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Ovanstående dedikationi ”En döddansares visor” fick förre sotarmästaren Nils Söderlund, född
1864 och på äldre dagar bosatt i utkanten av Länna kyrkby i Roslagen, av Nils Ferlin som åren
1944-47 hyrde en liten stuga i byn och därmed var nära granne med honom. Söderlund var då 84
år. Min far, som hjälpte Söderlund med att hugga ved, fick boken av honom och den blev mitt
första möte med Nils Ferlins dikter.
ESSE

IANSSON, redaktör för Poste Restante.

°
en till gamla kyrkoOmslagsbilden: Nils Ferlin avportrdtterad vid en av grindpelarna vid ingang
gården vid Ldnna kyrka någon gång i mitten av 1940-talet. Bilden klanger nu i försainlingshemniet,
tidigare byskolan. Okänd fotograf. (bilden beskuren)
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Ordföranden har ordet:

Nya möten med Nils
Personligen hade jag tyvärr aldrig tillfälle
att träffa Nils Ferlin. Men han har på senare tid allt oftare, i skilda skepnader, dykt
upp i mitt liv. Iag har berättat om det i tidi-

gare nummer av Poste Restante. Om
hammarslagen ute i Länna när jag just höll
talet på Ferlindagen. Om intervjun med honom som jag av en slump hittade i en gam_

Ian Mårtenson, ordfönznde1Nzls Ferlm-sällskapet.

mal Veckotidning från 50-talet under en
garderobsstädning. Där han talade om sin
tangelsetldf en ePlsod som lnte sallan soPats
under mattan. Och nu, för bara några dagar
sedan, gickjag händelsevis förbi ett bokstånd
på Karlaplan i Stockholm. Huller om buller
blandades all sorts lltteratur l PaPPkartonger'
na. Allt från Agatha Christie till kokböcker och
PraktVerk om slott oon nerresatenlag stannade uPPf Ploekade lltet bland
alstren och längst ned i en låda hittade jag tidlga utgavor aV ”En doddansares Vlsor” oen

POtO:ESSe]anSS°n

poet" med njjägget att ”ingen debuten-E nnder de sista åren har svängt diktens trollstav
som Níjs perjinjf
Anders Österjingl också han Skajd een je(jämnt av Svenska Akademien, Skriver i
Svenska Dagbladet om ”Barfotabarn” om Nils
perjins ffegenartade tajangff, en Sen-[ida aVjäg_
gare till Bellman, ”fastän mycket fränare, tröttare och spetsigare.” Och Biblioteksbladet tajar Om "Denne Sorgsne gyekjare är en sann
poetnatur, därtill en mästare i att forma beska
och spetsiga epigram.”
När jag bläddrar igenom sidorna slås jag
igen av musikaliteten, av rytmen i texterna.
Det sjunger bokstavligen talat om dem och det
är en bidragande orsak till Nils Ferlins fortsatta popularitet i en värld där döda skalder
inte direkt prioriteras. Det har ju också mycket
tydligt demonstrerats av de oräkneliga
tonsättníngarna av hans Verk Det gör nennm
fortfarande levande och närvarande.
Nils Ferlin är ju också påtagligt existerande
i vår förening, manifesterat på olika sätt. Så
har exempelvis styrelsen vid sitt senaste sammanträde i augusti utsett årets Ferlinpristagare liksom också Trubadurpristagare, Bengt
Berg, respektive Torsten Arnbro. Pristagarna
presenteras närmare i det här numret av Poste
Restante, som alltid välmatat och innehållsrikt genom vår skicklige och entusiastiske
chefredaktörs försorg. Tack Esse Iansson. Där
hittar ni också kallelsen till nästa möte med
prisutdelningen till årets pristagare.
Väl mött alltså torsdagen den 20 oktober kl
18.00 på Scandic Hotel Continental i Stock-

HbarrotabarnnPa staende rot koPte lag dem naturllgtvls
for loo kronorf samma Prls som ror tVa Poeket'
deekare- I ag kunde lnte lamna nonom ensam
under bar nlmmel l det ganska tVlVelaktlga
sallskaP som trangdes runt nonom- Oen lag
tankte Pa den dar gangen l New Yor k nar lag
Pa en loPPmarknad nlttade ett slgnerat Por'
trätt av Oscar II i amiralsuniform. Honom räd-

dade lag ocksa ur nans rornedrlng bland
gamla gram-moronsklVorf begagnade skor oen
udda nummer aV Playboy som Var nans gran'
nar l kartongen- ”Tne admlral ls Yours tor ten
dollars,/I sa torsallaren- lag Vllle mte Prutaf lnte
Pa en kung/ lnte Pa Nlls Ferlln neller Det nade
lnte kants rlktlgt rattbaksldorna Pa mlna Ferllnboeker l karton'
gen Pamlnner om den entusiasm som nalsade
nonom Vld debuten/ ett lntrYek som over ett
nalvsekel senare kanske nar en anlng ror'
bleknat- Men loVorden Pa de tunna nartenas
baksldor kan tortlana att uPPrePas tor senare
tlders lasare- ”En nY skaldebegaVnlng oen ett
nYtt dlkttemPerament”f skreV eXemPelVls
akademiledamoten Sten Selander i Dagens
Nyheter om "En döddansares visor” och i
Göteborgsposten talas om ”en ny och riktig

nojrn

Med nös-[nga näjsningar

IAN MÄRTENSON
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Bengt Berg

- årets Ferlinpistägäre

Tack och lov för värmländska poeter
IENNY WESTERSTRÖM

V

ärmlänning är han precis som Nils

det för oss. Kanske bor det i de Värmländska
skogarna. Men där finns också så mycket
annat, lärde han ossiden överflödande dikten
”Va bju'r ni?” som börjar så här:

Ferlin. Bengt Berg OCh han har Säkert
många andra likheter. De är poeter med en
särart som gränsar till egensinnighet. De är
båda översatta till många språk. De tillför
något alldeles speciellt när de själva framför
sina dikter. Bengt Berg kallar sig stand up
poet. Nils Perlin kan anses som den förste i
den raden redan innan just denna beteckning
börlar aïwändasI mycket annat skiljer de sig åt som poeter
med originalitet ska göra. Bengt Berg är två
generationer yngre. Född 1946 fyllde han
femton det år Nils Ferlin fick sin ”Inte ens”
inristad på sin gravsten. Bengt Berg har
stannat i sitt Värmland och i sitt Torsby, även
om han rest och sett stora delar av världen.
Mössan som blivit hans signum stammar från
BucharaiUZbekistan.
engt ar oc sa

e

initivt itigare an

1

s

vad bjnfr ni mej för
Dungen där göken golf för
Stolen på Ka1.jStadS_Tjdninga
där August Kajjsson en gång Satt?

