Lördagen den 3 februari 1962

Om 40 år får statsministern
en hundraårig Flenmopresent
På nyårsaftonen 1962 återstår det precis fyra årtionden
till dess den första konjaksflaskan från Flenmo skall
överlämnas till statsministern

Disponent Nils Eriksson
"konjaksdonatorn".

på Harpsund. Då träder nämligen disponent Nils Erikssons — "Flenmo-Nisses" —
förordnande därom till hans
efterlevande på Flenmo i
kraft.
När han för sju år sedan offentliggjorde förordnandet, väckte det mycket uppmärksamhet.
Många sakkunniga hävdade, att
100-årig konjak är fullständigt
odrickbar, och att den i varje
fall inte kunde göra skäl för
namnet koniak av gammal, fin
årgång.
Då den idérike disponenten födde uppslaget, som han senare utformade till ett direkt testatorsförordnande, berättade han själv,
att han från sina resor alltid förde med sig en flaska konjak hem.
"Flaskorna märker jag med år
och dag och samlar i min farfars
spritskåp", berättade han. "I det
skåpet fanns buteljer från farfars 1800-tal.* Jag har förordnat,
att mina efterkommande på Flenmo varje nyårsafton kl. 14 skall
uppvakta hans excellens herr
statsministern på Harpsund och
med början den 31 december
2002 överlämna en flaska. Den

första flaskan är då 100 år och
bör vara njutbar. Mitt eget flaskförråd räcker ett halvsekel".
Om traditionen med konjakssamlandet uppehälles på FJenmo
har inte kontrollerats. Uppenbart
är dock, att den glade o-'h generöse Flenmons förordnande kommer att fullföljas.
Så till invändningarna mot
Flenmokonjakens
hållbarhet!
Källarmästare"Baltzar Philipson
på Wärdshuset i Malmkopmg är
kategori»ls i sitt p&ot4«ride, att
konjaken i motsats till viner blir
bättre och bättre med åren. Den
är fullt njutbar även om den lagrats på flaska i 2.000 år, säger
han. Kamrer Gunnar Rasmussen,
Nygård, Flen, ansåg sig inte vara
expert. Vid samtal med sakkunniga hade han dock hört, att konjak förlorar det mesta av sin goda arom med åren.
Esplanads källarmästare i Flen,
hr Persby, hyser i stort samma
åsikt som sin Malmköpingskollega. "Konjaken behåller den rätta smaken praktiskt taget hur
länge som helst, även om den varken blir fylligare eller mera välsmakande när dess ålder börjar
kunna räknas i sekler."
Nåja, hur Flenmokonjaken
smakar år 2002, den tvisten får
väl dåvarande statsministern på
Harpsund avgöra. Det kan ske
dessförinnan, förresten, ty från
mycket initierat håll har sagts,
att det redan i fjol var på vippen, att statsminister Erlander
fick den första flaskan. Det var
Erlanders telegram till Chrusjtjov i atombombsfrågan, som
vann gillande, och anledningen
till att överlämnandet inte skedde var den, att statsminister Tage Erlander inte befann sig på
Harpsund förra nyårsaftonen.
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