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Iag ville så gärna
MARIAWINE

leg Ullle Så Sßlfn

lag ville sä gärna

tala Om kärlek
och freden hos kärleken

Om Stenen

tala om skönheten i elden
och sanningen inneslaten

men Ulíflllen är galen
Inte l”tßl7” den lt(3lfÖ1' kärlek
baraíf” bal

lnle

i stenen

men världen är galen galen

Inte har den tid for skönhet
bara att krossa skönhet
Inte har den blick for blomman i elden
bara fór vapnet i elden
Inte har den användning
för sanningen i stenen

nn? Glen líel

all level íffeßl
bara all ßlößln
lag ville Så gärna
tala Om vilan i vilan

bamfr stenens hårdhet

och det kloka gräset

som växer ar denna vila
men världen är galen galen

lag ville sd gärna
[enn med tysfnndgn
ggn fnnkgn som fjçlg inom den

Inte har den tid att stanna app
långt mlïtdïe lltl Ctll lySS7”lßl
Väflelen nn? en 1”nkel l Sin Ynnn

men världen är gglen galen

Flyr tystnaden som vore den döden
tanken som vore den en giftig tistel
lag ville sä gärna

yr

men världen är galen galen ~

Ur diktsamlingen Kärleken: den ljusa den mörka (Trevi)
Maria Wine fick Ferlinpriset 1985

OMSLAGSBILDEN: ”Alls intet skall förskönas i denna vrånga värld. Till lilla rara Kerstin
från ovanstående vackre Nils lohan Einar Ferlin”, har skalden skrivit på den passepartout
som omramar hans porträtt, på vilket han kluddat med kulspetspenna.
Bilden hämtad ur framlidna vännerna Gunnar Olsson och Kerstin Berger Olssons privata
samling.
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Ordföranden har ordet:

Kära
Ferlinvänner!
Den

gamle riksskattemästaren Gunnar
Bonde skrev en gång i början av 1700talet att den svenska sommaren var en grön

kil mellan två vintrar. Det var under de kalla
åren på ”den lilla istiden", alltså långt innan
koldioxid fanns som begrepp och långt innan
bilen ens var påtänkt. Klimatet går sina egna
Vägar,

Ian Mårtenson, ordförande Nils Ferlín-sällskapet.

Det gör årstiderna också och vår korta,
nordiska sommar håller på att övergå till ett
nytt, nostalgiskt minne över den period som
fl tt en eriod med sol varme och narumgšnèe mšd naturen Obèvekligt glider Vi in
mot ett ant Större mörker
inte lättar
ett halvår
förrän bortåt
april alltså
k.. 1
d.k
N.1 F 1. h 0
,,TrÖ1S,:1Ö:: läagíïjltâïâešïlšaëäerïïsacïåral XS:

Foto: Esse Jansson
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mare 1 det har numret av Poste Restante men
'
det racker att konstatera att var och en 1 sin
art tillhör de främsta i landet. CajsaStina med
sin skimrande viskonst och Lennart med sina
ekvilibristiska, fantasifulla och ordlekande
texter, ofta med barnet i centrum.
CajsaStina har ett nära förhållande till Nils
h L
h
F 1'
k °
ennart
ar OC Sa
er ms texter OC
personliga minnen av Nils, inte minst från
”Tavernan” på Vasagatan där också Lille Bror
Soderlundh och andra forekom.
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_,

_

sen som passar in på åtminstone mina
kän'S1Or.uStnu
1

'

Slagm Slå

Tröstlösa dagar/

till halm och strå,
dimgïåa timmar när leda?/L S1. t ter
tung vid
Sida och dödens glitter
är
öga och lyser på am
Söndersmulpmde klart och kallt_
'

"Andra evenemang kommer Oçksa under
hosten, som ekempelvis en afton 1 samarbete
med çarl-Emil Englund Sällskapet 1 ABFhuset 1 Stockholm. den 22 oktober. Se närmare
Sällskapets hemsida. Det är en verksamhet
som har arrangerats tidigare i samverkan
med andra litterära sällskap och gällt både
Fröding, Dan Andersson och Selma Lagerlöf
och varit mycket uppskattade sammankomster.
h__
k
SO
a aven om
os en reser sin mor a
slagskugga vid horisonten finns det
ljusglimtar i dunklet. Iag ser fram mot att

sommarens blommor

Z-

Men bättre tider stundar i "Det luktar vår”:
En yst” kväll medan vinden vänder
._

_.

._

.

ar hast och ryttare nar zgen.
.
Da stannar gamleman en sander:
Det blir ännu en,
Det luktar vår
._
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Det blir det ju faktiskt och i väntan på ljuset
finns det trots allt mycket att se fram emot,
inte minst i vårt illustra sällskap. Den 20
risutdelnin Smöte
å
Oktober har Vi
p
Gondolen i Stockholln Då koâïmer åršïs

hälsa många Ferlíllyäniqer till Våra ammankomster
och glom inte att sprida bud-

Ferlin ris, liksom Trubadur riset att delas
ut. Oclh som vanligt är pristggarna ytterligt
välmeriterade. De båda, Lennart Hellsing
och CajsaStina Akerström, presenteras när-

för ett helt år.OCh det är mer än man kan Säga
Om de estalulklapparl

-
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apet'

Ge bort ett medlemskap
._

_
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Nils Ferlin Sall-

skapeti julklapp-till exempel! Det ger gladje
.

_.

_

Med varma Ferlinhalsníngar

IAN MÄRTENSON
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Lennart Hellsing - årets Ferlinpristagare
LILIAN AHLM OCH TOR ENGLUND
Svensk barnlitteraturs första guldålder inträffade vid förra sekelskiftet och en bra bit in på
1900-talet med bl a barnbiblioteket Saga. Författare och konstnärer som Ottilia Adelborg, Selma
Lagerlöf, Helena Nyblom, Elsa Beskow, ]enny
Nyström och Carl Larsson skrev och illustrerade
för barn. Under Barnets århundrade (Ellen Key)
var endast det bästa gott nog för barnen.
En andra lysande guldålder inleddes 1945
krigsslutets år - med bland andra en trio som
kom att revolutionera den svenska barnlitteraturen. 1945 utkom Astrid Lindgren med Pippi
Långstrump, Tove Iansson debuterade med Småtrollen och den stora översvåmningen och . . . så kom
där en barnbok med underfundiga rim, ramsor
och sagor: Katten blåser silverhorn, en bok fylld
av nyskapande prosa Oçh poesi Och med ”fantagterier” som i "Den långa Ormen", som ar så
lång, så lång att

-

Lßflrf
Hellsing.
Polo:

_

_
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Nar aavaaaaaaa allckal la maa allla
aclol

laalmelaa

Gal Sllaasea makllgl alla

llll Sjoa

lager Slg ell aaa'
Dal al precis som Om aea Ormen aelal Slg l lva'
För aaaalaa har alla Salls alllsaaaa
Oca

domnvml Sala'

,
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Ia, tank nar huva t koperjnlgransgott 1 en kiosk

-

Katten blåser i silverhorn illustrerad av Bo
~ börjar med en vers som nästan liknar

Har Sllaasea lala aaaall myckel laagle
aa

Amla Elgelol

Vidare menar han att bilden, Ordet, musiken och
Clï:1I1SGI1 har En ll'I1'16bOG1'1dG magi, SOII1 kan fÖI'vandla Vårt liv och vår vardag till fest. Genom
åren har Hellsing samarbetat med många bildkonstnärer. Inte minst är Kanalen i Seral 'en med
sina exotiska inslag ett exemjåel på ett] sådant
samarbete där många kända konstnärer deltar.
Där hittar man verk av Stig Lindberg Sven Xzet
Erixson Roland Kempe Stellan Mörner Egon
Möller-/Nielsen Olle Olsson-Hagalund Karl
Axel Pehrson, Lars Gunnar Holmquist: Uno
Vallman, Endre Nemes, Randi Fisher, Armand
Rossander och Erik Prytz

1'

Notini

all pask'

f" kl

'

:

en program Or anng
I sagans skog där snurrar sagans slånda
Och spinner tråd som blank som solen år.

