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oivr VÅREN
Det sitter en gamma med blommor
pd hak i en gatavrd
Och grosshandlar Bergman ]:r
stannar och tänker sä:

-

Du gamla och stillsamma gamma
med ögon skumma av sorg,
da säljer ja bldsippor, ser jag
na köper jag hela din korg!

-

Och gumman blir glad, kan man veta,

somfattiga gammor

bli-

Och somt är väl sant, och somt ar väl blott
en fattig poets fantasi.

STROF I APRIL
Vägen till kärlekens paradis
är gammal och evigt ny:
Tvä händer kan mötas händelsevis,
inander ett paraply.
Tvä händer kan mötas i glädje,
tvä händer kan mötas i sorg.
Och tvä händer kan mötas för vinnings skall
pä världens marknadstorg.

-

Ur Nils Ferlins diktsamling Barfotabarn (1933)

Omslagsbilden:

Måhända lyssnar Nils Ferlin efter ”en snickares kloka hammarslag” som i dikten "Lugnt"
ur Frän mitt ekorrhjal (1957). Ur framlidna vännerna Gunnar Olsson, skådespelare, och
Kerstin Berger Olssons privata fotosamling. Okänd fotograf.
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Ordföranden har ordet:

Något om
överlevnad
All tid utmätt, tyvärr, för
för författare. Men i
kategorin inte
är

oss alla. Också
den
lika denitivt. Det skrivna ordet överlever
författarens frånfälle. Ätminstone för en tid.
Men hur länge?
Det är en fråga jag ställer mig ibland. ]ag
ser mig om i dagens litterära landskap för att
försöka identifiera överlevare, författare av
en sådan halt att man åtminstone i en eller ett
par generationer till uppfattar att de har
något viktigt att säga. Det är inte lätt. Men
kan någon exempelvis på rak arm räkna upp
tig ngbglprigtagare i littefatur?
Klassiker firms, som William Shakespeare.
I över 400 år har hans snille lyst upp teaterscener världen över, även om han aldrig får
vara ifred. När spelades han senast på det
sätt han
är Qnvar sin eggn
Shakespeare, och nu tanker jag på fegisSÖrerna_ Motorcyklar, bilar tar in Scenen,
drastiska nyöversättningar förs in. Harlem
blir skådeplatsen istället för det danska slottet
Kronbel-g_ EXemp1en ar många

Inn Mårtenson, ordförande Nils Ferlín-sällskapet.
1'
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Glädjande n0g flnnS en fÖr 5allSl<aPefn1er
narllggande kandldaf Oen nn 5l<rlVerlag
legenSl(ap aV Ordförande,
Ferlln. Inte
Nobelpriset kanske, men som överlevare i
bernärkelsen att nan nnS l<Var nOS ”fOll(elI”
flera generafl0ner efter Sln dÖd- TnSenfalS
fonsätlnlngar existerar eV hane Ver l<Ferlinsällskapet är ett av Sveriges största
litterära sällskap. Det skrivs monograer, det
reSeS Sfafyer- Men nan ar ändå lnfe eff
I'nOnL1rnent OVanfÖr Vardagen. Han flnnS det
allmänna/ "f0ll<llga" medVefandef fill den
grad aff nan 0fVnn8ef dYl<er UPP l de rneSf
skiftande sammanhang på ett naturligt sätt,
citeras här, citeras där - är närvarande.
är
Ferlln en aV rnlna kandidater
S0n"l ”ÖVerleVare" ln l frarnflden- Han ar
"al<fa”f nan ar "rll<flg"- En l<laSSll<er "ln l1lS
0Wn r lgl”lf"-

Iden senaste iscensättningen av Hamlet jag

Såg hadg Skådgspelarna kostym Och Slips
och rekvisitan bestod av åtta skinnsoffor.
Föreställningen kanske var sponsrad av H år
M Och IKEA? Peer Gym hade fått gaatspela
och Fanny och Alexander skymtade fö1~bi_
För att bara närnna några av neSSerna_
Ett annat exempel på överlevare är Selma
Lagerlöf, även om hennes språk börjar bli i
tyngsta laget för ett modernt öga och öra.
Andra namn kan naturligtvis nämnas, men
för att begränsa perspektivet till Sverige är
dåtida megastjärnor, som Atterbom, Geijer
och Tegnér sorgligt akterseglade i det bakvatten som skapats av den utarmade
litteraturundervisningen i det svenska
skolsystemet. Men en sentida av mina överlevnadsfavoriter är Tomas Tranströmer med
hans
mgtaforgr Och Qggnsinnjgt pOQ_
tiska bildspråk. Väl värd ett Nobelpris.

Gld när
_ 0Cl1 Uf 595

Pâ årßmöfefl

lAN MARTENSON

l nelgen nÖll jag föredrag l GeneVe- Def
Vlsade Slå då aff föredragsnallaren fÖre nngf l
InaI'S, talade OII1
Ferllnl Det beVlSar alltså.
rnln fee- Nlls ar en ÖVerleVare- D5P5-
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Tackbrev från Ferlinpristagaren 2007
Den

ïandska
författaren Eeva Kpi
tilldelades Ferlinpriset 2007. Hon hade
inte möjlighet att närvara vid prisutdelningen
Oktober/
på Rgstaurang Ggndojen den
men här får sällskapets medlemmar - delvis
i faksimil - ta del av hennes varma tackbrev
till Nils Ferlin Sällskapets ordförande.

bara njutit av hans underbara sång ”Får jag
lämna några b10mm0r”, som också har fått
en Så Vacker ineiediSVeI'lSka är 1lSel, HIGH
här Sk1'lVit En
(1) dikt På SVenSi<ä till rnin ÖVerSätfre KerSiin LindqViSt (Sem deg i S0niräS)- Jag Vet, att
n0n inte Skniie ia det iiia, Om jag iiiiägnär
den här dikten Nils Ferlin-sällskapet och alla

[an MâyfgnS0n
Tack för Ditt vänliga brev och för den magnifika överraskningen Nils Ferlin-priset, som
ni gav till mig. ]ag tror, att jag är den första
finskspråkiga författaren, som har fått det
priset. ]ag är stolt över det, fast stolthet inte
tillhör mina starkaste egenskaper.
Tack också för Ienny Westerströms vackra

Inlna Övefsättare

I<äye

-

En WÜ hade jag en dröm Vä Svensk”Jag Såg en life” ängel 50171 Slide-'
Gud Weke? Så myCkef Om díml dikter,
Him läser dem Off På SvenskfiTekf Silrdß jag, men U111”fÖ1” På SUCHSIGJ,

"

'

Gudirsfår

JU

111111

Slråki

- De är så bra översättningar, svarade zïngeln.

a1~1<e1_

Iag har nu läst alla Nils Ferlins diktsamlingar som jag har hittat i biblioteket och jag
tycker mycket om honom. Hittills har jag
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Gisela Nordell, Lllf Bagge, 2007 drs trnbadarprístagare, Nils Ferlin Sällskapets ordförande Ian Mårtenson, samt den sjungande
konferencíeren Ove Engström pd plats framför kameran vid prísutdelníngskvallen pd Restaurang Gondolen. Foto: Evy Claeson

LYCKAD PR1s1<vÅ;L PÅ GoNDoLEN
Torsdagen den

25 oktober förra året var
föl' Ni1S Ferlin 5ä11S1<äp6'tS
utdelning av 2007 års Eerlinpris och Truba-

Trubadurpristagaren Ulf Bagge svarade
för en förnämlig tolkning av bland annat
Nils Feing ”En valsmg-10di"_

durprís' Det ägde rum på Restaurang Con'
dokín i Stockholm;
Pa grund av Slukdom kunde Inte lynk'
pristagaren Eeva Kilpi närvara. Hennes tackbrev till Sällskapets ordförande presenteras
p a for g aende sida
På plats fanns dock trubadurpristagaren
Ulf Bagge som fick ta emot priset av kollegan
Ove Engströln
Efter en välsmakande middag och 1Otter¿_
dragning vidtog så kvällens soaré med sång,
musik och pOeSi_
Ove Engström framträdde traditionsenligt
och presenterade kvällens gäster och då först

