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Nils Ferlin Sällskapets sekreterare, Annika
Luttropp, har av Astrid Linde, Söderköping,
fått en kopia av denna Ferlindikt som Astrid
Linde har i sin ägo. Hon tror att den är
0publíC8raCl OCh Skrivet
”Han skrev den hemma hos min man
Ebbe Linde någon gång på 40-talet, tror jag,
skriven på baksidan av ett brevpapper från
ett litet hotell [Neptun] i Göteborg. Min man

.

bodde då både i Göteborg Och Kglmården och
de träffades emellanåt har jag förstått."
Dikten har dgçk varit publicerad, den ingår i
diktsamlingen ”Goggles”, 1938. Den har även
tonsatts av den nlandssvenske läkaren Sten
Stenius i Kotka
Noterna finns återgivna i Poste Restante nr

2/ 1977,
ESSE

IANSSON

OMSLAGSBILDEN: Ferlinporträttet har utförts av konstnären Sven-Arne ”Höken”
Hökenström, utbildad till kulissmålare vid Kungliga Teatern. Vidare har han studerat vid
Pernbys och Fectors målarskolor, samt varit elev för professor Carl F Reutersvärd. Han har
deltagit i många samlingsutställningar runt om i Sverige, bland annat Moderna museet
1978, Kalmar museum och Millesgården, samt ställt ut i Frankrike, Tyskland, Italien och
USA. 1971 svarade han för ett omtalat skivomslag till Bernt Stafs LP ”Vingslag”.
"Höken" har varit lärare på olika konstskolor och har även bland annat lärt upp en ny
generation grattimålare. För en del år sedan gjorde han världens största graffitimålning,
som fanns med i Guinness rekordbok. Höken bor och har sin ateljé i en gammal anrik
grosshandlarvilla i Norrtälje.
Eftersom omslaget bara trycks i två färger - svart och blått- återges tyvärr inte porträttets
övriga färgnyanser. Foto: ESSE IANSSON
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Ordfördnden har ordet:

Nils Ferlin är
dagsaktuell
INils

Ferlins rika produktion nns inslag

som låter sig appliceras på många situa-

tioner i tillvaron, allt från döden till livet. lbland med djupa stråk av smärta och mörker,
men stundtals finns också en clownaktig
och humoristisk uppsluppenhet. När jag
l'1ärOmdagen tOg fram ”Från ett el<Orrl^1jul"
stod två av dikterna fram i dagsaktuellt ljus.
De är så korta att jag garna återger dern in
exten50_ I ”Herrar på täppan ” Skriver han;

]dn Mårtenson, 0rdfördndeíNíls Ferlín-sällskapet.
Foto: Esse Jansson

mod som har spridit sig genom samhället och
lett till en el<0nOmlSl< l1ärdSmältalStÖrre delen
aV Världen inte hade undgått l\lllS Ferllns
Skärpä bliCl< både för Samhället , rättvisa 0Cl1
för den ”lille", den som råkar ut och kommer
i kläm. Mitt resonemang håller kanske inte
rent litteraturvetenskapligt men jag tycker det
ligger HågOt i detVar nu inte oroliga. Poste Restante har inte
infört en ny ledarsida, det här bara några
Strödda tankar från Ordföranden Oelljag återgår härmed till ordningen och hälsar er alla
hjärtligt välkomna till vårt årsmöte 13 maj.
Väl möttä OCl1 det V01'e l<ärt Om nl kunde
tänka på att VärVa nya medlemmar 1 VårSO-

” Det lustiga hjulet minns jag/fra°n barndomens
mdrkndr alltmer/ Vi kedjdde drmkrok pd krdnsen:
/055 patlaale ingen ngr, "
Dikten följs av ”Klättergroda”: ” Ack, kla'ttergrodd Zilla/ ihärdigt under drens lopp/frdn gren
till gren du krdvldt opp/ Nu står du högt i bnskens
tapp/ men laktar lika illa, ”

Utan någgn Större Övertolkning passar

hang rader in på dagens gamhällgntveckling där klättergrodorna nått högt i sina
finansiella buskage. De har trott sig oövervinneliga, ” 055 puttar ingen ner/' men plötsligt
finner de att de luktar illa. Och det upptäcker
Qrngivningen Också,
lag tror att den girighetskultur och det hög»_>>«»nt:,»4««<«,e;4>«>>.:«<een; f;<:w««,~. «,.»1«\:l.»</c»»~./u-K: %n>««:«,
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Nils och Carl-Emil
Kungliga Biblioteket, Stockholm,
den 23 april kl 18.00 - 20.00.
Biljettförsäljning från 17.30.
Entré 60:-.
Medverkande:

Lilian Ahlm, Rune Englund,
Tor Englund och Ove Engström.

Inledning av Nils Ferlin-Sällskapets
ordförande lan Mårtenson.
Ett program om Nils Ferlin och Carl-Emil Englund - diktarkolleger och vänner.
Nils och Carl-Emil träffades under 1920-talet och de kom att betyda mycket för varandra.
Programmet behandlar deras diktning, liv och vänskap.
VÄLKOMNA!
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Välkomna

till

FERLINDAGEN 2009
pd K]/rkvallen i Länna Roslagen
(en dryg mil söder om Norrtälje)
1'

söndagen den 9 augusti kl 14
OVE OCH BEATRICE
ENGSTRÖM
svarar för ett program om Nils Ferlin

BARFÛTABARN
Programvärd: ESSE IANSSON

Entré 60 kronor Arrangör: Länna hembygdsförening
Perlindagen inleds med temagadstjänst i Länna kyrka kl 12

GÖRAN FRISTORP SLOG IGENOM MED FERLIN I NORGE
I november 2008 anlände per e-post följande
från en nybliven medlem i Nils Ferlin Sällskapet,
Ellinor Ähs, bosatt i Billdal. Hon skriver:
”Som nybliven medlem i föreningen vill
jag vidarebefordra följande information från
en norsk nättidning. Göran Fristorp är ju en
Ferlinstipendiat och det var med Nils Ferlin
som Göran Frisorp slog igenom i Norge. I Norge
är Göran Fristorp en stor artist. Kanske kan ett
samarbete med Göran Fristorp föda några idéer
för att lyfta fram Nils Ferlin?
På
http: / wWW.abcnyheter.no / node / 76561
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läser jag en artikel varifrån jag gjort två urklipp:
øyvind Staveland i plateaktuelle Vamp forteller
om hva platetittelen på det folkekjære bandets
nye album egentlig betyr, om hvor fornøyd han
er med deres nye vokalist og hva han foretrekker
av gamle klassiske band som blir satt opp mot

hverandre.
Tre beste album gjennom tidene?
Robin Williamson & His Merry band: ”]ourneys
Edge", King Crimson: "Red”, Göran Fristorp:
”Göran Fristorp sjunger Nils Ferlin”.
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Ferlin