För Picasso-statyn vid Värnern
(rrørdøsrrrg Vrnd)f

nedlagda Srånglärnshammare Ûch
Sra5bru}<5b_05räder~

“Va blu r mr
KarhYggenf grrrrunnorf Processorer och
ërglakrsrrcenserf
akra Vara och boragsrnarkrf
h91T1VäVda t1'a5mätf01" flmsengårrg) Och
nnedsrrrnao

ralsbussfatoljer
från Frykdajsbanan Sveriges
Vackraste järnväg! I

-

en titelbortläggning poeter emellan tycker jag
är naturlig nu när den yngre får den äldres

[_

pris. Han har hunnit med hisnande mycket,
ett trettiotal böcker efter en debut som man
skulle kunna se som ett uppvaknande, Där
drömmen slntär (1974). Han kom ut med
ytterligare tre diktsamlingar under 70-talet:
Värmländska dagar (1975), Frihetens tyglär
(1977) och Katta är som Leeds (1979). Därmed
var han redan ett namn. Han blev också
delaktig i en grupp och lyckades med
tidskriften och förlaget Rällärros få folk att
förstå att något av det bästa skedde utanför
de stora städerna. Högst välförtjänt fick han
LRF:s nyinstiftade litteraturpris 1992 då
prisbeslutet togs i Bondtolvan på Klara Östra
iStockholm, alltså i Ferlins kvarter.
Hdndelsresände i nordiskt vemod satte han
som titel på en samlingsvolym i pocket 1999.
Titeln lånades sedan till ett tv-program som
gjorde honom känd för en ännu större publik.
Vemodet kan vi känna lite var men sannolikt
mår vi väl av att få hjälp med att formulera

_]

Så skrev ingen annan och skriver ingen annan

nu heller. Det var Bengt Berg. Men han var
inte mera egen än att han i en mängd olika
konstellationer kunde samarbeta med andra:
poeter, musiker, fotografer. Och även om han
stod för sitt vemod så kunde han föra det och
diverse andra känslor till torgs som handelsresande. Tillsammans med Gun-Britt
Karlsson driver han Heidrun, Nordeuropas
lantligaste Bok- och bildcafé och ett förlag
med samma namn.
Det är en insats som även Torsby kommun
haft klokheten att prisa. Han kan ge ut sig
själv och andra. Men andra ger också ut
honom. Han hör till de få som publicerats i
”En bok för alla”. Det är den lättaste vägen
att ta sig in i hans diktade värld och boken
heter därför också Värld och rymmer ett urval
från de trettio senaste åren.
4

I Ferlins sällskap kan man stanna inför
”Dödens symfoni, försommardag”:
Genom det öppna fönstret
hörs yxans dova slag
mor huggkubben

Under en paus i arbetet
hör vedhuggaren musik
sippra ut ur huset:
Sibelius - en vacker dom
Och i denna ovanliga öppenhet för intryck
från många olika håll kan jag inte låta bli att
ta med också några rader ur Caliburíel. En
Frödíngbok (2000):

- och jag är jag,
varenda dag som går
jag följer med men bara
när jag får och om du
vill - stå bara still;
du fanns och finns
i livets dans
nånannanstans när ”våren,
valven skuggar dig
och allt blir grönt
vartän ditt-öga serl”

Bengt Berg

- årets Ferlínpístzzgure. Foto: Horst Tuuloskorpí.

det är högt på tiden att den som fått pris
och Fröding nu också
får det 511 minne av Nils Fel-1111

Detta är en eV de många dikter 50m det
Skulle ha
V9m0díga baff0tabafn@'f Feí
stannat inför och han skulle nog ha glatts en
smula över rimmen.

Så

till minnet av Lucidor

Ferlin och Fröding på Continental
komna, även så medlemmar från andra litterära sällskap tillhörande DELS.
Ferlin-sällskapets Annika Luttropp finns
på plats utanför festvåningens entré, en
trappa upp, och säljer biljetter, 150 kronor,
från kl 12.00 den 13 november.
Antalet platser är begränsat (100) och här
gäller ”först till kvarn . . .”
Föreställningen pågår mellan kl 13.0015.30, med 30 minuters paus mitt i då det
bjuds på kaffe med kaka som ingår i biljettpriset.
VARMT VÄLKOMNA!

Söndagen den 13 november kl 13.00
sammanstrålar Nils Ferlin-sällskapet med
Gustaf Fröding-sällskapet i festvåningen på
Scandic Hotel Continental, mitt emot Stockholms Central, för att bjuda på en föreställning med sång, lyrik, kåserande föredrag
och recitation.
Medverkar gör respektive sällskaps ordförande, ]an Mårtenson och Kjell Fredriksson, vidare Lilian Ahlm, Torgny Björk (Herr
T), Tor Englund, Ove Engström, Björn
Sandborgh, Tomas Sköld med flera.
Medlemmar i respektive sällskap är väl-
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Vispoeten Torsten Arnbro
- Trubadurpristagare 2005!
OVE ENGSTRÖM

så var det då dags för ett av årets mest an-

genäma uppdrag, att ringa och gratulera
samt försöka intervjua en helt ovetande
Trubadurpristagare om hans utmärkelse.
- Hej Torsten, det är Ove Engström, ursäkta
om jag väcker dig så här sent, men jag ville
bara tala om att en enhällig prisjury bestämt
att 2005 års mottagare av Nils Ferlin-sällskapets Trubadurpris heter Torsten Arnbro!
_ Va? Vad säger du? Fantastiskt! Vilken otrolig överraskning! Nu är jag stum för en gångß
skull! Ferlin som betytt så mycket för mig genom åren, och så händer detta. ]ag kan förlåta
dig att du väckte mig, om du lovar att det inte
är en dröm!
- Nej, Torsten, jag lovar, det är ingen dröm.
_ lag förstår att detta är en fantastisk utmäri<eiSe, men jag när inte 1'ii<tigti<0ii På Vem SOm
Vet ätt du här fått
fått Clettâ pI'lS lI11'1ä1”1
det och Sven-Bertil Taube och Cornelis, och
Ian-Olof Andersson . resten får du hjälpa
men Viii<en ynneSt!
mig med
_ Det är dn Värd, Tenšteni
- Det här ska jag fira med min fina familj
_
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sprida hans livsverk vidare genom generatiosom en slags
r1Qrna_ Ferljn framstår för
krishrytare, han tar med sän självklarhet udden av det som man ibland Sjalv tycker är gigantiska och oöverkomliga svårigheter!
- Bra sagt,! Men Torsten, nu när du kommer för att hämta priset den 20 oktober så
Qçkgå att du bjuder publiken
hoppas
några av dina fina Perlintensattningar, sem till
exempel Tre dagar eller Om våren?
_ Det kan du skriva upp, Ove! Den har dagen kommer jag aldrig att glömma. Ibland gör
livet sig påmint på ett underbart sätt, och sådant betyder att mitt arbete för att bevara den
svenska visan och att hylla våra svenska poeter kan fortsätta med ännu större inspiration
öeh hängivelse Ferlin är en av döm söm satt
störst spår i min Visgärning Döm flesta kän_
ner till nägöt ur Ferlins diktning, men när man
är ute öeh gör litterära program med Nils
Perlin, ar det få som känner till hans liv som
människa öeh diktare öeh det är alltid lika
spännande att berätta Om honom, Om män_
niskörna ömkring hönöm, öeh att sjunga hans
tönsatta dikter_ Tack för utmärkelsen!
_ Taek själv Törsten, för att jag fiek Väeka
dig öeh än en gäng grattis till priset!

_

Vänner,

Y*

få

-

OCh I1'1lI12í 1'1äI'1'1'1äStG

'

se

Stöttat

mig genom åren av vissjungande- Ett Stort tack
till Ferlin-sällskapet som sett mig som värdig
denna gången . . det firms ju så många där.

nte!
_ T0fSten, dn S0m t0nSdtt Oeh Sjnngit Fefiin/
kan du Saga något om vad han betyder för dig?
_ Det tai" lång tid att fÖ1"Stå Vad en P0et S0m
NiiS Fefiin fÖ1'SÖi<ef Säga, S0m genem Sitt Sätt
att skriva sätter läsaren på hårda prov. Det är
inte alltid vad man tror sig se, ibland står det
mellan raderna, där kan hemligheten finnas!
Att tonsätta Ferlin är ytterligare en prövning
eftersom så många gjort det under Så lång tidFerlins texter är inte bara något man sätter
musik till hur som helst, det finns en själ i alla
hans dikter och den bestämmer tonernas riktning. Det viktigaste är i alla fall att man fortsätter att tonsätta Ferlin, bra eller mindre bra,
eftersom det i allra högsta grad bidrar till att
6