Tillsammans med Gisela Nordell fortsatte
Ulf Bagge med några visor av bland
andra den särpräglade, men alltför sällan
hörde Vísdiktaren Fritz Sjöströrn

det
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framtradde ytterligare ett sangarpar,
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Nïrnlkê Lla med Vlsor av

an an ra Ver au E'
Radarparet Lilian Ahlm och Tor Englund
växelläste på sitt charmerande sätt dikter av
äns Fil" H21: bland andra "5t1"0f išl' 1: (S: Sid
.”.ur ” ar ota arn
oc " jug mig .
_

(1933)-

Efter att Ove Engström enligt traditionen
avslutat kvällen med sin medryckande
tonsättning till Nils Eerlins kanske somrigaste
text, Nils Eerlins ”Ölandsvals" så kunde
ännu en lyckad priskväll läggas till handlingarna.

pristagarna.
Eeva Kilpi representerades mycket fint av
Lilian Ahlm som läste några av hennes dikter,
”En sång om kärlek", "I stugans dunkel” och
"Tre sudanska revolutionärer”.
5
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Dags för Ferlíninvigning i Filipstad
ROLP MÅRTH

Lördagen den 3 maj (kl 13) är det åter dags

Kvarnens andra våning fanns reserverad för
en fortsättning.
- Så nu bli utställningen om Ferlin dubbelt

för en Ferlininvigning på Museet Kvarnen
iFilipstad. Då öppnas dörren till utvecklingen
av den utställning om Nils Ferlin som
invigdes våren 2005. Nu liksom då är det
Bertil Hladisch som inviger utställningen om
hans morbor Nils under medverkan av
vissångaren Rolf Mårth och skådespelaren
Carl-Anders Stjernlöf.
Det är Ferlingruppen som ligger bakom
arbetet med den nya Ferlindelen på Museet
Kvarnen med Bengt-Olof Löf som eldsjäl.
- Redan vid den förra invigningen började
vi diskutera en utvidgning, säger han.
Halva den tidigare ytan på Museet

så stor.

Det var 1986 som Museet Kvarnen i
Filipstad invigdes med en Ferlinhörna som
en del av utställningen om bygden. Ferlingruppen ordnade sommarutställningar om
Ferlin under era år och 2005 kom den första
större permanenta utställningen.
- Den första delen har en koncentration på
Ferlins anknytning till Filipstad.
Den nya delen som invigs den 3 maj har tre
avdelningar.
- Vi har byggt upp en miljö med Klara-

Bengt-Ol0fLöfa'r eldsjalen bakom den nya Ferlínutstiíllníngen på Museet Kvarnen i Filipstad som invigs den
Foto' Rolf Mårth
6

3 maj.

Bland Klunzkvarterens butíkernns en mnsíkajjfír.
Foto: Rolf Mårth

Detalj från utställningens Klarakvarter.
Foto: Rolf Mårth

kvarteren, ett pilsnercafé och en avslutande
del från Roslagen.
Café Cosmopolite, en pantbank, rum för
resande, en polisstation, Klara kyrka är några
miljöer som möter besökarna. lmusikaffären
skyltas med ett dragspel.
- Det är 40-talets Klara som
återskapats.
Golvbeläggningen är en matta
mönstrad som gatsten. Det ger
en tidstypisk känsla liksom
väggarna med sina konstgjort
murade fasader.
- I pilsnercaféet finns bröstpaneler och småbord med typiska

hör det även till att besöka Nils Ferlin på hans
soffa vid Skillerälven. Då handlar det om K.
G. Bejemarks berömda skulptur som invigdes
1975.

Med den nya utställningen får Filipstad
ytterligare ett stycke Ferlinhistoria att visa.
FX

caféstolar.
Panelerna går i mörkt brunt
liksom cafédisken där en kassaapparat tronar.
Det sista rummet ägnas
Ferlins tid i Roslagen. Med den
här utvecklingen ger utställningen en mer komplett bild av Nils
Ferlin än tidigare, säger Bengt-

-

Olof Löf.
Nils Ferlin (1898-1961) föddes i
Karlstad och 1908 yttade
familjen till Filipstad. Det första
hemmet var i Bergmästargården
och byggnaden finns kvar att
beskåda. Det gör ävenFerlinladan
vid komministergården som var
en av de platser där den unge
Ferlin satte upp sin Cirkus
Tigerbrand.
För den 50m besöker Filipstad

Ett av rummen är uppbyggt som ett pílsnercafé. Foto: Rolf Mårth
7
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En ungdomlig Ferlin i Malmö
IENNY WESTERSTRÖM

På Heleneholmsskolan i Malmö

nns en
framgångsrik teater- och musikutbildning. När årskurs två skulle välja ämne för
ett av sina uppspel, föreslog deras lärare,
Riva Kallionpåå, Nils Ferlin. Reaktionen var
entydig: vi vill inte syssla med en död poet.
Men en skicklig pedagog visste naturligtvis
att Ferlin inte var död utan att eleverna riskerade att gå miste om något levande och angeläget. Hon bad dem läsa på och pröva saken
lite grundligare.
Eleverna själva växte också med uppgiften
och lärde sig tycka om Ferlin, berättar Riva
för mig. Själv hade hon lärt känna och känna
för Ferlin på 70-talet när hon arbetade i den
fria teatergruppen ”Mimstudion”, senare
kallad ”Daidalos-teater",
- Bit för bit byggde vi upp en föreställning,

berättar hon vildare. Sångpedagogerna startade med sångerna, danspedagogen började
arbeta med koreografin redan tidigt under
höstterminen. Efter julen började vi läsa vissa utvalda dikter, vilka jag plockade ut under
jullovet efter att ha läst Ferlins samlade dikter. Dessutom bad jag alla att ta med en egenvald dikt, så att vi kunde mötas med Ferlin.

Det var också Ritva som kom med uppslaget att låta det hela handla om ett antal
gårdsmusikanter som kommer till en bakgård någonstans i Sverige på 50-talet. Eleverna fick själva skriva ihop en rollberättelse
utifrån sina tankar. Slutligen sattes det hela
ihop och en av tjejerna i gruppen skrev repliker och sammanställde ett manus.
”Livstycken” fick det hela heta. ]ag blev

”Lívstycke” hette den föreställning kring Nils Ferlíns dikter som eleverna
musíkutbíldning iMdlmö spelade upp torsdagen den 7 februari i dr.
8
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årskurs tvd vid Heleneholmsskoluns teater- och

Vid ett tradgardsbord satt husets ”gubbar” och och drack och berättade skrönor för varandra. ”Dessa original gestaltade några av
ickorna k0ngenialt”, skriver Iermy Westerström.

och hennes systerdotter och en enkel handling började ta form utifrån dikterna och personerna.
Det blev mycket sång, dans och diktläsning. Här fanns ”Cirkus", ”Vilse”, ”På Arendorffs tid", ”I folkviseton”, ”I mörkret", och
så vidare.

inkallad att titta på repetitionerna och prata
Ferlin för de nya ferlinianerna -bara det! Och
så fick jag se deras premiärföreställning och
blev verkligt upplyft över det engagemang
och den entusiasm som hela föreställningen
visade upp. Det var en fröjd för en något äldre betraktare att lära känna Nils genom deras
ögon, när de spelade upp torsdagen den 7
februari.
Det gick inte att ta miste på glädjen i deras upptäckt. De hade också hittat en ram för
handlingen och placerat det hela på en av
hus omgiven gård i stan. Med ett trädgårdsbord i centrum där husets gubbar satt och
drack och berättade skrönor för varandra.
Bland dessa fanns också Arendorff. Dessa
original gestaltade några av ickorna kongenialt, ickorna ja, för det fanns bara en gosse
med i teatergruppen.

ag häpnade över hur många Ferlindikter

Jsom de hade lyckats få med. ]a, det var
drygt trettio dikter som levandegjordes och
som bättre än något annat visade hur en ny
generation hade erövrats av Nils Ferlin. Det
kom ytterligare till uttryck i elevernas egna
dikter som hade varvats med Ferlins.
Här fick man verkligen många goda uppslag till det som måste vara en av huvuduppgifterna för Nils Ferlin Sällskapet, nämligen
att nå ut till de unga och föryngra vårt eget
sällskap.
De medverkande var: Sofie Larsson, Sofia
Sjölin, Augustin Hemborg, Anna Olsson, ]osephine Ahlbin, Evelina Olsson, Therese Andersson, Charlott Llanos och Hanna Holm.