Två volymer med Nils Ferlins samlade dikter
i blindskrift har överlämnats till Nils Ferlin
Sällskapet. En av volymerna har funnits i Nils
Ferlins ägo. Talboks- och Punktskriftsbiblioteket
i Enskede har fått den av Nils Ferlins systerdotter, Britt Rutberg. Den andra har man fått
tag i från annat håll.
Sten Gustavsson f d bibliotekarie e u för
Talboks- och Punktskriftsbiblioteket kontaktade
Sällskapets sekreterare, Annika Luttropp, och
berättade att böckerna trycktes 1952 av den
dövblinde boktryckaren Harald Thilander
(1877-1958 på uppdrag av Stiftelsen De blindas
bokfond (SBB).
SBB, som alltjämt är verksamt, grundades
1916 av den blinde bankmannen Carl A Thulin
(1879-1948) och dess syfte var att ombesörja
tryckning av kvalificerad fack- och skönlitteratur

att med stipendier stödja unga

De nämnda böckerna bär vittne om SBB:s
omsorgsfullhet. Exempelvis är pagineringen
utförd så att böckerna kan läsas såväl av seende
som punktskriftsläsare. Det lilla formatet gör
att de vackra volymerna starkt erinrar om
konsttryck av vanliga böcker. Titelsidan till
volym I lyder "XLVIlI Nils Ferlin Dikter Band
1, En döddansares visor, Barfotabarn, Goggles.
Stockholm, Stiftelsen de blindas bokfond."
Band II. Samma uppgifter med tillägget: ”Med
många kulörta lyktor", ”Kejsarens papegoja”.
Stig Gustavsson önskar att volymerna
ska bli till glädje för Nils Ferlin Sällskapet.
Deras utgivning gjorde det möjligt för
punktskriftsläsare att ta del av Ferlins vackra
och engagerande poesi. Tidigare har endast
ett från 1940-talet handskrivet exemplar av
”Barfotabarn” funnits att tillgå.
4

PRISUTDELNING PÅ GoNDoLEN
Esss JANSSON

Den 21 oktober utdelades 2008 års Ferlinpris

och Trubadurpris på Gonclolen i Stockholm,
Nils Ferlin Sällskapets ordförande Ian Mårtenson
höll tal till Ferlinpristagaren Birgitta Lillpers och
överlämnade förutom prissumman på 10 000 kronor, blommor och ett diplom med motiveringen
till priset som löd:
"Birgitta Lillpers lyrik innehåller både det
oförväntade och förväntade. Hon är folklig och
behandlar det svenska språket på ett ytterst
fascinerande sätt som gör henne till en av de
nutida stora inom svensk lyrik."
Trubaduren och styrelseledamoten Ove Engström utdelade sedan årets Trubadurpris till
Marie Bergman. Prissumman var 10 000 kronor
och motiveringen på diplomet löd:
”Marie Bergman är en ikon inom svensk musik,
som framför egna och andras verk på ett sätt som
alltid berör lyssnaren. Hennes förhållningssätt till
den svenska vistraditionen visar på kvalitet och
kongenialitet, och med sin unika röst och tillika
Unika Sarr arr hantera gitarren gör der rlerïrïe till
en värdig och självklar mottagare av Nils Ferlin
Sällskapets trubadurpris.”
Efter middagen var det dags för en rad framträdanden som inleddes med att Birgitta Lillpers
reciterade egna dikter och Marie Bergman sjöng
tonsatta Ferlindikter på sitt eget speciella sätt med

Ferlinprístagaren Birgitta Lillpers och sallskapels ordírande
[an M1,-mgn550n_ Foto; Esse jansson

stark inlevelse.
Ove Engström och Monika Lilja bildade duo och
sjöng tillsammans, Rune Österdahl och Elisabeth
Iönsson Österdahl spelade fiol, Tor Englund och
Lilian Ahlm reciterade Ferlindikter, det gjorde
även Karl Rickard Richardsson.
Sammantaget blev det en mycket givande afton
i Nils Ferlins anda.

Birgitta Lillpers ar nominerad till
priset European Poet of Freedom
Tillsammans med sex andra europeiska
författare är Birgitta Lillpers nominerad till
det stora litterära priset European Poet of
Freedom. Det är ett pris som instiftats av
staden Gdansk i Polen och syftet är att befrämja
konstnärligt högtstående poesi som tar upp
frihetsfrågor. Priset är på 275 00 kronor och
delas för första gången ut i mars 2010 under
en litteraturfestival i Gdansk.
ESSE IANSSON
Känn; Kyrkans Tidning

Trubadurpristagaren Marie Bergman hyllades av Ove
Engström. Foto: Esse Iansson
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Möte med Dan Anderson och Nils Ferlin
ANNIKA LUTTROPP

Ietf Pregrêr

med titeln "5VäI'fâ bällder 0Cl”l
DÖddäHSärVlS0r" l ABF-l1USe'f l 5'f0Cl<h0lm
den 15 oktober 2008 möttes Dan Andersson

Lars Iärnemo berättade om DanAnderssons
Adolf Andersson, och läste Dans dikt
”Till min far” (1918) varefter Puch sjöng Dans
min Systgr" ur Svgïtg bgllgd@7f_ Liljan
Ahlm läste så Ferlins ”Tack för brev” ur den
posthuma samlingen En gammal cylinderhatt
(1962).Tor och Lilian reciterade sedan Ferlins,
”En ö1<enbl0mma”, ur samlingen Goggles
Qçh Ove Enggtröm sjöng ”Cirkus” ur
far,

från Dan
Andersson Sällskapet Puch Magnus Olsson
0Cl"l Lars lärrleme 0Cl1 från NilS Ferlln
5ällSl<ê1Pelí Ordförande län lVlårreHS0I1/ ÛVe
Engström, Lilian Ahlm och Tor Englund.
II1fÖI' en
ett 60-tål PGISOIÉIGI'
inledde Ian Mårtenson med att berätta om
Dan Andersson och Nils Ferlin. Tor Englund
berättade om när Nils Ferlin ck höra Harald
Beijer läsa Dan Anderssons Vaggsangen
från Kestina” ur Svarta ballader (1917) och
blev helt trollbunden. Lars Iärnemo läste
Sedan ett avsnitt
dikten'

dikter' Rich Magnus Olssøn sjöng Dan
Anderssøns Per Ols Per Enk' Tor Englund
Iäsäe Ferhns ”Kuckehku _” ur
mål/[ga
kalorta lyktor, (1944), och Ove Engstrom sjong

Tor En lund läste Nils Ferlins h llnin sdikt till Dšn och LilianAhlm läste Ferllins 'ån
död” ur hans debutsamhng En döddmsares

Ferhns ”Den Stora kometen ur Goggles' så
kom man in på Klarakvarterens betydelse
för de båda diktarna och Ove sjöng Ferlins

visor (1930). Ove Engström sjöng Nils Ferlins
,,Mi1Oma ämta
ur En döddansmes vi-S0?
och Puch Magmís Olsson framförde Dan

kuplett ”På Arendorffs tid” ut Med många
kalörta lyktor. Tor berättade om hotell Hellman som var viktigt för Nils Ferlin, och Lars
Iärnemo talade om Dans död på detta hotell.
Puch Magnus Olsson sjöng sedan Dans ”En
spelmans jordafärd” ur Svarta ballader och
Ove Engström framförde Ferlins ”Inte ens -”

OCl'I

A d

FEI'llI1. lVlGClVe1'l(aI'1de Val'

,,

l

,,

S

n ersson Spe mannen ur varm

b

ll

a a

d

G0gglgS_

Så var det dags för några burleska'

_

er

tonsatta

ur Goggles.

Tor berättade sedan om Ferlins ”brödskriveri” och reciterade ”Monolog i månsken”
ur Många kalörta lyktor, varefter Ove sjöng
”En valsmelodi” ur En döddansares visor.

Kärleken ck

ett särskilt kapitel där Lars
Iärnemo berättade om Dans fästmö
Märta Larsson och reciterade en dikt tillägnad
henne. Puch sjöng Dans ”Omkring tiggarn
från Luossa” ur Svarta ballader. Tor och
Lilian växelläste sedan Ferlins kärleksdikter
och Ove sjöng "I folkviseton” ur Från mitt
ekorrl1jal(1957).