I den sista versen är det inte bara längden som
skiljer de båda ändarna åt utan också tiden - ett
sätt att bryta logiken vilket är ett grepp inom
nonsenslitteratnren

I sagans skog kan nåstan allting hånda
och nåstan

Författaren till Katten blåser i siloerhorn var en
ung man vid namn Lennart Hellsing Han

allting hånder också dår!

IHellsings poesi kan verkligen nästan allting

har sedan debuten 1945 gett ut ett sextiotal barnböeker med vers Och p0e5i_ l hang rika pr0çlnl<_
tion finns också operalibretton, vuxenlyrik och
översättningar. Hans nyskapande diktning har
öppnat portar till fantasins värld för generationer
av barn och vuxna. Lennart Hellsing har också
gjort stora insatser för att stärka barnbokens
ställning i Sverige. Så tog han exempelvis 1967
initiativet till bildandet av Svenska barnboksin-

hända. Den utmärks av en sprudlande livsglädje - en kärlek till orden och fantasin. Ofta
dyker Olikä Slag äV grÖ11Sker Oeh frukter UPP i
l1ärlS VerSer-

Här líl1rlSl1r Herr
både WIS

0011

G1/lrkll

mßlZMrl<

grön är Herr Grlrkll
grön är HLIHS br0r
båda har strumpor
inger! här Skßr(Nyfiken i en Strutf 1947)

Stitutet
Hellsing har en gång sagt att konstens uppgift
är att radera bort vardagarna ur almanackan.
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Ticke tack
Tíckg fack

men annars är det mesta bara
som det brakar vara.

Här kommer Peter Palstermlck

lbland är det fantastiskt som i Visan Nicko Ticko

Dadeldí

Tina

Dudeldi

Och Nícko Ticko Tínn och jag
.
tzll stlarnorna en dag

,

H"
k
S l
ll
(_\rIl:_::1_Tf:_n::::t S ígíg)

vz for

Men det är inte bara n tti a rönsaker som förekommer i hans diktnlhg.gDšr finns också plats
för frosseri och godis.

så bylte vi vår Stjàrnmket

Ochck

Prrs

där han satt och spísa
ä sin Slott
p

en

polkagmtmmpet

Den blåste vi sä att det klang
och alla blanka stjärnor sprang
Nicko tícko tínn tíralla
Nicko tícko tínn tira.

Hertigen ”U P 1.5/1
01711718

_

1952 kom boken Krakel Spektakel och Kasm Vttamin och det innebar nya friska fläktar i barnkam-

l

ermedul]-Ongel,

maren med nya tokroligheter:

sl” kartonger

Krakel Spektakel
Kusin Vitamin
lläfzgde ed: svältzgde

kex Och hönsbullbnger
1

karott

Skeden tog ett

turn-utti

"
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.
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for hel och

.

no

'V e
, hm.
Hr
zglzídlzzr
n den
Kraice: bpefftakel

Rartemn var Sjutn
plus kommit
._

Jr,

rf” «_S'“l“m'_

skatti
.

vad täfzker du pä?

Han blev utav grädden
längst på bredden

I

Slorovarboken (text Lennart Hellsing bild Poul
Stroyer) moter vi en variant av den klassiska
slorovarboken med ett vågat men valgorande
friskt grepp.

Tornet kom på Snedden
för hans Skulr

”I Hellsings författarskap är språket, rimmen och

Vl nar perdal en prlgg Skepp Onejl
pplld med rem l

ramsorna centrala. Verserna är lekfulla och rytmiska som i folklig poesi och engelsk nonsens-

Vr'

Vers-

nar kapat en bark som med

galdtackor kom!
Galeaser nar pl dnlral en Spanjer
fran Tlm llee
m' nar legal Sen een Slanlral öper Sjön

Han experimenterar med svenska språket, han
leker med ord och verbformer och tänjer språkets
gränser" (Maria Marchner och Annika Nasiell,
Barnbokklubben).
Han undviker inte heller "svåra" och för barn
ovanliga ord. Hellsing har hämtat trådar till sin
diktning från många håll: från folkliga rim och
ramsor, från den engelska nonsenstraditionen,
från tusen och en natt, kanske också från Hugo
Hamilton. Nonsens betyder ju ingen mening och
i nonsensdikt ställs verkligheten på huvudet och
man leker med kända begrepp och skapar en
"'fVäft0mVäf1d”-

Z'

gedan

r0_

Lalllpep lelllpep lollp Roger l lopp l
Kapten Gasl leg en rasl een lag alla

llll laSl_

Sedan hdejr Élorovama Skeppsbrott och nagra
lyckas ta Slg 1 land
Till en par drog enpar
Varje karl som fanns kpar

Där h_rr1/ingwjírm krnter

Kapten
Kapten
Kapten
Kapten

men så kommer omkvädet som gör det absurda
ännu mer absurt:

Kapten Smolk tog en dolk
och tog livet av folk

I Annorlunda där är fyrkanter runda
och dar ar glasbztar dzamanter
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Bäver drack genever
Franz drack pomerans
Koppar Bäska droppar
Lans drack vad som fanns

och ka tea Böös S10
med eaamlkeaaaasösg

Bananernas far det ar solen
som smallfet i himmelen bor.
Hanlalskar den gala giidinnan.

lös

S1.

g

(sjörövarboken)

Det ar vad bananerna tror.
:aö(i:'âajilä<l<::)bil:ye c1>:;:Selp::'ä%if¿1Éö:â:rd::1š:::

en bok för barn där människor drack alkoholhaltiga drycker, slog ihjäl varandra och roade
sig med nakendansöser_
När Sjörövarboken gavs ut i USA fick nakendansösen för säkerhets skull förses med en påmålad bikini.

Or poesm'

Om Sommaren den gröna

Bananboken behandlar Hellsing de stora existentiella frågorna men då sedda ur en banans
perspektiv

en snövit nackrosríng.
tanke ar en fjaril
Omkring
som aaarara-tt

Hellsing har en kärlek till och tro på litteraturens
möjligheter och den strålar emot oss i nedanståen d e ra d er:

'

Faglar, manskor och babianer
Sata Saaa

och balaeïsbra.

Min

w._
_

V1-OZ

' l l

för drömmar?
_.

vill jag ga
blommar taseasköa a

a-agaa

I damma” Sílveïkafíl

Vad tänker bananer egentligen på? Hur ser
deras uppfattning om världen ut? Vad har de

_.

Da-1,

pa»

l

Varför kan inte alla

ibland räcker den vanliga världen väl till

1f\_/.len

Böcker ska blanka som solar
och skimra som tomtebloss_

i lycka Ûcafria

app Oca "aa
I ett ”aa

Medan vi laser böckerna

som aaaaael"-l

laser böckerna oss.

Över huvud taget befolkas bananvärlden av

KW böcker läs” manmlskw-7
Det ka” aeföïstass-l
Half Skulle de annars Uefa
”Hang Om 055?

vänliga och snälla bananer även om det
finns en dikt om en arg ung banan.
Bananerna funderar över världen utifrån sina
förutsättningar som vi väl alla har funderat och
drömmer Om guldgul lycka och frid” och när

__

_

_

.