Till stadsgården kom så en familj, pappa,

mamma och två barn, för att som gårdsmusikanter och cirkusartister underhålla hyresgästerna, På gården fanns också en ragata
9

2003 års Ferlínprístagare, Göran Palm,

framför Barnens poesítrad í Norrtälje.
Foto: Esse Iansson.

FERLIN 1 DÖDSANNONSERNA
GÖRAN PALM
ag har samlat på dödsannonsverser i
Jmånga herrans år och hela tiden har strofer
av Nils Ferlin varit/ med Det vore underligt

Författaren Göran Palm' Ferhnpristaga'
re 2003' har Ombetts av Poste Restantes
redaktöf att Skriva nagra rader O_m Nils
lohan Emar' Han har Valt att Sknva Om
skaldens förekomstitidningarnas döds-

annars, så enkelt och medmänskligt rakt han
kan skriva Men i början hittar jag nästan
bara dikten ”Inte ens” (en grå men fågel)

och det tycker jag nog blir trist, särskilt med
tanke på hur mycket annat av Ferlin som

annonser'

rad frestar tyvärr till både stympningar och
konstiga radfall.
Med tanke på priset klarar sig lyckligtvis
andra halvan av ”- Sa lille Per" alldeles
utmärkt separat, och eftersom den hör till
mina egna annonsfavoriter återger jag den
här som Ferlin ville ha den:

kunde passa.
På senare år har också andra Ferlinstrofer

dykt upp i dödsannonserna, ”Människan
sitter vid diktens port” inte minst.
Men framför allt har den gråa lilla fågeln
fått rejäl konkurrens av två andra dikter ”Sa
lille Per” ur Goggles från 1938 och ”Kärleken
kommer och kärleken går” ur Frdn mitt
ekorrhjnl 1957.
Iag nämner boktitlarna, därför att enda
chansen för de sörjande att få se hur
radfall och fullständig text ska se ut är
att gå till originalen. De smala raderna i
tidningsannonserna och det höga priset per

Men hur det var och har det är
så tar det slut med smnltronbdr
och ledsnan kommer allom nar
då det blir kalt och rivet.
Bort gär jag då, sa lille Per,
i lite la'fo'r livet.
10

TVÅ OKÅNDA FERLINDIKTER!
ESSE

IANSSON

Två sannolikt okända dikter av Nils Ferlin

Emil Lemhagen, som nämns i annonsen,
var rektor för Väddö folkhögskola. Samma
år, 1946, publicerades dikten ”Midsommarfantasi" av Nils Ferlin i Väddö folkhögskolas
elevförbunds tidskrift ”Kasberget".
Tyvärr har det inte lyckats att få tag på
något exemplar av denna skrift.
Förmodligen finns det ett samband mellan
publiceringen av dikten och Nils Ferlins
besök på Väddö folkhögskola samma år.
Ferlin var vid den här tiden bosatt i Länna

återges här och på följande sidor ”Midsommarfantasi” och ”En gyllene kväll om
våren”. Den senare har 2007 års Trubadurpristagare, Ulf Bagge, kommit över och
tonsatt. Det är en schlagertext som även
återges i faksimil där man kan ta del av
skaldens funderingar kring orden.
Ulf Bagge är även i färd med att tonsätta
den förstnämnda, ”Midsommarfantasi”, som

han kommer att framföra vid Ferlindagen i
Länna i Roslagen den 10 augusti.
Tisdagen den 19 mars 1946 fanns i Norrtelje Tidning en annons med följande text:
”Nils Ferlin och ]an Fridegård läser och talar på Väddö folkhögskola den 22 mars kl 20.
Försumma inte detta tillfälle till personlig
kontakt med två av vårt lands främsta förfat-

i Roslagen.
Dikten finns dock återgiven i antologin
”Till Roslagens ära” (Fahlcrantz & Gumaelius
Bokförlag, Stockholm 1951), sammanställd
av roslagsförfattaren Evert Wallert. Där anges
att dikten tidigare endast varit publicerad i
ovan nämnda skrift, Kasberget.
I författarregistret i Evert Wallerts bok
anges även att dikten är ”i föreliggande skick
något ändrad."
Vem som gjort ändringarna - och av vilken
anledning - framgår märkligt nog inte.

tare.

Emil Lemhagen sjunger egna kompositiotill dikter av Nils Ferlin.
Väddö Föreläsningsförening.
Inträde 75 öre."

ner

MIDSOMMARFANTASI
Nils Ferlin
Nu knopar vi vår väska för Styrsö eller Möja
och backar ifrån bakgård och rök och makadam.
Men utskärs kan det blåsa - vi tar med vår islandströja
som hjälpt oss i så många vrånga glada väder fram.
Skynda dej, o Iohansson, att vädra din garderob
och glömför all del inte sista bitarna av Taube.
Glatt knopar vi vår väska för Styrsö eller Möja
att vräka oss på böljorna och käka aladäb.

Men, bröder, när vi rustar oss för Samarkand och Mecka
och flyktar ifrån vardag och lättar på vår sorg:
vad hindrar att vi bjuder någon syster någon vecka
och varför inte henne som står på Kornhamnstorg?
Hon har så många blommor i pytsarna de små,
men tuvorna somfött demfår hon sällan titta på.
Så, bröder, när vi rustar oss för Samarkand och Mecka,
varfor inte hämta gamla gumman i landå!

Vi tarvar säkert lite mera brunt i anletsdragen

För ska detfiras sommar ska detfiras med grandessa
och vågarfinns det många på land liksom på sjö.
Blåklockor och adventljus ska vi kransa kring vår hjässa
och om vi skulle landa ett tu tre på Barnens ö

-följ med vår gamle vän, du kamrerare Kamrin!
Besvär du har att skilja på de fyra sädesslagen
men flera hundra växter har du kunnat på latin.

Fru Österman ska leda

oss

galant till förstukvist

då dansa

- ack, hyran har hon ökat några tior sedan sist.
Emellertid behöver vi en smula brunt i dragen
och solen är en doktor

vi som barn

och så varda

vi som

de,

och de sorgligaste ögon ska bli tindrande och le.

För ska det firas sommar ska det ras med grandessa
vi bjuder eder alla att i dansen er bege!

-

till och med för kassabrist.
11
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EN GYLLENE KVALL OM VAREN
Ulf Bagge

Text: Nils Ferlín. Musik:

Silvervita ingor falla
tyst i vinternatten mörk.
Stjärnorna har slocknat, alla,
sovande std al och björk
Ensam sitter jag och drömmer.
Väger i min hand ett gammalt brev.
Mycket är det man glömmer,
men dig minns jag nog, som skrev!

och himlen är finaste blä,
en gyllene kväll om vären,

möttes vi tvd.

Åren gä sä fort och galna
mänga gamla kära brev.
Och till vinternätter, kulna,
värens gyllne nätter blev
Men ndgonstans uti en gömma
ha vi kanske nägot minne kvar
inför vilket vi kan drömma

Refräng:
En gyllene kväll om vären,
en gyllene kväll i april.
När videt drömmer i snären,
och vinden far som han vill
När gamlingen glömmer ären

som
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När Nils drabbades av Dan Andersson-feber
ESSE

IANSSON

år är det 110 år sedan Nils Ferlin föddes i
IKarlstad och 120 år sedan Dan Andersson
.

._

..