Avslutningsvis sjöng de medverkande
samt publiken Ferlins ”Får jag lämna några
blommor" ur den posthuma samlingen
En gammal cylinderhatt. Som extranummer
framförde Puch Magnus Olson Dans
//Jungman Jansson” och Ove Engström sjöng
I/Du har tappat ditt Ord” ur Barfombarn

Nils Ferlin Sdllskapets ordförande, [an Mårtenson inledde
med att berätta om Dan Andersson och Nils Ferlin I ABFhaset.

-
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Pâ scenen

iABF-huset ses Ove Engström, Lars Iärnemo, Lilian Ahlrn, Puch Magnus Olsson och Tor Englund.

medlemmar, vilket är synnerligen välbe-

Publiken var mycket belåten med den
utmärkta föreställningen och Nils Ferlin
Sällskapet värvade ytterligare några nya

|

hövligt.
Foto: Annika Luttropp

Nils Ferlín på gruppbíld från Filipstad
f

lt;

f

.

med familjen Helén och umgicks bland annat
med Axel Helén (längst till vänster) under

AV T0rn Mårgård i lVlarieStad har NilS Ferlin
Sällskapet fått Ovanstående gruppbild, som

har hittats i gömmorna efter ett dödsbo i

1ip5tad5_å1~@n_

Kvinnan längst till höger heter Mari
Andersson och var mor till den legendariske
Carl-Albert Andersson, s-riksdagsman och
ordförande i Stockholms stadsfullmäktige
under mitten av 1900-talet. Carl-Albert
Andgrsggn växte upp i 911 fastighet någgt
hundratal meter från familjen Helens stuga
på Hastaberget

FiliPStad-

Bilden är tagen Utanför en Stuga i Sl<Ogeni
OVre Eril<Sdal, på Haetaberget i FiliPStad-,

förmodligenibörjan av 1930-talet i Samband
med en högtidsdag för Emma Helen eller

l\/lätlldä Helén - ett päl' aV Cla1'I'161'1'IEi lä1'1gSt
frarn på bilden- NilS Ferlin SeS längSt till
höger i bakre raden. Ferlin var nära bekant
7

Olof Holm från DELS hälsade publiken välkommen
Foto: Annika Luttropp.

till Skansen.

På scenen ses

Lilian Ahlm, Tor Englund och Ove Engström.

Lyckad Ferlin-föreställning på Skansen
ANNIKA LUTTROPP
Sällskapets medlemstidning Poste Restante
ut.
Efter pausen inledde Ove Engström
med ”När skönheten kom till byn”. Lilian
Ahlm berättade om dikten som ingår i
diktsamlingen Goggles - som utkom efter
moderns död 1936 - och Tor Englund läste

Underrubriken”Kringettcafébordigamla
Klara” framförde Nils Ferlin Sällskapet
ett program i DELS regi på Skansen den 5
oktober 2008. Medverkande från Sällskapet
var Ove Engström, Lilian Ahlm och Tor
Englund.Trots det regniga vädret kom en
publik på ett 60-tal personer.
Trubaduren Ove Engström inledde med
att framföra ”Med många kulörta lyktor",
ur diktsamlingen med samma titel (1944)
varefter Tor Englund berättade om hur dikten
”En valsmelodi”, ur debutsamlingen En
clöddansares visor (1930), kom till. Ove sjöng
sedan Lille Bror Söderlundhs tonsättning av
dikten.

dikten "Goggles".

()ve

framförde så ”I livets villervalla”
ur En döddansares visor. Tor och Lilian
berättade om Nils Ferlin Sällskapet och läste
sedan dikten ”Drömmar” (_ .Ur oro kan det
.) ur samlingen
skirnra och gro, min vän
.

.

Med många kalörta lyktor. Ove berättade att
Nils Ferlin tyckte att ordet ”oro” var svenska
språkets viktigaste ord, varefter han sjöng
”Av ständig oro” ur Barfotabarn (1933), samt
”En skålibröder”, tonsatt av Tor Bergner, ur

Lilian

berättade om Café
Cosmopolite och Ove sjöng ”På Arendorffs
tid", ur Med många kulörta lyktor. Därefter
växelläste Tor och Lilian Nils Ferlins
kärleksdikter och Ove sjöng ”I folkviseton"
ur Från mitt ekorrlijul (1957). Tor berättade
sedan om Nils Ferlins mor ochOve framförde
”Cirkus” ur Goggles (1938), varefter han
avslutade den första delen av programmet
med att berätta om och sedan framföra ”Den
stora kometen" ur Goggles.
Ipausen kunde publiken köpa CD-skivor
och beställa Ferlin-tallrikar. Vidare delades
Tor

och

.

Kejsarens papegoja (1951).

Programmet avslutades med att Ove,

Lilian och Tor tillsammans med publiken
sjöng ”Fårjag lämna några blommor", ur den
posthuma samlingen En gammal cylinderkatt
(1962).

En mycket lyckad föreställning där
Sällskapet även lyckades värva era nya
medlemmar.
8

Några rader i Magnus Iungbloms anda
LENNART HÖKPERS

vid ett par tillfällen

så har vi (Falupojkarna med Lennart och Lotta ) haft förmånen att tå framföra vara program på Senl'
orboendet Britsarvsgården i Falun. Bägge
gångerna så har vi kombinerat musiken och
berättelserna med utställning av allehanda
litteratur och foton om framförallt Nils Fer-

Skick
ligašce kristendomslärare soiln vårt land har haft'
jnlrnnr pnrnskog

så reste du/ Magnus lwtålalbmf stlllsflmt

lin

.

..

0

till

Ûltaml Ott'

Narmare röster har talat och tolkat det stora
da 'ort
Sonålsdningsman och som herde. - Sjalv tvivlade
nn I-bland

0

Blancl pubhken bagge gangerna Sa har
Sven-Goran Lundberg med hustru Nunne
rëlítnïtåïrnreetäilšngërggf 87t'_a:llïgt:n;3fil_rt::tt2titÉ1r
ar
yr 10 a e 1 1
1
-

Och tyckte din gärning tecknad som ett kryss

han tog realexamen vid samrealskolan (numera Ferlmskolan) 1940.
Vid det sista tillfället när vi framförde vårt
program ”Från Luossa till Klara - ett díktarmöte”. Ett möte mellan Dan Andersson och
Nils Ferlin så fick jag mig en pratstund med
Sven-Göran.

.ltullklmde Samt'
Langt hade da till de trygga, till Vi Som Ar
Säkra på Ant
Fast du vandrade nn-nn-gt på J-Orden J-ann-Sk
,

.

,

Z-

Uârdnd gestalt,

Frid ünskdr jdg dej och vild, men förs dd dv
harpospel

En dag ar det kanske ej minst för ökenstandernas del.

oss börja från

Sven-Göran berattar vidare:
"lalmar Fnrnskbg Var sem tldlgare nalnnts
rektor på skolan och för oss elever var han
mest känd för sina kartor, bland annat Norden' een Varldskartbrf sern tanns l de tlesta
skolor i landet vid den tiden. Och att han var
törtattare Vlste Vl ln OmEn bestaende nnnnesblld aV Magnus
lflnngblbrn Var att nan Var en _rnYel<et tbrnarn'
l1g larare, V1 hade honom 1 modersmalet,
historia och kr1stendom. Vi kom nästan alltid

början...
I realskolan i Filipstad hade Nils Ferlin och

Men lat

,

Lundberg, och manga med hO_
nom en mycket alskad och uppskattad lärare
imodersmålet, historia och kristendom, doktor Magnus ]ungb1Om_
I diktsamlingen Kejsarens papegoja finns en
minnesdikt till den uppskattade läraren och
som underrubrik står ett citat ur rektor Ialmar
puruskogs Vackra minnesorrr
Utdrag ur boken Nils jrernn nn-nnen Sk0jkn,n_
raten av Gustaf Andborg ( Stockholm 1970):
”I klass VI blev vi åter bänkkamrater och
vi fick Magnus Iungbom som lärareimodersmålet och kristendom. 'Här är en som skrivit
hela uppsatsen på vers', sa doktor Iungblom
en dag, 'och det får han gärna fortsätta med/
Det var förstås Nils lohan Einar. ]ag var på
besök hos Nils i diktarhemmet i Norrboda
den kvällen då han skrev sin minnesdikt till
Magnus Iungblom.
]ag märkte att han hade någonting på gång
och gick därför upp på gästrummet och lade
mig ganska tidigt, klockan var bara elva.
Klockan tolv kom Nils upp och satte sig på
sängkanten som han brukade göra, rökte en
stund och så läste han:
5Ven_ Göran

bra Överrens ben nan atnlbt en stor respekt
bland oss eleverl ag Var med rnln syster ett tlertal ganger
nernnla nes tannllen Llnngblbrnf bland annat
Vld lnlgransblnndrlngar-