Artistbiografí: Vispoeten Torsten Arnbro

T

olika musiker en serie program för kyrkor och
bi1dniHgSfÖrbUHd, SOrI1'fí11eXerr1Pe1I

orsten Arnbro är vissångare till professionen. Han har många år i branschen och
har framträtt i många olika sammanhang, allt
från att underhålla kungaparetg gäster på
Drottningholms slott och vid statsbesöket på
Lidingö 2003, sjunga med Kjell Lönnå på
Konserthuset i Stockholm till intima visaftnar.
Han har givit ut fem skivproduktioner under
de senaste åtta åren med många egna visor,
men också med tonsättningar av bland andra
N115 Ferlins dikter,

”För din Skull", Om Ni1S Ferlin”Vårt land, Vårt liv, Vår l<ä1*lG:l<”, med I'@C1tation, Sång och föredrag om tre svenska lyriker"Dí1<'feI1 OC11 Ver1<1ighe'fe1^1”, ett mL1Sí1<a1íS1<r
föredrag Om Pär Lager1<ViS'f"Under E1fVi1<S gröna ekar", Om Carl MiChael Bellmans vistelse på Lidingö med
originalsånger från dessa tillfällen.
”Gubben är gammal", musikaliskt kåseri om
den åldrande Bellman. Innehåller ett dus.
sin san er och e istlar.
,,Enunë Sjöman? Om Evert Taube och hans
över haven med Hera.
”Kärleken är som en fågel", Om Helmer
Grundströms HV och diktning
,,TuXedO,, ett
med ku letter och
Sån
méd kvâmšn i Centrum P

H

på Sklvï har han spelat ln era av Sma
Ferlintonsattningar, bland annat Tre dagar och
Om våren. Den förstnämnda har även
trubaduren Ove. Engström. sjungit in
sin
pressrosade Eerlin-CD IN1ls F-erlins grand
En av Torsten Arnbros specialiteter ar att
framfora material av Carl Michael Bellman.
Hans senaste CD som heter ”Under Elfviks
Gröna Ekar” är en musikalisk dokumentation
av Bellmans diktning kring Elfviks Gård på
L.d. .. t f..Stkh1 TI
i ingo u an or oc o m. o v a rig inspelade sånger av Bellman, och som blivit rosad i

.

.

O

g

Id..

'

SKIVOR.
1989 vísomas Vind”
1992

”Morgon vid havet”

1996 ”Under Elfviks Gröna Ekar”
1998 "Hembygdens sånger”
1999 ”Vårt land Vårt Liv Vår Kärlek”

den Seriösa musíkpressen'
Torsten Arnbro komponerade 1998 musiken
till skådespelet ”Purpur & Kanel” som sattes
upp sommaren 1998, en stor kulturmanifestation som handlade om den första moderna vävfabriken i Sverige i början av 1800talet. Men än 200 personer ingick i ensemblen,
skådespelare, körsångare och statister. Musiken och sångerna kommer att ges ut på en CD
hösten 2006.

STIPENDIER
1995 Lidingö stads kulturpris i musik.
1996 STIM:s Musikstipendíum.
1997 Konstnärsnämndens arbetsstipendium

M

för kompositörer.
2000 Lidingö stads arbetsstipendium.

Torsten är representerad i ett antal visböcker, både i Sverige och Danmark, och har
setts på många festivaler runt landet.

/

Under våren 2000 skrev Torsten Arnbro pj äsen ”Möte i Basunen”, ett fiktivt möte mellan

f__

,_

Or nästa

Carl Michael Bellman & Evert Taube, samt
deras fruar, Lovisa Grönlund & Astri Bergman
Taube. Föreställningen har spelats över 40
gånger för fulla hus, i ”Magasinet” på Elfvik,
samt med gästspel i Blekinge sensommaren
2001, P"'
ttes upp pa° Elfvi'k'igen sensommarensa

nummer av

B
_.

\

Torsten Arnbro gör just nu tillsammans med
7

den 31

B
2006

/

Lyckad Ferlindag i Länna -trots regnskur
ESSE

IANSSON

Ferlindagen i Länna firades traditionsenligt
andra söndagen i augusti med en talrik publik på Kyrkvallen intill 1300-talskyrkan. Ar-

som han och Henny bodde här i Länna, bröt
det loss. Precis när Tor kom till sista raden av
den första strofen i titeldikten, ”. och så tog
det vackra slut", kom en långvarig regnskur!
Turligt nog hade publiken varit förutseende
nog att ta med sig paraplyer och programmet
kunde trots allt fortsätta. Och kanske Nils Iohan Einar log i sin himmel . .
När det så var dags för dagens trubadur,
Ewert Ljusberg, att framträda upphörde äntli.

rangör är Länna hembygdsförening vars ordförande, Åke Söderman, hälsade välkommen
med en kort redogörelse för de tidigare
Ferlindagarna. Detta med anledning av att
nästa år firar denna Ferlindag 25-årsjubileum
och då hoppades han att föreningen kan bjuda
på något "extra".
- Tänk om vi hade haft alla gästande artister och berättare inspelade, sa Ake Söderman.
Ia, det hade onekligen varit en intressant och
givande dokumentation som speglat olika sidor av huvudpersonen Nils Iohan Einar Ferlin.
Den här gången svarade Tor Englund och
Lilian Ahlm från Ferlin-sällskapet för ett kronologiskt porträtt av Nils Ferlin med utgångspunkt bland annat från hans diktsamlingar.

.

.

Personliga minnen
Tor Englund - son till författaren Carl-Emil
Englund, som var nära vän med Nils Ferlin har även personliga minnen av skalden.
Tor inledde med en dedikation av Ferlin till
sin far 1931. Den ingår i den postuma diktsamlingen "En gammal cylinderhatt" och börjar
så här: "Ett ankhuvud sätt på en gärdsgårdsstör / och du har mitt porträtt - ".
- Iag träffade Nils Eerlin många gånger när
jag som barn fick följa med mamma och pappa
till Norrboda här i Länna, sa Tor. Ofta skulle
vi ut på sjön och fiska, sa han. Tor minns också
hans djupa behagliga röst, hans ögon och hans
fingrar som var ansatta av reumatism.
- På bordet stod en stor skål med värktabletter, berättade Tor. Ta så många du vill sa
Nils till mig, alltid gör de någon nytta .
_

_

. . och såg tog det vackra [va'clret]slat"
Ferlindagen har gynnats av vackert väder under åren, men den här gången svek vädrets
makter, trots att inledningen såg lovande ut..
När Tor och Lilian kommit fram till diktsamlingen "Med många kulörta lyktor", som Nils
Sammanställde 1944/ den första S0mmafen

Estradören Ewert Ljasberg roade publiken. Foto: Esse]ansson
8

Lanna Iiernbydsförenings
ordförande, Åke Söderman, tackar Lilian Alilm
och Tor

Englandför deras

medverkan.
Foto: Esse Iansson

rum OC11 tittade på den triangel SOI11
hängde ovanför sängen, till hjälp fÖ1" Patienten att IGSPA Sig-

gen regnet. Han roade publiken med skämtsamma anekdoter och framförde tonsättningar av såväl Nils Ferlin som Evert Taube

1161115

med flera/ Samt skhngtryck'
På fepeftoafen Stod även Torsten Ambfos
tonsättning av Ferlins ”Tre dagar ”,, hämtad
Uf diktsamlingen HGOSSIQSU- (Torsten Ambrø
får vid Ferlin-sällskapets höstmöte motta årets
tfubaduflïmsl-

-Ia, du Tor, sa Ferlin, före detta direktör för
Cirkus Tigerbrand. Hela livet är en akrobatik!
Regnet hade, som nämnts, dragit bort och
publiken som troget suttit kvar fick en härlig
upplevelse tillsammans med estradören LjuS_
berg. Regnet till trots blev det åter en lyckad

”Hela livet är en akrobatik”
Att Nils Ferlin behöll sin humor in till slutet

Feïndaå 1 Länna!
- Men det var tur att vi slapp flytta in firandet i kyrkan. Då hade vi måst censurera
trubaduren, skämtade Äke Söderman i sitt
tacktal.

belyste Ewert Ljusberg genom att berätta om
Tor Bergners - Broder Tor - besök på sjukhuset under hans sista tid. Tor stod i dörren till

För en gångs skull drabbades Ferlindagen av regn, men publiken hade som tar var paraplyer med sig. Foto: Esse Iansson
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Att hålla predikan med tema Ferlin

. . .