Han Sing Sej ner bf@dVid Hamid Beileif Viiken
nck nand Om boken' nlädnnade i den' benön
den, och ett-tu-tre, eller precis som Elin
Svensson förklarade aftonen avslutad, dök
upp under 'uppläsningslampan' och sa: ]ag
ska läsa en dikt av DanAndersson: Vaggsången
vid KeStina_ Den är nte jångl jjade han med
ett illistigt öga åt mitt håll, -tio sidor, så där. Så de som har bråttom hem, eller någon
annanstans, bör ge sig iväg! En stor vrede kom
Väiiiandes ÖVQT inelf iiknanfie den Snin de
gam1a__iSn1á_nning:rnanrnläaa rakalïnfnn saken
a nå ra
var nam i en en, att ei er oc åqegdl
ašví
timmar cšgare kommit unåerfund

.

.

foddes I Skatosberg 1 Dalarna' den 6 apnl
18a_8j De tva traffaaea aldrig __ allan Om
mblngneten fanns' Bada befann Slg ln Ofta 1
Stockholm. Dan avled som bekant efter att ha
blivit cyanväteförgiftad på Hotell Hellman i
Klara, den 16 September 1920.
"Nils Ferlin är ovanligt långt borta från det
som händer under dessa år, framför allt
kanske därför att han är så upptagen av sina
egna aktiviteter i kamraters sallskap och sitt
Sökande efter en vag' Han har inte tid att lasa
i någon Större utsträckning/ Ocn det Senast
tinkoinna nade nan längst Väg nnDen försenade upplevelsen av DanAndersSon kan man ta Som det yttersta uttrycket för
hur upptagen han var av annat. Han hade ju

tillsammans disponerade ett kapital på nästan
en hel tia och med anledning härav beslutat
oss för ett besök på Munken, den gamla
hemtrevliga restaurangen i hörnet av Klara
norra kyrkogata och Kungsgatan - som många
nog koininei inååš med Saknad- NU tänkte den
arme Harald alltså försöka driva med mej.

faktiskt kunnat Sammanträffa med den
orolige vandraren och spelmannen nar den.
ne gastat olika diktar- och konstnarskretsar

'1

_.

.

.

_.

°

nnnnfn' nans
det
idiotiska skamt eller hans u lasnin och
atserade ut pip haneng
fin aste utan
M_en'_nei']a5_1atSaaeS Varken Om

._

och fascmerata av bohemmllion aa: andar
den andra nalvan av 1910'ta1et da Fernn
tidVi5 Var i St0Ckh0iin/If 5ki'iV9i' lenny
WGStEI'St1'ÖII1 i Sin bOl< "NÜS Fêrlin Ett
diktarliv" (Albert Bonniers Förlag 1998).
Nils Ferlin fascinerades av Dan Andersson
och det kan vara intressant att återge
merparten av vad han Skrev i inledningen

häšitade överrocken, som jag formligen visslade på mej. Kragskyddaren däremot ordnade
jag - snabbt visserligen, men värdigt och
överlägset framför den stora trymån i studion.
Och detta uppehåll blev tillräckligt: de rader
0011 Sff0f@f jag ei kunde undgå att höra
nYPn0iiSefad@ mig fniisiändiåií *iii iiskfi gick
bort; Munken och alla restauranger i varlden

av Dan Anderssons dikter
till det urval
19 4_

som

ach exiateraae
kom .ljusår ifrån mej' förfvann vid
Kestina exiinte langre. Endast Vaggsangen
sterade. Och overrocken kom ut i hallen igen.

” Undertecknad tillhörde inte dem som 'var
bekant med Dan Andersson'. Personligen,
alltså. De torde eljest ha varit legio. Iag kommer
ihåg Birger Rolf på Social-Demokraten. Han
satt på Den Gyldene Freden och presenterade
sig esomoftast: 'Rolf, Social-Demokraten, en
av de få som aldrig träffat Dan Andersson.'
DanAnderssons litterära bekantskap stiftade
jag på Elin Svenssons Teaterelevskola. -21 eller
-22. Det var strax efter det Visor och ballader,
som även innefattade Efterlämnade dikter,
kommit ut. Vi hade en av våra två gånger i
veckan återkommande lyrikaftnar, och kvällen
var ganska framliden, då ]ohn Elfström, glatt
och bullrande, uppenbarade sej med en
tydligen mycket högviktig bok under armen.

Sålunda greps jag - mot min vilja och relativt
- av Dan Andersson-feber. ]ag skaffade
mej hans dikter, lärde en mångfald utantill och
läste dem både hemma och borta. Även
offentligt. I min uppväxtstad, Filipstad - som
jag emellanåt återvände till, och där jag ibland
kunde stanna rätt länge, eller åtminstone
såpass länge som ordningsmakten tillät anordnade jag under min direktör Fabian-tid i
början och mitten på tjugotalet en del Dan
Andersson-aftnar. På brukena däromkring
läste jag honom också, och ingenstans mötte
han brist på förståelse. Folk satt som förklarade,
häpna, gripna. Och detta var ändå i Fredrek på
Rannsätts, Frödings och Oscar Stjernes
landskap.

h

an utgav

5 '

tidigt

14

t---1

Dan Anderssons visor, ja - oöverträffade i
svensk lyrik - sjöngs ju en tid i folkparker, på
läroverksaulor och från andra tribuner. Men
hur är det nu? Håller de inte på att bli
bortglömda? En tung violin tonar igenom dem.
Är det måhända den som skrämmer? Ack,
svenska

folkl”

Tilläggas kan att Dan Andersson sedan dess
har fått sin renässans och är långt ifrån
bortglömd!

bok ”NILS FERLIN vännen - skolkamraten”, Rundqvists Bokförlag (1966),
skriver Gustaf Andborg:

Isin

"[- - -] dikterna i Svarta Ballader (av Dan
Andersson, min anm.) lästes ganska flitigt i det
ferlinska hemmet på Rörstrandsgatan, där
Beijer, ]ohn Elfström, Weyler Hildebrand och
Elof Ahrle bildat ett inofciellt Dan Anderssonsällskap.
Nils' paradnummer vid de här uppläsningarna var 'Gillet på vinden' och 'Vaggsången vid Kestina.' När han själv skulle hålla
sin första upplåsning av egna dikter i Birkagården 1 Stockhohn frågade han mig Om jag
tyckte att han skulle läsa någonting av Dan
Andersson också. Frågan röjde en viss osäkerhet hos Nils och jag svarade honom: 'Du läser
Dan Andersson bra, men nu skall du läsa dina
dikter.'
Och det gjorde han med stor framgång. Vad
jag minns bäst från den upplåsningen är i alla
fall Elin Nathalias överlyckliga leende. Det var
en stor dag för hans mor och från och med den
dagen hörde Nils offentligheten till. Klaraepoken hade börjat."

Dan Andersson 1918. Bilden tagen av Waldemar Bernhard
F

/

_

_

_

cv/
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Föïlílí i Klólïól 0Cl1 i ROSl6lg6'11"
Museet Kvarnen i Filipstad

"NÜS

Dan Andersson.

Lördag

3

maj zoos kl 13,00-17.00

Entré 20 kr medlemmar fritt
Välkommen!

-

Kaltarfo'reningen Kalörta Lyktor

Se' du mott? homïm .dofllen
som hans baste van i noden;

släckt är mörkret, släckt är glöden
som förbränner och fortär

_

Invlgnlng av
Ferllnmuseet

*Ä ”Q

I Nils Ferlins debutsamling, En döddansares
visor (1930) ingår dikten ”En död", tillägnad

som en mil” W7” mms hjärta
som ett mörker var hans själ

M*

L

-

i

Han har kolat at sin mila,
och na bärs han bort att vila
i den djupa stamma jorden
där alls ingen

A
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Upplevelse av en författarvän
VILHELM MOBERG
Jag råkade Nils Eerlin första gången i april
1930_ Strax förut hade ag yttat med min
amilj till Rasunda utanför Stockholm. I denna
..
..

