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Tor Englund, ordfórande i Nils Ferlin-sällskapet.

Ordföranden har ordet:

Foto: LILIAN AHLM.

( ilädjande är dock att utse pristagarna.
Litteraturpriset tilldelas i år Håkan San-KaF dell och trubadurpriset tilldelas Anna

Med sorg i hjärtat meddelar jag att Nils
Ferlin-sällskapet lidit en svår och oer-

sättlig förlust i och med att Lilian Ahlm,
mångårig styrelseledamot, har gått bort. Ge-
nom sin kunskap och förmåga att föra ut Nils
Ferlins diktning i olika sammanhang har hon
starkt bidragit till att Ferlins diktning hållits
levande. Hon kunde många av hans dikter
utantill och hade förmågan att sätta in dikter-
na i sitt sammanhang. Sitt sista framträdande
gjorde hon på ABF den 11 april i år i ett repri-
serat program om Per Anders Fogelström
och Nils Ferlin tillsammans med Karl Olov
Andersson, Kent Iosefsson och underteck-
nad. Hon var redan då märkt av sin sjukdom
men fullföljde programmet och som vanligt
hade hon förberett sig genom att på nytt läsa
igenom Fogelströms hela stadserie. Lilian
Ahlm porträtteras i en särskild artikel i detta
nummer.

Omslagsbild: Ove Engström, Lilian Ahlm, Tor Englund
och Monika Lilja Lundin pd trappan i Vällingby den
19 november 2017. Foto: Annika Luttropp.

Dobling. De porträtteras utforhgt 1 detta
nummer.

[ag ska nu redogöra ir vad Nils Ferlin-sallskapet
har gjort den senaste tiden.

Ågmöiei 2018
Arsmötet 2018 ägde rum den 15 maj i

Grillska husets festvåning. Efter årsmö-
tesförhandlingarna var det många som bjöd
på underhållning. Sune Bohlin uppträdde
förtjänstfull med sång till gitarr och Monika
Lilja sjöng några franska chansoner medan
Lilian och jag läste dikter av Ferlin. Ivonne
Contardo sjöng Nocturne och Iag vill tacka
livet ackompanjerad till gitarrspel av Lars
Ahlm. Många gladdes också åt lotteriets
många vinster där Peder Enström i vanlig
ordning skänkt en tavla. Det blev en trevlig,
glad och lyckad kväll.

Nils Perlinfir hela slantenDen 19 november i fjol medverkade Fer-
lin-sällskapet i en stor föreställning på

Trappan i Vällingby där nästan hela styrelsen
stod för innehållet. Programmet kallades



Nils Ferlin för hela slanten. Vi berättade för ner ett program på ABF om Per Anders Fogel-
en fulltalig publik om Nils Ferlins liv från Fi- ström och Nils Ferlin. Det programmet blev
lipstad till Roslagen. Ove och Monika sjöng en stor succé och den 11 april gjorde vi en re-
hans visor och Lilian och jag läste hans dik- pris på detta program. Vi sökte efter likheter
ter. Lilian läste även några dikter av Nils Fer- mellan de två författarna Nils och Per Anders
lin-pristagarna Eeva Kilpi och Bodil och från Nils Ferlin-sällskapet deltog Lilian
Malmsten. Ahlm och Tor Englund och från Per Anders

Fogelströms vänner Karl-Olof Andersson och
Prisutdelningsmötet oktober 2017 Kent Iosefsson.
Pristagarna Ann Iäderlund och Lars-Åke

Andersson läste dikter respektive sjöng Slutligen vill jag passa på att tacka alla med-
till gitarr. lemmar som genom sitt intresse för Nils
Fiona Iamieson och Viktor Vadenmark Ferlin och sitt stöd till sällskapet gör det möj-

Lundqvist underhöll publiken med skönsång ligt att varje år dela ut priser till dels en
och pianospel av Dan Anderssons visor. svenskspråkiglyriker, dels en trubadur. Vi har
Även vid det tillfället var det lotteri med under året fått en mängd gåvor från medlem-
många fina vinster. marna och vill speciellt tacka Tove Rundgren,

Karl Erik Åman och Ulla och Åke Skalmstad
Fruängsgården men givetvis också alla andra som bidragit till
Förutom ovanstående begivenheter upp- att hålla Nils Ferlins minne levande. Tack!

trädde ijanuari Lilian och jag med ett pro-
gram om Nils Ferlin på Fruängsgården i ( :löm nu inte att genast anmäla er till pris-
Stockholm. utdelningen i Grillska husets festvåning i

Gamla Stan den 25 oktober. Styrelsen och jag
Per Anders Fogelström och Nils Perlin ser fram emot att få möta er alla. Vi önskar erDen 4 maj i fjol genomförde vi tillsam- alla Varmt välkomna!

mans med Per Anders Fogelströms vän- TOR ENGLUND
_...

M.



Håkan Sandell
Ferlinpristagare 2018

JENNY WESTERSTRÖM
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Håkan Sandell,
årets pristagare.

Håkan Sandell får 2018-års Nils Perlinpris
för att hans diktning:

- innehåller tradition och förnyelse,
- har ett poetiskt egensinne och ett eget tonfall,
- beskriver en yttre och en inre värld,
- skildrar det fula och det vackra, det ursinniga och
det känsliga, allt i en medryckande besvärjande rytm.

i samband med Internationella Poesidagarna i
Malmö, och olika medlemmar har fortsatt att
verka vid varandras sida. Malmöligans vitalitet

Priset i Nils Ferlins namn går i år till Håkan visade sig återigen tydligt, och det gäller fram-
Sandell. Född 1962 hör han till de diktare för allt om Håkan Sandell.

som är födda efter vår egen diktares död. Han
är mycket väl värd att komma med i kretsen av Håkan Sandell var en av dem som verkade
pristagare i vår minnesvärde döddansares för att definiera gruppens hållning. Ännu
sällskap. Han kunde blivit belönad långt tidi- 2006 förfäktade han att Malmöligan hade en
gare med sin värdefulla och stora produktion gemensam lyrisk plattform som utmärktes av
ibagaget, men nu gläds vi över att det blivit av. en misstro mot ”den resulterande diktens de-
Trots distansen i tid mellan de båda poeterna finititet”. Redan tidigt hade han slagit fast att
har årets pristagare berättat för mig att han Malmöligans poesiprojekt riktade sig mot ”den
redan som 17-åring en gång när han var sjuk slutna akademiska poesin”. Malmöligan gjorde
låg med alla Ferlins diktsamlingar i sängen och uppror med ett flygblad med helt andra slag-
läste dem med glädje. När hans dotter, som nu ord: ”Avantgarde är för oss - Det första steget
är 13 år var liten, sjöng han ibland Ferlin för - Inte sista skriket - Bildernas täthet - Att
henne när hon inte kunde somna. rensa ut det överflödiga -Att stena skenbilder-
Det är framför allt två städer som präglat na - Gängkrig som modell för skapandet."