Med kl0Cl<6lrl i hand
Om vintern fick vi vara ute ”på stan” till
klockan nio om kvällen. Under sommarhalvåret fick vi en timme extra alltså till klockan
tio som längst.
Ljungblom hade för vana att allt som oftast
förlägga sina kvällspromenader just vid den
tiden, och klockan hade haniberedskap, för
att se så att inte några av hans lärjungar var
Parts nå nästa Sida
9

En skrift som väcker minnen
från en gängen tid.

Filípstddsbon Sven-Göran
Lundberg med boken ”Fabiuns
poesidlbum”. I bakgrunden
syns ndgrd bilder från
fotoutstdllningen om Ferlin.
Boken ingick i de bokbord med
F. d

Ferlinlitterdtur som Udr med
vid programmet ”Med många
kulörtd lyktor” på Britsarvsgården iFdl1/in.

Foto: Lennart Hökpers

blickade ut över himlavalvet som han fick
inspiration till en av sina dikter i den första
diktsamlingen 1930, nämligen ”Stjärnorna
kvittar det lika”.
- Magnus var aldrig vresig eller ovänlig
trots att han gav oss tillsägelser, berättar SvenGöran vidare. Det var mycket det som gjorde
att han vann elevernas respekt och förtroende.
Måhända var han en nydanare i pedagogik
och sättet att se på oss elever. Hans hustru
Cally var också lärare i engelska språket.
-Min far Hilding Lundberg (född 1887) var
boktryckare och chef för Filipstads stads- och
Bergslags tidning. Han var med och grundade
Filipstads Gille 1932.
Bland dem som var anställda hos min far
märktes bland andra ”Tryckar-Pelle", alias P.
Th. Pettersson. Han lever kvar i de flesta Ferlinvänners minne från dikten ”Syner i lövsprickningen” (En döçldfmaareg visar 1930),
- En annan profil, även han känd från
samma dikt var ju ”Bagar-Harald”. Han blev
bekant för mig i och med att jag under folkskoletiden var klasskamrat med hans barn,
ja, det var några rader i Magnus jungbloms

ute och ”sprang på stan” för sent om kvällarna.
- Iag minns särskilt en gång när jag och en
kamrat var ute med ”damsällskap”. Vi gick
runt den så kallade ”Storbroronden”.
- Vi höll väl inte så noga reda på tiden, och
när klockan hade passerat nio med fem minuter så mötte vi naturligtvis Magnus Ljungblom
iegen hög person med klockanihanden. Han
påtalade då det olämpliga med att vara ute så
sent som fem över nio om kvällen. "Bege er
hem å det snaraste”, uppmanade han oss,
vilket vi naturligtvis gjorde, för att läsa på
morgondagens läxa som vi naturligtvis kunde
klanderfritt efterföljande dag.
Stj¿í1”1fL0rrl6l kvittar det lika. ..
Sven-Göran ser likheten tjugo år tillbaks i tiden när Ferlin själv var elev vid skolan och
han hade en fysikmagister vars namn är okänt,
som en stjärnklar kväll tog med sig eleverna
ut på en sen kvällsvandring i syfte att studera
himlavalvet med alla stjärnor. Klockan hade
Väl gOtt OCl'1 Väl passerat niO när Nils utbrast
”magistern, vi får inte vara ute längre, klockan är över nio, Iungblom kan komma."
Fysikmagistern fann för gott att avbryta sin
rundvandrande lektion om himlakropparna
och se till att eleverna kom hem, var och en
till sitt. Vem vet, det var kanske där när Nils

anda.
Och jag som dalkarl har fått mig till livs ett
stycke kulturhistoria från den lilla bergslagsstaden som omges av sjöarna Daglösen, Färnsjön och Lersjön. Ferlins stad då liksom nu.
10

Jag har min sång
(Stig Warren)

Andante

Sång

Åiï

Ove Engström
|

'f

'Q

:

.+.

Q)

Jag har min
8

3D]

GUI

t

i

sång

Å

lffjä

P*

|

H

I

Ü

för lo rad

en

I

.FH
l

skog.

Gmaj 7

anl

CTU

F,¶

GD]
|

Cmaj7

Vi

I

Q)

Q

In

stig

am

em

I
V

ljus?
32

skim-ran-

em

em

|

blus.

40

Ål
Q)

..

ll-E

6

FI

att jag kan

4

som ett brus

i

If

Och där med

skog.

âret
em

.Q

|

då,

CIH

bi>

var-je

am

P.

steg jag sjunker

D7

un - ga

tyst

av in gen

Cmaj7

dunk- let

mellan trä den

š

kysst

n16

ord

,_

sång

i

en

'f

”W

kan jag le än

sedd,-nog

H7

am6

ly - ser

1

för-lo-rad

ø=U
.

|

som

H

4.

'|

av

L

men jag tyc-ker

musa,-au.a.t.a ,li
.

|

I

J

:

.-1

Gma_i7

|

míí

som om i

21

E

bland min

-

I

J

gam mal,

(:U1a.7
J

.

fw Elin :fw

ím

J

hö - ra

Gfn aj7

E

.

och jag är

kjol och

ha de

am

P*

I

i ett ö-ken- land

- sen

|

A

64

tli

stalt. Hon

-

”tår

em

- skim ran de av

'l
ick-ge

i

sång

I

q

Cmaj_7

|

am

'F

'

:Hm

F
äl-va,

En fe, en

E

Ö

de. Det var min

'Q

,

.

a

al

rik-tigt en-sam

ald - rig

var

f
Mid

gång.

I

J

a H1

48

56

vil

Nu är jag

em

nog

ål

gå

|

-

am

Gmaj 7

F__:

I

I

För vis so

šwä

Vi

I)7

-

jag

och

4

nå-gon kom en

där

l

C111

»

Jag minns en

|

afn

är.L F 4 .t 3

I

då.

log,

F

Ed 'av

l

5

som jag tyck-te

- den

H7

MI16
|

-4

J J

enl

<1

24

or

de vack ra

blå
16

'Q

trä den lyste

mel-lan

dunk let

|

l

ïïßm

Bg'

|

F

mycket, myc-ket

H

2008

(Se även nästa sida)
11

BARFOTABARN - Ferlinprogram
med Ove och Beatrice Engström
På Ferlindagen i Länna i Roslagen den 9

och har belönats med bland annat. Nils Ferlinsällskapets Trubadurpris, Visans Vänners
Stipendium och Stiftelsen Svensk Tonkonsts

augusti i år framförs programmet ”Barfotabarn” av sångaren och kompositören Ove
Engström och hans skönsjungande dotter Beatrice. ”Barfotabarn” är en personlig, initierad
och omväxlande föreställning om Nils Ferlin,
Sveriges mest tonsatte poet. Här bjuds naturligtvis på många av de älskade visorna som
Barfotabarn, Pä Arendorfs tid, I folkviseton med
era men också på okända och överraskande
sidor hos den folkkäre skalden.
Bland annat får vi möta Sveriges första
kvinnliga Ferlintonsättare och vi får höra
unge gossen Nils första dikt. Ove sjunger
också, i egen tonsättning, Katten i Penningby,
den enda dikt Nils Ferlin skrev till sin älskade
katt Pellejöns,