Vilhelm Moberg och'Nils Ferlinföddes samma

forstad och samhällena daromkring uppstod
det sa småningom en hel liten forfattarkoloni,
vars medlemmar flitigt umgicks' I Spånga
b0dd-9 redan Gustav HedenV1nd'Er1k550nf
från Paris kom Eyvind johnson och slog sig
ner i Råsunda efter mig, och i Vasalund, nära
Hagalund, bosatte sig Gustav Sandgren. Omsider utvidgades min umgängeskrets med de
fyra återstående i sällskapet ”Fem unga”.
Genom Eyvind Iohnson lärde jag sålunda
känna Harry Martinson, Artur Lundkvist,
Iosef Kjellgren och ErikAsklund, senare också
Ivar Lo-Iohansson och Rudolf Värnlund.
Men Nils Ferlin tillhörde ett annat författargäng. Honom mötte jag första gången
tillsammans med Ian Eridegård, Harald
Beijer och Uno Eng. Iag tror att det var på den
enkla krogen Pilen i Klara. Vid detta tillfälle
hade Eerlins debutbok En döddansares visor
just kommit ut. Iag hade läst den och var
helt besegrad. Mottagandet från kritiken var
också högst positivt. ]ag minns särskilt Sten
Selanders väldiga fång av rosor i Dagens
Nyheter. En ny skald hade officiellt hälsats
välkommen. Nils Eerlin var den gången
hjälten för dagen bland oss unga författare.
En riktig författarträff i våra kretsar
på 30-talet utsträcktes i regel till ett par
dygns oavbruten samvaro, och mitt första
sammanträffande med Nisse Lucidor avvek
inte från den regeln. Han följde slutligen med
mig hem till vår lilla lägenhet i Råsunda, där
han genast blev god vän med hela familjen.
Den bestod vid den tiden av hustru, två
döttrar i åldern 6 och 3 år och en dotter som
Var ungefär en månad gammal. HOn är den
ende av fami1jenS medlemmar, S0m iCl<e har
något minne av tillfället. Men sexåringen och
treåringen blev så förtjusta i farbror Nisse,
att de tävlade Om privilegiet att få Sitta i
hans knä. Han hade en Sällsam förmåga
att umgås med barn, ett faktum som säger
något väsentligt om hans psyke. Han kundei
sanning appellera till barnfantasien.
._

0

0

_

_

.

_.

år,

18%' Oln Vnnnen Nns nnrev Vnnelnq Moberg en
sin bok ”Berättelser ur min levnad”
kapitel
.
(Bokklubben Svalan 1968). Tolv ar senare utgav
Svalans Bokklubb Albert Bonniers förlag Nils
1

.

Eerlins diktsamling ”Barfotabarn" i nytryck. Som
förord ingick ett utdrag ur nämnda kapitel med
titeln"Ti11enförfattarvän". Det återges här, något
förkortat, med anledning av 110-årsminnet av de
båda författarnas födelseE5515

IANSSÛN

En döddansares visor. Han utvecklade den
högsta vitalitet, andligen och kroppsligen,
han var sällskaplig, slagfärdig, rolig, kvick,
galghumoristisk. Men mitt huvudintryck
av honom var från början hans öppna vänskaplighet och absoluta, självklara uppriktighet. Här hade jag blivit bekant med en
pålitlig människa. Om sina dikter talade han
i anspråkslösa ordalag. Han föreföll stoltare
över sina präktiga kroppskrafter, som han
gärna demonstrerade på olika sätt, helst i
tävlingar. ]ag har också kunnat tacka Vår
herre för en god muskelutrustning, men
Ferlin besegrade mig i både brottning och
armbrytning. Vi var också årsbarn; första
gången Nisse bröt ner min arm på bordet,
sade han med stolthet: Där ser du! Och ändå
ärjag tre månader yngre än du!
Åldersskilnaden oss emellan var liten, 3
månader. Och Nisse sa: Anno 1898 drabbades
värmlänningarna och smålänningarna nästan
samtidigt av två stora olyckor, som de ännu
inte har hämtat sig från . .
.

*

När jagierinringen ska återkalla minberöring
med Ni1sEerlin, är mina dedikationsexemplar
av hans sex diktsamlingar mig ett gott stöd.
Han skrev längre dedikationer i sina böcker
än någon annan av mina författarvänner.
Iag vet Själv hur svårt det är att här komma
med variationer -det blir för det mesta
upprepningar. Men Nisse kunde variera
och glädja med originella formuleringar.
Ofta illustrerade han sina dedikationer med
karikatyrer av sig själv, med teckningar
där hans långa grova näsa framträder i
övernaturlig storlek över halva boksidan.
Han undertecknade alltid med hela raden

[- - -]

”Döddansare” var det sista epitet som
någon skulle komma på tanken att använda
som beteckning på upphovsmannen till
16

Vilhelm Moberg
íGríssleliamn.
Foto: Esse Iansson

av sina förnamn: Nils ]ohan Einar. Namnen
präntades med hans sällsynt kraftiga handstil
och underströks med centimetertjocka streck.

Nils [Ohlin Einar Ferlin,
trettíotals-snille,
numera alldeles utan promille.

förseçlcll
an Specle
tillägnat mottagaren' Over en av desêa
dikt
h h
tt briken: ”Detta är min
k el:/I a.rf ïmtisa ,, ru h d..
d
t t
s. .
ani es a on , oc
arun er u gju er

Nisses mor minns jag som en ytterst älskvärd,
m'uk odl nt humoristiskkvinna Sonen var
djliptlšch išnerligt fästad vid henne Detbästa
0
forhållande tycktes råda emellan de' bada.
De

han sitt obegränsade förakt för alla politiska
forfattarprotester och manifest. Under finska
vinterkriget grälade Nisse och jag en h alv
natt, emedanhan inte delade min indignation
over den kommunistiska arbetarstaten
.
Sovjet-Unionens overfall pa Finland. Man
hade bl.a. dagen förut bombarderat Sörnäs,
arbetarförstaden utanför Helsin fors. Da en
efter skickade ha mig en av sinš böcker, âär

zêxlšïle fïširna Énïhïtsbetygelser' och modem
ore o
1 a s o
over sin son som sonen
..
.
.
..
over modern Han laste upp sina nyskrivna
.
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_

--

._

_.

_

|

.

män-

_

1

Me”
I en annan bok döpte han mig till

Vid årsskiftet 1936-37 miste Ferlin sin mor
och förlusten ingrep djupt i hans liv. Han
fick inte behålla lägenheten i Stockholm,
och genom hemmets upplösning förlorade
han sin enda fasta punkt i tillvaron. Anda
fram till år 1945, då han lämnade Stockholm
och bosatte sig i Norrtäljetrakten, förde han
mestadels ett ambulerande liv.

'Storstarken med folkviseögonen' och tillade
i dedikationen: ”Detta är ett uttryck som jag
själv hittat på och som jag är mycket stolt
över." ]ag svarade att jag naturligtvis var
mycket stoltare över uttrycket än vad han
själv kunde vara.
Ar 1957 utkom Nisses sista diktsamling,
Från mitt ekorrhjul, och dedikationen i
denna sista bok till mig ifrån honom var
undertecknad som följer;

l"'l

Först ett par år efter moderns död kom sonens
17

trubbiga blyertspenna och strök och rättade
iSina manuskript.
En kväll någon vecka senare kom jag ensam
tillbaka till Bob. En av kyparna kom fram till
mig. Han hade en pappersbunt i handen. Var
det inte herr Moberg som hade glömt dessa
papper på restaurangen sist? Herr Moberg
var ju författare - eller hur?
Iag ryckte till mig bunten. Det var dikter,
maskinskrivna, en 30-40 manuskriptblad
~ det var Nils Ferlins nya dikter!
Närjag lämnade fram dem till honom, föll
han mig om halsen. Detta var ju manuskriptet
till hans nya diktsamling, som han hade
tappat bort och som han förgäves sökte

stora berömmelse i och med utgivningen av
Goggles (1938). Vi satt en gång tillsammans
och läste en av beröm översvallande
recension av diktsamlingen i en av landets
största tidningar och Ferlin sade tyst: ”Tänk
om jag fått visa mor det härl” Nu fick han
inte ge henne det slutgiltiga beviset för att
han inte var en alldeles misslyckad son. Det
finns en dikt om denna tragik i samlingen,