denne itige diktare. Först gäller det födelsesta- Kretsen fick en egen kritiker i Peter Luthers-
den Malmö. Håkan Sandell, Clemens Altgård, son, tongivande kulturchefi Svenska Dagbladet
Per Linde, Kristian Lundberg, Lukas Moodys- under åren 1993-2001. Det var strax innan han
son och Matti Soutkari bildade i Malmö en började där som han formulerade en efterskrift
litterär grupp, denmångomtaladeMalmöligan. till gruppens antologi från 1992. I-Ian konstate-
På ett likaså unikt sätt var de diktande indivi- rade att detta avståndstagande från det akade-
derna där ömsom ense och ömsom oense. miskt accepterade innefattade att man satte
Håkan Sandell var hela tiden i gruppens cen- periferin mot centrum, Skåne mot Stockholm,
trum. 1986 skapades kretsen och 1992 gav man gatan mot finrummet.
ut en summerande antologi. Redan i mars året Håkan Sandell har även i fortsättningenhört
därpå var det dags, på ett för kretsens vanligt till de centrala. Inte minst om man mäter med
men annars ovanligt sätt, att upplösa sig efter Ferlinmått hör han till de flödande flitiga poe-
en kaotisk upplåsning och efter ett mångomta- terna. Han har också bidragit till att precisera
lat slagsmål. Gruppen återförenades dock 2006 de poetiska idealen. En del av nycklarna hittar
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man i den tillsammans med Clemens Altgård bland annat i Berlin och Köpenhamn samt på
utgivna skriften Om retrogardism (1995), där Irland för att Slutligen Slå Sig ner i OSl0. OSlO
man vänder sig både mot den urvattnade mo- har blivit hans andra Stad 0Cl1 en av hanS dikt-
dernismen och mot den förenklande realismen samlingar heter inget mindre än Oslo-Passionen
och talar för ett återknytande till de litterära (2003). Här Val' han engagerad i det internatio-
traditioner som fanns före dessa yttringar. nella poesiprogrammet på Senter for Frie Kuns-
Retrogardism blir en beteckning för motsatsen ter. Han förespråkade det nya figurativa måle-
till det avantgardistiska. riet i Norge som bygger på inspiration från den
Håkan Sandell är alltså produktiv som dik- traditionella konsten, vilket hans essäsamling

tare och han har på ett helt annat sätt än Ferlin Traditionens uppvaknande (2002) handlar om.
världen som arena och står för mindre pessi- Stockholm har inte heller i fortsättningen slukat
mistiska ideal. Han visar därvid särdrag som honom, även om hans förlag hör hemma där.
känns som en viktig maning. Låt oss återvända Hans kontakter med utlandet visar sig bl.a. i
till tekniker och genrer som modernismen att hans poesi tolkats och getts ut på tyska,
försummade! ”Vi trodde hellre på poesin som engelska och ungerska och att han själv översatt
en oändlig variabel, den verkliga mästarsigna- poeter till svenska. Till hans allra senaste impo-
turen hos en poet var att han kunde variera en nerande verk hör den tvåspråkiga poesiantolo-
metafor på tio olika sätt för samma bild." gin Von Nordenycht bis Tranströmer (2018), som

är en antologi där Sandell gjort ett mycket
Ihans diktsamlingar möts ofta ekon från skil- personligt och originellt urval. Han lever ock-
da håll, däribland från platonism, antika så med god rätt upp till den åtminstone för

myter, buddism, islamsk mystik och bibeln. poeter hoppfulla tanken: "Poetry rejoices even
Kopplingarna till traditionen blandas med if culture dies.”
vardagliga och subkulturella observationer. Här följer ytterligare ett litet smakprov ur
Sandell är en beläst och lärd poet men med öga hans omfattande produktion: En poets blod
för vad som sker i samtiden och runt omkring (1983), Gåvor. Valda dikter 1984-2003, Skampåle
honom. I dikterna blandas ofta det mycket (1990), Frößr 0671 undergång (1994), Sjnngandß
vackra och rent av romantiskamed det fula och huvud (1996), Kilden (2002). 5l<íSS6r till ett århund-
frånstötande. Oftast är dikterna mycket långa rade (2006), Gyllene lingar (2009). Han har även
och det är svårt att göra dem rättvisa när man gett ut Selected Poems som upptar poesi från åren
bryter ut ett kortare citat, men här följer en 1999-2016.
målande och suggestiv strof ur en diktsvit
”Hemåt. Höstlandskap” i Ode till demiurgen: Det är mer att vänta av nästa samling som

utkommer i februari 2019. Må han till slut
Min tomma våning vantar likt ett gammalt skepp, få Ordet Själv Oeh framföra ett litet avsnitt ur
mörkt trå av höstmörker och biblioteksspillror, den jånga dikten ”Änge1n”, som avshltar dikt-
van Gogh-gult över sovrumsvåggen som en rest Samlingen Ode till Demíuïgem
av hippietid som fast vid hundraferntioårig vågg,
iagnat lager. Minst tio veckors smutstvått Ihland Om kvällarna/
langs hallens tjugo meter, till sammanstuvat segel. blund pussjösal bland unga
Ett skepp som står på grund. I bakgrundsteckningen som har rymt hemifrån
som gärna kunde varit dikten till sin helhet. 0311 iakttas av rovdjur
En ensam våning jag tänker på, vid tågfönstret, längs Oljeswyfg pölm»
där omväxlande skogar mörknar, sjöar klarnar 'am. så lindrar det att minnas

hur allting år på våg
Ihans senaste diktsamling Ode till demiurgen fíllbtfk Üllusiff WSPTWS-

(2013) finns en direkt anspelning på Stagnelius De mark” kallom?
. k .. Id b.1d d.. d _ f som ro]er kort sitt ljusgnostis a var 1 , ar emiurgen, en orm från himlen, och från gatan,

av” skapargud ar enuonda varelse som .haller här likväl upp det jubel
manniskan fangen har pa jorden och hindrar som är gttnnus till,
hennes dragning och längtan bort mot en högre Och kvällen Skimmr min
bättre Värld. av gott, av ont,
Malmö var alltså Sandells första fasta punkt i *Unn blå Smmrluff-

men sedan flyttade han runt och uppehöll sig
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Anna Döbling
Trubadurprístagare 2018

MONIKA LILIA LUNDIN

Motivering: Anna Döblíng dr en rndngfacet-
terad trubadur och vispoet med ett djupt

personligt och berörande atryck i sitt konstnärskap
där hon tolkar både egna och andras visor.
Hon dr en sann ambassadörfor den svenska vísan.
- Hur känns det att få Ferlinsällskapets

Trubadurpris?
- Det är fantastiskt, overkligt och oväntat!