Hedersstipendium.
Mest känd har Ove blivit för sitt ovanliga
röstomfång, som han till och med fått äran att
visa upp i rysk TV, där han där han fick äran
att sjunga den ryska folkvisan Entonigt ringer
den lilla klockan, för 100 miljoner tittare.
Beatrice Engström, Oves sångbegåvade
dotter är född 1984 och har gått Södra Latins
solosånglinje. Hon har också studerat sång,
dans och drama på Kulturamas musikalskola
iStockholm.
Beatrice har tagit examen på Wendelsbergs
show- och musikallinje i Göteborg. Hon har
också genomgått Södra Latins yrkessångarlinje där tidigare artister som Carola och Peter
Iöback gått. Beatrice har gjort både radiooch TV-debut och vunnit en talangtävling i
Stockholms Konserthus då hon sjöng Benny
Anderssons ”Älska mig för denjag är” på ett,
enligt juryn, alldeles hänförande sätt.

Bakgrundsdata:

Ove Engström är sångare och kompositör.
Han har varit yrkessångare sedan 1972 och
har gjort över 6 000 viskonserter och 22
skivalbum. Han är känd för sin förmåga att
tolka och tonsätta våra svenska visdiktare

qi»

JAG HAR MIN SANG

4-É

Och där med varje steg jag sjunker tyst,
av ingen sedd, nog kan jag le ändä,
som om i dunklet mellan träden kysst
av ord som lyser mycket, mycket blä.

Text: Stig Warren

Musik: Ove Engström
]ag har min säng i en förlorad skog.
I dunklet mellan träden lyste blä
de vackra orden som jag tyckte log,

Stig Warren född 1912, död 1994,

tilldelades Ferlinpriset 1974

och jag var aldrig riktigt ensam dä.
Iag minns en stig där nägon kom en gäng.
En fe, en älva, skimrande av ljus?

Blbliogmfíï
I-Wets hoåa Vlsa 1937

Förvisso skimrande! Det var min säng

Pensionärer 1971
Röd gubbe 1974

iickgestalt. Hon hade kjol och blus.
Nu är jag vilsen i ett ökenland
och jag är gammal, men jag tycker nog
att jag kan höra som ett brus ibland
min unga säng i en förlorad skog.

Monoliten 1977
Brevduvan från dödsriket och andra
berättelser 1977

Monika 1978
Barnet i människoskogen 1982
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Idrottens betydelse för Nils Ferlins diktning
AV LASSE SANDLIN

De

många kulörta lyktornas, barfotabarnens, de mycket fattiga och de magra
döddansarnas diktare Nils Iohan Einar
Ferlin var också en idrottens man. Inte bara
fotbollsspelare som jag fått för mej, när jag
sökte stipendium för att utröna ”Fotbollens
betydelse för Nils Ferlins diktning”. Rätta
rubriken skulle ha varit Idrottens betydelse
för Nils Ferlins diktning". Eller kanske skulle
o
o
man välja de tva rader som den skanske
poeten Ian Mårtenson så vackert skrivit i
riktning Lennart Strandberg:
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Vad är val 100 meter i Berlin
mot 10,3 rader av Ferlin?

”Sportens betydelse för Nils Ferlin kan man
nog inte överskatta", skriver vår största
Ferlin-kännare Ienny Westerström i sin bok
Nils Ferlin - Ett diktarliv, som 1998 kom ut
till 100-årsminnet av skaldens födelse (han
..

-

foddes 1 Karlstad 11 december 1898)' lenny
Westerström rörklarar detta med arr Ferlllls
Sällsynta talanger på Området l<OIn 1 faS IneCl
idrottens utveckling till folkrörejsa
På Teaterbio rafen i Fin Stad kunde
g

P

levande bllder rråll l-lorlclolros
1908, med bland annat italienaren Dorando
Pietris stapplande målgång i maratonloppet.
Bysjagsmåjen ck nya regler SO1skenS_O5 i

man

se

Stockholm 1912 var en viktigI manifestation

i enoch som
ålder att absorbera allt som sas
Sk1.eVS_

Bakgrunden
Nils var den förste i sin släkt som på allvar
sysslade med idrott. Pappa Iohan Albert
hade varit journalist, farfar ]ohan präst,
och farfars far Anders Iönsson bonde och
l<lOCl<a1'e, Oll3ygga]fe OCl'1 björnjägare i en Och
SammaperSOn_AnnarS förSÖktemammaE1in
.
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Nathaha tldlgt leda ln Ns Intresse pa hte
mlUkarekr0PPSÖVnlngar Och/medanramlllen
fortfarande bodde i Karlstad, prövade hon
att Sätta Nils i danSSkOja_

Hon tog Nils med sig och köpte för
ändamålet speciella skor. Men när de båda

li'
¿

V

Pâ 1920-talet var Nils Ferlin en av de basta fotbollsspelarna i
Filipstads AIS. Den här teckningen, som finns med i ”En bok
om Filipstad", gjordes pd den tiden och berättar om mysteriet
med den försvunna fotbollströjan, Lagledaren hade förgäves
efterlyst en av tröjorna under en veckas tid och laget fick dka till
en bortamatch med en tröjaför litet. Iomklddníngsrammet löste
sig dock mysteriet. Under skjortbrostet och losmanschetterna
hade Nils Ferlin namligenfotbollströjan som anderstall!

på hemvägen passerade Klarabronf ska Nils
ha släppt ner skopaketet i Klarälven, och så
var de dansorplanerna ur varlden.
P

att bli sin egen och inträda som redaktör
för Bergslagen, Filipstads och Värmlands
allmänna Nyhets- och Annonsblad. I. A.
Ferllll Slår Sem redaktör rör rlelrllllgell
Bergslagen rråll 7 allgllerl l9O8 rlll 28 lllal
l9O9- Men rlellllllgarlla Var rlPPellbarllgerl
I detta nummer av Poste Restante publicerar vi
första delen av Lasse Sandlins högintressanta
redogörelse för den betydelse som idrotten haft
för Nils Ferlins diktning. Det är en omfattande
forskning som ligger bakom och resultatet har
blivit ett digert material.
På grund av utrymmesskäl delas den upp i
avsnitt och kommer att gå som följetong i Poste
Restanteiett ertal nummer framöver.

Filipstads Tidning, som den 1850 grundade tidningen numera heter, har sitt kontor i Finnhyttan några kilometer utanför
Filipstad, och där fick jag stor hjälp att gräva
i gamla lägg och klipp av framförallt Rolf
l\/lårth, medlem i Ferlin-gruppen 0Ch 1999
års Ferlin-pristagare i trubadurklassen, men
också av Lena Richardsson, författare till
mästerverket om 0Filipstads-idrotten, den
430 sidor tjocka Arhundradets idrottsbok
(2000) och chefredaktör ]an Bergstam. I fortsättningen får Filipstads Tidning heta FT.

för många för den lilla staden, och det bolag
som gav ut Bergslagen gick i konkurs våren
1909. Trots sitt goda renommé och sina fina
vitsord fick pappan inget nytt jobb, och den
12 oktober 1909 hittades ]ohan Albert Ferlin,
46 år gammal, drunknad i Klarälven,
I visionen om det goda livet kom idrotten
för Nils och hans kamrater att fylla en viktig
plats. Idrotten blev till ett nav kring vilken
en ganska osorterad tillvaro snurrade. För
den första generationen idrottande småfolk
var det en frihetsrörelse, en egen oas där
man kunde leva ut. Där fanns, i motsats till
samhället i övrigt, inga begränsningar utom

.