Esss JANSSON
Ferlindagen i Länna har under åren inletts

skap med Dan Andersson i dikterna, men r,er_
sonligen tycker jag att den återfinns ännu mer
på det sialsliga planet Det handlar om de ha-

med en temagndstlanst t Lanna kY1d<af Sa
även i år. Vår vikarierande präst, Roland Lilja,

das inre oro och om, som jag nämnde, att de
båda brottades med de existentiella frågorna."
[Här kan tilläggas att Bibeln - vilken såväl Dan
Andersson som Nils Ferlin flitigt läste - satte
sin pragel pa manga av deras dikterl
pramlidne jan Arvid l-lellstrom, doeent i
praktisk teologi, sedermera biskop, har skri_
vit att för Dan var äktheten det vikigaste. Detsamma gällde för Nils Ferlin. Hellström kallar for ovrigt Dan for teolog och religiös for_
knnnarel

Sem tlanstglntde denna Söndag den 14 augusti/
frågade mig På ett tidigt Stadium Om lag Vtne
Svara töt Predtkan Det glntde ag aven tötta

atet/ men den gangen ntgtek lag ttan en UPP'
sats i ”]ulhålsning från Arkestiftet 1958” skriven av dåvarande prosten Sven Solén - vän
till skalden. Rubriken var ”Nils Ferlin, religtösa tnetag t nans dtktntngNu Vantade en 5Vatare uppgift/ att Pa fem'

ton minuter sammanfatta något väsentligt om
och kring skalden. Det gällde att hitta nya
vinklar vilket ledde till genomläsning av såväl Ferlins dikter som biografier om skalden.
Men också en repetition av vad som skrivits
om en annan av mina favoritdiktare - Dan Andersson. Det finns nämligen många likheter
mellan lzerlin och honom_
jag ska inte har återge hela min betraktelse
utan koncentrerar mig till vissa avsnitt, bland
annat de som handlar inst om Dan ooh l\lils_
Båda Skrev de om do-den
Hr
Dan Andersson en annan av Våra

En postum hdlsnmg ' ' '
Mafkngt nng natlag tntetnagen btegtatt ÖVet
Fefnn tnnntt det Som lag tolkat Sem en P05'
tnm natsntng ttan nondtn tttt Stn ttatnndne
kollega Dan. Men lyssna nu noga! Titeln pa
Dan Anderssons lyriska debutbok, som utkom
1915 ltöt 90 at Sedan t atlf at ,K0tVakta1"enS
visor”. Dan var ju bland annat med och kolade
milor, det var för övrigt även Ferlin en tid. Titeln på Ferlins debutsamling, som utkom femton år senare, 193.0, är.'En döddansares visor'!

mest älskade diktare, kallades för 'mörkrets
och hemloshetens sangare Detsamma kan
sägas om Nils Ferlin. Båda drevs de av en inre
oro, båda var de sökare och båda skrev om
döden [_ _]

Vleet dr det en bh1_dkmngtlHDdn!
Tel yttlermerd Vfsse Vdrbdet SdkdttN1 É er in
Sdtte dte Sent pd sm de dtbe ' men etee _
mngen dedddnsdre hade han använt pd Slg
själv redan tidigare. Nämligen 1926 när han

Ia g nämnde Dan Andersson. Det är i år 85
år sedan han gick bort. Nils och Dan träffades
aldri gf även om det kunde ha varit möjligt.
Först i början av 1920-talet blev Ferlin bekant
med Dans diktning. Det var när en god vän
läste 'Va gg sån gen vid Kestina'. Ferlin berättar i sitt förord till 'En spelmans visor', ett urval av Dans dikter utgiven 1954, att han greps
av Dan Andersson-feber.
'Iag skaffade mej hans dikter, lärde en mångfald utantill och läste dem både hemma och
borta. Aven offentligt', skriver han.
Ferlin ansåg Dan Anderssons visor vara oöverträffade i svensk lyrik.
I recensionerna av Ferlins debutsamling
och även i biografierna nämns en viss släkt-

dedleerdde en dlkt Om _ Just det _ Den far”
dersson du skddespetdrkenegodn Kdtbtetn
Kfmdsen' Hdn undertecknade dd med eeín
dedddnsdte ' En hynmngsdlkt du Den Inger
tu Oeesdåi/En dâdddnsdres viser/'_1Den här te
teln De och Orter'
Sem en nu d var, dne
..
htdrtdf / som ett merker var hans Sld1_ '

1

.

-

0

t

___t

En gyCkl6l1'6 0Ch 611 C107/UH
Var Nils Ferlin en troende person? Var han religiös? Den frågan är svår att besvara. Han var
en trägen bibelläsare och från Bibeln hämtade
han inspiration till många av sina dikter.
Men Nils var - återigen i likhet med Dan
Andersson - en gycklare och en clown som

-

hade många masker, svåra att genomtränga.
10

Han älskade att förviiia genom att visa sin fysiska färdigheter - att gå på händer, bryta arm,
dra fingerkrok, simma hundra meter under
vattnet - eller steppa.
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hade hort honom Sjunga med foimodllgšin
en salm - vid en skolfest som vi hade har i
b 1: t
ys o an.
Min far fick av gamle sotaren Söderlund,
,
ett original som bodde har utanfor byn, En
döddansares visor: Söderlund hade fått den
F 1.
d
d dk
1 d
,H
av
me im e 1 atwli som y et.. en

0

dä var Val Sa attN11s bara Vlne prata'
e unnar
stund to Henn

ett
t_
g
y pp
P spec
ella skor ur en vaska, som Nils satte på sig. Så
började han steppa på salsgolvet, medan
Henny sjöng matsetjäsen
_.

_.

_

E.Men
känt manga rg]/[liten Oms Ioïän
inars iv oc everne
in mor orsvar e
.
honom alltid
- Nils Ferlin är en g od människa , sa hon ,
och han har en sa varm och vacker röst. Hon

Öppnade
N 1 _.och där
..t Stod Nils
h och Henny'
to
d
_. t 1 S ar 1 äta
an maste a tala me
pras en, ropa e enny.
Gunnar väckte sin far. Aven de andra vaknade. Man satte sig i salen..
._
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Iag larde aldrig kanna Nils Ferlin. Tyvarr. Men
'a hörde m cket talas om honom inte minst
g
y
'_
genom Hjalmar Almstedt, en kusin till min
btev
,
paret Ferlins alltiallo. Hjalmar
h d bara
N.tS_ ,Han
lika
1: te H , goh a g
1

Nils och Henny hade firat in det nya året i
N t..t. _H k
ttttb t. kN_t t..
orr a je em omna
yn ic
i s or sig
att han skulle ga till prasten. Det var Sven S0
len. Det nya året hade inletts, det var sent på
dtb
G
na en. pras gar en var e ara sonen unnar som var vaken. Han har berättat att det
kom en snoboll pa fonstret till hans rum. Han
0

Nílå

-l

_

er
sotardjavul Nils August Soderlund hogakt_

ningsfullt från döddansaren själv, Nils ]ohan
Einar Feriin. 26/6 -46”. Den boken blev mitt
första möte med Ferlins dikter.'[ - - - ]”
Ovanstående är några citat ur min predikan kring Nils Ferlin_ Den interfolierades av
flera diktcitat, bland annat ur dikterna ”Nyss”,
”Sömnlös”. ”Kan du höra honom komma _”
och ”Status Quo”. Dikten ”Ett minne", en
upplevelse av havet vid Vinga fyr, ur ”En döddansares visor", avslutas med en innerlig bön.
Den fick utgöra slutorden:

' ' '

på sidan om den religiösa allfarvägen
'Nils Ferlin vill nog inte räknas bland religiösa
diktare. Han står ett stycke på sidan om den
religiösa allfarvägen. Från denna utsiktspunkt
gör han iakttagelser, som kan verka överraskande för att inte säga chockerande, som inte
alltid gör rättvisa åt verkligheten, men som
ännu oftare framhäver synpunkter som är
värda att begrunda och kan ge anledning till
en hälsosam sjålvrannsakanf
Så skrev ett decennium senare prosten Sven
Solén i en uppsats om de religiösa inslagen i
Ferlins diktning. Han framhåller att Ferlin 'har
en skarp blick för vad som är äkta eller falskt.
Hänsynslöst avslöjar han uppblåsthet och

_

Gud har jag sagt, du som talade nyss
ur de bristande isarnas dön,
guld har du strött över vågornas valv,
guld över klippornas krön
aldrig jag visste som nu och förnam
vad världen dr väldig och skön.
Herre, ditt ansikte ser jag i dag
och viskar dej vilset en bön:
Vack den ej mera, min fråga
som hörde sitt eko och grät,
slack den förintelsens låga
i nervernas blodiga nat
Se på mej, maskarnas like,
Herre jag ber dig ju blott:
lar mej att dlska ditt rike
och bara de dagar jag fått.

--

självgodhetf [ - - - ]
Lillasyster Ruth. som jag hade förmånen att
lära känna och bli mycket nära vän med, hävdade att visst var Nils religiös. Hon var den
som stod närmast Nils, inte minst efter moderns död. [ - - - ]
I flera av Ferlins dikter framstår döden som
den eviga sömnen. Ett av undantagen år dikten 'Maria Magdalena' i den postuma diktsamlingen 'En gammal cylinderhattí En dikt
som Sven Stolpe i en antologi betecknade som
en av de oförglömliga. 'En lysande diktare och

-
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Ragnar Holmströms tankar
kring avskedet av Nils Ferlin
MARGARETA IARSKOG

Då jag läste Harald Hultmans artikel om

från väst till öst och från norr till söder - under drivande moln från atombombens provmattor. -Iovisst-människan är tålig som alla
de bedövade vita möss, våra biologer studerar, men, men - det blir trängre för den ringa
glädje som ska delas av vandrare och färdefolk, de få stunder av riktig vila som bjuds.
Det extra radioekot i dag, efter middagsnyheterna, var inte hoppfullt. -

skalden i senaste numret av Poste Rest-

ante, och i slutet av den påmindes om
begravningsgudstjänsteniHeliga korsets kapell, plockade jag fram två brev som min far
skrev till mig vid månadsskiftet oktober / november 1961.
Iag hadejust anlänt till WieniÖsterrike för
att där tjänstgöra vid ett försäkringsbolag
under en tid av sex månader.
De första breven, som jag erhöll efter ankomsten till valsernas stad, handlar om
avskedet av Nils Ferlin. Brev som kanske kan
ha ett visst kulturhistoriskt intresse för Poste

(far

till dotter 31/10-61)

Dock - oavsett att maktens makthungriga pokerspelare laddar atmosfären under allt hårdare bud - så mycket av värde tar jag ut av
den svinnande tid jag äger, att jag ger talgoxarna en del av den föda jag bär med mig
upp till hyddan Som jag redan noterat är vädret idag inget
hyddväder - men igår satte jag ner en mängd
fina lökar, bäddade i 'solmull', som när våren
och - Du kära - återvänder, ska stiga upp i all
prakt till tröst också för den trötte genom färgernas musik, denna doft som ingen fångar i
ord eller toner, men trots allt både är och bär som bro och båt: lyx och överflöd, nöd och

Restantes läsare.
Min far var Ragnar Holmström, en av våra
proletärförfattare. Han debuterade redan 1924
och jag som är född 1940 har minnen av ”Far-

bror Nisse" från min tidiga barndom.
Min lilla berättelse ”Min favoritpoet och en
av hans dikter” har ju funnits att läsa på Poste
Restantes [Nils Ferlin-sällskapets] hemsida.
”Stockholm den 31/10 -61
Kära min dotter Margareta
Sussi ligger i sin korg och

-

gråt.-

tittar på mig när
jag skriver denna hälsning till Dig - och hon
ser ut som en sorgbeslöjad gammal övergiven lejoninna. - Men hon är annars fin och
bra - och lär en nog, på sitt sätt, att både vörda
och värna vila. Katten är nog de kontemplatibla filosofernas bästa läromästare och instruktör. Och hon - Sussi - pratar ej för
mycket.
Nog därom, mor Anna skrev brev till Digi
går kväll, jag var då mycket trött efter att ha
jobbat med jorden kring hyddan och natten
har inte varit så bra som jag önskat. Men man
ska lära sig uthärda - benhögen ska tuktas.
F. ö. är denna dag dyster. Ej enbart för att
sydvästen driver regn och omöjliggör något
glädjande jobb utomhus, barometern faller
och ryggen svarar med krämpa.
Ia - och dessutom allt ännu återhållet hot

Iaha - det här blir ordrikt nog; men det kanhända ej gör Dig lessen. - Vad jag - och mor nu mer än annat hoppas är att Du ska finna
Dig väl tillrätta, både under timmarna i jobbet
och att den hemmamiljö, Du, på ett eller annat sätt, delar eller har kontakt med är så god
och levande varm, som Du, vad jag vet, så innerligt väl behöver. Ty till syvende och sist - som ]ack London
sa 'Det finns inga problem, det finns bara människor'. Lit overdrivet, kanske - but to think
over too.
Ia, ja - och i morgon ska jag ut i X-ets Heliga
Korsets Kapell för att se Ferlins kista sjunka
mot den eld, som ska lämna aska för kruka.
Men - oavsett jag yttrar något personligt vid
bären - ska jag tänka på när han höll Dig och
det finska flyktingbarnet i sina knotiga skalde12
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Nils Ferlírzs dedíkation i Margareta
Iarskogs exemplar av ”Barf0tabarn",
utgiven 1941. Margareta var bara ett
år gammal när honfick den.

händgf Qçh lärde er Sjunga; 'sgmmarn är hä1"_
Detvar detåret, 1945, då vi alla trodde att det
skulle bli fred över jorden - efter det andra
världskriget, som fredsstiftarna sade skulle
vara det sista. - Måhända slutar jag - om så
att jag yttrar några Ord _ med Ns jghan Ejnars
egna Ord 1 Lugnt

Snickafes klgka

han'1n1a1~S1ag_
0

Iag Sltter och lyssnar och tanker Sa:
Det är buller men inte buller ändå.

.

Ü

Glad åt gårdagens hälsning vi 'gamlingar'
fick från Dig kära unge - tänker jag just nu på
att de verkligt bra skalderna liknar varandra,
ej enbart 1 vasentliga problemlosningars upplösning i skenbart oupplösliga synteser, syner,
toner/ färger och dofter'
Aven i C16 1nGSt plågade anleten finns gemensamma drag -ingen gråter blod på vandringen mot allas Golgata - utan att det sätter

Det är något Verkligt/ någonting tfYggt
ant S01n är Obestänn Ocn fÖffYCktLugnt ljudet i huset en vinterdag
en Sníckares kloka hammarslag
1

Och hålsad är Du av fadershjärtat - Du kära
dotteríblommornas månad född, fader Rag."
Hstockholm den 2

+44'

han ElnEiI'S SlIOff l<I'G1'neI'i1d8S} att l<I'1ll<Ei Vila i
vördnad vid hans moders Sida på Bromma
köfgåfd- DG Väl (flöda, är Vilande b0fdS'fd, 'CIOfasta - Och lange av många Saknade- Tror jag
_ S'fUf1d0m- lag gíC1< mest hela Väg@n'fí11l0fd'
fästningen, och det mesta av vägen tillbaka,
inte alldeles ensam eftersom så många minnen följde mig åt - från 'Morgonhav' och
'Eftermiddagsskvalp/, tvenne bra ord som Du
gaV OS'g, den tiden Vi SOII1 InOI'1'OnfågläI'
över Olands strandängar med 'champinionögonen' härligt öppna ~ och fötterna glada
över
friska dagg

Nu under i huset _ en vinterdag,
911

M1 n

Ma.