_

och det kan man verkligen fundera over.

människorna någon gång i framtiden har förgjort tar kanske bananerna vid. Och över allting
hänger månen - den stora bananen - som från
,.
att vara en liten banan vid nymane vaxer till sig
och sedan ynglar av sig till nya guldgula bana-

Ett utdrag ur dikten Trollringen får avsluta artikeln.

ner'

Ser jag genom ringen som trollet gett
ser jag vad ingen i varlden sett.

_

._

_

_

_

__

__

_

_

__

_

_

Nar jag gick och tankte pa ingenting
kom dar ett troll med en silverring.

_

_

_

vad bananerna tror
Bananerna tror att bananer

_

O__Ca_na.a

_

:g_min taollfing tißöratföat

arfaamaa aimmelens Sky.

hor jag oa ingen i oarlden ort.

De samlas i klasar pa traden
var afton dd manen ar ny.

Satter jag på stortan den ring jag fatt
gar jag dit ingen i varlden gått.

°
h" t 'd tbl °
O h
arcsjåglïílzíaaazåjasían
Blmanemas gula guaimm

iir:

och alla bananbarnens mor.

__

Nar manen blir biillig om magen
dd vantar hon barn och till slut
blir magen allt mindre nar barnen,
bananbarnen de

är

.

Hellsing ger med -sin trollring
oss lasare mojlighet att se det som vi andra vanligen inte ser och vanligen inte hör och han visar
oss nya vagar att vandra. Hellsing har oppnat
fantasins portar för generationer av barn och
vuxna.
Nils Ferlin-sällskapets litteraturpristagare 2009
är Lennart Hellsing.
så

trillar at.
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Trubadurpriset 2009

till CajsaStina Åkerström

Istället fór intervju med CajsaStina
Eftersom CajsaStina Åkerström är inne i en
hektisk framgångsperiod i sitt artistliv
blir denna tilltänkta intervju en blandning av
referat, samtal om gamla tider och just
intervju. Allt per telefon.
Man kan inte ta miste på att hon känner sig
hedrad över sällskapets trubadurpris.
Hennes far fick det konstigt nog aldrig,
men CajsaStina får det på helt egna meriter.
Vilken annan vissångare har placerat Visan
på första plats på Svensktoppen för andra
gången under 2000-talet? Och därigenom
påmint svenska folket om Visans existens i ett
ensidigt musikutbud?
På frågan: ”Betyder Svensktoppen något
nuförtiden?” svarar CajsaStina: ”Den har
betytt mycket för mig och gett upphov till
många jobb eller gig, som man säger i
branschen. ]ag känner mig också tillfreds
med att Visan aktualiserats.”
CujsaStínu Åkerström.
7_
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snar S a everera manus' en Ommer pa
Noístectts i auguàü zoloooch har_fOrme°n_ av
ett fiktivt samtal om fragor en sjuttonaring

G
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a1dng,,h?nn_ Stauaf

Skogsby, Färjestaden

,,

Att fördjupa bilden av pappa ar ett annat
viktigt motiv för henne och jag tillhör dem

TORGNY BIÖRK
,

som ser fram emot boken. Hon känner behov
av att ”ta igen” vad som bröts vid Freds för
tidi bort än 1985.
ug
g
Vllket forhanande har dut1nN115 Ferhn?
På detta berättar CajSaStl1'1a att han i hemmet
var i bakgrunden för andra Skajder som
..

0

-

-

.

upptar

1

till

t

16
1967 pa Södersjukhuset
Stockholm. Ar dotter till vistolkaren Fred Åkerström och
döpt efter Fredmans första epistel (C. M. Bellman).
Tillsammans med pappa Fred framträdde hon tidigt i
olika sammanhang, bl.a. på Konserthuset i Stockholm
1980 med Visor av vispoeten Fritz Sjöström samt vid
Visfesüvalenivästervik 1979
1

-

Under skoltiden spelade hon tvärflöjt, piano och studerade sång. Efter faderns död, 1985, lade Cajsasiina
musiken åt sidan. Flyttade sedermera till Lund och utbildade sig till arkeolog. Larde sig efterhand pa lediga
stunder att spela gitarr och började skriva egna låtar.
Som anställd vid Kalmar Läns Museum kom hon i
kontakt med en reporter i samband med en grävning och
blev erbjuden att medverka i ett radioprogram. 1991
framträdde hon för första gången live med eget material
iradiö och övergick sedan successivt helt till musiken.
1994 kom debutalbumet "CajsaStina” som blev ett såväl

Fred Åkerström

t

1

t

fd

ute av Sam a e
en
med att k0na Om Vi har Samma minnen- Det
har Vi naturligtvis Och tack och l0V inte, men
hon berättar med distanserad humör om när
Jag pa

S

0

Akerstr
çajsaStina föddes den augusti

-

0

_

Cêlsêstlna

av artlghet mot lntervluarero'
Om en gammal Vän

,

Amstbwgmi

Bellman framförallt, men ocksa Birger Sjöberg- En Ualsmemdi ingick i grundrepertoiren
för Fred. Hennes egna favoriter är: En liten
konstnär och I folkvíseton (Som hon inte Säger

S

Foto: Hans Christiansen

h 01 d
med
pappa
OC
Sa E
On 8 ar gammal var
Proletären i Göteborg. En prestation av en
icka som behållt sitt stöckhölmska idiom
upp i åren, men ändå har starkt publikt stöd
i Småland där hon lever ida

et andra som upptar svensktoppsettans
är boken om pappa Fred där hon

1

Forts på nästa sida
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INSPIRERAD AV FERLINSTATYN I FILIPSTAD
D an Andersson

Sällskapets ordförande,]an Mårtenson, fick i
brev följande två dikter av Anita Iohansson,
Strömstad. Hon skriver bland annat att hon
fick inspiration till dikten om Ferlinstatyn
när hon i 'uni i år besökte Fili stad.
"I samlåand med besöket ipFilipstad i juni
blev jag så intresserad av Nils Ferlin att jag
lånade en trave böcker på biblioteket, om och
av honom", skriver hon bland annat. "[ - - -]
Den andra dikten handlar om en annan skald.
Du fattar nog vem", skriver hon.

ANITA IÜHANSSON
_

Cfm"_"l""de gick mm
sm "ag genqm livet'
mnkamas w"","_"""
tyngde "MS
Skmâanlíleås ade

al'

,

"",l_"

ai mig

2161; .help
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I hej-gw,
som en St,-lig staty

trots Oatt de skrivits

och ej som en simpel byst.

för S” "Inge Sen'

asig

Éjuzçiâåíndš-T"
St,-[ja och tySt_

nu

DM har

De lever och Sju;/jgesl

”ti många ål?

de läses och älskas.

D” Sett Wide”

[ag hoppas han även

en

stolt atmosfär.

kan

men ändå
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skal vad mms kina

-

- sa Lille Per.
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Att slutligen rosorna

Genom dikter/ ”WS djup/
inte alla förstår

'

ödgêåßfelff

om oen,
men kanske som vän.
Hans dikter ej tiden
och aren besegrat

-D~

~

(mom givet'

hjalpte for standen
honom mä väl.

