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En ros jag vet, som du ej vet, en doft som stiger -tills jag ser
där - bortom bläa bergen, från mörk och frusen himmel
om ock för mej en hemlighet hur stjärnor tändas -er ocher,
till formen och till färgen. i stort oändligt vimmel.

Pä kyrkogården vandrar jag Pä kyrkogårdar vandrar jag
en natt bland tunga värdar, som ibland rosengärdar . . .

då känner jag en doft- helt vag, Och natten lyser som en dag
frän hennes gömda gärdar _ . . de dödas minnesvärdar.

9] tz.
Ur "Med många kulörta 1yktor" (1944)

-Medlemstidning för Nils Ferlin-Sällskapet Nr 2 2012_



Ordíranden har ordet:
i

s\/ANESÅNG
Tio år har gått sedan jag blev ordförande i

Nils Ferlinsällskapet. Tio år och nu avgår
jag för att ge plats för nya krafter. Tio år är en
lång tid om man ser framåt men försvinnan-
de kort i livets backspegel. Vart tog åren vä-
gen? Och vad är egentligen ”tid”? Enligt Na-
tionalencyklopedien är upplevelsen av tid en
av de mest gåtfulla formerna av mänsklig er-
farenhet: ”Vi kan inte klart definiera vad
upplevd tid är utan är hänvisade att tala i
metaforer; att tiden ”går”, "rinner”, "jag-
ar". Och det har tio Ferlinår gjort, ”runnit
iväg."
Men de har också varit fyllda av upplevel-

ser och aktiviteter i Sällskapets verksamhet
för att sprida kunskap och intresse kring Nils
Ferlins författarskap' som också till dels kreb Ian Mårtenson, ordförande í Nils Ferlin-sällskapet.sat kring tidsbegreppet. Livet och Döden och Foto: CATO LEIN
tiden mellan de båda storheterna i allt mänsk-
ligt liv. re människormitt i karriär och familjebildning

har sina agendor fyllda, litteraturundervis-
ag har haft förmånen att få arbeta tillsam- ningen i skolorna har satts på undantag.

Jmans med en styrelse som brunnit för Nils Men vi kan glädja oss att Nils Ferlin ändå
och som lagt ner mycket arbete och engage- lever i de mer än tusen tonsättningarna av
mang i olika avseenden för att förverkliga hans melodiösa texter. Och han poppar upp
våra syften. Ferlinkvällar och framträdan- med jämna mellanrum i olika sammanhang.
den, ABF och Kungl. Biblioteket. Samverkan l artiklar, intervjuer, kåserier, dödsannon-
med andra litterära sällskap. Länna-möten ser liksom i radio och TV. Han tillhör inte lit-
om somrarna _ Arrangemang på Skansen och teraturens ”stora döda” utan lever fortfaran-
mycket annat. Och jag är övertygad om att de mitt ibland oss. Så det finns alltså
de aktiviteterna kommer att fortsätta och för- fortfarande ett stort intresse och en stor po-
djupas. tential för vår verksamhet.
Genom utseendet av våra pristagare, Tru-

badurpriset och Felinpriset, har vi också kun- Men det krävs ansträngningar, inte en-
nat uppmärksamma viktiga bidrag till för- bart från styrelsens sida. Alla medlem-
djupning och spridning av bilden av Nils mar borde också, utifrån sina förutsättningar
Ferlin liksom också uppmuntran av skilda försöka bidra till att sprida kunskap om Nils
konstnärskap. Ferlins diktning och att värva nya medlem-

mar. Årsavgiften är ju förhållandevis blyg-Ett stort problem har vi dock haft, ett pro- sam, motsvarar ett par biobiljetter, och för
blem som vi delar med nära nog alla lit- den får man inte bara en innehållsrik och in-

terära sammanslutningar. Medlemskapet. tressant publikation, ”Poste Restante” utan
Visserligen är vårt sällskap fortfarande ett av också tillfälle att delta i olika evenemang som
Sveriges största, men medlemskadern Sällskapet anordnar under året.
minskar. Vi blir äldre, vi går bort. Nya med- Det ges också tillfälle att träffa ”likasinna-
lemmar kommer inte till i samma utsträck- de” för trevlig samvaro. Alltså, gack åstad!
ning. Det finns naturligtvis många skäl. Yng- Ett medlemskap kan exempelvis vara en
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Lasse Berghagen - årets Trubadur
Nils Ferlinsällskapet har utsett Lasse

Berghagen till årets trubadurpristagare.
En folkkär artist som betytt mycket för att
sprida Nils Ferlins musikalisk/ litterära verk.
Och Ferlin har alltid varit viktig för honom.
Det vittnar Lasse om redan på första sidan i
sin nya bok ”Flakmopedisten", där han de-
klarerar att Nils Ferlin är en av hans hus-
gudar.
Lasse Berghagen har en lång och mång-

skiftande karriär som estradör och sångare.
Ett axplock:
Han producerade sin första skiva redan 1965

och några är senare kom hans första ”hit", den
om ”Teddybjörnen Fredriksson." Åren som foljde
kantades av manga framgångar på Svensk-
toppen.

SOH1 Skå6lESpeltZ1”6 'ULZT LIZSSE Berghagen 0CkSå Lasse Berghagen drets Trupadurprístagare.
framgångsrik , bl.a som ”Flirtige Knut” i Kar de Foto; MATTIAS OLSSON
Mummarevyerna liksom pd, Berns och han
nnnjneeenne en egen nnjsienj nå Cjn'nn¿en¿een_ stora auldmedal] liksom Frimurarordens stipen-
Åe 2003 kmn nnn njjbnkn till Cjnnn med dium for ”den svenska visans bevarande och

”Chinarevyn ” uraefklmg- I'
Filmroller blev det ocksa' liksom en seger i Son? rrarnåar aV merrrrörreernrnåøen nnns

Mej0d¿feSn'nnjen1975_ vissa likheter med Nils Ferlin. Bada var
Lasse har publicerat flera böcker och en dikt- Skådespelare/ bada 5kreV Senragerrexrerfbada

Smnnng enn, en ne en-kteenn "Då knnnneejng jninn var folkkära och uppskattade i vida kretsar.
hander” återfinns i den svenska psalmboken. Oen nada nek ”gnrdrnedarl-H
Svenska folket tog han med storm som pro- Lasse Bergnagen ar anrsa en Vardrg

gramledarefor ”Allsång på Skansen”1994-2003. Prrsragare r raden aV 5VenSka rrnbadnrer
Tittarsiffrorna ökade från 600 000 till över tvd Sorn under arena ropla nedrars med Nns
miljoner och i Tyskland fick han ocksa stora Fernnsanskalaer rrnnadnrprrs- Oen lag ar
fnnngnngnn övertygad om att han också i framtiden
Men inte enbart sang och spel. Lasse Berghagen kernrner arr Verka r Érn Hnnsgnds anfra-

har också andra strängar på sin lyra. Pa 80-talet lAN MARTENSÜN/ Ü1'Clf01'and9
var han t.ex ordförande i FAMN-Föreningen
Artister Mot Narkotika. MOTI'\/ERING