Att någon faktiskt har sett hur man jobbar på
och vill lyfta fram det man gjort. Det är stort.
Iag är hedrad, tacksam och stolt över att nu
få tillhöra den skara av trubadurer, som har
fått detta pris. Iag är så glad!
- Vad betyder Nils Ferlin för dig?
- Han har funnits i mitt liv ända sen jag var

liten. Både min mamma och mormor sjöng
hans visor. När jag blev lite äldre började jag
själv att sjunga sånger av Nils Ferlin, bl.a En
Valsmelodi och När skönheten kom till byn.
Som tonåring började jag läsa Ferlins poesi
och blev fascinerad av de stora frågorna och
de existentiella tankar som finns i dikterna.
" Barfotabarn” och ”Inte ens en grå liten få-
gel" tyckte jag speciellt mycket om. Och jag
blev också fascinerad av de mytomspunna
Klara-bohemerna och den tidsanda
som rådde då.
- Hur kom det sig att du blev trubadur? j

- Iag har i hela mitt liv omgivits av sång
och musik både från min mors och fars sida. Anm Döbling
Min farfar var violinist från Österrike och
han har bl.a arrangerat visor av Evert Taube spela upp dem för kompisar som tyckte att
för Sveriges Radios Underhållningsorkester det lät bra. Efter en kurs i ljudteknik fick jag
där han hade engagemang. mod att spela in en demo med tre låtar, det
Från början ville jag bli skådespelare och var 1997 och sommaren 1998 sjöng jag sedan

har gått på olika teaterskolor och spelat mina egna visor för publik för första gången.
teater. I en cabaret sjöng jag en sång av På Mosebacke senare det året uppträdde jag
Iacques Brel och där och då insåg jag att det med en egen show "Tjat om kärlek” och så
är ju det här jag ska göra! Iag var med i olika fick jag Git Magnusson som mentor. Hon
uppsättningar i Stockholms Operettensem- lovade att hon skulle presentera mig för alla
ble, och jag började skriva sånger 1988. Först sina vänner i branschen, vilket har hjälpt mig
för byrålådan men så småningom vågade jag mycket i min karriär.
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- Berätta mer om din karriär och ditt kul- f \
fvrell arbete? Besök vid Nils Ferlins grav- Sedan ”starten” med eget material 1998 Söndagen den 28 Oktober 2018
har jag turnerat mycket i Sverige och i Nor- ._ ..
den, bl.a på visfestivaler. 2007 spelade jag in kl 1220 (efter hogmassan)
min första solo-CD. Det har sammanlagt De som vill delta i ett besök vid Nils Fer-
blivit fyra stycken, tre med eget material och lins grav helgen före Alla Helgonahelgen
en dal' jag t0ll<a1' BaIb1'0 Höfbefg- lag har kan möta upp vid kyrkporten till Bromma
även under sex år turnerat med en föreställn- kyrka efter högmässan ca kj_12¿20' Vi går
ing om Barbro Hörberg och hennes visor. gemensamt tm graven och lägger en krans
U d ° h ' b t t d l'k k - _

stelllatišfiíreålz aairrtil:câraÅre2000n¿<:ru?idaïle ïålg _OCh sedan lían man ducka kaffe med dopp
tillsammans med några andra kvinnliga ar- 1 Klockargården' ska man vara med och
tister musikföreningen Lilith Eve (endast för dncka kaffe vill lag ha en förhandsanmä'
kvinnor) och satt i styrelsen i många år. Iag är lan mallael llll annlka-lnln'0PP@bred'
med i styrelsen för Nordvisa och har skrivit band-Det eller ett SMS till I110l9il1 0702-
en del artiklar för den nordiska tidningen Vi- 924061 eller anmälan per telefon kvällar
sor/Viser. ]ag har också fortbildat mig på och helger 03-32 99 34 Senast måndag
Nerdlska Felknögekelan l Kungälv/ een nar 22 oktober, detta för att Klockargården
aven undervisat dar i konsten att skriva vi- måste Veta Om Vibhr många som kommen
sor. _ _ . ._

.. . Om man vill kan man naturligtvis aven- Hur ser den narmsta framtiden ut?
Jag träder Cket tillsammans med delta i högmässan som börjar kl.11:00.

min manpl/I:/esley Korilvumäki. Vi har precis Det går buss från Brommaplan t1HBrOm_
avslutat vår serie sommarspelningar i Sverige rna kYrka eller Sa rlnns eler Parkerlngsplar'
och Finland. I host fortsätter jag att spela min Ser framför kyrkan för de Som tar bil-
Barbro Hörberg-föreställning, och det blir nu ANNIKA SEKR-\ Jsista säsongen för den. I våras inledde jag ett
spännande samarbete med trubadurerna Lo-
lita Ray, Sofia Ekberg och Anna Wirsén - vi fr 7
ska vandra omkring i Sverige och sjunga vi- ÄRSMÖTE I NILS FERLIN-
sor på olika ställen. I juli hade vi en premiär- SÄLLSKAPET 15 MA] 2Q18_
spelning som var väldigt rolig och lyckad 0

och håller just nu på att lägga upp planerna Arsmötet hölls i Grillska huset och efter
för turné till hösten och nästa år. Sedan arenlöreerörnandllngarna aVar5 en god
försöker jag att förkovra mig i pianospel och middag Pa a1'1l<l01"ÖS'f 1Tl-m- Underhåll'
så fortsätter jag att läsa in talböcker, som är ningen bestod av diktläsning av Tor
mitt brödjobb vid sidan om musiken. Och så Englund och LilianAhlm. Lars Ahlm och
skriver jag nya visor. lvonne Contardo spelade och sjöng ”Så

_ Vad Vill du med dill a1"flS'fG1“l? skimrande var aldrig havet” samt ”Iag
_ lag Vlll uttrycka/ Skapa/ kernrnnnleera vill tacka livet." på ett fantastiskt sätt

een beröra genom arr Skrlvaf komponera/ som rörde till tårar. Monika Lilja sjöng
Sjunga för publlk och vidareutveckla mel bl.a. Edith Piaf och Sune Bohlin framför-
Själv Sorin af-tlsr' Sen Vlll leg gäršla vara en am- de egna tonsättningar. Det sedvanliga
bassador for visan. Vi maste bade bevara och . ._ . _lotteriet holls med flera trevli a vinster

0 S
utl/eckla .Flen delen ar Vart kulturarv' lag bl.a. en tavla skänkt av Peder Enström.brinner for allas ratt till ett brett utbud av _ _

