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Frans Ruben Isendorff Nilson (1893-1971) var en konstnär, visdiktare och plåtslagare från Stockholm 

Han debuterade som konstnär med en utställning 1929. Första vissamlingen, Vanvördiga visor, 

publicerades 1935. Den följdes av ytterligare två samlingar, Vår vackra värld (1937) och Balladen om 

Eken (1947). Ruben Nilson framträdde själv aldrig offentligt som trubadur och den enda bevarade 

inspelningarna är en privatinspelad lackskiva (utgivna på Visans gyllene tid från 2005, i samarbete 

mellan bl.a. Vax Records och Samfundet för visforskning). Ruben Nilsons visdiktning har främst blivit 

känd genom andras tolkningar, där Fred Åkerströms insjungningar intar en särställning. För 

utförligare beskrivning av Ruben Nilsons liv och gärning, se Mats Heijbels bok Ruben Nilson – 

Visdiktaren, konstnären, plåtslagaren. 

 

Ruben Nilsons arkiv donerades av RN:s barnbarn Li Hofström till Svenskt visarkiv i januari. Materialet 

hade då funnits deponerat hos SVA sedan en längre tid. I samband med donationen lånades ett antal 

fotografier som skannats och registrerats i SVA:s bilddatabas med accessionsnummer SVA-bild 7085-

7117. Ett skillingtryck, Dödsskotten i Ådalen alt. Härnösandsvisan, har registrerats och placerats i 

SVA:s skillingtryckssamling med accessionsnummer A 1753. I övrigt förvaras arkivet samlat. Förutom 

att fotostatkopior av originalmaterial sorterats ut har ingen gallring av materialet förekommit. 

Ytterligare material om Ruben Nilson finns i Ruben Nilson-sällskapets arkiv som finns deponerat hos 

Svenskt visarkiv. 

 
 
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/1929
https://sv.wikipedia.org/wiki/1929


Ruben Nilsons arkiv – Volym 1 
 

 

Vistexter & dikter (handskrivna) 
- Se verkförteckning i bilaga 1 

 

Vistexter & dikter (handskrivna) 
- Se verkförteckning i bilaga 1 

 

Noveller 
- Se verkförteckning i bilaga 1 

 

Noter 
- Se verkförteckning i bilaga 1 

 

Korrespondens 
- Korrespondens med Hökerbergs bokförlag 

- Korrespondens med Ulf Peder Olrog 

- Övrig korrespondens, sorterat efter år 

 

Teckningar 
 

Tidningsklipp 
 

 
 
 
  



Ruben Nilsons arkiv – Volym 2.  
 

 

Balladen om Eken (manus) 
- Maskinskrivet manus med RN:s handskrivna kommentarer 

 
Övriga handlingar 

- Levnadsteckning av RN 

- Diverse anteckningar 

- Handlingar rörande Mallorcaresor 

- STIM-avräkning 

- Dödsattest 

- Servetter med citat ur Balladen om Eken 

- Örbybladet (kopia, om RN) 

- ”Vad är en visa”, maskinskriven artikel av Bengt R Jonsson 

 

Handlingar rörande Göra Rygerts utgåva ”Ruben Nilsons testamente” 
- Kontrakt & manus 
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