Stort A

.

I G-1/mnas tik

Gymnasten Ferlins stor et kan direkt skådas
1
fealexamensbetygetf Sem möltigen kan
bet1'a1<taS S0m Olamnt men där man ändå
måste konstatera att Nils lohan Einar Ferlin
ek högre betyg í ämnet Gymnastik än 1
ämnet M0Ctel'Små1ï
Kristendom AB
Moctersmåt a
Tyska B
Engelska B
Historia AB
Geografi a

den egna för-rnågan_
Redan i de tidigaste barnaåren visade han
stor livlighet, hans gymnastiska färdigheter
var påfallande, och Öknarnnet ”lïlugan”
säkert mycket träffande.Ferlinvar påfallande
mångsidig som idrottsman. En elitgymnast
sorn förenade styrka och smidighet, och vars
mangsidighetbäst syntes inom frndrotten, där
han samma dag kunde ses tävla i kastgrenar
som diskus, kula och spjut, hoppgrenarna
längd, höjd, stav och tresteg samt löpningar
på så skilda distanser som 400 och 10.000
meter. På samma dag!
I hemstaden försökte han starta ett
boxningsinstitut, han var med om att i protest
mot IFK Filipstads alla värvningar starta
utbrytarlaget Filipstads Sportklubb, han
kunde hänga sju timmar i krokig arm, och
var vid 46 års ålder fortfarande en så skicklig
akrobat att han, sen han trillat ut genom ett
fönster tre trappor upp t Klar-a_kVarterep,
kunde hänga dar mot husvaggep t era
minuter, innan räddningen kom. Varsågoda
_ detta ar i ett antal kapitel av Olika japgd
historien om den idrottsman som med tiden
blev var fejkkaraste poet

Matematik B
Biologi B
Fysik C
Kemi C
Gymnastik A

Hit

B

Uppförande

B

Realexamen tog han våren 1914, och Nils ck
inte bara högsta möjliga betyg utan också ett

gYmna5ÜkPfemium Påmkfonof- 5Y5te1' Ruth
harberättatomhur stolthonvaröverbrodern,

när Sk01an hade gYmna5ÜkaVS1utning- Då
den vanliga uppvisningen var över, kom en
särskild avdelnin med Nils och kamraten
Gustaf Andborg -goch lillasyster skriver:
Den uppvisning dessa båda pojkar höll
nÖfde mera hemma På Cí1'l<L1Sa1fenan än i
gymnastiksalen. Båda var fulländade små
akrobater. Hela gymnastiksalen skakade av
applåderNÜS Val" 10 ål", nal" familjen flyttade till
Fílilßtad, OC11 detVa1' där Cí1^l<L1S Tigefbfand
såg dagens ljus i familjens Ferlins Vedbod.
Ferlin var inte bara direktör för denna cirkus
utan tillhörde också ensemblen som gick

så g]Ö7”de jag
lag har läst, och jag har rest. ]ag har besökt
Köpenhamn, Lund, Göteborg och Filipstad.
]ag har gravt i tidninggarkiv i Filipstad
och Steekhelnq, suttit på bibliotek i Lund,
Göteborg och Filipstad. En fullständig
källförteckning följer i slutet, men det är
framför allt i Filipstads Stads och Bergslags
Tidning, Sem jag _ een andra före rnej
- kunnat hämta upplysningar om idrotten i
Filipstad under de aktuella åren
14

Nils Ferlin som högerinner, andre från viinster, hans favoritplats
pd gruppfoton.

Observera bruket att ha
tröjan utanpå byxorna.

på händer, slog volter och utförde diverse
trapetsövningar. Eller som det står i de första
verserna av dikten ”Cirkus” ur Goggles:

Men överlärare Hellgren var också den
som ställde till med andra Övningar både
på idrottsplatsen och i skidspåret. Bäste
vännen Gustaf Andborg har vittnat om
hur de tillsammans brukade valla skidorna
över lågorna innanför masugnskransen i
Storbrohyttan. De litterära och gymnastiska
anlagen verkar också ha följts åt, vilket bland
annat de två skolkamraterna Erik Reinholdz
och Thure Lundberg har berättat om:
- Nils kunde stå och deklamera på en
grushög på skolgården, och i nästa ögonblick
slog han volter på grushögen!
De två kamraterna kunde också intyga,
att Nils var ”stark, vig och villig att tampas
med",

jag larde mej gd pd händer
strax ma°ste mamma se.
Hon var den irndmsta publiken.
Fem öre tog jag entré.

Det held var bara ett vßßlßkjul
men störde ej minsta grand.
Och cirkusens namn var prdktigt:
Den hette Tigerbrand.
Succén var klappad och given,
parketten glad och förnöjd.
Men cirkusartistens bana
blev ganska brant och fördröjd.

Dmghlalp av Emil N07/Zander
Gossen Nils var tidigt igång med sin

Ratt illa for han i världen

diktartalang och redan i skolan använde
han den till att skoja med sina lärare och om
skolans orättvisor. Som i den här Visan där
Nils, idrottsintresserad som han var, tagit
draghjälp av Emil Norlander som till sin revy
på Mosebacke nyåret 1913 skrivit en illasinnad
Visa om Sigge Iacobsson, maratonlöparen
som trots en heroisk insats inte uppfyllt alla
stora svenska förhoppningar vid maran i
Stockholms-OS 1912. Han hade inte uthärdat
hettan, fått skoskav efter halva sträckan och

och mager blev han och skral.

Men ett-tu-tre -hur det kom
ck han upp en saltomortal.

sej,

I skolan hade Nils en älskad gymnastiklärare
i Otto Hellgren. Den självsvåldige trädklättraren och cirkusdirektören hade med tiden
utvecklats till en formlig akrobat som brukade
få göra solonummer i gymnastiksalen, där
han ofta framkallade väldiga applåder.
15

I

tjatade om hur tacksam han borde vara för att
få gå där. Att Ferlins båda systrar, storasyster
Lisa och lillasyster Ruth, ofta hamnade i
kläm, när han skolkade från skolan eftersom
idrottsplatsen eller skidspåret kändes mer
lockande, har Ruth Hladisch berättat om i
kapitlet ”Min Bror Nils ” i den minnesbok
som Värmlands Museum gav ut 1978:
Ia, det var inte lätt att vara syster till Nils.
Om han en morgon fick för stark längtan
till idrottsplatsen gick han dit istället för till
skolan. Var det skidföre kunde han ge sig på
en tur på skidor. Då var det ganska besvärligt
många gånger att vid tillfrågan var Nils var,
stå där och stamma: ”]a, jag vet inte, han var
rätt så bra, då jag gick hemifrån, men han
har kanske blivit dålig." När Nils senare på
dagen dök upp i skolan och blev tillfrågad
om han varit sjuk, svarade han alltid:
”Nej, jag har varit på idrottsplan” eller
”Nej, jag har åkt skidor”. Detta svar kan
synas uppnosigt, men det var bara resultat av
uppfostran. Vi var inte strängt uppfostrade,
men att vi skulle tala sanning var något
som både pappa och mamma obönhörligt
(poïtsättmg mi-sm nummer)
fordrade.