. _. . .. (se bzlderfran motet pa sid 13)musik. Nar jag vaxte upp fanns det som ett
smörgåsbord av musik och instrument att Vld pennan
lära sig att spela. Så jag tycker att alla barn ANNIKA SEKR'
som vill ska få gå i kulturskolor! \ J
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Möte med Broder Tor och Nils Ferlin
Artikel ur Lantarbetaren nr 8 1992 av BENGT GUSTAFSSON

Snön vräkte ner. Trubaduren Tor Bergner tigt. Varken Tor Bergners eller min kondition
kom på besök till redaktionen och berät- var i bästa trim, så efter en kilometer eller så

tade att han just tonsatt två nya dikter av ville broder Tor att vi skulle vila. Vi gjorde
Nils Ferlin. Tor visste att jag under flera må- så och broder Tor tyckte att Ferlin nog skulle
nader hade försökt att få komma ut till Ferlin acceptera att vi också smakade på de varor
för ett reportage. jag bar i påsen.
Iag föreslog att vi skulle ringa honom och Så skedde och efter en stunds vila i snöo-

höra om det passade med ett besök. Broder vädret pulsade vi vidare. Efter ännu en rast
Tor skulle då också kunna spela upp sina nya med åtföljande styrketår kom vi så småning-
tonsättningar. om fram till Ferlins stuga. Nils och Henny
Tor blev entusiastisk och tog omedelbart tog emot oss med öppna armar och nybryggt

chansen att ringa upp Ferlin. kaffe.
Nils Ferlin svarade att han gärna ville höra

de nya tonsättningarna och bjöd oss att kom- Nära kontakt
ma ut till hans hem i Roslagen. De närmaste timmarna upplevde jag den
Han var däremot inte riktigt säker på om det nära kontakt och den fina samklang som
var rätta tillfället för fotografering och inter- fanns mellan Ferlin och broder Tor. Tor spela-
vju, men hälsade också mig välkommen. de gång på gång upp sina tonsättningar och
Vi bestämde oss för att ta första bästa tåg Nils Ferlin nynnade med till synes fångad

från Östra station. Snöovädret hade inte moj- av gitarrens tonslingor. Då och då kom små
nat och det var först efter stora svårigheter kommentarer till melodierna som helt accep-
som vi fick tag på en taxi. Däremellan hade terades av författaren.
vi gjort inköp på systemet för inköp av lämp- ]ag gjorde ett par försök att ta bilder, men
liga dryckesvaror. Taxin lyckades inte kom- Nils Ferlin var helt ovillig. Med sin nasa-
ma fram till Östra station i tid varför vi beslöt la röst förkunnade han att det inte var hans
att fortsätta med taxin till Ferlins hem. vackra dag och att det inte passade sig att ta

bilder. ]ag fann mig i detta och hoppades att
Snön Uräkte ner inställningen skulle ändras längre fram på
Taxichauffören var tacksam för en sådan dagen. Timmarna gick och vi försågs med

långkörning men blev mer och mer be- mat och dryck.
tänksam ju längre ut mot Roslagen vi kom.
Snön fortsatte att vräka ner och ju längre vi Stämningen på topp
kom på de mindre vägarna ju större blev dri- Stämningen var på topp. När jag fram på
vorna. eftermiddagen försökte få tillåtelse att ta
När vi kom till handelsboden några kilo- några bilder blev svaret liktydigt med det

meter från Ferlins bostad syntes knappt någ- förra, det passade sig inte att fotografera.
ra vägar och där sade taxichauffören stopp. Strax efter sex på kvällen framhöll jag att sis-
Han vågade inte köra vidare av rädsla för ta tåget mot stan snart skulle gå, en synpunkt
att fastna i snödrivorna. Vi hade inget annat som Nils Ferlin inte ville lyssna på. Han hade
val än att pulsa vidare till fots. Iag tog min alldeles för mycket att tala med broder Tor
kameraväska och påsen från systembolaget om.
och broder Tor bar sin gitarr och sin portfölj Vi fick helt enkelt inte åka hem. ]ag var yt-
med tonsättningarna. Den som pulsat i ny- terst betänksam, jag skulle med ett tåg norrut
snö en längre bit vet att det blir ganska svet- morgonen därpå. Detta imponerade inte alls
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på Ferlin. Han var helt uppe i sina resone- När klockan passerat midnatt insisterade
mang med broder Tor av olika tonsättningar jag på att vi måste bryta upp, något som så

av vilka han tyckte illa om en del och mycket småningom accepterades. När Nils Ferlin
bra om andra. Mina bekymmer om tågtider ringt efter taxi fick Henny order om att göra
och resan norrut dagen därpå bekymrade ho- i ordning några smörgåsar som vi skulle ha
nom inte. under färden tillbaka till Stockholm. Lika
Henny gjorde i ordning en kvällsmåltid välförplägnad blev taxichauffören Kalle som

medan Ferlin och broder Tor fortsatte sina bjöds på kaffe och smörgås innan resan till-
utläggningar och divideranden om olika dik- baka startade. Det blev ett besök i diktarstu-
ter och tonsättningar som hade ägnats Ferlins gan jag aldrig glömmer.
poesi. Efter den goda maten tittade Nils Fer-
lin helt plötsligt upp och sa med blicken rik-
tad på mig med sin nasala stämma: Varför tar
du inga bilder, vi skulle ju ta bilder?

å började en lustig procedur där Ferlin
rumsterade om och arrangerade flaskor

på köksbordet för att få den rätta stämningen
på bilderna. Han beordrade Henny och Tor
att inta sina platser och var väldigt noga med
att jag skulle ha de rätta vinklarna på bilder-
na. Tor skulle ha gitarren i famn och Henny
skulle lyssna på de nya tonsättningarna. ]ag
tog bild efter bild, tills Ferlin bryskt sa, att
nu fick det vara nog. Trots att det fanns mera
film i kameran var det stopp. Det var bara att
plocka ner grejorna och göra klart för hem-
resa.
Den försenades dock ytterligare, det var

mycket som poeten och trubaduren hade att
diskutera, Under hela vårt besök, som ju blev
längre än vi hade planerat, var Nils Ferlin på
ett strålande humör. Hans smärtor lindrades
kontinuerligt av de sprutor som Henny hjälp-
te honom med.
Ferlin visade också de hjälpmedel han be-

hövde för att orka skriva. Hans pennor satt i '''''ff-
kraftiga korkbitar som gav honom möjlighet
att skriva. Men så blev också stilen både spre-
tig och spetsig. Ett insignum på senare år då
hans reumatism gjorde hans fingrar och leder
stela och obrukbara.

Lustig procedur

Böcker och klipp
Under hela tiden som diskussionen med

Tor Bergner pågick fick Henny gång ef-
ter annan hämta böcker och klipp till Ferlin
som knappast behövde precisera vad han vil-
le få fram. Henny visste av gammal vana vad l

det var Nils ville visa.