Nils Fel-lin
på en bank på
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"I verkligheten". Därefter följde ett par år av låtskrivande

musikaliskt som kommersiellt genombrott med 130.000
sålda ex. Samma år mötte hon publiken via Rocktåget
tillsammans med Magnus Uggla, ]ust D och Orup.
1996 kom CD nummer tvä "Klädd för att gå". Parallellt
skrev hon låtar till andra artister, bl.a. Ann Kristin Hedmark och Lill Lindfors.
Efter tredje plattan "Cirklar" (1998) tog CajsaStina en
kort paus ifrån den egna skivproduktionen, började måla,
skriva på en bok, samt inledde samarbeten med andra
artister, däribland Åsa Iinder (svensktopps-ettan "Av
längtan till dig") och Finn Kalvik ("Tröstevisa" och "Lilla
vackra Anna").
Hösten 2001 gavs samlingen "En bit på väg - CajsaStina Åkerströms bästa" ut.
Följande höst 2002 släppte CajsaStina sitt fjärde egna
album "Picknick".
2003 medverkade CajsaStina tillsammans med Stina
Ekblad på skivan "Huset med de arton rummen" (Linx
Music/ Verbum Förlag) med texter av biskop emeritus
Martin Lönnebo, tonsatta/ arrangerade av Stefan Iämtbäck. Samma år gästade hon även Iämtbäcks eget album

och turnerande för CajsaStinas del samt en successiv
frigörelse ifrån skivbolaget Metronome/ Warner Music
Sweden AB som hon tillhört sedan debuten -94.
Sommaren 2004 startade CajsaStina det egna skivbolaget
Calimba Records AB och sommaren 2005 släpptes den
första produktionen på detta bolag; CD:n "De vackraste
orden - Tio visor" (distribution Virgin / EMI), där hon för
första gången ägnade ett album åt att tolka andras visor,
vilken direkt blev en stor framgång på topplistorna och
sålde guld (30.000 ex) efter 3 månader.
Hösten 2006 kom den andra produktionen på egna
bolaget ut; "Kärleken finns överallt" bestående av idel
egenhändigt komponerade poplåtar, samt den vackra
balladen "Om du behöver mig" (i original "If ever you
need me" text & musik: David Halley) i översättning av
Finn Kalvik och henne själv.
20 juni 2007 släpptes uppföljaren till "De vackraste
orden - Tio visor" som hette "Visor från förr och nu".
Sommaren 2009 släpps CD:n "Sånger om dej och mej"
(distribution Lionheart/ universal).
8

Närmare 200 personer kom

till Ferlindagen i Länna 2009.

Foto: Esse Jansson

Återigen succé för Ferlindagen i Länna!
EssE JANSSON

Årets Ferlindag i Länna, söder om Norr-

Efter Yngves bortgång sammanställde Nils

tälje i Roslagen, blev åter en succé.
Närmare 200 personer samlades i strålande

ett urval av hans dikter och övertalade
Bonniers att ge ut dem. l förordet kallar han
Yngve för ”den första roslagsskalden” och
skriver bland annat: ”Yngve Janson var
'religiös', sekterist till och med, men det
välvde en vida högre och renare rymd och
luft omkring honom än den vi, tyvärr alltför
ofta, lärt känna igen från läsarmöten och
gudslokaler av olika slag. Han var i motsats
till sina trosfränder - vilka han också ofta och
häftigt kom i konflikt med, en ovanligt
levande människa, vidsynt och frigjord och
med öppen blick för allt som skedde i tiden,
lokalt eller avlägset."
Vidare berättade jag om likheterna mellan
Dan Andersson och Nils Ferlin, och om hur
Nils fascinerades av Dans dikter i början av
1920-talet, samt om Gunde Iohanssons första
möte med Nils i Norrboda 1956. Ove
Engström framförde sedan Dan Anderssons
Omkring tiggarn från Luossa i Gundes
underbara tonsättning
Iag citerade även delar av de minnesord
som framlidne prosten Sven Solen i Länna,
vän till Ferlin, skrev i Norrtelje Tidning efter
skaldens bortgång. Där heter det bland annat
att ”[- - -] mer än hos kanske någon annan
svensk poet rör sig hans diktning i religionens

solpåKyrkvallenintillLännakyrkasöndagen
den9 augusti. Medverkande i år var välkände
trubaduren och kompositören Ove Engström
som tillsammans med dottern Beatrice
framförde sitt program Barfotabarn.
De senaste åren har det blivit tradition att
Eerlindagen inleds med en temagudstjänst i
Länna kyrka där "övertecknad", Esse Iansson
- född och uppvuxeniLänna där paret Ferlin
bosatte sig på 1940-talet, redaktör för Poste
Restante och styrelseledamot i Nils Ferlin
Sällskapet - i stället för predikan svarar för
en betraktelse om och kring Nils Ferlin. I år
handlade den bland annat om hans vänner i
Lännabygden, hans dikter med bibliska
motiv, likheterna med Dan Andersson, med
mera.
En av Ferlins nära vänner var Lännabon
Yngve Ianson som skrev religiösa dikter och
gav ut flera diktsamlingar.Yngve hyste en

storbeundranförNilsFerlin.Hanpublicerade
även många dikter i N0r1'tGlje Tidning, den
första för precis 100 år sedan och den sista
1954, Samma år Som han giCl< bO1't. Den
dikten är en hyllning till Nils ochislutraderna

heter det:

värld."
Min vänskap med Nils syster Ruth berörde
jag även avslutningsvis. Hon tilldelade mig
”Syster Ruth-stipendiet” och stod ”fadder”
för min andra diktsamling, Sång i vinden.

Långt borta från dogmernas kyrka
du skrev. min bror vad du kant.
Nu blev det med akthetens stryka
för mig som ett Guds sakrament.
9

Ove Engström och dottern
Beatrice trollband publiken
pä Ferlindagen i Länna
söndagen den 9 augusti
i är. Foto: Esse Iansson

Efter betraktelsen sjöng Ove och Beatrice

af varldgn pa” livets smala Spång,
Och nar jag över gjaaagen gått,
ala”fa'r jag skörda, vad jag 5aft_
aa gar jag

tillsammans med församlingen Ferlins
Pär jag lämna nägra blommor till Oves gitarrackompanjemang
50111 avslutning på gudStjänSten Sjöng Ove
tillsammans med Beatrice sin tonsättning av
min dikt Människan och ljuset ur debutsamlingen S1/nhögr (Eremit-Press 1973)- Det var
fÖrSta gången SOIn den f1'aInfÖrdeS i min
barndOInS kyrka!
Efter gudstjänsten inleddes så Ferlindagen,
SOm Länna l1e1nbygdSfÖrening Sedan 1981
arrangerar på Kyrkvailen vid fÖ1'Sa1^niingSi"le1"n1"net (tidigare bYSkOian) Oetl i
närheten av den lilla stugan som Nils och
Henny hyrde Semmaren 1944- Här Sammanställde han då diktsamlingen Med mänga
kulörta lyktor. Här bosatte sig sedan paret året
därpå- l deeember 1947 kÖPte Så NilS gården
NOrrbOda, även den belägeniliinnaOve EngStrÖ1^n Oeh d0ttern Beatriee fram'
förde Sitt pregraln Bl1rf0tl%1r, en Pe1'S0nlig,
initierad och omväxlande föreställning om
Skalden SOn1 blev myeket L1PPSkattad av
publikenÛve reeiterade bland annat Ska1denS fÖ1"Sta
dikt SOIn han Skrev SOIn Sjuåringï

så

1'

