
TU J u l ' cta 
Mäktigt milde ansvarige utgivaren får ursäkta, 

men den här gången struntar jag i direktiven. 
Födelsedagsbarn får finna s ig i litet av varje, 
och med anledning av che fens förestående 60-
årsdag — den infaller den 14 mars — har jag i 
samråd med fru red. sekr. tummat på d ispos i -
tionerna för det här hallået. Risken är, att sidan 
inte finner nåd inför den blivande 60-åringens 
ögon , ty den är ti l lkommen bakom ryggen på 
honom. Jag fasar för, att inte kunna hålla inne-
hållet hemligt för h o n o m till d e s s numret ligger 
klappat och klart (men Tryckar-Frasse brukar 
vara pålitlig). Stundom är nämligen jubilaren nästan 
åskrädd för publicitet kring sin person, och i 
all synnerhet gäller det, när vi i hans ägandes 
tidning någon g å n g anser det journalistiskt klokt 
puffa litet grann för något s o m bär hans s ignum. 
O m vi till äventyrs ändock får hans godkännande 
småleende den här gången, får detta s e s s o m 
ett regelbekräftande undantag och s o m uttryck 
för hans vidsynta överseende och tolerans. 

Jubilaren är nämligen en sjusärdeles karl inte 
bara som tidningsutgivare utan fastmer s o m 
intensivt och levande och hel människa. 

Han rädes ej stormars dån och heta duster, 
men väl att stormar och gny förbyts i osämja 
och ovänskap. Med blanka vapen skall striden 
föras och över stridslarmet skall stå samarbete 
och förståelse för varandras meningar. Sak och 
person skall alltid hållas isär. 

Flenmon har oräkneliga strängar på sin lyra, s o m 
den p igge signaturen G. L. skaldar här bredvid. 
Durklangerna dominerar, men på s i s tone har 
mollackorden blandat s ig i den stora symfoni 
till Livet, s o m jubilarens hittillsvarande livsverk 
utgör. Musikexpertisen påstår, att de största mu-
sikverk inte varit stora, om de inte inrymde dis-
harmonier. Utan skärande missljud skulle musiken 
inte bli vare s ig bestående eller fulltonig. F lenmon 
bygger på sin Livssymfoni varenda dag. 

Han är storvulet reslig s o m jättefurorna i troll-
skogen på häradsallmänningen i Jönåker, fyndig 
som Janne Vängman, argsint s o m B e l s e b u b s 
kusiner, vänlig och gods in t s o m Marta. I Flenmon 
förenar s ig alla de bästa karaktärsdragen h o s 
raden av gudar i den fornnordiska gudasagan , 
Tor, Öden, Loke, Balder o. s. v. — i t idsenligare 
dräkter til lsammans med Hermes med Mercuri-
staven. Allt flyter samman och bildar Flenmon. 

Jag har sökt efter orsakerna till F l e n m o n s 
storhet och flamma, och stannat inför tre grund-
element: Hans kärnfriska kynne, hans älskliga 
hustru fru Beda, och hans rörande förståelse 
för och kärlek till barnungar. 

H a 11 ä-red. 

Inför h ö g t i d s d a g e n ha vi bett några av Flen-
m o n s vänner o m bidrag och framhållit s o m ett 
önskemål , att rosor och törnen skulle blandas 
till en väldoftande bukett. 

För att blidka ansv. utgivaren och g e bidrags-
givarna ett nyp för de många oförtjänta blom-
morna, ha vi utan deras vetskap infört karika-
tyrer av vederbörande. 

Grosshandlare 
Gösta Lund. 

Ryktet går kring land och rike, 
att Flenmon, mannen som ej har sin like, 
snart skall fira en bemärkelsedag. 
Vad är då mera naturligt än att fatta pennan 
— när man nu händelsevis råkar känna'n — 
och söka beskriva Vännen Nils ett slag. 

På hatten och på gången känns Sörmlands son igen. 
De otroligaste historier har i honom en boren vän, 
men vad han själv berättar är självklart alltid sant. 
Med kärlek — det vet vi — han lägger ut texten 
och detsamma han gjort evad det gäller växten, 
fast numer han magrat, det är ju bekant. 

I Me II'sa är han givetvis pampen ibland pampar. 
På samma fläck står han aldrig stilla och stampar, 
ty idéer han kläcker på löpande band. 
Turistresor per flyg är en av hans specialitéer, 
Det är blott en av hans många orginella idéer, 
att folk skall flyga till främmande land. 

Med frejdigt mod han med konkurrenter konkurrerar, 
men ser helst, att dom alla behagfullt existerar, 
ty människan, vill han, skall vara god och glad. 
Han uppmuntrar gärna folklåtsmusiken, 
men som spelman själv han gör dig besviken. 
Han ivrar ständigt för bastubad. 

Plywood levererar han till den som beställer. 
I sin ägandes tidning på Krångel-Sverige han "skäller". 
För en sådan man kan livet ej bli trist. 
Han läskat våra strupar med livande Bievatten, 
— om med omtanke om vår hälsa, det vete katten — 
ty själv är han inte helnykterist. 