Aldrig du var mej så nära
STAFFAN ATTERHALL

ils Ferlín och klarabröderna var stammi- Då Tor Bergner skulle skriva baksidestextenNsar på min pappas ölkafé i Klarakvarte- till min Nils Ferlin-LP (Visor för all tid)
ren - Café 5:an på Vattugatan - så jag hade berättade jag denna historia. Själv hade Tor
koll på skvaller redan som liten från dom hört texten en gång och då uppläst av Nils
som frekventerade hans café. Bland annat så Ferlin själv ståendes på en stol på Café Cos-
pantade Nils Ferlin en ring, som betalning mopolite på Vasagatan. Han l<nycklade upp en
för notan när de inte hade några kosingar lapp ur ckan och läste. Tor Bergner frågade
att betala med. Den ringen hämtades aldrig direkt: Vad gjorde du med vykortet? Svaret
tillbaka och när Klarakvarteren och pappas var ynkligt men korrekt: ]ag lade tillbaka det
ölcafé revs på 50-talet hittade jag många år ibiblioteksboken vid återlämnandet.
senare ringen i ett litet kassaskrin som vi tog Då sa Tor: Det var det dummaste du nånsin
hand om. Fabien står det i ringen vilket ju var gjort!
Ferlins alias. Dottern fick ringen och den har En fråga som jag ofta fått då jag framfört
hon kvar. Visan: Varför finns den inte med på din Fer-

Men i skrinet låg också ett vykort. Det låg lin-skiva? Så trist och konkret: Nils Ferlins rät-
kvar som ett kvarglömt "här-låg-jag-sist-mär- tighetsinnehavare, Bonniers och Nils Ferlins
ke” i en biblioteksbok. Motivet på kortet var dödsbo har inte den dikten registrerad och
en kurbitsmålning ala Dalarna där textslingan därför kunde de inte stå med som upphovs-
var just denna text. Längst ner i hörnet på män. Men Tor Bergner, han komihåg Tor kom
vykortet stod med liten stil: Fabian. Iag skrev också ihåg historien om ringen som pantades:
av texten och tonsatte den. Olle, din pappa, han var lite snål, han!

* mr % w.%-aw'<%-så \ “W -6.
GÅVOR TILL

NILS FERLIN-SÄLLSKAPET A __ k ,

Håkan Almfelt 150 kr
Margit Carldén 200 kr TOR ENGLUND
Birgitta Fredriksson-Bernholm 150 kr
1?ag Häggquist 200 kr ikten till höger är även tonsatt av Gunnar
Ake Johansson 100 kr DTuresson och finns publicerad ihans bok:Lars Lodhammar 50 kr V. k . f 0 1946
Britt Lundström 150 kr am vac m visor fan '

- ~ I ]enn Westerströms bok Nils Ferlin - ettCatarina Meurling 300 kr Y
Ojje Njjson 150 kr diktarlív, 1998, kan man läsa om bakgrunden
Leif Nygård 150 kr till denna dikt:
Heke 5@rS APP@1C1UíSf 200 kr ”Ursprungligen skrev Ferlin texten tillsam-
TOVQ Rlndgfen 1-000 kr mans med Gustav Andborg till en melodi av
ïna CE f:kš__ï%<a1mStad Logg :I Eric Wide, under det produktiva schlageråret

ars- ll a r 1929. Dikten har sedan blivit omdöpt till Höst-Lars Tornblom 100 kr
-- -- melodi och tr ckts a v kort och 1 vishäfte.Ulla Varmnas 100 kr y P Y

Karj Erik Åman 500 kr Då är vi framme vid 1932 och Nils Ferlin har
Åke Österlund 200 kr gjort sådana ändringar i sin text som Turesson
OVfïga ååV0f 500 kf ansåg behövliga för den melodi han skapat...
Totalt 5.250:-
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Lilian Ahlm
AV TOR ENGLUND

Nils Ferlin-Sällskapet har drabbats av en svår och oersättlig förlust i och med att
styrelseledamoten Lilian Ahlm hastigt avlidit.

Lilian föddes på nyårsafton 1940 under brin- lågstadiets metodik samtidigt som hon hade
nande krig på Kungsholmen i Stockholm. sin tjänst på Huvudsta skola. När OM-pro-

När hon var tre år drabbades hon - som så grammen för förskolan startade deltog Lilian
många andra - av TBC och familjen valde att iTru-kommittén. Om-programmen handlade
flytta från innerstaden till Gubbängen där hon exempelvis om ”Om kroppens behov, Om sin-
också tog realexamen. Därefter jobbade hon ett nen, Om Flicka och pojke, Om Vara människa
år på Svenska Handelsbanken innan hon fort- osv). På Sveriges Radio var hon under ett antal
satte på gymnasiet. När hon tagit realexamen år pedagogisk rådgivare och var med om att
tänkte hon: Ska jag verkligen inte kunna mer framställa läromedlet ”Upptäcktsresan” för
än så här? Så hon sökte till gymnasiet och tog låg- och mellanstadiet. Hon deltog samtidigt
studenten 1961 i Nya Elementar och utbildade också i en del kurser, konferenser och sympo-
sig därefter till lärare på lågstadiet. sier som Skolöverstyrelsen anordnade. Hon

arbetade också fram fortbildningsmaterial
för lärare i svenska. Samtidigt med detta tog
hon akademiska betyg i engelska, pedagogik,
barn- och ungdomslitteratur samt utbildade
sig till skolledare.

Sveriges Radio hade nu fått syn på ett ame-
rikanskt barnprogram som hette Sesame

Street. Det var ett pedagogiskt TV-program
där små barn skulle lära sig läsa och räkna.
Man var dock osäker på om programmet
skulle gå att översätta till svenska förhållan-
det. Lilian fick i uppdrag att skriva ned en
promemoria om vilka svenska begrepp som
skulle tas upp i programmet. När programmet

