
Elgström. Nils Ferlin var således inte glad att pöstadressen)_ Överallt letade vi böstad, i
ge ut "Yrl<eSVlS0r", S0m lnle på mlnSla Säll Värmland, Närke, Strängnäs och på andra
motsvarades hans egna konstnärliga krav. hå11_

Men - han benöVCle Pengar, 0Cl^l "gud må På våra cykelturer i Roslagen hade Nils
förlåta mej Sömllga ra<ler"- ÜCl1 llan fUnCle~ emellertid upptäckt en liten röd stuga med
rade (l<anSl<e) På att gifta Sej- vita knutar som hette Norrboda. Där var så

tyst. Så fick vi höra att ägaren hade dött och
Sömmaren lll<S0m mina fre månaderS att stugan skulle gå på auktion för sterbhusets

'Ejä1'1StlECllgl16t led I'IlOtSlISlL1t. jag begärde räkning Nils gfubbladg Så ringdg han
Oen flCl< tre månaClerS förlängning- Men Bonniers och sa ungefär: ”Vill ni satsa
sedan? Nils gjorde slag i saken: ”Vi tar ut mej?

på

lysning.” Sagt och gjort, det var hösten 1944. _ jag har tankt köpa ett hus_ _ Vi11 ni gå i
Vintern gick. Folk började undra när vi skulle börgen?” Börgen beviijades ömedelbart, öeh
gifta OSS- det trots att Nils affärer den gången inte var

"De ”förklokade” mumlade sins-emellan: Vidare 1ysande_ Nils hade en göd van,
"Asch, det blir ingenting av. Ferlin gifta sej? sköikamrat söm var jurist i Nörrtaije,
Aldrigl” Och inte såg det ljust ut för oss. Vi sköta budgivningen för hans rakning Sj

hade inga pengar, ingenstans att b0. ville han inte vara med - däremot skulle
Men Nils beställde tid för Vigseln på vara dar, menade han_

Rådhuset, och den 22 februari 1945 - en vecka

en
att
älv
jag

innan lysningen skulle ha gått ut- vigdes vi. A-uktiönsdagens mörgön säjer Nils; ”Vi
Borgmästare Fant hade för denna lilla måste taia öm hur högt vi kan gå/' Efter
ceremoni på tio minuter skrudat sigisin allra någöt funderande sajer han iångsamt öeh
finaste ämbetsdräkt med Store gyllene mycket eftertänksamt; ”Trettitusen - trettien-
snörmakerier och gyllne ked. Ett utsökt litet tusen _ trettien öeh fem _ trettien öeh seX_

tal llöll han för NllS 0Cll mej- Döm, NllS 0Cl"l Stugan med tillhörande 28 tunnland jord g
Fant l1aCle ju lräffatS på ViSanS Vänner- på precis 31.600 kronor! Det var år 1947.

ick

l\lllS ÖVerräCl<'fe en b0l< S0m laCl< 0Cl1 en Nils Ferlinsjordförvärv väckte förstås stort
fotograf var kvickt framme, flyttade kande- uppseende Och svårigheter dök upp, öm än
labrarna OCl1 Sa till Fant "Ta Om Clet där inte ekonomiska. Iordbrukskommissionen
farbror”. Allmän glädje och Fant Såg mycket och egendemsnamnden ville inte tillåta att
röalnl--lVlånga'feCl<nlngar, VerSer0Cl1f0f0- en icke jordbrukare förvärvade jord, utan
grafier strömmade till tidningarna och till tyckte han kunde nöja sig med huset,
OSS- trädgården och en jordremsa som gav tillgång

Någön Orelenfllg gemenßam l90SfaCl nade en lördag kunde tidningarna meddela
till sjöstrand. Nils skrev till Kungl. Majzt och

att
Vi S0m Sagt inte- Förßla Sömmaren författaren Nils Ferlin i fredagens konselj

bodde vi återigen i Lill-Stugan i Penningby fått tillstånd att förvärva hela fastigheten
(Ska Vara Lännaby, Penningby Var Västerlisa 53iLänna socken”.
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1 Välkommen att delta i DELS-dagen
i Börshuset den 10 maj 2014

Tid och plats: Börssalen, Börshuset, Källargränd 2,
Gamla stan i Stockholm, lördagen den 10 maj kl 12:00-15:30.

Nils Ferlin-sällskapet
”Med många kulörta lyktor. . _” - Nils Ferlin i ord och ton
Medverkande: Recitation av Lilian Ahlm och Tor Englund

och sång av Ove Engström.
; Ett antal övriga sällskap kommer även att medverka. Fri entré.
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