Lasse Berghagen tilldelas 2012 års Truba-
Bevis på Ojïentlig uppskattning har heller inte durpris Denne varmhjärtade artist och vis-

Sknars- så har 'rum ex_emPelUr5_ fått H M poet har likt Nils Ferlin beretts en alldeles
Konungens medalj, S,t Eriksmedaljen av Stock- egenbeningidensvens1<af011<e,jä1en_
holms stad, det Kungliga Sällskapet Pro Patrias

trevlig julklapp. All information finns på vår medlemmarna för deras intresse och stöd och
hemsida, önskar Nils Ferlinsällskapet all lycka och
Med denna krönika, vilken väl bör vara framgång inför kommande år.

den tjugonde i ordningen, tackar jag alltså Med Ferlinhälsningar i september 2012
för mig som ordförande, tackar styrelsen för
gott och fint samarbete genom åren liksom ]AN MÅRTENSON
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Herr Gustafsson får priset
JENNY WEsTERsTRöM

Det finns minst 1744 personer i Sverige
som heter Lars Gustafsson. Men man

tvekar ändå inte om vem som är herr Gus-
tafsson själv och som dessutom gjort sig känd
långt utanför detta Sverige. Han är roman-
författare, essäist och filosof, i samtliga gen-
rer så sårpräglad att han inte löper minsta
risk att förväxlas.
Denne Lars Gustafsson hör till en gyllene

generation bland svenska författare som dess-
bättre också visat sig sällsynt uthållig. Född
1936 är han ungefärligt jämnårig med P. O.
Enquist och P. C. Iersild. De har på ett unikt
sätt bevarat sin plats på den litterära scenen
och har dessutom framgångsrikt förenat hög
litterär kvalitet med publik appell.

Lars Gustafsson är oförglömlig också som
debattör och där ihågkommen för sin

ivriga argumentation - man minns hans röst.
Han är fortfarande så itig som författare att
man inte kan vara riktigt säker på att man får
rätt bok med sig hem från bokhandeln om
man frågar efter hans senaste. Men säkert är
att han måndagen den 17 september utkom
med sin senaste roman, Mannen på den blå
cykeln.
Och så är Lars Gustafsson poet, en av våra

främsta, en av våra personligaste och en av
våra flitigaste. Det är därför som han nu får
Nils Ferlins pris till en svenskspråkig lyriker.
Han får det för en rik och unik, egensinnig
och tankeväckande, intelligent och knivskarp årets Feïlínprísmgme'
poesi

tafsson. Under en lång period var filosofen i
Lars Gustafsson var tidigt ute. Han var Texas. Men vi är glada över att vi sedan 2006

bara några och tjugo när han började, så har honom tillbaka i Sverige.
tidig rentav att Nils Ferlin fortfarande var i Redan i Ballongfararna (1962) försåg Lars
farten. Lars Gustafsson kan säkert knyta an Gustafsson oss med en klassisk dikt. Det
till Nils i vissa stycken. Hans födelsestad handlar om "Ett gåtfullt försvinnande” som
Västerås är förvisso rätt många mil bort från minst av allt försvinner ur vårt minne:
Filipstad, men visst finns det en smula Berg-
slagen hos honom. Han har en avgörande Det är skrivet: I mars 1858 köpte en man,
känsla för sitt Västmanland och en förmåga bosatt i Gnarp, som är ett avlagset torp,
att uttrycka det som är helt unikt. Och bara kulor, snören och kratför en mindre samma,
den som är rotad i sin provins kan bli en så som bokförs och alltsa” anna kan lasas.
naturlig världsmedborgare som Lars Gus- Troligen ville ban skjuta orre på spel.
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Nuforsvinner spdret under grenarna, den stor: Varldens tystnad fore Bach (1982),
har förlorar vi honom ur sikte, Variationer över ett tema hos Silfverstolpe (1996)
inte tillfalligtvis utan for alltid, och En tid i Xanadu (2002). Han har förstås
och varje förhoppning att han finns dar, också översatt utländska diktare; i Brander
som en mörk och sliten skepnad, (2004) tolkar han åtskilliga från Vergilius till
annu på vag över myrar, genom lingonris, Heaney.
och att vi en morgon kunde möta honom, ]a, hans poesi är stor och rik och överblick-
ar fdfanglig. as enklast i urvalsvolymerna Ur bild i bild.[---] Samlade dikter 1950-1980 (1982) och Dar alfa-

iskt Gustafsson frestades sä betet har tvåhundra bokstaver. Samlade dikter
Tššh trodde si ha honom lacerad redšn 1981-1991 (1992)'g P Lcif h"ii<under tidigt 1960-tal Ett halvsekel senare vet ars us a Sson ar annu en Ogs Ver Sambättre' Hans mån Sidi het avslöar Si poet. I varas presenterade han Elden och dot-g g 1 g ._ . 0 ..

redan i diktsamlingarnas titlar: En förmiddagi tm]/”Ia Går :an arbetšttvldallšmïi denllïíagama m egagnan e ave en anga sa
šfíráízšåïlïâzérïïglšâï íïšfïtsrnlïíííeíïiïzší att känna igen och förvånas över att därtill
(1967), Bröderna Wright uppsöker Kitty Hawk laggs äa mycket nyttfannu ettohalvsekel eltelloch andra dikter (1968). den forsta diktsamlingen, sa exempelvis 1

Någon gång har han som i ”Visan om jamvik- Kosmlsk Wgustmatt I

ten” (i Varma rum och kalla, 1972) åtminstone E t
_ . . _ f er en resatill synes placerat sig sjalv i vila: . ., . . Gsom varade i tva miljoner ar
[ag sager ofta till mig sjalv: kom det svaga ljuset
lag ar i jamvikt, allt balanserar från en mycket avlagsen sol

att till halften dterkastas
jag sover om natten och vaknar om morgonen i den branta spegeln av en nattlig vag

medan den andra halften
allting fungerar alldeles utmarkt, fångades i det kloka ögat

hos en mört som under insjöns svarta yta
jag svarar med ratt nummer nar man ringer i långsam rörelse gled iir bilden

ovetande om vad han visste
och nagra som ringer har alltid ringt fel
de menar inte mig, de menar någon annan, Lars Gustafsson har fått många och stora

pris: Svenska Dagbladets litteraturpris, De
jag svarar alltid med ratt namn Nios stora pris, Bellmanpriset, Pilotpriset...
nar man ropar pd mig, med ratt namn, Nyligen fick han det italienska Boccaccio-

priset. Det enda vi ångrar när vi nu ger hon-
0Ch nar döden pekar på någon, pekar ban, om Ferlins pris är att vi inte varit tidigare
alltid på nagon annan, som genast gar, ute,

t k ll h “? .. ..var S M e an mm”/S ga Ienny Westerstrom ar

rik poet. Ett annat genomgående drag Spllgk_0çthtllttemtmcentmm Lunds
är att samla sig till en viss sorts dikter som i umvel/sl e
Sonetter (1977), iArtesiska brunnar, cartesianska
drömmar. Tjugotvd larodikter (1980) eller För- MOTIVERING
beredelser for víntersasonger: elegier och andra