Lilian med en anka av Ernst Billgren. Ankan skänkt janserades kom det att heta I/Fem myror är
av Peder Enstrom till vårt lotterz. _. ,, . . . _.fler an fyra elefanter . Lilian har 1nget att gora
Efter småskollärarexamen 1966 med sär- med de sketcher som finns i programmet men

skild behörighet att undervisa i engelska fick vilka begrepp som ska tas stod bl a Lilian för.
Lilian tjänst som lärare i Huvudsta skola i
Solna. Genom sina nyskapande pedagogiska När den nya läroplanen LGR 80 (Läroplan
idéer dröjde det inte länge innan Lärarhög- för grundskolan) skulle tas fram var det
skolan fick syn på henne och redan efter tre år en självklarhet att Lilian skulle vara med. Hon
som tjänstgörande lärare erbjöds hon en tjänst skrev också vissa delar av läroplanen och gjor-
sommetodiklektor på Lärarhögskolan i Stock- de samtidigt en översyn av hela läroplanen.
holm. Hon tackade dock nej medmotiveringen 0
att hon ville ha mer erfarenhet innan hon Ar 1990 sökte och fick Lilian en tjänst som
kunde tillträda en sådan viktig tjänst. Dock universitetsadjunktimatematikdidaktik
medverkade hon sporadiskt under ett antal och naturvetenskap vid Lärarhögskolan i
år som lärare på Lärarhögskolan som lektor i Stockholm. Samtidigt som hon utvecklade fle-
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var mycket beläst och jag har aldrig mött en
person som kunnat så många dikter utantill
och hon kunde när som helst framföra dikter
av exempelvis Hjalmar Gullberg, Bo Bergman,
Pär Lagerkvist, William Shakespeare (på ori-
ginalspråket) och Nils Ferlin bara för att nu
nämna några författare samtidigt som hon
kunde berätta spännande historier om deras
liv. Under åren efter pensioneringen blev hon
därför en eftertraktad recitatör och framförde
sitt litteraturvetande på pensionärsföreningar,
på Skansen, ABF, Östersjöresor, Bok- och Bibli-

ra matematikkurser ingick hon också i den så oteksmässan i Göteborg, Kungliga Biblioteket
kallade praktikgruppen som hade till uppgift och framför allt på den lilla Musiksalongen
att få till stånd och utveckla studenternas VFU Gabriel och Hilda på Östermalm i Stockholm.
(Verksamhetsförlagd utbildning). Ett annat in- Snart blev hon också styrelseledamot av Nils
tresse under hennes tid på Lärarhögskolan var Ferlin-sällskapet.
handledarutbildningen. Hon menade att det
är i mötet mellan de tre perspektiven på un-
dervisningen som studenten, handledaren på
skolan och lärarhögskoleläraren representerar
som nya tankar kan uppstå och strukturer bli
synliga. Är 2002 lanserade hon kursen Mate-
matik i samspel med svenska där två av sko-
lans kanske viktigaste ämnen, matematik och
svenska, fick samspela med varandra. Denna
inriktning blev en stor pedagogisk framgång.
Lilian hade tidigt reagerat på de låga antag-
ningskrav som fanns på Lärarhögskolan och i
Matematik i samspel med svenska höjde hon
ingångskraven rätt rejält. Hon var också en
flitig föreläsare på de skMatematikbiennaler-
na och Matematikbienetterna - konferenser i
matematikdidaktik som anordnas vartannat
år på olika platser i Sverige. Hon fick alltid
lysande utvärderingar av studenterna i sinakurser' Speciellt framgångsrika Lilians Tva hander kan matas - hanalelsevzs - manaler ett paraply.

föreläsningar om Tiden som blev så omtalade Lilian hade en utpräglad estetisk känsla och
att även kollegerna kom och lyssnade på dem. hennes klassrum blev föremål för doku-
Lilian satt också med i Institutionsstyrelsen mentation- Skolöverstyrelsen anordnade ett
och var lärarnas representant i Disciplinnämn- symposium i Göteborg en gång för att Visa hur
den på Lärarhögskolan. ett klassrum skulle kunna se ut där utseende

och inredning bidrog till att förstärka pedago-Vid sidan av skolarbetet var litteraturen och giken och som utgångspunkt hade manbyggt
trädgården hennes stora intressen liksom upp Lilians klassrum från Solna.

skärgården. Alltsedan sina tidigaste år hade
hon varit i Sandhamn där hennes far byggt När Lilian tog till orda i debatter och
en sommarstuga i Trouville-området. Under andra sammanhang var det alltid med
sina sista år kom hon också att upptäcka Norr- en personlig infallsvinkel, som präglades av
land och då framför allt Hälsingland. Hon kunskap, klokhet och livserfarenhet. Men

Lilian samtalar med Nils Ferlín.
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mest kanske fängslade hennes vänliga person- om de kvinnliga poeterna och den som inte
lighet med humor och omtänksamhet, charm hört Lilian recitera - eller snarare spela upp
och skönhet. - dikter av Bodil Malmsten har gått miste om

mycket. Hennes bärande idéer när det gällde
Hennes stora intressen i livet var huset, att föreläsa om diktare var att sätta in diktarna

trädgården, litteraturen och skärgården. i ett sammanhang och att låta dikterna spegla
Försedd med sekatör ägnade hon stor upp- väsentliga inslag i författarnas diktning. Nils
märksamhet åt att forma träd och buskar och Ferlin har inte skrivit många kärleksdikter
därmed skapa rum i rummet. men Lilian letade fram några av hans dikter

med kärleksmotiv och gjorde av dessa dikter
en lång kärlekshistoria från den första stor-
mande kärleken fram till dess att kärleken
var död:

Mitt hjärta, sa jag, var ditt.
Ditt hjärta, sa da, var mitt.
Och vackert da tyckte det lat
att grdten var min nar du grät.

Sd bytte vi ord och rim.
Bok- och hihlioteksmdssan i Göteborg 2016. Lilian och Monika. Kl0kt_ gzfte du de] till S11/ltf

Och jag har procent av StimHon hade som sagt en god smak - estetik och lever precis som förut.
var en viktig beståndsdel i hennes per-

sonlighet. Hon hade också vid några tillfällen Att Lilian nu är borta är en stor förlust för
varit med om att forma och skapa offentliga Nils Ferlin-sällskapet men låt oss också min-
parker i några av Sveriges städer. nas allt det ljusa hon gjorde som idespruta,

uppläsare och nyskapande föreläsare. Och
Under sin sista tid i livet samlade hon ihop låt oss minnas hennes vänlighet och förmåga

sitt pedagogiska arv och skänkte närmare att se människor. Tack, Lilian, för allt du gjort.
200 A4-pärmar till Tam-arkivet (Tjänstemän- Lilian blev 77 år.
nens och Akademikernas arkiv i Bromma) för
vidare forskning. I det materialet finns inte
bara beskrivningar på genomförda lektioner
på Stockholms universitet utan också lektioner
och ett hundratal diabilder från Huvudsta
skola med skolelever i arbete, utflykter till mu-
seer och närområden. l materialet finns också
målningar som eleverna utfört. Lilian ansåg
det vara viktigt att eleverna skulle måla för att
se hur saker verkligen såg ut. Elevernas mål-
ningar av exempelvis is är oerhört intressanta
att ta del av. Hon genomförde och utarbetade
också material kring kritiskt bildtänkande som
fick eleverna att se bilder och bildsekvenser
med nya ögon.