fick publiken ta del av skaldens alla
yrken, hur han hamnade i Filipstadgrevyn
Oeh Skrev knpletter och Senare hamnade i
Stockholm där han gick i Ehn Svenssons
teaterskola och blev skådespelare.och hur
han sedan började skriva schlagertexter.
Ove och Beatrice framförde så flera av
Ferlins dikter tonsatta av Ove som bland
andra Strof i april, Barfotabarn, Cirkus, Med
många kulörta lyktor, När lyckan mötte kärleken.
Pa Aygaaar; fia] stod också på repertøaren ,
liksom I folkoiseton, tonsatt av Torgny Björk.
Ove framförde även under programmet
sin rensatrning av en mer Okänd dikt som nu
fått titeln Katten i Penningby, och som handlar
om Nils Ferlins ögonsten, nämligen manxkatten Pelle Iöns. En dikt som Nils, under
rubriken Väran katt, redan när paret bodde i
Lännaby, förarade Hjalmar Almstedt (en
kusin till min mor. Esses anm.) - bosatt cirka
en halvmil från byn - och som sedermera
blev deras alltiallo efter flytten till Norrboda.
På begäran framförde även Ove sin prisbelönta visa om Stockholm, Staden vaknar,
tillsammans med Beatrice. (Se sid 11-12)
Många lovord hördes från publiken efter
denna den 29:e Ferlindagen i följd!

lag är en líterl g0SSf?jl1g,
SOM går i Sl<0l1111 Ullrje dagÛCl1 när jag Slutät där 611 gång,
10

Visans Vänner prisar Ove Engström
Samfundet Visans vänner, en gång i tiden
bildat på initiativ av Evert Taube, utlystei

positören Ove Engström. ]uryns motivering
lyder: ”Visan ger en stämningsbild av ett
uppvaknande Stockholm med en vacker
melodi, som lockar oss att sjunga med.
Upphovsmannen sällar sig därmed till den
skara stockholmsskildrare som omnämns i
visans text."

januari 2009 en tävling öppen för alla
visdiktare och låtskrivare i Sverige. Det
gällde att skriva en ny stockholmsvisa!
Tävlingen är avgjord och juryn beslutade
att ge förstapriset till bidraget Staden vaknar
med text och musik av sångaren och kom-

Se

nästa sida!

Perlins systerdotter Britt Rutberg avliden
Den 18 mars i år avled Britt Rutberg,

I äktenskapet med Ulf Rutberg föddes
fyra söner. I samband med skilsmässan
vidareutbildade hon sig och kom efter
avslutad filsofie kandidatexamen att vara
verksam vid Brottsförebyggande rådet.
Morbrodern Nils Ferlin kom att spela en
viktigt roll för Britt, som efter Nils hustru
Hennys bortgång, blev den som
administrerade de upphovsrättsliga frågorna kring hans verk. Genom den
uppgiften fick hon många kontakter med
människor med ett starkt intresse för Nils
Ferlin.

dotter till Nils Ferlins syster Lisa och
hennes man Gösta Silén. Britt Rutberg blev
86 år.

Närmast sörjande är livskamraten Gösta
Carlsson, professor emeritus, sönerna
Hasse, Bosse, Lasse och Ianne med familjer,
samt systarna Inger och Gerd med
familjer.
Efter avslutad skolgång utbildade hon
sig till postexpeditör och tjänstgjorde
under många år vid Stockholm 5 på

Nybrogatan.
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Nils och Carl-Emil
Kungliga Biblioteket, Stockholm,
den 22 oktober kl 18.00 - 20.00.
Biljettförsäljning från 17.30.
Entré 60:-.
Medverkande:

Lilian Ahlm, Rune Englund,
Tor Englund och Ove Engström.

Inledning av Nils Ferlin-Sällskapets
ordförande Ian Mårtenson.
Ett program om Nils Ferlin och Carl-Emil Englund - diktarkolleger och vänner.
Nils och Carl-Emil träffades under 1920-talet och de kom att betyda mycket för varandra.
Programmet behandlar deras diktning, liv och vänskap.
VÄLKOMNA!
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STADEN VAKNAR
(Ove Engström)
Ove Engström

Berättande
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En Ferlínresa

till Karlstad och Filipstad
ANNIKA LUTTROPP

Vi, Annika Luttropp och Evy Claesson,
från styrelsen begav oss en solig augustidag i väg på en Ferlinresa. Först landade vi
på torget i Karlstad där vi hastade till torget
och först hälsade på Gustaf Fröding, som står
staty i ena ändan av torget, och sedan på vår
vän Nils Ferlin, som steppar på ett bord på
andra sidan torget (utförd av Thomas
Qvarsebo). Vi förevigade de båda statyerna
och konstaterade att Nils Ferlins är mer
anslående och utgör ett mycket bra blickfång
där han steppar på ett bord med en ölflaska
behändigt till hands ifall han skulle bli törstig.
Betraktaren kan slå sig ner på stolen och njuta
av den lilla scenen.
Nästa staty Var”SolaiKarlstad” och visst
är det sant att solen alltid skiner här,' sa vi och
n-öt av SO1Strå1ama_

Evy Claesson
bredvid Nils pmm
På Sßa

Dagen
till

]Vi for vidare med buss till Filipstad där vi
tog in på det lite smått historiska hotellet
Hem Karl en ul trävina med en underbar
Lützen -vi hade hela stridsplanen och ett
porträtt av Gustav II Adolf på väggarna.
Vi gick genast till Nils Ferlins staty vid ån
där han Sitter å en bänk (utförd av K_ G

vagga fanns tlnbeskafíande'
Det var en fantastisk utsikt över vattnet
Och på andra Sidan låg ett litet lusthus' som
hörde till en herrgård, samt en hytta från
järnbrukstidens dagar.
EftermiddagenägnadesåtMuseetKvarnen
dar Ferlins hela levnad finns avportratterad i

P
Bejemark). Sedan
begav vi oss oss i väg till
nästa ”kändis” nämligen John Ericsson
I

därpå var det gråmulet' men
uppeh än Soom tur Vflr' Vi lfrofnenerade
Hembygdsgarden dar vi fortarde kaffe

med Våfflor och konstaterade att det här
fanns enhten träsku 1 ptur av Fein pa° b änken
i fönstret. Vi hade sedan turen att få komma
in i en byggnad med möbler från 1700- och
1800-talen, där bland annat ]ohn Ericssons

I
gdär rabatterna prunkade i
liten gträdgård
Solen Temat för Vårt rum var Slaget vid

uppfinnaren.

i Filipstad-

I

Annika
Luttropp vid
Ferlinstatyn
i Karlstad.

”Sola i Karlstad ”.