Mannen har alltså många strängar på sin lyra. 
Hans fester bör bli, inte sant, ganska dyra, 
ty dit vi dras, som flugan till en sockerbit. 
Kontentan blir, att han är olik alla andra, 
och detta faktum vill hans vänner inte klandra. 
Vad han fyller rätt snart, det hör inte hit. 



Förkörare 
Erik Robert 
Jansson. 

m 

Då en god vän passerar det sjätte decenniet, går t an-
karna gärna tillbaka på de fyrtiofem år vi varit goda vän-
ner och kamperat tillsamman i både gott och ont och 
alltid hållit tradit ionerna högt . Vännen Nils har varit och 
är alltjämt initiativrik på alla områden, och jag, som varit 
lät t ledd har följt med av bara farten. I de flesta fall har 
det varit roligt såväl till lands som sjöss och i luften. 
Vår vänskap har aldrig grumlats av alla de ovädersmoln 

1 i den krångliga affärsvärlden, som vi råkat komma in i 
ibland. För det mesta har ovädren snart gått över i sol-
sken, som skänkt nya krafter. 

När jag bläddrar i minnenas bok, kan jag endast erinra 
mig en enda gång, som jag fått avvisande svar på mitt 
förslag. Vännen Nils sade: »med tack för dina goda råd, 

men nu ska det göras som ja^ bestämt« — med följd a t t ! 
det gick åt skogen. Det erkände han också på min egen 
högt idsdag härom sistens, ty då framhöll han at t ]han 
gjort de största misstagen när han inte följt mina råd. 
Nu tror jag ju förstås inte, att mina råd betytt så förfär-
ligt mycket för den klarsynte vännen Nils, men Du skall 
ha ett hjärtligt tack för allt vad Du gjort för mig under 
årens lopp! Alla angenäma sällskapsresor Du anordnat 
där jag fått vara förkörare och för alla historier — en 
liten f jäder har ofta förvandlats till en präktig gås, när 
Din livliga berät tarförmåga runnit på! Tack skall Du 
ha, Nils! 

Mycket vore att säga, men ett vill jag ha sagt: Få är 
de, som utfört ett lika gagnande och oegennytt igt arbete 
för kommun, samhälle, industri och hembygd, som allas 
vår vän, Nils i Flenmo, vars namn och gärning klingar 
starkt långt utanför våra landamären. Alltid går våra tan-
kar och önskningar till Dig, Nils! Måtte Du återvinna 
hälsa och krafter! 

På högt idsdagen bringar jag och min familj vår hyll-
ning till den trofasta vännen Nils! 

• I 

Direktör 
Gustaf 
Sundberg. 

Jaså, det är så dags att Flenmon skall till att fylla 60 
år! Ja, i längden går det ju inte att undvika och han är 
hjärt l igt välkommen i de äldre ynglingarnas krets. Nu 
har jag inte sett vännen Flenmon på sista tiden men 

hört , att hans förut , väl avrundade kämpagestal t närmat 
sig mitt mera blygsamma format . »Huvudsaken« är dock 
kvar, h järnans obrutna vitalitet. 

Det är roligt med tilltagsna pojkar och vad Flenmon 
hunnit ställa till på 60 år — ja, det är kanske gott att icke 
veta a l l t D. v. s. under de 20 år eller så som jag känt ho-
nom, har han ju varit ganska hygglig och ej ställt till 
större besvär trots alla de initiativ, trevliga och tokiga, 
ibland också kloka, som han fortfarande är full av. 

Flenmon har varit en stor glädjespridare, en god kamrat 
och medarbetare och inför det förestående jubiléet kan 
jag icke undertrycka den själviska önskan, att han ännu 
länge må förunnas att »köra» i sina gamla hjulspår, vän-
kretsen till bå tnad och glädje» 

F. Telefon-
reparatör 
Ernst 
Björkman. 

Vän, Broder och medmänniska F lenmon! 
Du fyller ju i dessa dagar 60 år, vilket n o g får anses 

som en aktningsvärd ålder om man betänker, vilken käft 
Du av naturen blivit begåvad med och ävenså hur suve-
ränt Du brukat den till glädje för Dig själv och Dina 
vänner. 

Då Du uppnår 60-årsdagen, kommer Du säkert att bli 
mycket hyllad och prisad för allt vad Du gjort och ut-
rättat, och detta är minsann inte litet. 

Jag skulle också önska bidraga med något, men jag 
ämnar emellertid inte prisa Dig för vad Du gjort , utan 
jag ämnar ägna Dig min hyllning för vad Du inte gjort . 

Sålunda bad jag Dig för många år sedan att Du skulle 
skriva på ett litet lån åt mig. Jag skulle nämligen köpa 
en begagnad bil. Du svarade litet undvikande, att Du 
skulle undersöka, hur det kunde ställa sig. Om någon 
dag erhöll jag ett brev, där Du till Din sorg hade kom-
mit underfund med, att Du »redan var alltför engagerad». 
Detta svar var nog inte lika sant som klokt. Du erbjöd 
mig senare (om jag inte minns fel) delar till en kanot, 
som jag kunde sätta ihop själv. Jag tog inte Din välvilja 
i anspråk beträffande kanoten, men syftet nåddes ju än-
då. Jag blev ingen ef terhängsen viggare. 