:[Ferlin-sällskapet gjorde hon en stor insats
genom att föra ut Ferlins diktning och inte

minst de Ferlinpristagare som genom åren fått
vår uppmärksamhet. Hon värnade speciellt Lilian på bok- och biblioteksmassan i Göteborg 2016.
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Andante Ä = 70 Ove Engström

Intro

Somna min flicka
TILLÄGNAD LILIAN från TOR ENGLUND
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Copyrigt: Ove Engström & Tor Englund

Medlem INILS BERLIN-SÄLLSKAPET
blir man genom att sätta in årsavgiften 200 kr (studerande och pensionärer 150 kr)

på plusgiro 35 21 55-6. Glöm inte att skriva namn och adress.
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Iag har min sång
STIG WARREN

Andante Ove Engstrom
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Jag har min sång i en för-lo-rad skog. I dunk-let mel-lan trä-den lys-te

8 em am D7 Gmaj7 Cmaj7 211116 H71-
I | I

~ ån» 1 EE; Län. ai. ål? g
blå de vack-ra or - den som jag tyck-te log, och jag var ald - rig rik-tigt en-sam

m m m m16 6 6 a e am
|

IJE_p,J:äj_§HJ'j:~'ljÉfjJ:-EE;'rJJ't|F|
. j -J I

då. Jag minns en stig där nå-gon kom en gång. En fe, en äl- va, skim-ran-de av

24 em am D7 Gmaj7 Cma'7 am6 H7
_ H . j

F - * I f J E .$
ljus? För-vis-so skim- ran - de. Det var min sång i ick-ge - stalt. Hon ha-de kjol och

In In In In32 e C am e aJïß* ß .mal B.t»«%rr@”LJ. a
blus. Nu är jag vil - sen i ett ö-ken-land och jag är gam-mal, men jag tyc-ker

40 em 21111 D7 Gmaj7 Cmaj7 am6 H7
F B15 4 J I' . . Jqš
nog att jag kan hö - ra som ett brus i - bland min un - ga sång i en för-lo-rad

48 em em am em a
I I

9.»-' E.l.1'JZ1 BH; Exr feenšë
skog. Och där med var- je steg jag sjun-ker tyst av in-gen sedd, nog kan jag le än-

Q____

56 em am D7 Gmaj7 Cmaj7 am6 H7

an? aj-ïäl «--aJïaf~a¿.aJ.an$
1 | 1

då, som om i dunk-let mel-lan trä-den kysst av ord som ly - ser myc-ket, myc-ket

bla Stig Wlzrrenfick Ferlin-priset 1973. Hans son
2003 Gunnar sköter idag om vår hemsida.
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Bilder från Arsmötet
FOTO: ANNIKA LUTTROPP

Lars Ahlm och Ivonne Contardo underhåll oss
under kvällen med sång, gitarr och cello.

Sune Bohlin på gitarr.

Fiona Iamiesori och Viktor Vadenmark Lundqvist
underhöll med visor av Dan Andersson.

Dick Lundqvist och Gitte Åbjörnsson njuter av middagen
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GRLIBBEL _ Av Nils F91-1111 "AV Ständig oro" - Anxiety for small and great
Översättningar; B]ÖRN HOLMQREN Engelsk översättning: IOEL CEDERBERG

Det är så erbarmligt ll-te Av ständig oro för stort och smått
, jag blev alltmera en igelkott.

en manmska kan forsta.
Man skulle ej grabbla och tänka Gott folk som klampar min väg förbi
men tanker och grabblar dndd. de Vis/(af Ofta Om hysteri-

Och några talar om stämning
Och dagarna fogas tzll veckor, OC/1 de moderna Om hämmy-,g_

veckorna fogas till âr.
Gott folk må prata vad helst dom vill:Man skulle e] sna'r]as ao grabbel mej kryperingen för nära ti”.

så hastigt som livet går.
Jag har en fullgod repertoar

BROODING av tricks och konster till självförsvar.

BV Nils Peru” Jag önskar inte bli biten
Translation by Bjorn Holmgren, 2014 fast jag är konstig och liten.

Ja, konstig är jag till övermått
There is but Sudly lime och en besynnerlig igelkott.
A man can comprehend.
We should not brood upon it, Ty dessa SPIUY S0ml<'_f19_§ffä<fkef' Uf
yet wood we do no em¿_ har genomborrat me/ sjalv forut.

Så berjag, vänligen, bara
As time goes by, relentless, gott folk att låta mej vara.
And days add ap to weeks. ______
We Should let go ÛW bmodíngï Anxiety for things small and great
Our lioes are not for keeps. turned the life of a hedgehog into my fate

f Good people that come my way,
CAVILACION speak of hysteria, disarray
Por Nils Ferlín
Tradaccíón: Bjorn Holmgren, 2016 30me fä//f Ofsfäfe Of mind,

modern folk say that I 'm the inhibited kind

TW PÛCÛ ES 10 We Sbemosf Good people may talk all they want over tea:
no debemos malgastar no one crawls too close to me
nnestros días caoílando,

_ , The arsenal I have is grand
mas Segmmøs sm pmm' of tricks and arts at my command

y días se forna” Semmms/ I do not wish to be treated as prey
Mos mmbíénl despite my small size and peculiar way

dejemos las Cavilacivnes, Yes, /'m peculiar, down to my core
1,1 vida es un Sam5igm¿n_ and unlike any hedgehog you've seen before

From tail to snout, every needle I sprout,
went into my own flesh before it went out.

So kindly, just heed my plea
good people, and leave me be
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NILS FERLIN SALLSKAPETS ARSMOTE
i Grillska Huset Riddarsalen i Stockholm onsdagen den 15 maj 2018

§ 1 Ordförande Tor Englund öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Dagordningen fastställdes.
§ 3 Tor Englund valdes till mötesordförande och Annika Luttropp till mötessekreterare.
§ 4 Till protokolljusterare valdes valdes Britta Sparr och Agneta Malmström.
§ 5 Fastställdes att årsmötet behörigen hade utlysts.
§ 6 Annika Luttropp gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017 som stått

publicerad i Poste Restante. Den godkändes och lades till handlingarna.
§ 7 Tor Englund redovisade Balans- och Resultaträkningen för 2017.

Bokföringen visade på ett underskott av 35436243. Den fastställdes och lades till handlingarna.
§ 8 Lars-Åke Svensson läste upp delar av Revisionsberättelsen för 2017.
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§ 10 Val av ordförande och styrelseledamöter, samt suppleanter: i

Till ordförande valdes Tor Englund omval (1 år). Till styrelseledamöter omvaldes Annika Luttropp (1 år),
Ove Engström (2 år), Evy Claeson (1 år), Ienny Westerström (2 år).
Till suppleanter valdes Monika Lilja omval (1 år), samt Karl Rikard Richardsson omval (1 år).