13

Interiörfrån Museet Kvarnen iFílípstad.

bilder, dräkter och en uppbyggd interiör från
Café Cosmopolite. I en avskild vrå kan man
lyssna på Nils Ferlin som läser sina dikter.
Har ni vägarna förbi Filipstad så missa inte
detta förnämliga museum!
Sista dagen tog vi bussen tillbaka till
Karlstad och besökte Värmlandsmuseet med
Karlstads historia, fina konstverk, samt en
lustig liten utställning om kaffets historia.
Vårt eget kaffe drack vi däremot vid Slussvakten där båtbussarna avgår. Vi hann även
med ett fängelsemuseum som är inrymt i ett
hotell. Det är det ursprungliga fängelset som
byggts om och i källarvåningen finns celler
med mera, bevarade från fängelsets dagar.
På vägen till Centralstationen passerade vi
byggnaden där unionsupplösningen mellan
Sverige och Norge skrevs under 1905. I den
lokalen föreläste Nils Ferlin Sällskapets
ordförande Ian Mårtenson om Nils Ferlin i
samband med invigningen av Ferlinstatyn
på torget den 13 juni 2002.
Det blev en fullmatad resa för Evy och mig

aldng tldlfcšare vari? 1 Kêstad
Filipstad. Men battre sent an aldrig!

och

Ferlín som karíkatyr och studentiMuseet Kwzmení
Karlstad,

14

Sållskapets årsmöte hölls på Söder
Iår

vi till årsmöte onsdagen den
ett soligt Söder och i en för Nils
Ferlin Sällskapet ny lokal, nämligen Katarina
församlingssal. Vår eminente ordförande
svingade klubban mycket effektivt så själva
årsmötet var snabbt avklarat.
Vi åt en läcker buffétallrik med vin för dem
som så önskade, samt avslutade med kaffe
och kaka. Det sedvanliga lotteriet ägde rum
och många fick fina vinster. Därpå vidtog
underhållningen som inleddes av Ove
Engström med två nya tonsättningar, dels till
Stig
Tor Englunds Värvisa och dels till
Warrens Iag har min sång. Vidare framförde
han sin tonsättning av Esse Ianssons dikt Bara
i tystnaden, ur samlingen Synhögar.
Lilian Ahlm och Tor Englund reciterade
dikter och lät publiken försöka klura ut ett
ord med hjälp av de bokstäver som skulle
bildas av dessa. Ett nytt och roligt grepp.
Ordet blev förstås - Nils Ferlin!
Trubaduren Bernt Törnblom sjöng bland
annat en egen tonsättning av sin visa Du och
jag och Nils Ferlin. Henry lserman reciterade
Poste Restante på ett utomordentligt sätt och
Lennart Hökpers reciterade förtjänstfullt
dikter av Fel-1in_
Monika Lilja och Sven Lilja sjöng medryckande Evert Taubes Pritjof i Arkadien och
Ove Engström avslutade kvällen traditionsenligt med Nils Ferlins Ölanalsvals.
samlades

13 maj på

B@n1fTÜn'lbl0m-

Monika Lilja och Sven Lilja.

ANNIKA LUTTROPP
text och foto

Henry lserman.

I_e11m,1rtHökpg7f5_

TOV
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Englund Oíh Lilian Ahlin.

Idrottens betydelse för Nils Ferlins diktning

DEN SENE SIMMAREN
AV LASSE SANDLIN

Nilsatt lärde
sig sent att simma, och det sägs,
han skämdes över att båda hans
.

_

I_forra numret av Poste Restante publicerades den
for st a delen av L asse S an dl ins h ogintressanta
redogörelse för den betydelse som idrotten haft för
Nils Ferlins diktning. En omfattande forskning
ligger bakom och resultatet har blivit ett digert

_

Systrar Llsa och Ruth kunde Slmma men Inte
han- Han Var 12 år/ när Simtagen en dag
plötsligt Satt där ClO1T1 Skulle, Och då

föryttade

han sig direkt från tiometers-

gtïteriïl
E

basäïïgen till Öppna
Lycklig
Oforvagen kastade han s1g rakt ut 1 s]0n
Daglösen och simmade tvärs över sjön och
tillbaka, en sträcka på ungefär 600 meter.
FOÉÉJOZZ

i

än

som nu går S°m föllemng i Poste

E

Idetta nummer publiceras del två.
Missamteforfsätmingensomföijefinri2010!

Reinholdz att bilda ett ”radarpar” långt innan
Statens uppfinnar-nämnd och LM Ericsson
1942-43 utförde de första svenska radarproven och långt innan beteckningen ”radarpar” var uppfunnen.
Erik slog inläggen som via Nils huvud
hamnadeimotståndarmålen. Någon speciellt
organiserad träning hade man däremot inte.
”Man hoppade, sprang och kickade boll för
nöjes skull", har Erik Reinholdz berättat.
”Nils var en god och hjälpsam kamrat. Man
kände sig glad och uppiggad i hans närvaro.
Han hittade på verser och hejaramsor."
Erik Reinholdz, som avled 30 maj 1998, 98
år gammal, var den siste som genom egna
minnen kunde berätta om Ferlins år inom
idrotten. Alltså låter jag här Erik Reinholdzi
en text från 70-talet berätta om ”Fotbollsspelaren Nils Ferlin” och om de texter
och ramsor Ferlin skrev under denna tid:
”Mina första minnen av vännen Nils Ferlin
är från 1910. Familjen Ferlin, som kommit till
Filipstad 1908, bodde den första tiden i den
så kallade Bergmästargården men flyttade
1910 till ett hus alldeles intill det dåvarande
Svintorget. Där hade vi, ett gäng grabbar
från den närmaste omgivningen, bildat ett
fotbollslag, som vi kallade Svintorgskamraterna.
Nisse, som var spänstig och stark, kom
naturligtvis genast med i laget och blev redan
från början en av våra bästa spelare. I laget
spelade dessutom bland andra: ”Hackis"
(Harald Larsson), ”Lill-Gustav” (Gustaf
Andborg), Nisse och jag. Hackis var en
mycket bra målvakt, Lill-Gustav var tek-

SUi1”Lí01”gSkaWl1”6l1fe1”11l1

Ändå var det förstås som fotbollsspelare Nils
Iohan Einar Ferlin gjorde sina mest uppmärksammade idrottsliga insatser Helt naturligt
eftersom kamratskapet och lagandan var så
viktig för honom. Som ]enny Westerström
skriver: ”Han var där enilaget men samtidigt
en av stjärnorna - också det säger något om
hans sätt att vara."
Ferlins första lag var ett kvartersgäng,
Svintorgskamraterna, uppkallat efter torget
utanför den egna husknuten på Hantverksgatan 2. Det torg där boskapshandeln ägde
rum under Oxhälja. Vännerna spelade en
oerhört stor roll för Nils Ferlin. Kamratskapet
med pojkar som blev ynglingar som blev
män och som förenades genom idrotten eller
festandet eller
sista hand - å yrkets vägnar
var helt avgörande för hans sätt att utveck-

-i

las.

Man kan tänka sig, skriver Ienny Westerström, att de nära vännerna tog över en del
av det han gick miste om på grund av faderns
tidiga död. Där fanns Harald Karlsson, känd
som ”Bagar-Harald", mål-vakten ”Hackis”
(Harald Larsson), teknikern ”Lill-Gustav”
(Gustaf Andborg), Runo Toll och de båda
bröderna Erik och Gunnar Reinholdz. Erik
var bara ett år yngre än Nils, och de båda
följdes åt genom fotbollsåren. Så spelade de
två ofta tillsammans i IFK Filipstads lag runt
1920, Erik högerytter och Nils högerinner.
Erik var en mycket god sprinter, och 1921
blev han till exempel distriktsmästare på 200
meter. Tillsammans kom Nils Ferlin - Erik
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nikern och framspelaren, Nisse den farlige
spjutspetsen och målgöraren och själv var
jag en ganska snabb högerytter. I staden
fanns ett flertal pojklag mot vilka vi utkämpade många heta duster. Svintorgskamraterna blev emellertid så småningom
stadens i särklass bästa pojklag. Hackis,
Nisse och jag kom därför som rätt unga med
i den då i staden ledande idrottsföreningen
lFK:s representationslag. Lill-Gustav hade
då flyttat från staden. Till min broder Gunnars
60-årsdag sände Nisse några verser, varav en
löd:
På bollplanen fick vi omsider
ett ganska förnämligt lag.

Från Svintorgskamraternas galtar
kom Lill-Gustav, Erik och jag.