61

Kära raring Malameta - och att Du får heta så
idag är därför att Oskar Bergman satt några
bankar framför mig igår _ då Skajden Ns jo-

Spår' också in the nose _ and in the hands'
l0 _ Ûskdf Var SÜVGTVÜ i näC1<@f1 0Ch han

satt andäktig med de kraftiga målarhänderna
13

Faksímíl ur Stockholms-Tidningen torsdagen den
2 november 1961

lite ändå, trots att jag haft så många
bra värmer att lära av.
I går ville jag emellertid vara ensam - inte bara därför att allt som
hade form av gravöl var mig motbjudande - och var så. Men inte riktigt ändå. - All världens buller rullar in här som över allt - det är inte
bara aska som drivs med vindarna
efter alla sprängda skrytbollar.
Ia - ja - nu uppehåller jag ej längre
tankarna vid dårarnas parader. De
döda ska begravas hos de döda - och
glömmas, som allt sånt.
Sagorna, sången, visan och dansen ska leva så länge ungt liv är vårar, skönhet, toner, färger buret av
ande, som lyfter högre och bortom
köttets begär.
]o - och jag sa några ord vid
Ferlins bår, - också detta: att en le-

vande skald, överlever länge

glömda diktatorer. - Och många av
våra och Nisses vänner var församlade.
Mor har inte kommit hem ännu men hon skriver väl några ord till
Dig tomorrow _ Ha det gott! fader

i god vila hos varandra, en grann Beethovenälskare, som man gläds åt kan gå ut med ungdom fastän han är 82. Väl tuktad benhög.
Iag vill ej heller gnälla men gnäller nog

-

Rag”

"En moralist i ordets finaste bemärke1se"
gångspunkt från Bergspredikan om ”en moralist i ordets finaste bemärkelse”. Stellan Arvidson talade för Sveriges Författarförening,
Ragnar Holmström för de många nära vännerna, Gerard Bonnier för förlaget. Stadsfullmäktiges ordförande i Stockholm, Carl Albert
Andersson, hälsade från den gemensamma
stamorten Filipstad. Studenternai\/ärmlands
nation i Uppsala företräddes av Ann-Marie
Beite. Sven-Bertil Taube sjöng Ferlin, färdig
med den inspelning som varit bland det sista
poeten kunnat ta del i. [ - - - ]”

I sin bok ”Nils Ferlin Ett diktarliv” (Albert
Bonniers Förlag 1998) skriver Ienny Westerström:

” Nils Ferlins begravning ägde rum i Heliga
Korsets kapell på Skogskyrkogården den 1
november 1961. Diktarna och konstnärerna
var där för att ta farväl av en god broder.
Många av dem höll tal. Ingen hade svårt att
hitta Ferlintexter att utgå från, och därför kom
hans egna dikter att prägla akten. Anders
Frostenson officierade och talade med ut14

Gunnar Reinholdz - en bohem i Ferlins anda
ROLF MÅRTH

Ingegerd Lindén, under många år verksam

säger, men han var en personlighet som läste
mycket litteratur och som hade mycket att

inom det kyrkliga arbete i Filipstad, talar
om en person med en särskild värme. Det är
hennes farbror Gunnar Reinholdz.
- Iag älskade och beundrade farbror Gunnar. Han gjorde ingen karriär i livet, men var
som vännen Nils Ferlin skrev till honom i en
dikt, en frigjord personlighet.
Ingegerd Lindén talar gärna om farbror
Gunnar och Gunnar Reinholdz själv, låter vi
komma till tals genom tidningsartiklar och
radiointervjuer från 50-talet, där han berättar
om tiden tillsammans med Nils Ferlin.
- Gunnar hade humor och var ett original
som inte brydde sig om hur han såg ut. Han
skrev själv dikter och han höll kontakt med
Ferlin genom åren.
Både Ingegerds far Erik och hennes farbror
Gunnar gick på Bergsskolan i Filipstad.
- Gunnar fick toppbetyg, men att använda
kunskaperna för att göra yrkeskarriär var inte
hans stil, han låg mera mot det humanitära.
Gunnar Reinholdz reste till Amerika och där
var han i nära sju år.
- Gunnar kom till Chikago och när även
pappa reste Över, åkte Gunnar för att möta
honom i New York. Det visst pappa inget om,
så rätt som det var fick han se Gunnar komma
gående på Ellis Island, dit amerikaresenärerna kom. I Chikago praktiserade bröderna
på Western Electric. Erik avancerade, det
gjorde inte Gunnar.
- Gunnar umgicks med författare och
bohemer i Chika o och a a fick se till så att
g
P pp
han kom till jobbet Om dagarna'
När Gunnar återvände till Filipstad visste
komst Inte
hans anhö_

berätta.
I de berättelserna intog Nils Ferlin en särskild plats. I en radiointervju berättar Gunnar
Reinholdz om kamratskapet vännerna emellan.
- Renhårighet och känsla för kamratskap
och solidaritet och att man hjälpte sina kamrater när det behövdes, hörde till. Det hörde
också till kutymen att vara oppositionell mot
de som makten hade, även om vi inte var politiskt bundna utan allmänt radikala och op-

positionella,
Gunnar Reinholdz hade också fotbollen och
friidrotten gemensamt med Nils Ferlin och till
revyerna formade han repliker och medverkade som recitatör. Han berättar också att
revyerna inte var något man tjänade pengar på.
- En gång när vi hade fullsatt på Ordenshuset i Filipstad och skulle dela överskottet
fick vi 73 öre på man, och det var sannerligen
inte mycket att leva på.
Gunnar Reinholdz medverkade även i de
tidningar som Ferlin, eller Fabian som han kallade sig, gav utiFilipstad på 20-talet. De hade
synpunkter på dagstidningarnas sätt att
skriva,
- Vi tyckte att tidningarna skrev för mångsidigt och tråkigt och jag skildrade en olyckshändelse, en sprängolycka, på vers i koncentrerad form:
B

..

..

.

el/gspmngm Karlsson värmde dymlmzt”
kan tanka.
H h cl e et has och stod sz' anska ott
Sfm a C g
..
gg
g '
a blev hans hastra plotslzgt anka.
Tzll sala ar den tomt dar haset stått.
.

.

Ingen Om hansnan
riga, som fick hora att Gunnar var hemma fran
Amerika genom en person som mött honom
.,

- Det var kort och koncist. Vi tyckte att läsarna

ditori för att spela schack, som var något han

måste tillägna sig konsten at läsa mellan raderna. Vi strök ofta i texterna så mycket vi
kunde, så att meningen ändå skulle komma

ofta ägnade sig åt.
Under många år arbetade Gunnar Reinholdz ibygglaget på Wasabröd och han kallades ingenjör Barfota.
- Farbror Gunnar blev inte något, som man

fram.
Gunnar Reinholdz berättar att Ferlin och
vännerna ofta satt på caféerna och skrev och
att även nätterna var en väsentlig arbetstid.
- Ofta satt vi hos skrädddare Dahlbom, när

på stan.