Men han har gjort så mycket Han är Projíessor em. i litteraturvetenskap

Nils Ferlinpriset går till Lars Gustafsson
dikter (1990). för en rik och unik, egensinnig och tanke-len annan grupp diktsamlingar tar han sin Väckandel intelligent och knivskarp
utgångspunkt hos andra eller alluderar åt- pOeSi_
minstone på dem och även där ar spännvid-
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EWKS tuschteckningar
IPoste Restante nr 1, 2012 skriver Tor Eng- I/ff; 1 «

/«__ glund en minneskavalkad under 1' ' r
rubriken Nils Ferlinsällskapet T .X tj \
50 år. När Nils Ferlins hustru l\ V fi -_ ~_-5,'
avled auktionerades en mängd
tavlor och annan ferliniana ut I I l * nå

på Stockholms Auktionsverk /å" j ”\\ 1 li november 1980. Norrtelje
Tidnings kulturredaktör Esse

r**<fj

l,,.1

Q \Jansson uppmanade 4 ~

mig att för tidningens räkning ropa
in några konstverk på auktionen.

som värmlänning tyckte jag att det skulle
vara roligt att även ropa in något för egen

del så jag lade ett bud på en tuschteckning av
EWK föreställande Nils Ferlin. På teckningen
hade Ewert Karlsson (EWK skrivit) "till bro-
der Nils Iohan Einar från Ewert Gustav-adolf
- teckn i köket mellan två 7 1/2” och vederbör-
ligen signerat EWK.
Mitt bud antogs och jag blev ägare till teck-

ningen.

Som ett led i tidningens lokalprofil hade vi
börjat ge ut böcker och även låtit trycka ett

grafiskt blad av Gunnar Brusewitz som vi
sålde till våra abonnenter. Tanken att göra
nåšonting med bilden av Ferlin väcktes.

ren gick men sa rakade jag träffa EWK
när han i maj 1992 hade utställning på Galleri
Dianahuset i Norrtälje och berättade att jag
hade en teckning som han gjort och som före-
ställde Nils Ferlin

"\.<\

1

x

EWK tyckte att det var en bra idé med ßcgdm šolïtwf. J,,»f_v\,.
ett grafiskt blad men inte med min teck-
ning utan med hans egen. Sagt och gjort.
EWK producerade ett tryckfärdigt material =g;Ä,¿ “É U,-í':/J fLÅ,@Q;{lï
samt kopierade in Nils Ferlins text (se sid 7). * J

, J .¿_ - .i
*W U /vx'-§1J¿<-«J"\*^3"'~Itexten ”När detta är en tuschbild bara - hur 1-*U“J^ ^- l'~°l'*â:

skön skall då ej orginalet varal” kan man
konstatera att Ferlin hade missat att stava ori- gj
ginalet rätt. Uppenbarligen var inte syster
Ruth närvarande och höll ett öga på rättstav- per1ín_5ä1jSkapet_ Idag torde heja upplagan
ningen- vara slutsåld.
Det grafiska bladet såldes till Norrtelje Tid- SÖREN KARLSSQN

nings abonnenter och i samarbete med Nils VD på Norrtejje Tidning 1979 _ 2906

r-r-*T-'~

í=



Unik EWK-teckning av Nils Ferlin
n glad natt år 1953 åstadkom Ewert Sören Karlsson berättar om är försedd med

EKar1S50n, betydngt rner kand som EWK, dedikationen "Till broder Nils ]ohan Einar
tvenne pertratt av N115 Fer11n 1 Nerrboda, från Ewert Gustav-Adolf Teckn i köket mel-
Länna i Roslagen. Ewert mindes mycket väl län tVå 7 1 / 2-" På frågan Om Vad två sju-och-
när jag interjuade honom 1992 den animerade nä1V0l' Står fÖ1f 10g EWK Oeh SVä1"de P1'01nPtï
a_ftQnen_ I/BI'äI11"lVlI'1”.
"Nils Ferlin var på ett glatt humör. Han var Den andf21 teekningen (Se nedan) med den

dock 1nte så förtjust 1 att jag V111e teckna av ferlinska versen behöll EWK för sig själv. Den
nenonr R1ta 1<atten1 Staet, föregleg nanf' blev som framgår av Sören Karlssons artikel
Det var på uppdrag av kulturtidskriften föftaga till ett grafiskt blad-

Per5pe1<t1V som EWK 1 Sanskap med re- - Vi vill göra en kulturell insats, sa Sören
daktörerna Ragnar Oldberg een H01ger Karlsson som är ägare till den ursprungliga
Wasstorp besökte Ferlin på det riksbekanta teekningen på Sid 6-
"styckegodset" Norrboda. "Vi hade jättetrev- ESSE lANSSON
ligt", mindes Ewert Karlsson. ”Ferlin step-
pade för oss. Vi kom tidigt på dagen och blev
kvar till sena aftonen. Resten av natten ///» -
tillbringade vi på Norrtälje stadshotell." /j

tv; l ff-.fi=Tš
Ewert Karlsson tecknade vid den här tiden

åt Bondeförbundets Presstjänst. "Iag
började tidigt med att avbilda Nils Ferlin.
Första gången var redan 1946 då jag använde
ett foto som förlaga. Det var verkligen högst
intressant att få tillfälle att hälsa på honom.
Iag tyckte mycket om hans dikter och be-
undrade hans stora varsamhet med orden."
På den teckning som sedan blev en litografi

präntade Nils Ferlin med sin prydliga hand-
stil:
Nar detta a'r en liten taschbíld bara
har skön skall då ej orginalet vara? jj

9,y,»,.,se

øbservera stavfelet i det näst sista ordet - jr

ett "i" är utelämnat i "originalet". Med
tanke på att Ferlin var oerhört pedantisk, inte j

bara med orden utan även med skiljetecknen, “

är det väl frågan om inte felstavningen var )
avsiktlig? K ,._ -. . ,

"Ragnar Oldberg påpekade stavfelet när vi lm” Jun M' Q" UM JLWJJwL¿. Lam
åkte hem", mindes EWK, ”men någon klarhet tw- 4'/:ån .9l<0»U ßtßg 5-WJtQ-17 'W/ca.
i saken lyckades vi aldri skapa." , . " ,

