskapets
nagra reeenelensexemlalar- aV de namnda karghet och berättar i personlig klartext om
nöekerna- människor i kallblåsiga ödsligheter. Men hans
Men laekf Hans 0 rer nlalamarksamnelenf ofta grovkorniga dikter har en inneboende

och den vänliga raden på slutet i brevet! Här Veknet oen många av dem är oekeå Sångbara
kemmer nn nagel Om Helmer l erlernand/ och flera av dem har tonsatts, bland annat av
men beklagllgl n08 larde lag lnre kanna n0' vännerna Tor Bergner och Thorstein Berg-
nom och får därför nöja mig att citera vad ett manj'
par andra har skrivit.

”Blev hela folkets poet”
Tungwkmren 1 Klum Helmer kom tidigt till Klara, ”redan i början
l boken l klaranenemernas Varld" aV 5Ven av 30-talet, på Ferlin och Arendorffs tid un-
O. Bergkvist och Dan Mellin (Carlsson Bok- der (jo5mopo1iteepoken", skriver Sven Q
förlag/ 1993)/ skfíV9r 5Ven Ü- BerSkVlsr nn' Men det skulle ta tid innan "särlingen Hel-
der rnbrlken ”HelmerGrundström _ ldngVlk' mer” slog igenom som diktare.Det var, enligt
rare l Klara" lnlednlngsvleï "Manga klara' Sven O. först i samband med ”När skogens
nenemer rlek rlnna sel l arr Vara /ganska rna' källa sinar ”- som utkom till hans 70-årsdag
ger om ben, tillika om armar och hals', för att 1974 _ som nan niev neia foikets poet
än en gång citera Nils Ferlin. Men det farms "Man gjorde ett Stort TV_nrogr¿-im kring no_
tungviktare också när det gällde dansen i nom oen nano diktning oen man iäete nano
nasarevalsen. Helmer Grundstrom var en sa- dikter oen eiong nano tonsdtta Visor"
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Dante”och Nils Ferlins broder i Klara
”Fast det var lite sent", menade Helmer på Mdafe är mngångafna 1 ett Paf 50'ta15'

Sven O. Bergkvists fråga hur det var att vara Samlingar/ Skriver Tom Hedlund/ ”där det
kändiS_ kantigt lakoniska löses upp och versen ofta

får Visans karaktär."
Om boken ”Skogens talan" skriver Torn”Glesbygdens Dante” f

I Svenska Dagbladet (30/ 11 2004) skrev Tom Hedlund: De? aíseyarda b1fedçlenídGru_nåí_Hedlund de bada bocker utkom stroms Journa isti sa som vi moter en i e

samband med 100-årsminnet av Helmer 33 textelïsom Balgård haar Saånlalï' kanskeGrundströms födelse och som Hans O A1_ OVe1'1'aS ä. FOI'1,1tO1'I'1 lngaen G S 1 I'1I'1gäI' äV
f d d ttb D kt 1 t,,D t sïogsarlbete 1 itiorråzller samernas sëtuation,re sson nämn e i si rev. i urva e e
är no ,, har redi erats av Lennart Frick och s river aniniiera ereserepor age ranvas-

S 8”Skogens talan", som innehåller ett urval ,dd_ tra Irland och London, och han rapporterar
nin s- och tidskriftsartiklar, har redi erats av som krígskorrespondent fran norra Finüland"Gušnar Ba1gård_ g [get framgår också att G-unnar Balgaligd har
Tom Hedlund Sknver bland annat: ,,Gmnd_ en iogra i over Grundström under ar ete.

ström var en av Klarabohemerna, och hans /1Den(Ér Väåk:)If1m_(?n nä; ie: konïrleï ut;
unika bidra till den kretsen var hans dikt- e mer mn S rom ar en Or a area ln res-

g sera si " ° ' ' ° ”. _. _ . Q ._ g for langt bortom alla ]ubileumsar ,ningmed rotter i den fattiga glesbygd pa gran 1 dl d.
H L 1 d hA 1 dd avs utarTomHe un

