
Ordföranden har ordet:

Kära
Ferlinvänner
Den 31 december förra året avgick Ian

Mårtenson som Nils Ferlin-sällskapets
ordförande och jag föreslogs att efterträda
honom, vilket är hedersamt. Iag vill tacka ]an
för de tio år som han med kunskap, engage-
mang, humor och generositet har lett vårt
sällskap. Stort tack till Ian! Under ]ans tid
som ordförande har sällskapet på ett mer ut-
åtriktat sätt sökt sprida kunskap om Nils Fer-
lin och hans verk genom offentliga framträ-
danden. Vi har genomfört program på såväl
Kungliga biblioteket (KB), Svenska akade-
mien, ABF, Skansen och i Länna som på min-
dre arenor som lokala föreningar och interna
Sällskap* Tor Englund, ordförande i Nils Ferlin-sällskapet.
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Ferlin och kompositören Gunnar Turesson. Elden
Turesson var för övrigt den förste att tonsätta Stena;
och sjunga Ferlins dikter. I höst räknar vi med
att ha en konsert tillsammans med Ruben
Nilson-sällskapet där vi låter två av 1900-ta- Tre trappsteg
lets populära dikt- och vismakare samspela. till
Ruben Nilsson var den förste som erhöll Fer- Rockefeller. (Evolution)
lin-priset. _ . ._

I livets villervalla
ils Ferlin avled för över 50 år sedan men så nära vi gå -

Nhans diktning talar fortfarande till män- men så fjärran från varandra
niskor i olika åldrar, då mycket av det han ändå. (I livets villervalla)

och metmasken.

OMSLAGSBILDEN:
”Nils Ferlin Steppar”. Målning av konstnären Sven-Arne Hökenström - ”Höken".
Nils Ferlin är en av hans favoriter att återge i olja. ”Höken” målar i en impressionistisk
anda med stark kolorit. Han är representerad på Nationalmuseum och i ett ertal kommuner
och landsting. Han är utbildad kulissmålare vid Kungliga teatern och har varit elev för
professor Carl F. Reutersvärd. "Höken” har deltagit i många samlingsutställningar, samt
ställt ut utomlands. Han är bosatt i Norrtälje. Foto: ESSE IANSSON
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