IIFK: l

ld

hN'

h"

'

fem man i kedjan. Nisse var en mycket
målfarlig spelare, vida känd för sin styrka
och spänst. Han blev därför en framstående
nickspecialist. Vi andra försökte, att med
höjdbollar framför mål nå Nisses skalle och
många av våra mål tillkom också genom
hans "huvudspel”. Han var, kan man säga,
en föregångare till våra dagars Ralf
Edström.
En gång, då vi spelade i Lesjöfors, minns jag
hur någon i publiken skrek, då Nisse hade
nickat in ett mål:
- Han sparker ju böll mä huve...!
l- - -l
På våra fotbollsresor brukade Nisse författa
någon hejarramsa och efter segermatcher,
vilka ej var så ovanliga, skrev han ofta en
visa till någon då populär melodi. ]ag minns
ännu några av dem.
Efter en match z Kristinehamn.
På detta numera vanliga lilla sätt
lägger man bollen i nät tämmeligen lätt.
Målvakten står där och glor med sin
tomma famn
när vi gör kål
med en massa mål
-

-

-

.

”VW Kristinehamn'
Efter en revanschmatch mot Hellefors:
När Hellefors en annan gång
försökte hålla oss en stång

för,

se dom spelar oavgjort
men det märktes inte stort.
För här på våran plan blev annat
9 - 0. Oh, vad dom hurra!
Poliserna hörde det nere på ”kurra"
och Iohnsson va förbannad
och han sa till polis Toll:
Åt helvete med deras fotboll!

-

I helvetet finns ingen plan
Han gillar inte fotboll, fan
det har jag hört dom vitsat mä'
men det är synd om djävlarne.
Tänk om dom fick spela fotboll!
Tänk om på stora Djävulsgatan

en

dom spelade för gubben satan
Det laget är nog bast att utur
räkningen man tar
Där spela alla som små djävlar!

Bollarna de sma, ja, de rulla,

rulla, de rulla
rulla in iMolkoms mål
de

och tårarna de små, de rulla,
de rulla, de rulla

när vi gjorde på Molkom kål.

Efter en rad matcher skrev han:
I somras vi spela boll

6-2,5-2,9-0.
Filipstad beständigt då
klara sej behändigt så.
Och då må Du tro dom jubla
hejarlagets lilla klunga
dom höll just inte tand för tunga
dom skränade och väsnades och
hoppade på tå.

Heja grabbar och gå på.

(Fortsättning i nästa nummer)

/ OBS, Glöm inte medlemsav iften! \
'

g

Nu är det dags att betala årsavgiften till
Nils Ferlin-sällskapet för år 2010 - glöm

\

inte det!
Med det här numret medföljer också ett
inbetalningskort. Då kan du passa på att
betala medlemsavgiften för nästa år.
Glömmer du att betala blir du struken
ur medlemsregistret - och då får du heller
inte Poste Restante!

/

-Trubadurpriset ska utdelas varje år!Vid sitt möte den 19 augusti beslöt
styrelsen att riva upp det felaktiga beslut
som togs Vid årsmötet.
Trubadurpriset kommer alltså även
i fortsättningen att utdelas Varje år. På
grund av den för närvarande i stort sett
obefintliga avkastningen beslöt dock
styrelsen att halvera prissumman till 5 000
kronor.
Även Ferlinpriset kommer i fortsättningen att utdelas varje år.

Nils Ferlin Sällskapets årsmöte (se
protokollet, § 14) fattades tyvärr ett
felaktigt beslut angående Trubadurpriset.
Nämligen att detta skulle utdelas Vartannat år och Ferlinpriset Vartannat år.
Trubadurprisetinsitftades av framlidne
styrelseledamoten Curt Enström för 20 år
sedan och enligt statuterna för Stiftelsen
Enström-fonden, som förvaltas och
företräds av Nils Ferlin Sällskapet, ska
Sällskapet årligen utdela Trubadurpriset.
På

Nya medlemmar

í__

VAR GOD OBSERVERA

“

att alla meddelanden om ändringar
av namn eller adress (skriv tydligt,
textai tackn Skickas direkt än

Margaretha Hallström, 51<0gSSfig611 1
__652_3Û KAFI-STAD
Karstin Schroder Ilansson, Karrhagsgatan 13
603 80 NORRKOPING
Margareta Hegelund, Flyghamnsvagen 22, 2 frp
183 64 TÄBY
Andreas Hels, Kapedam 12 DK
ABENRAA,

.

.

..

Nlls Ferlm-Sallskapets medlemssekreterare.
Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr
113 27 STOCKHOLM 'B 08 32 99 84

/

Anita Iohansson, Sör Buar Lerdalen
452 93 STRÖMSTAD
Elisabeth Iohansson, Torstensonsgatan 39
521 31 FALKÖPINQ
Magnus Kronlund, c/ 0 Anne Hanell, Löt Fårö
749 51 GRILLBY

GÄVOR TILL NILS FERLIN-SÄLLSKAPET
3

T_Illa

Gudrun Lavalli, Stora Askens Väg 12, 185 65 TÄBY
christina Lena, Vinagatan 26, 761 40 NORRTÄLJE
Kåä :âf1:f(15SISå1}f¿šiL1}1]š>bY1eVäS@n 18 B

Britt-Marie Skyllberg, Syrénparken 4,

2

trp

133 35 SALTSJÖBADEN

Cilla Söderlund, Högklintavägen

13

172 64 SUNDBYBERG

Björnar Sömoen, Skansen
N-228/0 G]EsÅsEN, NORGE
Ida Wahlström, Särimnervägen 47
194 62 U1>PLANDs VÄSBY
Anders Wilteusgfranåskvarnsgatan 10 C
573 33 TRAN S
Mats Åkerlind, Brusewitz Väg 5, 136 49 HANINGE
Sirkka Östman, Båtstorpsvägen 8
184 33 ÅKERSBERGA

Medlem

Advall

200.

slgvard Axensten
Vilhelm Alnefeldt
Hugo Ballovarre

2OO3_

Ake Bjorkvan
Lennart BaI'l<l1lI1Cl
Ake BjÖ1fVall
Henry Denander

2O0:_

75:175:-

2ÛÛI-

200:-

-

Ingnd Hultberg
Kurt Iøhansson

75'
325ï_

Jan-Erik Leistedt
SVen_Göran Lundberg

5()0¿_

-

..

Butt Lundstrom
Samuel Nordgren
Gertrud Oskarsson
Sven Plex Petersson
Bengt Sonde

1'

NILS FERLIN-sÄLLs1<A1>ET

Ake
Inga sm”
Svennerholm
Lars-Erik Säll
Per Unggaafd
Kerstin Wihk
Övriga

blir man genom att sätta in årsavgiften 175 kr
(studerande och pensionärer 125 kr)

på plusgiro ss 21 ss-6.
Glörn inte att skriva namn och adress.

Totalt

125:75'_
325:_

25:125:75:1005
300:75:1753-

175:965:-

4.655:50
Styrelsen frarnir sitt varma tack or gåvorna!

GLÖM INTE att Värva medlemmar till
NILS FERLIN SÄLLSKAPET!
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NILS FERLIN SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE
i Katarina församlingssal, Stockholm onsdagen den 13 maj 2009
§ 1.
2.
§ 3.
4
§5
§ 6.
§ 7.
§ 8.

9.