ääïïšdíïuïilïlïlšg OC ngerman an ar Det sistnämnda är ju trösterikt med tanke
Knotí och musíonslös lesb dS_ på att vi i Poste Restante glömde Helmer un-

poesi hagr ingen skrivit [ - - - ] Dåt finlš en derlubeumsåre
' . . 1skarptecknad och brutal realism i Grund- He mer Grundström avled 1986'

ströms bilder, som ändå inte får skymma det
faktum att hans glesbygd är en väldig scen, / \
där mänskliga ödesdramer spelas upp i Nya medlemmar

_. . . Bengt Ingemar Andersson, Ellstavägen Ene okorthuggna fragment. Nar han i sin kanske 740 12 KNUTBY
mest kända dikt - som för övrigt är en av hans Jörgen Becker, Luolvigsbergsgafan 19, 2 trp_
få dialektdikter -förlägger sin diktning 'langt 118 23 STOCKHOLM
bort i helvítta / langt nol 1 Välaf/ blir han ett Bengt Eriksson, Klamparegatan 20, 804 31 GAVLE

_ Maud Granberg, Floragatan 5, 2 trp.slags glesbygdens Dante som placerar ut sina 114 31 STOCKHOLM
geßtalfer i ett n01fd1igf ínf@r1^L0- l - - - l” Kari-Erik cfuaa,M11iå1<erSgaian 17, 792 si MORA

Lennart o.Gunborg Haglund, Granvägen 12
- - 0 - - 432 33 VARBERGNI -I Ian Höijer,Djurgårdsgatan 25 A, 1 trp.

. . .. . 647 30 MARIEFRED
N1_1_S Fed1n'SaHSkaPet har en hemslda som Bo Jakobsson, Tröskvägen 58, 175 52 JÄRFÄLLA
5k0tS aV Gunnar Warren- Margareta Iarskog, Isnäs Sjövalla
Det finns även en länk till min e-posta- 610 25 VIKBOLANDET

dress, där Ni kan göra adressändringar el- 5161134/ 6 tr
ler kommamed frågor om Nils Ferlin-5äll- Mikael Larsson, Skånegatan 105 A, 2 tm
Skapet iie 35 sToci<HoLM
Adressen är http; / /g0_t0 /ferlin alterna- Bengt Ransjö,Klubbacken 53, 129 39 STOCKHOLM

tm http; / /uS@f.min@f.S@~j1ioo6w / Th§5IT:É1§§§Éf§Ä1:âI:P@gfan 5

nf1\1/_'1_(i11e§htïl_ Herbert Thunström, Skeppstavägen 20i i s ic a e-post ire t ti mig ar 124 30 BANDHAGEN
min e-mail: annika.luttropp@swipnet.se Lars Törnblom, Køpparvägen 25, 176 72 JÄRFÄLLA
Gunnars e_pOst är: j11006W@minet_Se Språk-och Litteraturcentrums Bibliotek

A .k L tt k SOL-B1bliotek,Att: Tommy Iohansson, Box 201
FLI11 a 1,1 I'Opp (se retemre) 221 00 LUND
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Till Nils Ferlin i Stöckholm och Filipstad
1_ lag blev förstås förvånad,

men kepsen passa mitt skaft.
Det Står en man Ocnfryser Auktionsförråttaren skratta och sa:

på en gain 1' Stgcknglrng §fnd_ Den l(t11flSl(6 Peïli kid? lldfll
Inga tåndstickor har han
och inte verkar han glad. Kepsen tog jag sedan med mig

når jagfor till Filipstad.
Har har stått där så länge och prövat ing ”Udde nn det Sknllff Sönl
att tånda en cigarett Nils Ferlin en smula glad.
Men alla har slutat att röka,
på rökare tittar man snett. Där Sökte jag upp poeten

för att han skulle få sig ett skratt.
Ibland stannar någon och tänker: På bänken Snfl en k0nSÜ3SW
Ing känner iggn den där _ , ifI”L1ClC OCll Cyliïfldëïflíßllf.

Det var nånting med morsan och cirkus
och att hon inte långre år hår. Då försökte jag sjalv i Nisses keps

få upp en saltomortal.
I-Inn Ugrknr rätt rnnggr Om bgnn Men det Ekllíle llßlïd 6HSllgl 0Cl”l l0ml
tillika om armar och hals. i WUMGZGÉS díkfl11”Sl-

Båst att gå innan fler av samma sort
kommerfram och drar en vals. Kßpßßn lämna? jßlg ßllïfföf över

till nån annan mänskligfigur.
Nils sitter kvar på banken

>t och vantar på bättre tur.