EWK träffade Ferling året därpå, då i lt llulmnl EMM full-'
sällskap med poeten harald forss (som han 'l
skrev sig i begynnelsen), men den här gången M "Å ll 55
blev det inget tecknande av. "Därefter utbytte
Vi hälsningar P91' P05t”/ Sa EWK- Ferlinteckningen som blev en litografi. Esse Ianssonfick en kort
Den tGCl<I1l1'1g SOITI NOI'1'teljG Tldnlmgs VD ßledikatíon pa" sitt exemplar. Dar står ”till Essel" EWK 92.
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EWK var världsmästare i teckning
Ewert Kartssen (stgnatnren EWK) Var en fortsatte han att teckna fram till sin stroke

aV Vartdens mest Prtsbetönta Penttske 1995. Han tecknade även i tidningen Land
tecknare- FYra ganSer_0rtar_e an nagen annan och tidskriften Z. Internationellt var han
-vann han de främsta beloningarnaitecknar- tramst representerad i Washington pest,
VM som Varle ar aåde rum t Mentreat- Han Miami Herald, Chicago Tribune, The Iapan
rick a-Ven rader aV andra dtrnarketeerf SaVat Times och International Herald Tribune, New
tnern som Utom Vart tand/ nan ar relareeente' York Times och otaliga andra tidningar.
rad på Nationalmuseum och i Söderköping
nnns ett EWK'nnt5enm- en 23 maj 1992 hade EWK vernissage på
Ewert Karlsson var folkbokförd som Evert Dsin ntstallning i galleri Diana_Hnset i

Gustaf Adett Kartsson- Han Var tödd den 6 Norrtälje (före detta Norrtelje Tidnings lo-
november 1918itorparhemmet Rävbrinkeni kaler)_ vernissagen sammanlröll med en
Ostergötland. Han avled den5januari 2004. l:erlindag i Norrtaliel Manga medlemmar i
Ewert Var rattare een betanntnåsrnan Pa en Nils Ferlin Sällskapet hade samlats för

bendåardf Sarnttdtgt Sern nan börlade rtta årsmöte men även andra begivenheter som
karn<atYrer rör tekatlareseen 1951 ttYttade en busstur ut till Länna och det ferlinska
han till Stockholm och förverkligade sin Hstyekegodsetff Nerrbeda, samt besök på
konstnärsdröm. Han blev tecknare på heltid. Lanna kyrkogård dar det i minneslnnden
Den töre detta nttandskerrespendenten Vic' finns en minnessten över skalden med dessa
tor Vinde erbjöd Ewert Karlsson anställning eentrallyriska rader av Nils l:erlin¿
på Stockholms-Tidningen Från 1956 och un-
der de tio år som tidningen fanns i LO-regi
arbetade Evert med att förse den med poli-
tiska idéteckningar samt porträtt på politiska
ledare.
När Stockholms-Tidningen gick i graven

1966 övergick Ewert till Aftonbladet där

Ewert Karlsson signerar Nils Ferlin-litografin.

Mitt hjärta är ditt
ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar det äter
Min lycka är din
din lycka är min
och gräten är moi när da gräter

Denna dag invigdes även Nils
Ferlin gränd i Norrtälje. Bygg-

nadsnämndens ordförande, Vera Skog-
lund, satte upp skylten på plats.
Sedan var det dags att gå vidare till

Roslagsmuseet där chefsåklagare Olle
Hagberg överlämnade Nils Ferlins
cykel till museistiftelsen. Sorgligt nog
har Roslagsmuseet utrymts för restau-
ration.
Men hittills har inget har hänt under

fyra årlll
Ferlindagen fortsatte med årsmöte

och sedan presenterade sex fullfjädrade
artister en festkonsert. Det var Henry
Iserman, Monika Lilja, Håkan Steijen,
Rolf Mårth, Ove Engström och Bror
Frisk.

ESSE IANSSON
text och foto



Aldrig du var mig så nära . . .

ett möte i ord och ton mellan Nils Ferlin och Gunnar Taresson

Torsdag 4 oktober kl 19.00
ABF, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

I detta program får vi lyssna till Nils Ferlins texter och Gunnar Tures-
sons tonsättningar till några av dessa och vi berättar om de många
beröringspunkter som finns mellan dessa båda folkkära konstnärer.
Gunnar Turesson var exempelvis den förste att tonsätta texter av Nils
Ferlin och de kom att samarbeta under många år.

Medverkande: Lilian Ahlm, Gunnar Ekman, Tor Englund, Ove Engström,
Puch Magnus Olsson, Christer Ruteskog

Entré 100 kr.
ABF i samarbete med Nils Perlin-Sällskapet
och Gunnar Taresson-sällskapet.
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Poeten Yngve Ianson var en stor beundrare och nära van till Nils Ferlín.
Har står han frarnir sitt has 1' Bergshamra iLíínna íR0slagen.

”Den första Roslagsskalden”
En nära vän och beundrare fick Nils Ferlin Yngve Ianson avled 1954. Nils Perlin tog

när han och Henny bosatte sig i Länna i då initiativet till att sammanställa en bok
Roslagen. Han hette Yngve Ianson, bondson, med ett urval av Yngves dikter. Han fick
född i Bergshamra i Länna 1887 där han bland andra Bonniers att bidra till
bodde hela sitt liv med undantag av tiden för utgivningen.
en kurs påTärna folkhögskola i Västmanland. I förordet skriver Nils Ferlin bland annat:
Han försörjde sig som jordbruks.-, skogs- och Yngve Ianson var ”religiös”, sekterist t.o.m.,
byggnadsarbetare. Desutom skrev han dikter men det välvde en vida högre och renare
och gav tillsammans med två vänner ut sina rymd och luft omkring honom än den vi,
dikter i bokform. Han publicerade även sina tyvärr alltför ofta, lärt känna igen från
dikter i Norrtelje Tidning - sammanlagt inte läsarmöten och gudslokaler av olika slag.
mindre än cirka 450! Han var i motsats till de flesta av sina

10



K Tre hyllningsdikter till Nils Ferlin \
Av YNGVE IANSON

TILL BARFOTASKALDEN PÅ BESÖK HOS NILS FERLIN

” - En dag skall det vara sommar Anarkist var den tjocke, den magre poet,
har visorna tänkt” Ett mellanting mellan de båda

Da gode broder -i ”Beandrarkretsen” var gäslšen' som kom' en gríhíèï/Spmfet'ttda redan välkomsthälsats här i Länna! som sä Samma Synerfâ S å a'
Glöm gatabullret nu och storstadshetsen Och kvinnan, som tackade hjärtligt for sist,
- åt roslagsromantiken, väss din penna! var lagvigda fran till poeten _ . _

Du gick ibland bohemema 1. Klum/ Zch blid tson; en íâirsommarpiorgonforvisst,

med tankenfylld av tiingsint ironi. On Syn es en yga pmfe en ' ' '

Vad än da kande, sökte da att svara Och solen stod grann över backe och skog _ _ .

de många frågorna med poesi. från stugknaten kande man följa,
. har solglindret lekte, där höstgäddan slogNa bor da som en dyrkad Rzkspoet .Add Ht d b..l.