För övrigt vill jag tacka Dig för att Du inte låtsats 
märka, vilken falsk vän jag varit, utan Du har alltid tagit 
emot mig som om jag varit en god och ädel människa 
i vilken intet svek fanns och undfägnat mig därefter så-
väl i Ditt hem som ute, såväl i som utom t jänsten. 

För att därefter övergå från våra egna små mellan-
havanden till det som rör större ting, så vill jag först 
och främst tacka Dig för att Du inte reste hem och 
avsade Dig ledamotskapet av Landstinget efter Ditt 
första sammanträffande med fogdeväldet (förvaltnings-
utskottet) med dumheten och självgodheten personifierad 
i en samling sossepampar, lantjunkare och reservkaptener 
utan Du höll ut och såg en del av Dina idéer och upp-
slag komma igen »från rätt håll». Du stannade och såg 
Landstinget så småningom ändra karaktär. Gubbarna 
bör jade vakna och fann, att de kunde tänka, ja rentav 
tala. En ny tid hade brutit in. Och mest tack skall Du 
ha för att Du inte av partihänsyn lät Chefsläkaren i 
grannstaden rasera Flens lasarett. 



FTe^er åt Dig för att Du inte valde en plats i solen 
< d våra samhällsförbättrare utan valde att följa Ditt 

f k ; rm'ska förnuft och blev Phm.-are: Tänk om Du hade 
nit rf norlunda, Du med Din organisat ionsförmåga och 
>itt iga intellekt. Vilken sjusärdeles samhällsför-
3ättrare Du skulle ha blivit. Ingen av oss vanliga männi-

or hade väl gått lösa nu i så fall. Du kunde säkert ha 
ivit en man, som »styrt hönsens öden» bättre än både 

träng och Jordbruksnämnden Söderlund. Ja, Du kanske 
entav kunnat ha överträffat Din gamle t rä tobroder v. 
eland i fråga om att råda bot mot överprodukt ion på 

matfett. För att lösningen skulle ligga uti att göra marga-
rin av smöret, det tror jag v. Heland är tämligen ensam 
om. 

Till sist rinner mig i minnet ett uttryck, som fälldes 
av Din fader år 1916- Det var ont om veden då som nu 
och jag frågade om det fanns några bakar till salu. Det 
är bäst att fråga ynglingen om, var Din faders svar. 
»Ynglingen» har du förblivit och jag hoppas , att Du 
skall förbliva så i många år ännu till glädje och t revnad 
för Dig själv, Ditt hus och Dina vänner. 

Försäljnings-
chef 
Agne Brix. 

Bäste broder Nils! 
När Du i dag den 14 mars 1951 fullkomligt oförberedd 

väcks med strängaspel och kaffeuppvaktning, ser Du 
»SÅGVERKSÄGAREN» i dörren med pressfärskt dof-
tande nummer. 

För att slippa fara hemifrån mitt i natten, vill jag sälla 
mig till gratulanterna i Ditt eget blad och instämma i ett 

HAR DEN ÄRAN PÅ 60-ÅRSDAGEN! 
Dels från Doks arbetsutskott och dels strängt personligt. 
Om det gällt trä eller board eller bastukultur, så har 

Du varit — och är — en stor föreningskämpe. Med den 
osparade möda, Du härvidlag nedlagt, fullkomligt åsido-
sättande egen bekvämlighet och hälsa, bör Du i dag kun-
na känna en inre tillfredsställelse av ett got t arbete. Ja, 
vi vet såväl, att Du säger »tokprat», men låt oss nu för 
en gång skull såsom Dina vänner ha en egen åsikt i den 
saken! 

Ja, tiderna förändras och vi med dem. Man blir äldre 
och äldre och får antingen mindre hår — eller också 
längre, det är så olika i olika familjer! Men föreningslivet 
har gjort konkurrenterna till kolleger. Om helt igenom 
eller bara tillfälligt genom den påtvungna v a r u k n a p p h e - | 
ten, som så hårt dirigerar oss såväl som allt annat i livet 
just nu, ja om den saken kan det diskuteras. 

Även mot oss yngre har Du varit en trevlig »fyr» och 
oförglömliga äro de muntra möten vi haft t i l lsammans 
— antingen på Julita med nedsuttna bänkar eller Djulö 
med sång och brudfölje, men framför allt i Ditt ege t 
gästfria FLENMO — med eller utan »bygdegnidare». 

Först och främst ber jag i dag få önska Dig HÄLSAN 
ÅTER samt återvunnen arbetskraft för många år f ram-
över. LUGN och RO ligger ju inte precis till för Dig, 
så det vänta vi med till 75-årsdagen. 

Och så utbringas för 60-åringen 

ETT FYRFALD1GT HURRA! 