§ 11 Val av revisorer:
Till revisor omvaldes auktoriserade revisor Eva Stein (1 år) samt till revisorssuppleant
Lars-Åke Svensson omval (1 år).

§ 12 Val av ledamöter till valberedningen:
Till valberedning omvaldes Eric Midfalk ( sammankallande ) samt Elisabeth Iönsson-Österdahl.

§ 13 Beslut om ekonomin och fastställande av årsavgift. Beslutades att behålla de nuvarande medlemsavgifterna på
200 kr/ år, 150 kr/ år för pensionärer/ studerande samt 2.000 kr för ständigt medlemskap.
Tor Englund uppmanade medlemmarna att göra reklam för Nils Ferlin-Sällskapet och värva nya medlemmar.
En diskussion om att ev. hålla årsmöte och prisutdelningsmöte i andra lokaler togs upp och styrelsen bad
medlemmarna att inkomma med ev. förslag.

§ 14 Det var ett tunnare nummer av Poste Restante som skickades ut med kallelsen till årsmötet 2018. Revisions-
berättelsen tog 2 sidor i anspråk och man beslöt att till nästa årsmöte endast trycka delar av revisionsberättelsen
i Poste Restante samt att ha hela revisionsberättelsen upptryckt till årsmötet för de som vill ha en komplett revi
sionsberättelse. Höstnumret av Poste Restante med inbjudan till prisutdelningsmötet kommer däremot att vara
tjockare med mer innehåll. Tor Englund efterlyste artiklar till höstnumret. Man diskuterade möjligheten att få
tillgång till Poste Restante via nätet. Antingen maila ut Poste Restante till de som så önskar alt. lägga ut komman
de nummer av Poste Restante på hemsidan och då ha ett lösenord för att kunna ta del av tidningen om detta är
tekniskt möjligt. Beslutades att låta styrelsen diskutera dessa lösningar på nästa styrelsemöte. Det är för att spara
pengar då portot är dyrt. De som ej har tillgång till dator ska i så fall fortsättningsvis få tidningen hemskickad
via posten.

§ 15 Fastställande av prissumman för Nils Ferlinpriset och Trubadurpriset:
Beslutades att 2018 dela ut ett Nils Ferlinpris på 15.000 kr och ett Trubadurpris på 10.000 kr.

§ 16 Förslag till Ferlinpristagare och Trubadurpristagare:
Förslag till Ferlinpristagare var Bob Hansson, Gunnar D Hansson, Malte Persson samt Susanne Ringell. En poet
som skrivit samelyrik nämndes också och man återkommer till styrelsen med namn på poeten.
Förslag till Trubadurpristagare var Eleonore Eriksson. Alla ytterligare förslag skall vara inkomna till
sekreteraren Annika Luttropp eller ordförande Tor Englund senast 31 juli.

§ 17 Information om hemsidan och kommande aktiviteter:
Det påpekades att Webbadressen till Nils Ferlin-Sällskapets hemsida wwwferlinsallskapetse ska stå på sista
sidan på alla nummer av Poste Restante. Prisutdelningsmötet äger rum torsdagen den 25 oktober kl.18:00.

§ 18 Övriga frågor:
Monika Lilja upplyste om Ferlinresor till Länna med henne som guide. En resa ägde rum 25 april och nästa resa
äger rum 17 maj. Annika Luttropp berättade att Bromma kyrka fyller 850 år 2018 och håller på att ta fram en bok
om detta. De har frågat om lov och blivit beviljade till detta av familjen Ferlin att få ha med en bild på Nils
Ferlin's gravsten från Bromma kyrkogård iboken. Annika Luttropp åtog sig att fråga Bromma Församling om
man kan anordna en Ferlin-konsert i kyrkan till hösten med besök vid Nils Ferlin's grav samt kaffe med dopp
efteråt i kaffestugan. Detta annonseras i så fall på hemsidan samt i höstnumret av Poste Restante om numret
kommer ut i tid före konserten. Agneta Malmström tog upp en applåd för styrelsen.

Vid protokollet: Iustems:

Annika Luttropp (sekr.) Tor Englund (ordf.) Britta Sparr, Agneta Malmström
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INBIUDAN
Nils Perlin-Sallskapets medlemmar halsas varmt välkomna
till prisatdelningsmöte i Grillska Huset Riddarsalen

torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 18.00
Plats: Grillska Huset vid Stortorget i Gamla Stan. Ingång Stortorget 3, 2 trp.

alt. Köpmangatan 15, 2 trp. man kommer då direkt in i Riddarsalen.

Årets Ferlinpristagare är
Håkan Sandell

och årets Trubadurpristagare är
Anna Döbling.

Men :
Oxfilé med rotfrukter och marsalasås]/Bordsvatten alt. lättöl, kaffe alt. te

med kaka ingår. Priset är 380 kr/kuvert. Kostnad för annan dryck
tillkommer, Vitt eller rött vin kan köpas för 85 kr / glas alt. 395 kr / flaska

och starköl för 56 kr / aska.
Om Du är allergiker - speciellt om Du är glutenintolerant eller önskar

vegetarisk kost MASTE detta anges på inbetalningskortet, liksom om Du
ej kan äta kött utan önskar äta fisk istället.

Anmälan sker genom insättning av beloppet 380 kr på Nils Ferlin Sällskapets
Plusgironummer 35 21 55-6 (eller via bifogad plusgiroblankett ) och skall vara

Sällskapet tillhanda absolut senast torsdagen den 18 oktober.
OBS! Tänk på att gireringen tar ett par dagar!

Glöm löm ej att skriva namn och adress på Din inbetalning.
Om Du ändå är lite sen med betalningen var då vänlig och meddela
vilka som kommer samt ev. avvikande kost i god tid via mail till

annika.luttropp@bredband.net alt.via telefon till 08-32 99 84 (kvällar och
helger) alt. via SMS till mobilnummer: 0702-92 40 61.

Väl mött till en minnesrik Ferlinkväll.
STYRELSEN

Poste Restante Medlemstidning för Nils Ferlin-Sällskapet nr 2, 2017
Ordförande: Tor Englund, Stenhuggarvägen 17, 167 54 BROMMA.

mail: tor.englund@hotmail.com
Sekreterare: Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr, 113 27 STOCKHOLM. Tel 08-32 99 84

OBS! Ny e-postadress: annika.luttropp@bredband.net
Skattmästare: Evy Claeson, Heleneborgsgatan 6 C, 3 trp. 117 32 STOCKHOLM.
Sällskapets plusgirokonto: 35 21 55-6 Hemsida: wWW.ferlinsallskapet.se
Redaktör för Poste Restante:

Tor Englund
Tryck: Affärstryckeriet, Norrtälje. mail: info@atn.se
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