Cirkus:
”Då kom där ett ris

I våras
medaï. också
kom där
Det Skulle ha lata mms 'mor
hemma dä' ,,
Men hon

te

'

efter på ana tänkbara ställe? ._ han hade ju
Élšâïïšåšlai och han hade boqat ge dlktema
och det å Bob kvar lömda manuskri tet
kunde myåæt Väl ha štädats bort och gått

(Omsider ck

Nisse också Bellmans P risetI
som tillkommit av Svenska Akademiens

inkomster från utskänkningen på Källaren
Freden. Han kommenterade: Äntligen lite
Û
ot b.. .
a 85 anïå'

F

1.

d

d

förlorat för alltid. Det innehöll alla de dikter
i Goggles, som Ferlin hade färdiga på nyåret
1938 Diktsamhngen kom ut på hösten

.,

ln im ef essä ar var en
sitt privatliv, sa var han den noggrannaste bland noggranna som diktare'
Han kunde arbeta i det oändliga på en strof,
han lade och filade å versen b tte ord och
bytte rim. Diktens olika versioneöf skrev han
ner med blyertspenna - han hade en kort,
trubbig blyerts till hands var han än befann
sig - och först den denitiva versionen lät
han skriva ut på maskin. Och under åren
närmast efter moderns död var han en
diktare utan arbetsrum, utan skrivbord och
utan skrivmaskin. Sina nyskrivna dikter bar
han ofta med sig i fickorna för att prova dem
m
slarver

.
1

1.5

er.

samma år kompletterad med de dikter som
han Skrešl under meuantiden Han hade
'

forberett denna dlktsamhng 1 fyra ar'
*

Under de s.k. Klaraåren fram till 1938 var
Nils Ferlin den verkligt fattige skalden, som
ifråga om materiella behov levde för dagen.
Men ingen skulle obedd lämna honom
någon pengahjälp, han var ytterst lättsårad
på den punkten. Han drog sig ofta fram på
små lån - hans behov var små -: Kan du__låna
mej en femma eller tia på några dar? Aven
om det dröjde mer än några dar blev lånen
återbetalade. Han var ytterst noggrann i
pengaaffärer med vännerna. Men pengar
lämnade Snart hans händer OCh flydde - det
Var SOm Om han inte kunde bli av med dem
fort nog. Bonniernämnden har äran av att
vara den första instansen som tilldelade
Nils Ferlin ett stipendium - jag tror att det
var på två tusen. På kvällen efter nämndens
Sammanträde råkade jag Nisse på en krog.
Iag hade knappt hunnit meddela honom den
glada nyheten förrän han avbröt mig och
pockade på ett förskott på stipendiet.
Efter hans begäran tog jag sedan hand
om stipendiesumman åt honom. Han skulle
inte genast göra av med detta för hans
förhållanden stora belopp. ]ag bodde vid
den tiden i Skuru och hade tre kvarts timme
att resa in till Stockholm. Redan dagen efter
beloppets överlämnande till mig ringde han:
Iag ska betala en tandläkarräkning - kom in

på vännerna.
Följande händelse ger en föreställning om
skaldens liv denna tid:
I början av 1938 utbröt det restaurangstrejk
iStockholm; under några veckor var krogarna
stängda, vilket ck till följd att det uppstod
illegala restauranger, som serverade mat och
sprit till långt inpå nätterna, Ett av dessa
näringsställen hette Bob och var beläget vid
en tvärgata alldeles bakom Brunkebergstorg,
åt Hamngatan till. Det låg högst uppe i ett
fyravåningshus, om jag minns rätt, och det
var ett litet intimt och trivsamt ställe. (Iag
hoppas att det brott som bedrivande av illegal
restaurangrörelse innebär är preskriberat nu
efter 30 år, så att jag icke här framstår som

angivare!)Ferlinhade hittat stället,ochjag var
där era gånger i hans sällskap. Sent en natt
när vi satt på Bob läste han upp för mig en del
nyskrivna dikter, som jag tyckte var bättre än
några han tidigare hade åstadkommit. Och
han satt där som han brukade med sin lilla
18

med pengar! jag for in till stan och lämnade
honom vad han behövde. Nästa dag ringde
han igen: Har köpt en ny kostym, som jag
måste betala - kom in med pengar! Iag gjorde
om resan och uträttade ärendet. Men när
han ringde tredje dagen och sa, att han var
tvungen att låna en god vän hundra kronor
- kom in med pengar - så for jag - men tog
med mig återstoden av stipendiesumman och
gav den tillbaka till ägaren. ]ag hade fått ett

så många Ferlindikter, att de inte här kan
uppräknas. På ett ställe framgår det att
diktaren många gånger frestats att själv
uppsöka Döden;

”Rätt Ofta hm” det lïfïnf me]
Wïfjvlïïkelï Wflf svål”
att WS ffeïff 7151115 WIPPOT
där tystnaden tät- H
1

Omöjhgt uppdrag
Sedan hörde jag att Nisse hade sagt 1
vänkretsen, att jag förvaltade hans Bonnierstipendium så skickligt, att det räckte i
era dagar

Men han vänder om. Vid närmare påseende
visar det sig att Döden "har en så obehaglig
dÖ1'1'-"

Ellest framställer Feïn Döden g@n01^n*
gående som någonting gott, som en befrielse,
som en barmhärtig samarit, som till sist tar
hand om de plågade människorna -som
människans ende riktigt pålitlige vän. Otvivelaktigt längtade han under sitt livs sista
årtionde, Smärtornas årtionde, efter Döden
som den enda hjälpen emot sina plågor. Men
redan i Goggles finns en dikt, ”Inte ens", där
hans längtan efter det som finns bakom //den

*

Sommaren 1961 drabbades Fedm av en
hlärnblödflíng Och ínfogs På _A1É_ademíSka
Sldkhdset 1 Uppsala/ fodamad 1 Stone delen
af' kfoppen' çendm hdsndun gjorde lag en
fdrfragan Om lag fk besok? hdnom fa sldk'
badden. Han framforde en halsning fran Nisse

med avbolande Svar: Jag ar Inte presentabel
for närvarande. Du får vänta litet! Och Henny
kommenterade: Du forstår - Nisse vill ju alltid
vara snygg, när han får främmande.
lag förstod, och jag väntade. Men min gamle
författarvän blev aldrig mer vad han kallade
”presentabel.” Några månader därefter var
han död, nära 63 år gammal. På det sista
fotogra som togs av Nisse i livet kunde jag
infß känna igen l1OnOn“i.
DÖÖEIIS platS i 1'I1änI'liSl<aI1S llVal'O Val' fÖI'
honom given:

obehagliga dörren" får ett koncentrerat och

jyriskt funändat uttryck

”Inte ens en grå liten fågel
som gjdnggr pd grömm kvist
dgtnng på den dndm Sidan
och det tygkgr jdg nog blir frisr
Inte ens en grd liten fågel
och aldrig en björk som står vit -

”Han står i livets medelpankt
och blåser ut dmfddd'

jag sa åt Nisse att dessa åtta rader hade gripit
mig djupare än kanske någon annan av hans
dikter. Han svarade: Vet du var jag skrev den
dikten? På en bänk på Leksands kyrkogård.
Och det var en mycket Skön sommardag
Då erinrade jag mig att det växer mycket
Vita och Vackra björkar på kyrkogården i
Leksancj
Den sista dikten i Nils Ferlins sista diktsamling .Från mitt ekorrhjul.(195Z) utgör Én
bearbetning av en djaknevisa pa latin fran
1500-talet: latinet är kvar i varannan rad dikten

Man kan_0Ck_Sa sag? att _D°den Var medfd"
punkten i Nils Ferlins diktning, den utgor
temat fom Sfändigt på nytt återkommelloch
som sallan ar langt borta.. Redan_den forsta
dikten i hans forsta diktsamling anslar
dodsmodvet
,,DÖden Ska” me]-faim

ämm

1-sin

kmtm___

g

,,
'

Och bara tre dikter längre fram finner vi ”En
död” (D an An d erss 011):

Den är gmisskännehgt feinsk' Dä:
vannen min , som mottager skalden pa
berget där hon bor: Hon välkomnar honom
och lägger honom ”uti silkessäng”:
i,¿ef,1O.1.n '

ar

”Han har kolat at sin mila,
och na bars han bort att vila
i den djupa stamma jorden

dar alls ingenoro

a'r.