”bara” bvit sexa 1 må1_ Om än bäste europé
Emil Ngrlandef gkaldade;
b
A S_ _S,
,' läge, lgfge am S50”
ck tjhck t W mamwn
för vägarna var långa flom
och Skorna dom var mmglf dom

han Sprang' han sl”/,¿l_7_/lg Sa svetten rann
men han blev bara Sjätte man'
Och Nils Ferlin, då knappt 15 år, förädlade

texten för att passa lärarna i Filipstad:
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Om lamma' de.t ma val bli mlttfall'
Ef blßlnd deml/ms dom minsta
1./attwía' D0,,Ck __ ett W till
jag nïaste dmfordm'
_ _ _

,,

gch mmm I'

.pçšâeïssjm

an Sprang, W 6]

e

am (ln

1

min ïmjçmmle dockpmkrmg

är

11'

for

.mgemll/lg

jl en Silrmgm/e

som blev en Vaslmddare'

Skolan var knappast centrum i Nils Ferlins
värld. Kanske just beroende på att så många

Nya medlemmar

M-M

Ove Andersson, Pipersgatan 28,

3

1'

GÄVOR TILL NILS FERLIN-SÄLLSKAPET

trp

Staffan Atterhall

200.

Ena Bryn, Baiaersgztnn 1, 264 ss KLIPPAN
Ann Gustafsson, Björkvallavägen 16

51åVaf d Axensfen
HL1gO BEllOVaI'I'e

20011753-

194 36 UPPLAINDS VÖSBYU
Aiåcllârâgošlåšlcellšliïzóïšälin Grondahlsvagen 188, 4 trp

Paul Danielsson
Inga_Lí'sa Elthammar

200:-

One Fndberg
Henry Iserman

100:75:-

112 28

STOCKHOLM

Carl Bertil Fridström, Backvägen
169 55 SOLNA

6, 1

trp

1<mfI°haHSS°n
Bl L1heb1a_d
Gunnar Llmdal
Karl-GÖSta Lundgren
K_G Lundgren
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Anders Hagman, Bollmoravägen 2, 135 40 TYRESÖ
Anne Hanen, Lör Pånö 3, 749 51 GRILLBY
Nils G, Iönsson, Tegelvägen 2, 227 30 LUND
Gabriella Krogius, Teknikringen 70
114 28 STOCKHOLM
Björn Malmgren, soivägen 17, 761 64 NORRTÄLJE
one Nilsson, Hövägen sz, 263 53 LERBERGET
Lars-Olof Norqvist, Kragvägen 80, 904 41 RÖBÄCK
FALIJN
Lotta Pålsson, Kopparvägen 35 A, 761
Sven Sjöberg, Knotavägen 44, 723 52 VASTERAS
Gunnel Svensson Björkvall, Olvonvägen 4
194 65 UPPLANDS VASBY
Mats Thunström, Harpsundsvägen 127, 3 trp

._

Goran Palm
5V@ Flex Peterson

”Sf

175'_
200120013()O¿_

75”
1751-

LaI'S TÖ1“nl;')lOII1

75.-

Per Unsgaard

25¿_

Kerstin Wihk
..

Ovnåa åäV0f
Totalt

50___

-M
'

8251-

3 3502Styrelsen fmmjör sitt varma tuckfór gåvorna!

BANDHAGEN
Lvuíße Th0tt-Grunde, Karlaplan 18
115 20 STOCKHOLM
lan-Erik Wallman/ Epluda Fofnå
124 58

590 33 BORENSBERG

125:_

GLÖM INTE att värva medlemmar till
NILS PERLIN SÄLLSKAPET!

«
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008
Nils Ferlin Sällskapet har efter årsmötet 2007 - som
ägde rum i Restaurang Gondolens Festvåning bestått av de ordinarie ledamöternai
Jan Mårtenson, ordförande
Tor Englund, skattmästare
Annika Luttropp, sekreterare

samlats. Här medverkade också Esse ]ansson som
berättade om Nils Ferlins år i Länna där han var
bosatt den sista fjärdedelen av sitt liv. Sammantaget
blev det en hellyckad dag med många positiva ord
om såväl gudstjänsten som Ferlindagen.
Nils Ferlin Sällskapet deltog i DELS uppträdande
på Skansen, söndagen den 5 oktober. Ove Engström,
Tor Englund och Lilian Ahlm framförde programmet
”Kring ett cafébord i Gamla Klara" för ett 60-tal
åhörare som trotsat Vädrets makter och som njöt till
fullo av det fina framträdandet.
Nils Ferlin Sällskapet framträdde också i medverkande med Dan Andersson Sällskapet på ABFhuset i Stockholm den 15 oktober. Programmet
hade titeln ”Svarta ballader och döddansarvisor/'
Ian Mårtenson inledde med att på ett fängslande
sätt beskriva likheterna mellan Nils Ferlin och Dan
Andersson, Vidare medverkade Lars Iärnemo och
Puch Magnus Olsson från Dan Andersson Sällskapet
och Ove Engström, Tor Englund och Lilian Ahlm
från Nils Ferlin Sällskapet. Även här var det ett 60tal i publiken som mottog det digra och omväxlande
programmet med rungande applåder.
Prisutdelningsmötet ägde rum den 21 oktober
på Restaurang Gondolen där Birgitta Lillpers
fick ta emot Ferlinpriset och Marie Bergman Trubadurpriset Birgitta Lillpers läste ur en egen diktsamling och Marie Bergman gjorde ett bejublat framträdande. Ove Engström och Monika Lilja sjöng
tillsammans, Rune Österdahl och Elisabeth Iönsson
Österdahl spelade ol och Elisabeth ”kulade” också
tonsäkert. Tor Englund och Lilian Ahlm läste dikter
på ett roligt och underhållande sätt och Karl Rikard
Richardsson reciterade Ferlindikter. Vidare var det
sedvanligt lotteri. Styrelsen framför ett varmt tack
för alla gåvor och bidrag som inutit under året och
som hjälper till att förstärka Sällskapets ekonomi. Av
Resultat- och Balansräkning framgår bland annat:
att Sällskapet har en sund ekonomi.
att årets bokslut uppvisar ett underskott på

Ove Engström
Esse lansson

Monika Lilja
Karl Rikard Richardsson
Ienny Westerström
Samt av suppleanterna:
Clas-Göran Carlsson
Evy Claeson, vik. skattmästare
Göran Palm

Adjungerade styrelseledamöter:
Rolf Mårth och Iimmy Svensson.
Redaktör för Poste Restante har Esse jansson varit.
Revisorer har varit Christer Knutsson och Hanneke
Appelquist.
Valnämnden har utgjorts av Eric Midfalk, sammankallande, Inga Walles och Elisabeth ]önsson-Österdahl.
Styrelsen har under året haft två ordinarie sammanträden.
Den 25 mars 2008 överlämnade Annika Luttropp
tavlorna med Nils Ferlins brev till Vilhelm Moberg
till Dlngrid Svensson på Kungliga Biblioteket.
Arsmötet ägde rum den 19 maj på Restaurang
Gondolen. För underhållningen svarade trubaduren
Staffan Atterhall och Lennart Hökpers, Karl Rikard
Richardsson, Tor Englund och Lilian Ahlm reciterade
Ferlin-dikter. Ove Engström avslutade med Sin egen
tonsättning av Nils Ferlins Ölandsvals.
Söndagen den 10 augusti rades Ferlindagen
i Länna i Roslagen som arrangeras av Länna
hembygdsförening. Den inleddes med temagudstjänst i kyrkan som leddes av prästen Roland Lilja
och där Esse ]ansson svarade för en betraktelse om
Nils Ferlin och hans inställning till religionen, om
hans tro och tvivel.
Trubaduren Ulf Bagge gjorde sedan ett bejublat
framträdande vid själva Ferlindagen som hölls på
Kyrkvallen där en publik på cirka 160 personer

kr 25 09O:16.
att kassa OCl^l bankbehållníng Uppgåf till
kr443,627:57.
ANNIKA LUTTROPP, sekreterare

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknad, som utsetts att granska Nils
Ferlin Sällskapets räkenskaper för år 2008, får
härmed avge följande revisionsberättelse.
lag har granskat bokföringen, kontrollerat bankoch postgirosaldon samt bokslutshandlingar.
Beträffande den ekonomiska ställningen per
den 31 december 2008 hänvisas till balans- och
resultaträkningarna som visar en förlust på
25.090:16 kronor.