2' Dikten år ensam som Nils Perlin

Det var auktion och jag stod dår blfmdfattígtfçlk och bland rika'
Sallan bryr nagon sig om en vers

och vinkade åt en vån. . .

Då hade jag plötsligt bjudit - och stjarnorna kvittar det lika.
på en keps för femton spänn. LARS LÖFGREN

Två verser av Lars Löfgren, framförda vid Värmländska Akademiens offentliga sam-
mankomst i Filipstad den 28 april 2004.

Lars Löfgren, tidigare Dramatenchef och styresman för Nordiska museet, var ledamot i
Nils Ferlin-sällskapets styrelse 1997-2000.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRÄR2004

Nils Ferlin-sällskapet har efter årsmötet den 8 Även för inledningen av Ferlindagen sva-
maj 2004 i Brygghuset, Norrtullsgatan i Stock- rade Esse Iansson som i korta drag berättade
holm, bestått av de ordinarie ledamöterna: om Nils och Hennys liv i Länna. Stor succé

M., df d gjorde sedan sångarparet Ulla Roxby och Ove
Ian ar enson' of Öran E Engström som svarade för ett förnämligtTor Englund, skattmästare

Annika Lutlropp' sekreterare Feläfilsllšåâríïällskapet och Selma Lagerlöf-
Ove Engstrom "llska et hade ett emensamt framträdande
Esse Iansson êa _ _ gMonika Lira i Kungliga Biblioteket onsdagen den 6 okto-

j .. .. ._Karl Rikard Richardsson ber. Karin Soderi ordforande i Selma Lagerlof-
Jenny Westerström sallskapet och var ordforande, ]an Martenson,

inledningstalade och ett flertal artister från de
samt av suppleanterna: båda sällskapen sjöng och reciterade.
Evy Claeson Nils Ferlin-sällskapet har fått motta flera
Rolf Mårth handskrivna dikter av Nils Ferlin till hans vän
Iimmie Svensson Vilhelm Moberg, skänkta av Mobergs dotter

Margareta Ahlberg. Dikterna är nu inramade
Redaktör för Poste Restante har Esse Iansson och finns även återgivna på Nils Ferlin-säll-
varit. skapets hemsida. De publicerades i Poste Rest-
Revisorer: Christer Knutsson och May ante nr 2/2004.
Midfalk. Torsdagen den 21 oktober delade ordföran-
Valnämnden har bestått av Eric Midfalk, sam- den Ian Mårtenson ut 2004 års Ferlinpris ut i
mankallande, Maj-Brit Carlsson och Elisabeth Riddarsalen på Stadsmissionens Konferens- år
Ionsson-Österdahl. Festvåning i Gamla stan i Stockholm. Nils
Styrelsen har under året haft två ordinarie Ferlin-priset gick till Katarina Frostenson, som
sammanträden. läste några dikter ur sin senaste diktsamling.
Årsmötet ägde rum lördagen den 8 maj i Trubadurpriset gick till Finn Zetterholm, som

Brygghuset på Norrtullsgatan i Stockholm. underhöll med egna visor.
Therése Iuel underhöll och bokbindare Göran Efter prisutdelningen avåts den traditionella
Christoffersson visade sin nästan kompletta festmåltiden.
samling med inbundna böcker av Nils Ferlin. För underhållningen svarade, förutom pris-
Onsdagen den 12 maj fick medlemmarna i tagarna, Tor Englund, Lilian Ahlm, Ove Eng-

Nils Ferlin-sällskapet ett unikt tillfälle att be- ström, Monika Lilja, Sven Lilja och Henry
söka Nils Ferlins och hans mammas lägenhet Iserman.
på Rörstrandsgatan 42, 2 trp ö. g. Nuvarande Styrelsen framför ett varmt tack för alla de
ägaren Mattias Iuth, som är stor Nils Ferlin- gåvor och bidrag som influtit under året och
fantast, upplät generöst sin lägenhet till be- som hjälper till att stärka Sällskapets ekonomi.
skådande. Två systerdöttrar till Nils Ferlin, Ett speciellt tack till Anders och Eva Blom
samt den enes svärdotter och barnbarn del- för deras generösa bidrag och till Coleur
tog. Konsthandel/Peder Engström.
Söndagen den 8 augusti hölls den traditio- Av årets Resultat och Balansräkning, som