--

men dgr; vackraste dagen 50771 Sgmmdren ggr
har det hant att jag langtat dit. ”

”Sov jag sd sött som trött liten drting

”

.

.

.”

Vännen som Nisse så säkert litade på svek
honom inte.

Döden är mer eller mindre närvarande i
19

Ny medlemmf

im:

GÄVOR TILL NILS FERLIN-SÄLLSKAPET

Hugo Bênevarre
Estrid Björklund
Torsten Ek
h

Anders Björkén, Merkuriusvägen 19

IsI

63

LIDINGÖ

Thomas Ekberg, Brunnsvägen 5, 565 31å\/IULLSIÖ
Arne Hillström, Nedre vägen 2, 810 22 RSUNDA
Mats Iohansson, Batterivägen 28, 976 31 LULEÅ
Ginus Karlsson Alalahti, Furuhäll Virtet
531 53

~

1

B

184 52 OSTERSKAR

-

Ian Löfgren, Igelkottsvägen 10, 167 56 BROMMA
one Nenmaf, Björkudasvägen 107, 760 17 BLIDO
Ingemar Nordin, Fagerstrand 60, 165 71 HÄSSELBY
Kerstin Margareta Nordman, Alphyddevägen 15,
8 trp., 131 35 NACKA
Anna Britta Nyström, Arkens väg 16, 4 trp.
136 37

Herbert IOl)äCI<GI'
Knut johansson
ef K måste

Olof Nyström, Arkens väg 16, 4 trp.,
136 37 HANDEN
Olof Weberg, Fasanstigen 2, 241 42 LANDSKRONA

Staffan Sjoden, Tjarhovsgatan 6, 3 trp.

STOCKHOLM
Teater Visuell, P.B 9000-Rosenbor 7014
TRONDHEIM, Norge
116 21
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Lars Anders Iohansson, ung litteraturvetare, journaliststudent och vissångare har
tonsatt ett drygt dussin Karlfeldtdikter

NILS FERLIN 110 ÄR!

ïïïššfïgšíåïíâmfåålïíïåmšíïšïïïšk
S
/
S

(677

..

NÛTÜÜZIÛ)
.

Sondagen den 10 augustl

B
Samt

och folkmusik.
sjunger f o lk°
P°a 2 av d e 13 sangerna
sångerskan Emma Härdelin duett med
Lars. Texthäfte med dikter och författarpresentation ingår.
CD-skivan I Fridolins spar är Karlfeldtsamfundets årsutgåva 2008.

redaktör för poste Restante
f d kulturredaktör, Norrtelje Tidning,
Entré 60 kronor

Ferlinsällskapets medlemmar erbjuds
köpa skivan för förmånspriset 99 kr styck
Ü handeln 169 kf) Plus POÜÛ 15 krBeställning hos skivbolaget Hemlands-

Medverkande:
.

.

..

Nlls Ferhn Sanskapets
trubadurprístagare 2007

Sanger:

Arrangör: Lanna hembygdsförening

\

Ferlindagen inleds med temagudstjänst
i Länna kyrka kl 12.00

E-mail: info@hemlandssanger.se
Post: Hemlandssånger,
Bellmansgatan 20, 2tr, 754 26 Uppsala

/
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VERKSAMHETSBERATTELSE FÖR ÅR 2007
Nils Ferlin Sällskapet har efter årsmötet som
ägde rum i Restaurang Najaden på Foresta på
Lidingö den 9 maj 2007 bestått av de Ordinarie

Hedersgäster var Birgit Rosengren-Ahrle och
Leif Ahrle. Birgit Rosengren-Ahrle läste dikter
av Nils Ferlin och berättade om hur Nils Ferlin och Elof Ahrle träffades. Leif Ahrle fyllde
på med roande anekdoter.
Söndagen den 12 augusti hölls Ferlindagen
i Länna. Falupojkarna med Lennars Hökpers
recitatör och Lotta Pålsson sång framträdde
och Esse jansson hälsade alla välkomna.
Nils Ferlin Sällskapet deltog också i ”Sällskapsliv till sjöss” en 23-timmars kryssning
onsdagen den 10 till torsdagen den 11 oktober
tillsammans med 5 andra litterära sällskap
från DELS. En mycket lyckad resa med många
fina framträdanden där Nils Ferlin Sällskapets
program rev ner applåder,
Prisutdelningsmötet ägde rum torsdagen
den 25 oktober på Restaurang Gondolen då
Eeva Kilpi fick Nils Ferlin-priset och Ulf
Bagge Trubadurpriset Eeva Kilpi kunde tyvärr ej närvara men Ulf Bagge och Gisela
Nordell gjorde ett bejublat framträdande. Ove
Engström, Monika Lilja och Sven Lilja framträdde också på ett roligt och mycket underhållande vis.Vid det sedvanliga lotteriet erhöll
alla närvarande varsin Ferlin-tallrik, valfritt

ledamöterna:
Ian Mårtenson, ordförande
Tor Englund, skattmästare
Annika Luttropp, sekreterare
Torsten Arnbro
Ove Engström
Esse Iansson

Karl Rikard Riehardsson
]enny Westerström
Samt av suppleanternaï
Clas-Göran Carlsson, Monika Lilja
Evy Claeson, Vik. Skattmästare
Redaktör för Poste Restante har Esse Iansson
varit.
Revisorer har varit Christer Knutson och Hanneke Appelquist.
Valnämnden har utgjorts av Eric Midfalk
(sammankallande ), Inga Walles och Elisabeth
Iönsson-Österdahl.
Styrelsen har under året haft två ordinarie
sammanträden.
Lördagen den 21 april bjöd Nils Ferlin-5ällskapet på ”lag lärde mig gå på händer" på
Kungliga Biblioteket. Ian Mårtenson inledde
med en presentation av Nils Ferlin, Ove Engström och Torsten Arnbro sjöng tonsättningar
av poeten, Lilian Alïlm OCl1 T0r Englund läste
dikter.
Årsmötet ägde rum Onsdagen den 9 maj i
Restaurang Najaden på Foresta på Lidingö.
Underhållning av vår trubadur Ove._EngStröm, samt med folkmusik av Rune OSter~
dahl och Elisabeth Iönsson-Österdahl på fiol.
LilianAhlm och Tor Englund reciterade dikter
av Nils Ferlin på ett mycket professionellt sätt.

nr,

Styrelsen framför ett varmt tack för alla de
gåvor och bidrag, som inutit under året och
som hjälper till att stärka sällskapets ekonomi.
Speciellt till den som skänkte 50.000 kronor.
Av bredvidstående Resultat- och Balansräkning framgår bland annat;
Att gallgkapet har en sund ekonomi
Att årets bokslut uppvisar ett överskott på
27179314

Att

kassa och bankbehållning uppgår

till

459_()69;73

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknad, som utsetts att granska Nils Ferlin-sällskapets räkenskaper för år 2007, får härmed avge följande revisionsberättelse.
Iag har granskat bokföringen, kontrollerat bankoch postgirosaldon samt bokslutshandlingar.
Beträffande den ekonomiska ställningen per den
31 december 2007 hänvisas till balans- och resultaträkningarna som visar en vinst på 27.179,14
kronor.