., .. . 1 arensgiraneoja...och trygg du gar pa gardsplan egen
- och ler åt visan om en ”stor komet” Snart satto profeten och vår anarkist
Med katten Pelle spinnande i knät. och skalden som såtaste vänner . . _

- Vad bryr dej "papegojorna” på vägen, Vår Herre Han är nog en stor komponist
och ”Vingmans” hotande atomraket! ty själarnas samspel han känner.

Och ljuvlig var makarnas mognad att se
och rosamma vindarnas läten . . .

Och kvinnan hon log emot alla de tre:
Anarkisten, sin skald och profeten!

DEN FERLINSKA KRYDDGÅRDEN
En kryddgärd ordnat har Ferlin Av örtdekoktens läkedom
med tillhjälp av en broder, må hälsa åt Er givas!
som kämpar käcktjör anarkin Av åbroddoft och salviblom
och - biradryckens floder. må själens stämmor livas.
Och vännen är en färgkonstnär Ferlin - Ditt "Korollariam "
med 40:tals metoder. vi läst, - men hälsans evangelium
AU humlgbrygd och körveldo bor ocksa skont beskrivas!

må skalden styrka vinna! Så må Er kryddgård bli den grund
Siirrealisten på sitt loft varpå Ert hopp må trona!
i heligt nit må brinna. På birakaggens runda spriind
En bättre värld uppå sin färd står inspirationens krona . . .

må anarkisten finna. Var morgonstand, må från Er land:
Små ïll1Sl1ïUlSO7” l'07'lñ - - -\ /

trosfränder - vilka han också ofta kom i delo annat: ”Yngve Ianson skrev inte bara religiösa
med, en ovanligt levande människa, vidsynt dikter. Han var den första Roslagsskalden.
och frigjord och med öppen blick för allt vad Han skrev om sin hembygd, och han skrev
som skedde i tiden, lokalt eller avlägset. om allt möjligt."
Nils Ferlin skriver vidare i förordet bland ESSE IANSSON
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/ \
Ensam i november

EssE JANSSON

Etgnd i gnídiggt En miníatyrvarld
står skogen speglar sig
En dimgrd tavla på blåb¿iïSblaßl
atan ramskaraktär 0Cb lir1g011ríS
Reser en vägg Dimman Slår S0111 671 rök
fmmjr mig mellan faktblanka stammar

Som en ande Grd november
rör jag mig genom den Sfillbfïf
- bryter det skenbara motståndet iyßibßí
Vnndmr in Endast en nyponros
över de daggstankta taverna har trvtsat höstens krav

Kdrleksfallt viskar den- se jag blommar än,
ensam i novemberUr diktsamlingen

Synhögar 1973
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Minnesbild från Luossa
(Esse Jansson)

Andante cantabile J = 64 Ove Engström
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Mínnesbílol från Luossa
ESSE IANSSON

Förlåt Sagans vitaårilar
att jag väcker dig lyfter sakta vid våra fötter
]ag vill bara visa dig solen Saga, dröm eller verklighet
Den går just upp år inte lått att veta i

och strålarna löper
som silkestrådar Allt blir till mysterium
över de milsvida skogarna blir till fallkomnad

Alltför snart
Ser da kornet i dalen ska vi återvånda
- det skimrar som guld
Och dårborta Daggen torkas av solen
i vattenblånket och porten år åter stångd
speglar sig himlen Saga, dröm eller verklighet

Det år daggstilla
i gråset
Vill du följa mig Ur diktsamlingen
så flyr vi Sång i vinden 1984
in i morgonljuset Norrtelje Tidnings Tryckeri AB

år inte latt att veta

\ /
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Nils Ferlíns hyllningsdikt till Dan Andersson
- skriven på samma meter som

”Omkring tiggarn från Luossa” 1926

Han var spelmän, han kom vandrande medfela i sin hand
och han ställde sej pä gator och pä torg,
och han sade: jag är kommen frän ett högt och okänt land
jag ska spela er till glädje och till sorg!

Och vi hörde honom spela - och vi sade det är han
som de snöbetäckta vidderna har sant,
det är ruelsens och ängstens, det är ödemarkens man
som förnammit vad de andra icke känt.

Ia, vi hörde honom spela och det var oss sä en tröst
att vi kände där vi stodo i en ring
har vi lyfte vära hjärtan liksom ämbar ar värt bröst
och han fyllde dem med ”underbara ting ”- - -
- Det var tiggarn frän Luossa, och na spelar han ej mer
nej, nu vilar han i jordens svala ro -
Men den rikedom han skänkte var den rikedom som ser
att vär längtan är för mera än vär tro.
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Fina recensioner för Ove Engströms nya Ferlin-CD 1
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Ove Engström tolkar Nils Ferlin
Gäst: Beatrice Engström

22 visor med text av Nils Ferlin

Av trummor och tamburíner - Cirkus (Jag lärde mej gå på
händer) - Syner i lövsprickningen Jag är en liten gosse
jag (Nils Ferlínsförsta dikt) - Strofí april ~ Nu sover sorg -
Får jag lämna några blommor - Faktum är nog -
Barfotabarn - När Lyckan mötte Kärleken - Ifolkviseton -
En valsmelodi - När Skönheten kom till byn - Den stora

kometen - Fårjag lämna några blommor - Av ständig oro - Inte angår det mej - Kan du höra honom
komma - Vaggviselåt - Om våren - Gammal visa (En skål I bröder) - Inte ens en grå litenfågel

Ur pressen: “ Mästerligt, både sång och spel.”