nella Ferlindagen i Länna i Roslagen. Dagen återges här intill, framgår bland annat:
inleddes med enten_1_agud_o_t]-änStiLäIloa kyrkfa att sällskapet har en sund ekonomi.
med kyrkoherde Liisa Bjorklund. For predi-
kan svarade Esse Iansson, som utgick från en att arets bokslut uppvlsar ett oVerS}<ott Pa
essä skriven av framlidne prosten Sven Solén, kronor 700249' tack Vare de generösa gaVoma°
vän till Nils Ferlin Den hade rubriken ”Nils att kassa och bankbehållning uppgår till kro-
Ferlin. Religiösa inslag i hans diktning." nor 355 237291.
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Resu Itatrapport
Nils Ferlin sällskapet (16)

Period: 0401-0412
Senast registrerade verifikat: 218
Utskriven: 050129 16:11 av KM

Jämförelsen med föregående år är preliminär.

Sid 1 (av 1)

Utskrifts-ID' 652

Konto Benämning

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
0301-0312 0401-0412 0401-0412

(tkr)

3010 Medl avgifter
3012 Gåvor
3014 Samkväm och lotterier
3015 PR äldre årgångar
3018 Ferlin tallrikar
3020 Räntor

88,6 -15% 75 020,00 75 020,00
78,8 -29% 55 925,00 55 925,00
37,1 -22% 29 020,00 29 020,00
0,0 -100% 0,00 0,00
0,0 #% 3140,00 3140,00
7,1 -17% 5 855,49 5 855,49

Summa nettoomsättning

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

211,6 -20% 168 960,49 168 960,49

211,6 -20% 168 960,49 168 960,49

4010 Poste Restante
4011 Stipendier
4014 Samkväm

-87,2 4% _90 821,00 -90 821,00
-50,0 -20% -40 000,00 -40 000,00
-38,8 -31% -26 924,00 -26 924,00

Summa material och varor

BRUTTOVINST

Övriga externa kostnader

-176,0 -10% -157 745,00 -157 745,00

35,6 -68% 11 215,49 11 215,49

6090 Övriga kostnader
6250 Postbeford ran

-3,1 103% -6 336,00 -6 336,00
-3,8 9% -4 179,00 -4 179,00

Summa övriga externa kostnader

Personalkostnader

-6,9 51% -10 515,00 -10 515,00

5990 Reklam & PR -1,6 -100% 0,00 0,00

Summa personalkostnader

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT

ÅRETS RESULTAT

GÃVOR TILL NILS FERLIN-SÄLLSKAPET / \

-1,6 -100% 0,00 0,00

-184,6 -9% -168 260,00 -168 260,00

27,0 -97% 700,49 700,49

27,0 -97% 700,49 700,49

U11aAdWa11 500, VAR GOD OBSERVERA
Sigvard Axensten 200:-
Peder Enström 10 000:-

att alla meddelanden om ändringar
av namn eller adress (skriv tydligt,

Ake Ingelmo 109:- texta, tackl) skickas direkt till
Henry Iserman 100:-
Nils Iohansson 100:-
Birgit Nilsson 150:-

Nils Ferlin-Sällskapets medlems-
sekreterare:

Kurt S'EOlt6 1ÛÛI- Annika Luttropp
. 300'-Gertie Wretman

Ulla Wärmnäs 100; Surbrunnsgatan 55, 8 tr
Övriga 450;_ 113 27 STOCKHOLM
Totalt; 12 1o0;- \ ”ff 08-32 99 84 /
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Balansrapport
Nils Ferlin sällskapet (16)

Period: 0401-0412
Senast registrerade verifikat: 218
Utskriven: 050129 16:07 av KM

Ingående balanser är preliminära.