-Han hade gått raka vägen till Törnells kon-
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Föreningen Visan - en
mötesplats för visvänner
”Föreningen Visan bildad: Sveriges visvänner har fått en ny mötesplats”. Det
var huvudrubriken på Visavisen nr 2,
juli, 2005, nyhetsbrevet från VisStaden
Västervik vars visfestival i år firade 40årsjubileum.

skort, medlemsavgift och årsmötet en underordnad roll. Istället kommer du själv
att kunna välja när, hur och i vilken form
du vill engagera dig

bildades i Sçmras Föreningen Visan, vilken, framhalls detinyhetsbrevet

Föreningen Visan blir också huvudman
Hörn Ulvaeus
för den
Stiftelse

Inte ar ttankt att bål en tradlïoneål for
yp al/_ mo esp atS_ _
nètur lgtvls (1): lå S011? är el: Sam? IVIS1
an:;a1t1_ 1:6? (få Sa Or a afun
) som annu ln e uppe (OC var en
täckt Vl_S_an'_
Fortsatt-mngsvls heter det bland annat

och Hansi Schwartz instiftat tillsammans
med Västerviks kommun till förmån för
visan och Visfestivalen fortlevnad.
En interimsstyrelse med bland andra
Bjorn Ulvaeus, Svenskt visarkivs chef Dan

[

enmg1_u al?

0

]

Lundberg och Visfestivalens Hansi

_

Schwartz har bildats och förberedelserna
pågår inför det första årsmötet. Där sker
valet av den första styrelsen som skall leda
det Spännande arbetet in i framtiden H

kGenOm__F1:)refn:ngen fylsalq hoplfïs VÄ
unna Va? fl 1? resse Or “San pa re
bas och pa sa satt alstra nya medlemmar

till alla de lokala visföreningar som
blomstrar runt Om 1 1arrd@t_
[

---

'

Du som vill bli medlem i Föreningen
Visan uppmanas att gå in på
www.visstaden. se och tala om vilken visa
som har betytt mest för dig.

_ _ _ 1

I Föreningen Visan spelar medlem-

han slutat sitt arbete på kvällen. Vi skrev och
drack kaffe, och det gick år sagolika mängder
kaffe. Vi gjorde dagen till natt och natten till

Da var några ögonblick aldre
hård, snabb som en ålg i språng.
”Llndan för lokomotivet”,

dag.

skrek dom i Hagfors en gång.

När Gunnar Reinholdz fyllde 60 år, skrev
Nils Ferlin en hyllningsdikt fylld av värme
och vänskap. En dikt som visar att Ferlin förstod bohemen Gunnar Reinholdz/ innersta

Men vekt var ditt innersta väsen
Gunnar, och allt da bar
omkring dej av drömmar oeh dikter
står blåögt och oskirat kvar.

väsen:

Da blev inte alls vad de väntat

Till Gunnar Reinholdz på 60-årsdagen

de blinda som inget vet.

Du ble? något mycket Större:

Schackbrådet blångde jag snett på
urbota dm ti/

En frigjord personlighet.

1.

Från vännen Fabian

Det fanns vålan riktiga vården,

(Artikeln bygger på en intervju med Ingegerd
Lindén som gjordes 2003. Hon ställde dessutom en radioinspelning med Gunnar
Reinholdz till förfogande. Ingegerd Lindén
avled i november 2003.)

fotboll och poesi'
På bollplanen fick

vi omsider
ettganskaförnåmligt lag.
Från Svintorgskamraternas galtar
l<0m GMSWU, Erik 0Ch jag.
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Ove Engström tolkar Nils Ferlin. lbnkgmnden Lilian Ahlm och Tor Englund.

Ferlinpro gram í Villa Novílla på Skansen
Nils Ferlin-sällskapet var ett av de litte-

rära sällskap som i DELS regi fick framträda i Villa Novilla på Skansen på påskdagen i år.

Lilian Ahlm, Tor Englund, Monika Lilja och
Ove Engström framförde ett Ferlin-program
som blev mycket uppskattat av den publik som trots den soliga dagen - valt att närvara.
Tor Englund berättade Ferlin-anekdoter, Ove
Engström framförde era av skaldens tonsatta
dikter och växelvis läste Lilian Ahlm och Tor
Englund Nils Ferlins kärleksdikter.
Monika Lilja hade bland annat en ny tonsättning av en Ferlin-dikt på sin repertoar. Publiken kunde också ta del av skalden själv i

Tor Englund med EWK:s kunkutyr av Nzls Ferlzn som papp-

gnr.

Åfïßník UU” fmm'

form av en pappfigur, en karikatyr av konstnären och tecknaren EWK. Det blev en alltigenom lyckad föreställning.

fm”
l”””d.“”“ï””
en ny tonsnttnzng

ANNIKA LUTTROPP

av en Ferlín-dikt.

text Och fotø

/

Vid Nils Ferlin-sällskapets årsmöte den 10 maj
2005 (se protokollet på nästa sida) beslöts att
höja medlemsavgiften för ordinarie medlemmar till 175 kronor, samt för studerande och
pGnSí0I1ä1'er

\

\

Höjd medlemsavgift
låga, Dessutom har tryck- och portokostnaderna för Poste Restante ökat. Vi behöver även
Ditt Stöd i forrn av gåvor Små eller Stora är

-

lika välkomna,
Glöm inte heller att värva nya medlemmarl.
]u fler vi blir, ju Starkare blir Vår ekonomi,
Taok på förhand, Och varmt taçk för alla inkomna bidrag!

till 125 l<r01^1Of-

Anledningen till höjningen är att SällSl<apetS
ekonomi måste förbättras. Detta för att vi även
fortsättningsvis ska kunna dela ut våra årliga
priser. Räntorna är för närvarande mycket

Ulf Andersson, Ringmursvägen 22, 352 62 VÄXIÖ
lohn Erik Brandberg, Backängen 29, 427 35 BILLDAL
Erling Erlandsson, Ryttarevägen 4,
291 62 i<RisTiANsrAD
"
41,
Ull F l< ' ,5 "
líïl,gLAlí?lgnS1ïÃV5aš§n
1:4
Ulla Haeggmanv Rlnclögalan 25,
115 58 STOCKHOLM

/

SEI'VE]fa .

l frp/

Upp5ALA

Margareta (gchsetj johansson, Husaby 2545,
533 95 GÖTENE
Kent losefsson, Åsögatan 194, 3 trp, 116 32 STOCKHOLM
Sonja Karlsson, Carlströmsgatan 4, 761 45 NORRTÄLIE
Birgitta Larsson, Vulkanusgatan 1, 113 21 STOCKHOLM
Gunvor Lindgren, Li1jeho1mstorget96,
117 61

\

STOCKHOLM

3, 681 38 KRISTINEHAMN
Per Olof Ståhl, Slottsgatan 5, 387 31 BORGHOLM
Anders Sundbeck, Knopvägen 4, 423 38 TORSLANDA
Lars-Åke Svensson, Karlbergsvägen 71 B,

Ulf G Persson, Havsvinden

.

_.

Det inbetalningskort som medföljer aven
detta nummer av Poste Restante innebär
inte att Du som redan betalt Din årsavgift
ska göra det ännu en gång " Vnket nar nänt
Kortet är avsett för Dig som kanske glömt
betala eller föredrar att betala under hösten
- eller kanske det tidigare kortet har förkommitDu kan givetvis också använda det vid
Din anmälan och inbetalning till middagen
vid prisutdelningen torsdagen den 20 oktober 2005. Se sista sidan!