”Nils Ferlin skrev en gång några rader, som nog i grunden har påverkat många svenska
viskompositörer. ”Ty innersta melodin är lyhört spröd, / av trummor och tamburiner blir Visan
död.” Vissångaren och kompositören Ove Engström använder citatet som ett motto för sitt tredje
Ferlin-album. Att han har tagit Ferlinorden på allvar visar de nya tonsättningama. De är lyhörda,
de är ofta spröda.” Filipstads Tidning

“Nils Ferlin tillhör våra största diktare och det var på tiden att det kom en ny skiva. Ove
Engström har tonsatt 12 av spåren och har gjort ett gott arbete med att tolka Ferlin. Beatrice'
gästspel är fina. Här har vi en Ferlintolkare som kan ta vid.” Dalademokraten

”Ett intressant och lyssnarvänligt cd-album. Detta det tredje Ferlinalbumet av och med Ove
Engström bör påminna den svenska Visans vänner om att trubaduren och kompositören från
Bromma är en av de mer intressanta i sin bransch” Nya Wermlands Tidningen

”Syner i lövsprickningen är Gunnar Turessons melodi, men arrangemanget är Ove Engströms,
ett av skivans bästa spår, glatt och lekfullt och musikaliskt påhittigt så man blir glad hela
dagen efter att ha lyssnat på det. Att någon av Ove Engströms melodier kommer att gå in i
vårt kulturarv är mycket troligt. Kanske främst hans tonsättning av Barfotabarn som här
sjungs av dottern Beatrice. Över huvud taget är det här en platta av högsta kvalitet. Mästerligt,
både sång och spel.” Folkbladet Norrköping

S p e C i a I p r i S ! CD-skivan ere; §;f:1š_g ,>¿š írtltlrßsšfr
kan beställas för endast 99 kr + 31 kr pack & porto

Beställ hos MusiCant Records Blackebergs gårdsväg 9, 168 50 BROMMA
Tel: 0707-36 09 37 E-post: musicant@musicant.se

Snabbast ~ sätt in 130 kr på Plusgiro 81 18 44-0
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Årsmöte och minneskonsert
i Kristinehovs Malmgård
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Ian Mdrtenson höll ett intressant anförande om Nils Perlin Monika Lilja och Ove Engström sjöng duett.
och Nils Ferlin Sällskapet.

Efter årsmötesförhandlingarna serverades
en god lunch och sedan vidtog en

minneskonsert med anledning av att det i år
är 50 är sedan Nils Ferlin Sällskapet bil-
dades.
Tor Englund var conferencier och svarade

för inledningen varefter ]an Mårtenson höll
ett intressant anförande om Nils Ferlin och
Nils Ferlin Sällskapet. Ove Engström sjöng
"Syner i lövsprickningen" och därefter
framförde Monika Lilja "Sprattla Pajazzo",
Ove och Monika sjöng sedan i duett "I
folkviseton".
Lilian Ahlm och Tor Englund läste sedan

dikterna "Iag såg du förstod", "Precis som
förut", samt "Vilse". Ove Engström tog åter
vid och sjöng "Med mångs kulörta lyktor",
"Barfotabarn", "En skål i bröder", samt "Inte
ens en grå liten fågel".

j "Tor Englund berättade om den första Fer-
Ian-Olof Andersson sjöng visor av Nils Ferlin/Lille Bror Sö- hnpristagaren' Ruben Nilson' varefter Ian'
derlandh. Olof Andersson reciterade och sjöng Ruben
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Tor Englund berättade om den första Ferlinpristagaren, Ruben Lilian Anlm svarade för recítation tillsammans med Tor Eng-
Nilson. land.

Nilson Han berättade Sedan Om hur Nils att gå mediNils Ferlin Sällskapetí samt värva
Ferlins ”En valsmelodi" kom till och Ian-Olof nYa medlemmar Om man redan ar medlem-
Anderssons sjöng sedan visan.Hanberättade Keneerten avslutades med att alla med'
även att det i år är 100 år sedan Lille Bror Verkantlef Samt Pnbllkenf Slöng ”Far lag
Söderlundh föddes. Ian-Olof sjöng sedan ett lamna nagra blemmer- Erter begaran tran
antal visor av Nils Ferlin/Lille Bror Söder- l?!_~}blll<@n klämfle S@Claf1OVe Engetröm l med
lundh. De livliga applåderna ledde till ett Olandsvaleen lnane egen tensattnlng-
extranummer.
Lilian Ahlm och Tor Englund svarade ANNrKA LUTTROPP

sedan för recitation och Tor uppmanade alla text een rett)
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Nils Ferlin Sallskapets medlemsantal minskar
Nils Ferlin var - och är fortfarande - en av vårt lands främsta och mest älskade poeter. \

Nils Ferlin Sällskapet har varit ett av de största litterära sällskapen - men É

medlemsantalet minskar nu på ett oroväckande sätt, vilket i sin tur påverkar vår redan
ansträngda ekonomi. S

Vi vädjar till alla medlemmar att motverka den nedåtgående trenden. Om till exempel
var och en bidrar till att värva en ny medlem så kan vi fördubbla vårt medlemsantal!
Eller varför inte ge bort ett medlemskap i present!!!
Berätta för vänner och bekanta om vårt Sällskap och visa dem vår medlemstidning

Poste Restante. Bidra även gärna med gåvor till Sällskapet. lt

Tack på förhand!
STYRELSEN
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BESÖK v1D NILS FERLINS GRAV
En solig junieftermiddag samlades ett

antal medlemmar från Nils Ferlin Säll-
skapet i Bromma kyrka. Per Unsgaard, före
detta kyrkoherde, berättade om kyrkans
historia. Närvarande var även nuvarande
kyrkoherden Torbjörn Gustavsson.
Efter besöket i kyrkan gick vi till Nils

Ferlins grav där vi lade ned en bukett med
tre röda, tre vita och tre gula rosor.

Nils Ferlíns grav på Bromma kyrkogård. H I
Undertecknad läste Nils Ferlins dikt Far jag

X pe, Unsgaaïd,m lämna några blommor” och Tor Englund höll
detta kyrkoherdeí tal och Per Unsgaard tog upp psalmen
Bfßmmfffmlfg- "Härlig är jorden”.

Därefter samlades vi i Sockenstugan och
Nya medlemmay avnjot av en kopp kaffe med tilltugg.
Anita Arvidson, Såtunavägen 24 D, 195 41 Märsta ANNIKA LUTTROPPI text
Helen Berggren, Svartviksslingan 110, 167 39 Bromma EVA NELEFELT, fOtO
Lisa Eriksson, Malmtorgsgatan 22 D Lgh 1101,
653 40 Karlstad

Lennart Erixon, Movägen 6, 824 92 Hudiksvall °
Gunilla Gustafsson, Edvin Ionsvägen 9, 443 43 Gråbo
Eva johansson, Nolbygatan 18, 662 37 Åmål
Sture Fredrik Iohansson, Vänortsgatan 11
654 67 Karlstad Ulla Adwall 80:-

Per-Olof ]önsson, Imatragatan 143, 164 78 Kista Hugo Ballgvan-Q 225;-
Bengt Karlsson, Värlöksvägen 5, 352 51 Växjö Christer Bergman 6005-
Stig Karlsson, Ferlinsgatan 61, 754 28 Uppsala Estrid Björklund 150?
Monica Lindblad, Grev Magnigatan 13 A G f 200__