Sid 1 (av 1)

Utskrifts-ID: 649

Konto Benämning

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Ingående ba/ans Förändring Utgående ba/ans
040101 0401-0412 041231

1920 Postgiro 32 876,85 22 295,00 55 171,85
1940 Östgöta Banken CE fond 93826 126 786,62 -12 776,25 114 010,37
1950 Östgötabanken 207 194,44 -21 368,26 185 826,18

Summa materiella anläggningstillgångar 366 857,91 -11 849,51 355 008,40

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 366 857,91 -11 849,51 355 008,40

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

1310 lnterima fordringar 0,00 930,00 930,00

Summa kortfristiga fordringar 0,00 930,00 930,00

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 0,00 930,00 930,00

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Obeskattade reserver

366 857,91 -10 919,51 355 938,40

2880 Nils Ferlin fonden -40 000,00 0,00 -40 000,00
2881 Curt Enström fonden -142 875,00 0,00 -142 875,00
2885 Stand medl fond -38 456,00 3 845,00 -34 611,00

Summa obeskattade reserver

Kortfristiga skulder

-221 331,00 3 845,00 -217 486,00

2092 Kapitalkonto
2311 Förutbet medl avg

-104 476,91 0,00 -104 476,91
-41 050,00 7 775,00 -33 275,00

Summa kortfristiga skulder -145 526,91 7 775,00 -137 751,91

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -366 857,91 11 620,00 -355 237,91

ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT 0,00 700,49 700,49

REVISIONSBERÄTTELSE / \
Undertecknad, som utsetts att granska Nils Ferlin-säll-
skapets räkenskaper för år 2004 får härmed avge följande °
revisionsberättelse. me
]ag har granskatt bokföringen, kontrollerat bank- och

postgirosaldon samt bokslutshandlingar. Nu är det dags att betala årsavgiften till
Beträffande den ekonomiska ställningen per 31 decem- Nils F91'1in'5ä115kaPet föl" år 2ÛÜ5 _ g1Ö1'I1

ber 2004 hänvisas till balans- och resultaträkningarna, som inte det!
Visaf ett ÖVe_f_SkÉ?“ På 700 kf°“°f' Ävenmed höstnumret medföljer ett 'in-
Bockerna ar forda med omsorg och revisionen har inte

givit anledning till några anmärkningar.
]ag tillstyrker

betalningskort. Då kan du passa på att
betala medlemsavgiften för nästa år, 2006.

att balans- och resultaträkningarna fastställs Glömmef du att bgtala blir du SU-uken
att kassoren och styrelsen beviljas ansvarsfrihet for den ur medlemsregistret och då får du he1_

ekonomiska förvaltningen.
Stockholm i februari 2005 ler inte Poste Restante!
CHRISTER KNUTSON \ /
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INBIUDAN
Nils Ferlín-sallskapets medlemmar hälsas varmt välkomna till

ÅRSMÖTE
tisdagen den 10 maj kl 18.00
Plats: Stadsmissionens Konferens & Festvåning
Grillska Huset, Stortorget 3, 1 trp., i Stockholm.

OBS! Årsmötet äger rum i våningen till vänster och middagen intas
i Riddarsalen till höger.

Middagen består av Kycklingpaj med sallad.
Ramlösa eller lättöl, samt kaffe/ te och kaka ingår.

Priset är 200 kronor per kuvert.
Vin kan köpas i baren, 45 kr/glas eller 175 /kr flaska.

OBS! Vill man ha Vegetarisk paj måste detta anges på inbetalningskortet.

Sedvanlig underhållning av olika trubadurer vid kaffet.

Anmäla sker genom insättning av beloppet på Nils Ferlin-sällskapets
Postgironummer 35 21 55-6 (eller på bifogade postgiroblankett)

och ska vara Sällskapet tillhanda senast den 3 maj 2005.

OBS! Tänk på att posten tar ett par dagar att girera!

Ange gärna, förutom namn och adress, Ditt telefonnummer på talongen.

Val mött till en vårlig Ferlinafton!

Styrelsen

Poste Restante Medlemstidning för Nils Ferlin~sällskapet nr 1, 2005
Ordförande: ]an Mårtenson, Karlaplan 14, 115 20 STOCKHOLM. Tel 08-660 98 39
Sekreterare: Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr, 113 27 STOCKHOLM. Tel 08-32 99 84

e-mail: annika.luttropp@swipnet.se
Skattmøïstare: Tor Englund, Sunnanvindsgränd 79, 177 71 IÄRFÄLLA. Tel 08-580 174 69
Sdllskapets postgirokonto: 35 21 55-6
Redaktör för Poste Restante:

Esse ]ansson, Länna Prästgård 6098, 761 93 NORRTÄLIE. Tel/Fax 0176-26 81 30
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