BÖC1_<ema_a? förda Wed _°mS°°fg och feVíS_í0nen
har late g1V1tanlednmg UH nagf a anmafkmngaflag ÜHStY1'kef
att balans' och fesultatfaknlngarlaa faststans
att kassören och Styfflsen b_eV11]a5 an5Va1'Sfr1het
för den ekÛn0m1Ska føwaltnmgen-

Stackholm 1 mars 2008
Christer Knutson
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s1d1(a\/1)

Balansrapport
Nils Ferlin Sällskapet (136)

UI$kfIfl$"Dï 658

Period: 0701-0712
Senast registrerade verifikat: 206
Utskriven: 080330 14:20 av bs

Ingående balans
070101

Förändring
0701-0712

533,75

484,45

1

018,20

533,75

484,45

1

018,20

82 404,35
350,00
101 431,10
195 098,39

104 695,00

-350,00
1 653,47
-27 230,78

187 099,35
0,00
103 084,57
167 867,61

Summa kassa och bank

379 283,84

78 767,69

458 051,53

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

379 817,59

79 252,14

459 069,73

SUMMA TILLGÅNGAR

379 817,59

79 252,14

459 069,73

-108 900,66
166,74
0,00
8 439,33

0,00
0,00
8 439,33
-35 618,47

-108 900,66
166,74
8 439,33
-27 179,14

-100 294,59

-27179,14

-127 473,73

-40 000,00
-142 875,00
-27 773,00
0,00

0,00
0,00
-4 000,00
3 177,00

-40 000,00
-142 875,00
-31 773,00
3 177,00

-210 648,00

-823,00

-211 471,00

-68 875,00

-51 250,00

-120 125,00

-68 875,00

-51 250,00

-120 125,00

-379 817,59

-79 252,14

-459 069,73

Konto

Benämning

Utgående balans
071231

TILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
1681

Förskott porton mm AL

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
1920
1930
1940
1950

Postgiro
Nordea Banken
Östgöta Banken CE fond 93826
Östgötabanken

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
2061

2067
2068
2069

Eget kapital
Balanserat resultat
Föreg års resultat
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL
Lángfristiga skulder
2391

2392
2395
2396

Nils Ferlin fonden
Curt Enström fonden
Ständiga medlemmars fond
Ack upplös ständ medlemars fon

Summa långfristiga skulder

Konfristiga skulder
2901

Förutbet medlemsavgifter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

/
VAR GOD OBSERVERA

Medlemi
NILS FERLIN-SÄLLSKAPET

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

blir man genom att satta in arsavg1ften 175 kr

Nils Ferlin-Sällskapets medlemssekreterarez
Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr
113 27 STOCKHOLM -a 03-32 99 84

\

\

/

\

(studerande Och Pmsínärer 125 kr)
På P8 35 21 55'6-

Glöm inte att skriva namn och adress.

\

/
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Resultatrapport

Sid

Nils Ferlin Sällskapet (136)

(av 2)

1

UlSk"lS"Dï 659

Period: 0701-0712
Senast registrerade verifikat: 206
Utskriven: 080330 14:22 av bs

Konto

Benämning

Avvik

Resultat
0701-0712

57,3
0,0
0,0
0,0
0,0
47,6
0,0
54,6
0.7
-0,8

-97%
#%
#%
#%
#%
30%
#%
-28%
-82%
-100%

1 775,00
7 400,00
20 800,00
18 325,00
3 177,00
61 840,00
2 000,00
39 250,00
120,00
0,00

159,4

-3%

154 687,00

154 687,00

0,0
0,0

#%
#%

27,00
4 200,00

27,00
4 200,00

Föregående år
0601-0612

Ackumulerat
0701-0712

(tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning
3010
301006
301007
301008
3011

3012
3013
3014
3018
3020

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter 2006
Medlemsavgifter 2007
Medlemsavgifter 2008
Upplös del av ständ medl fond
Gåvor
Produktionsbidrag
Samkväm och lotterier
Ferlin tallrikar
Räntor

Summa nettoomsättning

1

775,00

7 400,00
20 800,00
18 325,00
3 177,00
61 840,00
2 000,00

39 250,00
120,00
0,00

Övriga rörelseintäkter
3990
3991

Övriga ersättningar och intäkt
lnbetalningar för utredning

Summa övriga rörelseintäkter

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

0,0

#%

4 227,00

4 227,00

159,4

0%

158 914,00

158 914,00

-76,0
-32,0
0,0
-51,8

-16%
-100%
-#%
-33%

-63 750,00
0,00

-266,00
~34 905,00

-63 750,00
0,00
-266,00
-34 905,00

-159,7

«38%

-98 921,00

-98 921,00

-0,3

-2012...

59 993,00

59 993,00

-7,3
-2,5

-62%
11%
-19%

-2 792,05
-1 588,50
-2 011,00

-2 792,05
-1 588,50
-2 011,00

-11,2

-43%

-6 391,55

-6 391,55

3,1

-100%

0,00

0,00

3,1

-100%

0,00

0,00

-167,9

-37%

-105 312,55

-105 312,55

-8,4

-735%

53 601,45

53 601,45

0,0
0,0

#%
-#%

4 737,69

4 737,69

-1 160,00

-1 160,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor

4010
4011

4012
4014

Poste Restante
Stipendier
Priser och diplom
Samkväm

Summa material och varor

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
6090
6250
6530

Övriga kostnader
Postbefordran
Redovisningstjänster

~1,4

Summa övriga externa kostnader

Avskrivningar/nedskrivningar
7810

Avskrivningar

Summa avskrivningar/nedskrivningar

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
8311

8490

Ränteintäkter från bank
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Summa resultat från finansiella investeringar
RES EFTER FINANSIELLA POSTER

Bokslutsdispositioner
8800

Årets utdelade stipendier

Summa bokslutsdispositioner

23

INBIUDAN
Nils Ferlín-sällskapets medlemmar hälsas varmt välkomna till

ÅRSMÖTE
måndagen den 19 maj kl 18.00
Plats: Restaurang Gondolens festväning

Ingång mittemot Katarinahissen
Meny:
Förrätt: Toast Skagen
Varmrätt: Dilamminnanlår med apelsinsenapssås, vit sparris och färsk potatis.
Kaffe med nötfri kaka.
I priset ingår 1 Ramlösa, alternativt lättöl.
V

Priset är 475 kronor per kuvert.

Vinbuffé:

1

glas husets vin,

vitt eller rött 72 kr, aska, husets vin, vitt eller rött 255 kr,
avec från 80

OBS!

kr/ cl.

Vill man ha vegetarisk meny - eller om du är allergiker måste detta anges på inbetalningskortet.

Sedvanligt lotteri, samt underhållning av trubadurer vid kaffet.

Anmälan sker genom insättning av beloppet på Nils Ferlin Sällskapets
Plusgironummer 35 21 55-6 (eller på bifogade Plusgiroblankett) och ska vara
Sällskapet tillhanda senast 13 maj.
OBS! Tänk på att posten tar ett par dagar att girera!

Ange gärna namn och adress, samt ditt telefonnummer på talongen.
Väl mött

till en minnesrik Ferlinaftonl
Styrelsen

Poste Restante Medlemstidning för Nils Ferlin-sällskapet nr 1, 2007
Ordförande:
Ian Mårtenson, Karlaplan 14, 115 20 STOCKHOLM. Tel 08-660 98 39
Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr, 113 27 STOCKHOLM. Tel 08-32 99 84
Sekreterare:
OBS! Ny e-postadress: annika.1uttropp@bredband.net
Vikarierande
skattmästare:
Evy Claeson, Heleneborgsgatan 6 C, 3 trp. 117 32 STOCKHOLM. Tel: 08-84 40 44
Sällskapets plasgirokonto: 35 21 55-6
Redaktör för Poste Restante:
Esse Iansson, Stockholmsvägen 23 C, 761 43 NORRTÄLIE. Tel 0176-26 81 30
Tryck:
Affärstryckeriet, Norrtälje.
V
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