114 55 srockhoim nn “sta “On '
Marita Möller, Sandövägen 51, Henry Iserman 175*
372 64 gandöverken Karl-Ivar Jernstig 100:-

Bengt Nyström, Framnäsbacken 28, 171 66 Solna Herbert Iobäcker 100:-
Birgitta Pettersson, Stenhuggarvägen 19 Bg Lieblad 175;_
167 54 Bromma Olle Nilson 75:-

Berno H Sverkersson, Flintbacken 10 X Samuel Nordgren 164250
118 42 Stockholm M d N 50__

Lars Särnemo, Teknikringen 70, 114 28 Stockholm au Orman '
K.G. Unger, Ölmegatan 3C, 652 30 Karlstad Bengt Orre 2003'
Claes Westerlund, Lagmansvägen 23, 352 34 växjö Hann@1<@5a@fS Appelqvist 1001-
Marita Westman Dygdens stig 1, 761 40 Norrtälje Åke StOl't 75:-
Agneta Wigforss, Illerbacken 2 Lgh 1102, Inga Svgnng-101m 175;_

181 45 Lidingö Uif Törnbiarih 3251-
Maud Zetterstrand, Tjusarstigen 21, 139 36 Värmdö Ka1,1 E Åman 125__

NYA STÄNDIGA MEDLEMMAR Övriga SåV0f 4501'
Lars Sandström, Domargränd 18 Lgh 1703 M
129 47 Hägersten TOTALT
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NILS FERLIN SÄLLSKAPETS ÅRSMOTE
i Kristinehovs Malmgård i Stockholm söndagen den 13 maj 2012

1. Ordförande Ian Mårtenson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
. Dagordningen fastställdes med tillägg under § 16 Ovriga frågor: Poste Restante och Avtackning.§ 2

§ 3. Ian Mårtenson valdes till ordförande och Annika Luttropp till mötessekreterare.
§ 4 . Till protokolljusterare valdes Karl Axwl Nylin och Kerstin Iörnunger.
5. Beslutades att årsmötet behörigen utlysts.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för 2011, som varit publicerad i Poste Restante nr 1 2012, godkändes och lades till
handlingarna.
Revisionsberättelsen för 2011 som varit publicerad i Poste Restante godkändes och lades till handlingarna

§ 7. Balans- och resultaträkningen för 2011 fastställdes och lades till handlingarna. Bokföringen visade på ett
underskott av 8 626:39.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§ 9. Val av ordförande och styrelseledamöter, samt suppleanter. Till ordförande omvaldes Ian Mårtenson

(t.o.m. 31./ 12-2012). Till vice ordförande valdes Tor Englund och fr. o. m. 1 / 1 2013 till tillförordnad
ordförande fram till årsmötet 2013.
Till styrelseledamöter omvaldes Ienny Westerström (2 år), Esse Iansson (1 år), Ove Engström (2 år), Karl-
Rikard Richardsson (2 år), samt Monika Lilja (1 år).
Till suppleanter omvaldes Claes-Göran Carlsson (1 år), Evy Claeson (1 år), samt Rolf Mårth (1 år).

10. Val av revisorer. Till revisor omvaldes auktoriserade revisor Eva Stein (1 år), samt som revisorsuppleant
Hanneke Saers-Appelqvist (1 år).

§ 11. Val av ledamöter till valberedningen. Till valberedning omvaldes Eric Midfalk (sammankallande),
Elisabeth Iönsson-Österdahl, samt Inga Walles.

§12. Fastställande av medlemsavgift. Ett förslag från Eric Midfalk om höjande av medlemsavgiften till 195 kr
för ordinarie medlemmar, samt till 145 kr för studerande och pensionärer inkom. Beslutades att bibehalla
en oförändrad medlemsavgift på 175 kr för ordinarie medlemmar, samt 125 kr för studerande och
pensionärer.

§ 13. Fastställande av prissumman för Nils Ferlinpriset och Trubadurpriset. Beslutades att dela ut Nils
Ferlinpriset och Trubadurpriset 2012 med samma summa vardera, det vill säga 5 000 kronor. Därtill får
pristagarna ett diplom.

§ 14. Information om Nils Ferlin Sällskapets hemsida, samt om kommande aktiviteter: Sekreteraren efterlyste
fler bidrag till hemsidan. Torsdagen den 14 juni samlas de som vill i Bromma kyrka kl 18 under ledning
av Per Unsgaard, f.d. kyrkoherde i Bromma församling. Därefter lägger Nils Ferlin Sällskapet en blomma
på Nils Ferlins grav varefter de som önskar kan dricka kaffe med dopp i Sockenstugan.
Ferlindagen i Lämna äger i år rum söndagen den 12 augusti.
Torsdagen den 4 oktober kl 19 gör Nils Ferlin Sällskapet ett framträdande iABF-huset i Stockholm
tillsammans med Gunnar Turesson Sällskapet.
Fredagen den 19 oktober hålls årets prisutdelningmöte rum på Restaurang Gondolen i Stockholm.

§ 15. Förslag till Ferlinpristagare: Inga förslag inkom på årsmötet. Alla förslag ska vara inkomna till
sekreteraren Annika Luttropp senast söndagen den 12 augusti.

§ 16. Övriga frågor. Sekreteraren Annika Luttropp läste upp ett tackbrev från Esse Iansson för blomman han
fick under sin sjukdom. Han har förtjänstfullt lyckats få ut Poste Restante till medlemmarna i tid trots
detta. Annika Luttropp höll så ett tacktal till ordförande Ian Mårtenson som avgår 31/ 12 2012. Detta var
hans sista årsmöte och som en erkänsla för hans formidabla arbete som ordförande fick han en blomma
samt blomstercheckar. Tor Englund utdelade därefter en blomma vardera till Evy Claeson och Annika
Luttropp som ett tack för deras idoga arbete i Nils Ferlin Sällskapet.

§ 17. Ordförande Ian Mårtenson förklarade åremötet avslutat.
Vid protokollet Iasteras:
Annika Luttropp Ian Mårtenson, Karl Axel Nylin, Kerstin Iörnunger

eller adress (skriv tydligt, texta, tackl) skickas

Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr (Studerande Och Pe"5fÛ"Ü"ef 125 kr)
113 27 STOCKHOLM -a- os-sz 99 s4 På Plusgiro 35 21 55-6-
annika.luttropp@bredband.net Glöm inte att skriva namn och adress.