Böckerna är förda med omsorg och revisionen har inte givit anledning till några anmärk-

ningar.

lag tillstyrker

Att balans- och resultaträkningarna fastställs
Att kassören och styrelsenbeviljas ansvarsfrihet
för den ekonomiska förvaltningen.
Stockholm i mars 2009
CHRISTER KNUTSON
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Balansrapport
Nils Ferlin Sällskapet (136)
Period: 0801-0812
Senast registrerade verifikat: 196
Utskriven: 090204 19:10 av bs

Konto

Benämning

Ingående balans
080101

Förändring
0801-0812

Utgående ba/ans
081231

TlLLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR
Kortfristiga fordringar
1

018,20

1

216,40

2 234,60

1

018,20

1

216,40

2 234,60

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

-98 273,00
-103 084,57
210 000,00
80 000,00
40 273,73
24 292,89
-167 867,61

88 826,35

0,00
210 000,00
80 000,00
40 273,73
24 292,89
0,00

Summa kassa och bank

458 051,53

-14 658,56

443 392,97

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

459 069,73

-13 442,16

445 627,57

SUMMA TILLGÅNGAR

459 069,73

-13 442,16

445 627,57

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

0,00
439,33
-35 618,47
52 269,30

-108 900,66
8 606,07
-27 179,14
25 090,16

-127 473,73

25 090,16

-102 383,57

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

0,00
0,00
-2 000,00
3 177,00

-40 000,00
-142 875,00
-33 773,00
6 354,00

177,00

-210 294,00

-120 125,00

-12 825,00

-132 950,00

Summa kortfristiga skulder

-120 125,00

-12 825,00

-132 950,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-459 069,73

13 442,16

-445 627,57

1681

Förskott porton mm AL

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
1920
1940
1941

1942
1943
1944
1950

Postgiro
Östgöta Banken CE fond 93826
Danske Bank 94205
Danske Bank 94213
Danske Bank 93818
Danske Bank
Östgötabanken

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
2061

2067
2068
2069

Eget kapital
Balanserat resultat
Föreg års resultat
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL

8

Làngfristiga skulder
2391

2392
2395
2396

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

-211 471,00

Summa långfristiga skulder

1

Kortfristiga skulder
2901

Förutbet medlemsavgifter

Medlem i
NILS 1Z.'ERLIN_SÄLLSKAPET

VAR GOD OBSERVERA
att alla meddelanden om ändringar
av namn eller adress (skriv tydligt
I
textar tacki) Skickas direkt till
Nils Ferlin-Sällskapets medlemssekreterare:

blir man genom att sätta in årsavgiften 175 kr

Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr
113 27 STOCKHOLM .,5. 08_32 99 84

På Plusgim 35 21 55'5~
Glöm inte att skriva namn och adress.

tfudffde
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0011

Pensínäfef 125 kf)

Resultatrapport
Nils Ferlin Sällskapet (136)
Period: 0801-0812
Senast registrerade verifikat: 196
Utskriven: 090204 19:12 av bs

Konto

Benämning

Avvik

Resultat
0801-0812

Ackumuleraf
0801-0812

13 775,00
12 125,00

13 775,00
12 125,00

800,00
125,00
1 350,00
7 575,00
20 275,00
15 825,00
3 177,00
6 375,00
30 485,00
220,00
740,00
125,00

800,00
125,00
1 350,00
7 575,00
20 275,00
15 825,00
3 177,00
6 375,00
30 485,00
220,00
740,00
125,00

Summa nettoomsättning

112 972,00

112 972,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

112 972,00

112 972,00

-68 331 ,00
-538,00
-46 462,00

-68 331 ,00
-538,00
-46 462,00

-115 331,00

-115 331 ,0O

-2 359,00

-2 359,00

-3 347,10
-2 086,50

-3 347,10
~2 086,50

Budget
0801-0812
(tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
300906
300909
3010
301005
301006
301007
301008
301009
3011

3012
3014
3017
3018
3019

Återf medlems avg 2006 och tid
Återf medlems avg 2009
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter 2005
Medlemsavgifter 2006
Medlemsavgifter 2007
Medlemsavgifter 2008
Medlemsavgifter 2009
Upplös del av ständ medl fond
Gàvor
Samkväm och lotterier
Portointakter
Ferlin tallrikar
Poste Restante

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor

4010
4012
4014

Poste Restante
Priser och diplom
Samkväm

Summa material och varor

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
6090
6250

Övriga kostnader
Postbefordran

Summa övriga externa kostnader

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT

-5 433,60

-5 433,60

-120 764,60

-120 764,60

-7 792,60

-7 792,60

3 614,44

3 614,44

Resultat från finansiella investeringar
8311

8490

Ränteintäkter från bank
Övriga finansiella kostnader

Summa resultat från finansiella investeringar
RES EFTER FINANSIELLA POSTER

-912,00

-912,00

2 702,44

2 702,44

-5 090,16

-5 090,16

-20 000,00

-20 000,00

Bokslutsdispositioner
8800

Årets utdelade stipendier

Summa bokslutsdispositioner

-20 000,00

-20 000,00

RESULTAT FÖRE SKATT

-25 090,16

-25 090,16

ÅRETS RESULTAT

-25 090,16

-25 090,16
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INBIUDAN
Nils Perlin-sällskapets medlemmar hälsas varmt välkomna till

ÅRSMÖTE
onsdagen den 13 maj kl 18.00
Plats: Katarinaforsamlingssal

Högbergsgatan 15, Stockholm
T-bana

till Slussen, uppgång: Hökens gata
Meny:

Förrätt: Gubbröra
Varmrätt: Vårtallrik med kallrökt lax, kalkonbröst, rostbiff, potatissallad.
Grönsallad på borden tillsammans med bröd och smör.
Kaffe med nötfri kaka.

I priset ingår en aska ramlösa, allternativt lättöl
Priset är 315 kronor per kuvert.

Vinbuffé: 1 glas husets vin, vitt eller rött: 50 kronor
1 aska av husets vin, vitt eller rött: 275 kronor
avec för 4 cl: från 80 kronor

för allergiker måste anges på
inbetalningskortet.

OBS! Vegetarisk meny eller alternativ kost

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 tisdagen den 5 maj!
OBS! Tänk på att gireringen tar ett par dagar!

Ange namn och adress, samt ditt telefonnummer på talongen!
Välkommen

till en mínnesrik Ferlínaftonl
Styrelsen

Poste Restante Medlemstidning för Nils Ferlin-sällskapet nr 1, 2009
Ian Mårtenson, Karlaplan 14, 115 20 STOCKHOLM. Tel 08-660 98 39
Ordförande:
Sekreterare:
Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr, 113 27 STOCKHOLM. Tel 08-32 99 84
OBS! Ny e-postadress: annika.luttropp@bredband.net
Víkarierande
skattmästare:
Evy Claeson, Heleneborgsgatan 6 C, 3 trp. 117 32 STOCKHOLM. Tel: 08-84 40 44
Sällskapets plasgírokonto: 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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