T.f. ordförande Tor Englund öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes.
Tor Englund valdes till t.f. mötesordförande § 1 till § 7 och Ian Mårtenson till mötesordförande § 8 t.o.m. § 19,
samt Annika Luttropp till mötessekreterare.
Till protokolljusterare valdes Britta Sparr och Lars Wahlmn.
Beslutades att årsmötet behörigen hade utlysts.
Verksamhetsberättelsen som publicerats i Poste Restante lästes delvis upp av Annika Luttropp och godkändes.
Revisionsberättelsen som publicerats i Poste Restante lästes upp av Tor Englund och godkändes.
Balans- och resultaträkningen för 2008 fastställdes. Bokföringen visade på ett underskott på 25.090:16.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Val av ordförande och styrelseledamöter, samt suppleanter:

Till ordförande omvaldes Ian Mårtenson (1 år)
Till styrelseledamöter omvaldes Ienny Westerström (1 år), Tor Englund (1 år), Esse Iansson (2 år), Ove Engström
(1 år), Annika Luttropp (2 år), Karl-Richard Richardsson (1 år), samt Monika Lilja (2 år).
Till suppleanter omvaldes Claes-Göran Claesson (1 år), Evy Claesson (1 år), samt Göran Palm (1 år).
Till adjungerade styrelseledamöter omvaldes Rolf Mårth (1 år), samt Iimmy Svensson (1 år).
10. Val av revisorer:

Till revisorer omvaldes Christer Knutsson

(1 år),

samt till revisorssuppleant omvaldes Hanneke Appelquist (1 år).

till valberedningen:
Till valberedning omvaldes Eric Midfalk (sammankallande), Elisabeth Iönsson-Österdahl, samt Inga Walles.

§ 11. Val av ledamöter

§ 12. Fastställande av medlemsavgift:

§ 13.

14

§ 15.

16.

17

§ 18.

Beslutades att bibehålla en oförändrad medlemsavgift på 175 kr för ordinarie medlemmar, samt 125 kr för
studerande och pensionärer.
Förslag till besparingsdtgdrderför till exempel kostnaden r Poste Restante:
Ordförande påtalade att kostnaden för Poste Restante reducerats då det är färre sidor och därmed billigare porto.
Fastställande av prissummanför Nils Ferlin-priset och Trabadarpriset
summa, vardera 10 000 kronor. Därtill får pristagarna ett diplom. Man ska dock fortsättningsvis dela ut Nils
Ferlin-priset vartannat år och Trubadurpriet vartannat år. Man börjar med Nils Ferlinpriset 2009 och sedan
Trubadurpriset 2010. Detta ger en besparing på 10 000 kr.
Information om Nils Ferlin Sallskapets hemsida
Sekreteraren informerade om att en hel del material till hemsidan kommit in via mail, till exempel en gruppbild
med Nils Ferlin av Tom Mårgård. Hon frågade också om någon har mer material till hemsidan, då man ständigt
behöver förnya utbudet och uppmanade alla att skicka in eventuellt material till henne via mail eller per post eller
telefon. Ove Engström påpekade att adressen till hemsidan är lite krånglig och tipsade om att man kan gå in via
googles och skriva in Nils Ferlinsällskapet så får man en första träff på sällskapets hemsida. Tor Englund
påpekade också att det är bra att gå in på hemsidan och kolla eventuella kommande arrangemang, då man inte
alltid hinner få in dessa i de två nummer av Poste Restante som utkommer varje år.
Förslag till Ferlinpristagare
Alla uppmanades att komma in med förslag till sekreteraren Annika Luttropp senast i början av augusti 2009.
Annika Luttropp frågade årsmötet om Sällskapet kan skänka två böcker med Ferlins dikter i blindskrift till
Kungliga Biblioteket, som är mycket intresserade då de ska starta en avdelning för böcker i blindskrift. Böckerna
är skänkta till Sällskapet av Talboks- och punktskriftsbiliotekets f d bibliotekarie Sten Gustavsson. Sällskapet har
svårt att förvara böckerna och för att fler ska få tillgång till dem beslutades att skänka dem till KB. En av böckerna
har tillhört Nils Ferlin och var skänkt av Talboks- och punktskirftsbilioteket av Nils Ferlins systerdotter Britt
Rutberg.
Ovrígafrâgor
Ove Engström informerade om att Elisabeth Iönsson-Österdahl skänkt en mängd inspelade kassettband från
tidigare årsmöten och pisutdelningsmöten från 1970 och -80-talen till Sällskapet. Dessa bör spelas över på CD

eller DVD.

Annika Luttropp åtog sig att undersöka om Kungliga biblioteket i Stockholm eller alternativt ett bibliotek i
Göteborg, som har mycket Eerlin-material, är intresserade av att finansiera detta och att Sällskapet får kopior.
beslutades på anmodan av ordförande Ian Mårtenson att hänskjuta frågan till styrelsen. Monika Lilja meddelade
att det troligtvis blir en konsert i ABF-huset i november 2009 tillsammans med Alf Henriksson Sällskapet och Lars
Berghagen. Ian Mårtenson uppmanade alla att då komma och lyssna. Monika Lilja, Göran Palm och Ian Mårtenson
arbetar med detta och punkten tas upp på styrelsemötet i augusti. Eric Midfalk tog upp en varm applåd för
styrelsen.
§ 19.

Ordförande Ian Mårtenson förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet:

Annika Luttropp, sekreterare

Iasteras:

Ian Mårtenson, ordförande, Britta Sparr, Lars Wahlman
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Nils Ferlin Sällskapets medlemmar hälsas varmt välkomna till utdelningen av ärets

Ferlinpris till

LENNART HELLSING
till
cA]sAsT1NA ÅKERSTRÖM
och Trubadurpris

tisdagen den 20 oktober kl 18.00
Plats: Restaurang Gondolens festvåning

Ingång mittemot Katarinahissen
Meny:
Förrätt: Dillrullad hälleundra och laxrulle med citroncréme och syltad ingefära.
Varmrätt: Hjortinnanlår med kantarellsås och potatiskrokett.
Dessert:

Nötfri kaka och kaffe

Priset är 475 kronor per kuvert
I priset ingår 1 Ramlösa eller 1 Lättöl.
Husets röda eller vita vin kan köpas separat för 72 kr/ glas eller 255
Starköl eller folköl 33 cl/ 52 kr, avec från 80 kr/ 4 cl.

kr/ aska.

OBS! Vill man ha vegetarisk meny - eller om Du är allergiker och inte tål exempelvis
skaldjur MÅSTE detta anges på inbetalningskortet.

Sedvanligt lotteri, samt underhållning av olika trubadurer vid kaffet.

Anmälan sker genom insättning av beloppet på Nils Ferlin Sällskapets
plusgirokonto nr 35 21 55-6 (eller på bifogade plusgiroblankett) och ska vara
Sällskapet tillhanda senast onsdagen den 14 oktober 2008.
OBS! Tänk på att det tar ett par dagar att girera!

Ange gärna, förutom namn och adress, Ditt telefonnummer på blanketten.
Väl mött

till en minnesrik Perlinaftonl
STYRELSEN

Poste Restante Medlemstidning för Nils Ferlin-sällskapet nr 1, 2009
Ordförande:
Ian 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
OBS! Ny e-postadress: annika.luttropp@bredband.net
Vikarierande
Evy Claeson, Heleneborgsgatan 6 C, 3 trp. 117 32 STOCKHOLM. Tel: 08-84 40 44
skattmästare:
Sällskapets plusgirokonto: 35 21 55-6
Redaktör ir Poste Restante:
Esse Jansson, Stockholmsvägen 23 C, 761 43 NORRTÄLJE. Tel 0176-26 81 30
Tryck:
Affärstryckeriet, Norrtälje.
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