VAR GOD OBSERVERA Medlem i
att alla meddelanden om ändringar av namn NILS FERLIN_SÄLLSKAPET
direkt till Nils Ferlin-Sällskapets sekreterare: blir man 89110111 att Sätta in å1'SäVgíf'f@11 175 kf
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FERLINDAGEN I LÄNNA
En poetisk resa z ord och ton
Falupojkarna med Lennart och Lotta på idén att göra ett program där publiken

svarade för programmet på Kyrkvallen i skulle få möta de båda, mest älskade
Länna söder om Norrtälje i år. Traditionsen- skalderna. Titeln blev ”Från Luossa till Klara.
ligt inleddes Ferlindagen med temaguds- En poetisk resa i ord och ton”.
tjänst i kyrkan. Dan och Nils träffades tyvärr aldrig, trots
Esse Iansson svarade där för en betraktelse att de båda ofta vid samma tid vistades i

om och kring Nils Ferlin och Dan Anders- Stockholm. Dan avled på grund av cyan-
son. De två poeterna var även huvudper- väteförgiftning påhotellHellmaniStockholm
sonernaidet program som sedan framfördes den 16 september 1920. Nils Ferlin stiftade
på Kyrkvallen. först i början av 20-talet bekantskap med
Här bjöds publiken på såväl sång och Dans dikter och drabbades när han fick höra

musik som recitation av de båda folkkära en vän läsa Dans dikt ”Vaggsången vid
poeternas dikter och visor. Kestina”, av vad han själv kallade det, ”Dan
För 50 år sedan, 1962, bildades både Dan Anderssonfeber."

Andersson Sällskapet och Nils Ferlin Säll-
skapet. lnförjubileet kom Sånggruppen Falu- Iförordet till ett urval av Dan Anderssons
pojkarna med Lennart och Lotta från Dalarna dikter, med titeln ”En spelmans visor” av

Stig Carlson, skriver Ferlin att ”Dan Anders-
sons visor är oöverträffade i svensk lyrik”!
På Ferlindagen i år, den 12 augusti, anlände

sånggruppen från Dalarna till Kyrkvallen i
Länna där en stor publik hade samlats. Länna
hembygdsförening var som vanligt arran-
gor.
Nils Ferlin bodde ju sista fjärdedelen av

Esse Iunssonswmdgw en. sitt liv i Länna och Dan Andersson reste i
betraktelse om och kring Nils _ 0 _

och Dan I- temugudstjänstm 1- april 1912 -for 100 ar sedan - runt 1 Roslagen
kyfk,m_ på sin turne genom Sverige som ombudsman
Fota: Henrik Boström. för Templarorden.

En stor publik samlades och det var ingen tvekan om att sângyappenfrân Dalarna gjorde succé.
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Sanggrappen Palapojkarna med Lennart och Lotta. Pâ bilden berättar Lennart Hökpers vid mikrofonen orn pneterna Dan och Nils.

DethärvarandragångensomSånggruppen tonsättning av Gunde Iohansson. Den
Falupojkarna med Lennart och Lotta framfördes nu som inledning av programmet

gästade Länna. På Ferlindagen 2007 svarade av Lotta Wallberg.
de för en fascinerande tidsresa om skalden. Lennart Hökpers är en medryckande
Medverkande nu var Leif Wallin, kapell- berättare som bjöd på en fascinerande tidsresa
mästare, Iohan Wallin spelade gitarr och om Dans födelseplats i Skattlösberg och om
mandolin och Lars Wallin, bas. Lotta Wall- finnmarken. Hit kom man från Savolax och
berg och Björn ]onsson svarade för sången Karelen och det finska arvet finns kvar i namn
och Lennart Hökpers berättade och reciterade som Pajso, Mattna, Kanga, med flera.
de båda poeternas dikter. Björn Ionsson sjöng Dans översättning av

Kiplings "Brooklandsvägen”. Lennart Hök-Det blev ett helgjutet program som pers reciterade Dans dikt ”Gillet på vinden”
inleddes med en tämligen okänd, och svarade för omväxlande bilder ur de två

postum hyllningsdikt som Nils Ferlin skrev poeternas liv och om livet i Klara i Stockholm
till Dan, troligen i Göteborg 1926 (se sid 16), som var ett eldorado för den tidens konstnärer,
på samma meter som Dans dikt ”Omkring författare, luffare och vinddrivna existenser.
tiggarn från Luossa” som fått en kongenial - Alla kände Nisse, sa Lennart Hökpers.

Berättandet växlades med sång. Publiken fick
lyssna till bland andra Nils Ferlins
medryckande "Syner i lövspricl<ningen", Dan
Anderssons ”Helgdagskväll i timmerkojan",
Ferlins ”På Arendorffs tid", Dans ”Iungman
]ansson”, Ferlins ”I folkviseton" med flera.

Det var ingen tvekan om att sånggruppen
från Dalarna gjorde succe! Berättandet,

sången och musiken knöts samman till en
helhet.
Lennart Hökpers avslutade med att

överlämna tre rosor till en kvinna i publiken.
Det blev Siv Iakobsson från Hallstavik som
berättade att hon bott i Blötberget i Dalarna,
och träffat Dans hustru Olga.

Lennart Hökpers avslutade med att lärnna tre rosor till Siv
Iakobssonfrån Hallstavik. ESSE IANSSON, text Och fO'(O
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Nils Ferlin Sällskapets medlemmar hälsas varmt välkomna till utdelningen av ärets

Ferlinpris till
Lars Gustafsson
och Trubadurpris till
Lasse Berghagen
fredagen 19 oktober kl 18.00

Plats: Restaurang Gondolens festvåning
Ingång mittemot Katarinahissen

Meny.
Förrätt: Gubbröra på kavring.

Varmrätt: Stekt majskycklingbröst med karljohansvampsås med tomat och kronärtskocka.
Dessert: Liten blåbärskaka med cheescakefrosting.

Priset är 395 kronor per kuvert.
l priset ingår 1 Ramlösa eller 1 lättöl, liksom kaffe eller te.

Husets vin kan köpas separat för 78 kr/ glas eller 295 kr/ flaska.
Starköl 58 kr, avec ca 20-28 kr/ cl.

OBS! Om Du är allergiker eller vill ha vegetarisk meny MÅSTE detta anges på
ínbetalningskortet!

Sedvanligt lotteri, samt underhållning av olika trubadurer till 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 fredagen den 12 oktober.
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 Ferlinaftonl

STYRELSEN

Poste Restante Medlemstidning för Nils Ferlin-Sällskapet nr 2, 2012
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

OBS! Ny e-postadress: annika.luttropp@bredband.net
Skattmästare: Tor Englund, Sunnanvindsgränd 79, 177 71 Iärfälla. Tel: 070-28 68 366.

mail: tor.englund@hotmail.com
Vik. skattmästare: Evy Claeson, Heleneborgsgatan 6 C, 3 trp. 117 32 STOCKHOLM. Tel: 08-84 40 44
Sällskapets plusgirokonto: 35 21 55-6
Redaktör för Poste Restante:

Esse Iansson, Stockholmsvägen 23 C, 761 43 NORRTALIE. Tel 0176-26 81 30
Tryck: Affärstryckeriet, Norrtälje.
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