113 35 STOCKHOLM
Maj-Louise Svensson, Barnhemsgatan 8 A,

/

°

NILS FERLIN-SALLSKAPET

582 28 LINKÖPING
Annika Udo, P.b. 9000 Rosenborg,
7014 TRoi\iDHEiivi, NORGE

B-M Wängelin-Babodsky, Radarvägen 7,
183 61 TABY
Karl-Erik Mattsson, Västra Tullgatan 5,

\

'

_

Christer Hedefalk, Luthagsesplanaden 30 A,
752 24

/

STYRELSEN

9

Samuel N0fdSf@n
Bongf Sondo

trp,

Sven Thorstensson

Gertie Wretman
Åke Österlund

824 30 HUDIKSVALL
Christina Quick, Trollbätsvägen 4, 430 90 ÖCKERÖ"
Asta Söderberg, Vegagatan 7C, 1 trp, 761 32 NORRTALIE
Kurt Wahigren, skoivägen 3, 760 io BERGSHAMRA
Maj-Britt Wahlgren, Skolvägen 3, 760 10 BERGSHAMRA

Ovrlga gaV0r
gåvor utan namn

TOTALT

VAR GOD OBSERVERA

35011()0;_

50:1.000:3OO¿_

55029503-

3.300:-

via eri fieriai riiifäiien påraiai arr Niis
Ferlin-Sällskapet ej längre har möjlighet att
efterforska en inbetalning. dar namn och
adress saknas. Det kostar namligen att gora

Jag har

att alla meddelanden Om ändringar
av namn eller adress (Skriv tydligt,
textfil tackl) Skickas direkt till

detta och ta_r dessutøm mycket nd 1 ansprefk'
De inbetalningar utan namn som kommer Nils
Ferlin-Sällskapet tillhanda kommer fr.o.m nu
att tas upp under rubriken Gåvor utan namn.

Nils Ferlin-Sällskapets medlemssekreterare:

Anmka Luttropp
Surbrunnsgatan 55/ 3 fl'
STOCKHOLM Tf 08-32 99 84

113 27

Med vänliga hälsningar Annika Luttropp sekr.
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NILS FERLIN-SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE
tisdagen den 10 maj 2005 i Stadsmissionens Konferens & Festvåning, Stortorget 3 i Stockholm
§ 1.

Ordförande Ian Mårtenson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§ 2.
§ 3.

Dagordningen godkändes.
Ian Mårtenson valdes till mötesordförande och Annika Luttropp till mötessekreterare.

§ 4.

Till protokolljusterae valdes Lilian Ahlm och Lennart Hökpers.

§ 5.

Beslutades att mötet behörigen utlysts.

§ 6.

Verksamhetsberättelsen, som stått publicerad i Poste Restante, godkändes.

Revisionsberättelsen för 2004 lästes upp av revisor Christer Knutsson.
§ 7.

Balans- och Resultaträkningen för år 2004 fastställdes. Bokföringen visade på ett överskott av 700:49.

§ 8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Val av ordförande och styrelseledamöter, samt suppleanter:

§ 9.

Till ordförande valdes Ian Mårtenson.
Till stryrelseledamöter omvaldes: Ienny Westerström, Tor Englund, Esse Iansson, Ove Engström, Annika Luttropp,
Karl Richard Richardsson, samt Monika Lilja.
Till suppleanter om valdes Rolf Mårth, Evy Claesson, samt Iimmie Svensson.
§ 10. Val av revisorer:

Till revisor omvaldes Christer Knutsson, samt May Midfalk.
§ 11. Val av ledamöter

till valnämnden:

Till valberedning omvaldes Eric Midfalk (sammankallande), Elisabeth Iönsson-Osterdahl, samt
Inga Walles (nyval).
medlemsavgiftför år 2006.
Beslutades att höja medlemsavgiften till 175:- för ordinarie medlemmar, samt 125:- för studerande och pensionärer.

§ 12. Faststallande av

§ 13.

Sekreteraren Annika Luttropp informerade om att det ständigt kommer in frågor om Nils Ferlin-sällskapet från
ungdomar, som skriver om Nils Ferlin i sina skolarbeten, samt frågade om någon har mer material till Nils Eerlinsällskapets hemsida.

§ 14.

Information om kommande aktiviteter dar Nils Ferlin-sällskapet deltar.
Evy Claesson informerade om en visstund vid cafeet Kafferepet vid Nils Ferlin-statyn utanför Klara kyrka med Ove
Engström och Tor Englund, samt Lilian Ahlm, som läser dikter torsdagen den 26 maj kl 18.30.
Höstmötet blir den 20 oktober, samt en gemensam konsert med Gustaf Fröding-sällskapet den 13 november.

§ 15. Förslag

till Ferlinvristagare.

Till lyrikpristagare föreslogs: Bengt Berg, Göran Greider, Tua Forsström, Eva Kilpi, Göran Printz Påhlsson, Ylva
Eggehorn, samt Iesper Svenbro.
Till trubadarpristagare föreslogs: Mats Klingström, Torsten Arnbro, Lars Berghagen, Mats Paulson, samt Peder Svahn.
§ 16. Övriga frågor.

§ 17.

Eric Midfalk informerade om ett arbete som en Nyköpings-skola årskurs 7 gjort om Nils Ferlin i form av en serietidning. Detta gjordes år 2003. Esse Iansson fick tidningen för eventuell publicering i Poste Restante.
Eric Midfalk tackade vidare styrelsen för det gångna årets arbete med en rungande applåd.
Ordförande Ian Mårtenson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Annika Luttropp (sekr.)

/

Iusteras:

Ian Mårtenson (ordf)

Medlemz'

Lilian Ahlm

Lennart Hokpers

\

/ Nils Perlin pa natet!

\

O

NILS FERLIN-SÄLLSKAPET

Nils Eerlin-sällskapet har en hemsida som

bhr man genÛm att satta ln
årgavgjftgn 175 kr

sköts av Gunnar Warren.
Det finns även en länk till min e-postadress,
där Ni kan göra adressändringar.
httAd/ríslsseeil prhhšipsze/

(studerande och pensionärer 125 kr)

pa
35 21 55-6'
Livstidsmedlem blir man för 2.000 kr.
Glöm inte att skriva namn och adress.
Skriv tydligt, texta, tack!

Víïâåíeïïnâtivt

gill Ni skicka e-post direkt till mig är min
email; annika_1uttrOpp@SW¿pnet_Se

/

\
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Gunnars e-post är: jll006w@tninet.se

Annika Luttropp

(sekreterare)

/

INBJUDAN
Nils Ferlin-sällskapets medlemmar hälsas varmt välkomna till utdelningen av årets

Ferlinpris till

BENGT BERG
och Trubadurpris till
TORSTEN ARNBRO
torsdagen den 20 oktober kl 18.00
Plats: SCANDIC HOTEL CONTINENTAL
på Vasagatan i Stockholm, mittemot Centralstationen
(1 trappa upp

i festväningen)

Middagen består av
Förrätt: Skagencanapé,
Huvudrätt: Örtmarinerat kycklinghröst med getostsäs och timjanstekt zucchini.
Lättöl eller Ramlösa, samt kaffe och kaka ingår.

Priset är 375 kronor per kuvert.
OBS!

Vill man ha vege tariskt alternativ måste detta anges på inbetalningskortet.
Ange även om Du är skaldjursallergiker.

Anmälan sker genom insättning av beloppet på Nils Ferlín-sällskapets
postgironummer 35 21 55-6 (eller på bifogade postgíroblankett)
och ska vara Sällskapet tillhanda senast den 13 oktober 2005.
OBS! Tänk på att posten tar ett par dagar att girera!
Ange gärna, förutom namn och adress, Ditt telefonnummer på talongen.
Väl mött

till en minnesrik Ferlinaftonl
STYRELSEN

Poste Restante Medlemstidning för Nils Ferlin-sällskapet nr 2, 2004
]an Mårtenson, Karlaplan 14, 115 20 STOCKHOLM. Tel 08-660 98 39
Ordförande:
Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr, 113 27 STOCKHOLM. Tel 08-32 99 84
Sekreterare:

e-mail: annika.luttropp@svvipnet.se
Skattmästare: Tor Englund, Sunnanvindsgränd 79, 177 71
Sällskapets postgirokonto: 35 21 55-6

IÄRFÄLLA. Tel 08-580

174 69

Redaktör för Poste Restante:
Esse Iansson, Länna Prästgård 6098, 761 93 NORRTALIE. Tel/ Fax 0176-26 81 30
Affärstryckeriet, Norrtälje.
Tryck:

(Å,//Q |v|||_.1Ö|v|ÄRKT

Trycksak

ne

nr 341 290

155N 03459519

