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sin rorelse hade han ocksa agen-
turverksamhet for Ljusne-Woxna
AB. Aven denna agenturrorelse
utvecklade herr Eriksson till stor
omfattning. Nagon gang pa 40-
talet nedlade han sagverksrorel-
sen och agnade sig helt at agen-
turverksamheten. Det ar saker-
ligen ingen overdrift att pasta, att
Eriksson var en av de storsta
forsaljare som Ljusne-Woxna na-
gonsin haft. For sin agentur-
verksamhet oppnade han ocksa
filialkontor i Nassjo.

Det politiska livet intresserade
i hog grad disponent Eriksson.
Han var en stor man ocksS, i det
sammanhanget. Oradd och oforva-
gen gick han sin vag. Han var pit
sin tid i Mellosa kommu,. alfull-
maktige Sveriges yngste kommu-
nalfullmaktigeordforande. Hail
var ocksa ordforande i kommiinal-
stamman. Flenmon blev oeks& sa
smaningom landstingsman, |Jven i
det sammanhanget en sfridbar
herre. Inom folkpartiets valkrets-
forbund var han en jfcftjd av ar
AU-ordforande och valledare
Det var manga och stora
ideer, som rann upp i hans hjarna.
Vi skall endast tiamna nagot som
basturorelsen i la.net. En annan
fantasirik propjigandaverksamhet,
han startade, var Nya hem i gam-
la gardar. Han ordnade ocksa en
tid sallskapsresor, t. ex. en tur till
Lulea. Man flog upp och tog bat
hem. Selvaaghuset i Mellosa star
som ett minnesmarke over hans
starka intresse for byggnadsra-
tionaliseringen. .

Disponent Eriksson var fodd 14
mars 1891. Narmast efterlamnar
han maka, sonen Kaj, disponent i
?6retaget, dottern Brita, gift med
direktor Per Hasfjord, Mellosa,
samt barnbarn.
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Med Nils Eriksson har en mark-
ig och ytterst fargstark person-
ighet gatt ur tiden. Han var till

sin personliga laggning en sar-
egen kombination av patriark och
renassansmanniska, en person
med de mest vittfamnande intres.
sen, med ideer, ambitioner och en
nergi, som icke syntes kanna

nagra granser. Framfor allt var
han en reklamens man och en sa-
dan som forstod att kombinera
vallovliga naringsintressen med
deellt betonade samhallsforbatt-

rande stravanden. De som foljde
hans verksamhet under 30-talets
kampaajer for bastubyggande och
bostadsforbattringar pa lands-
bygden — den senare under parol-
en Nya hem i gamla gardar —

kunde icke undga att beundra det
slag av affarsmassighet "Flenmo-
Nisse" representerade, heist som
med denna affarsmassighet var
orbunden en stark personlig ge-

nerositet. Lokalpatriot var han
sa det forslog — Mellosa var ju
den liksta bland socknar •— och
vid fadernegarden och den sorm-
andska hembygden var han

starkt forankrad. Men som
branschman och kulturpersonlig-
het nfi,dde han koiitakfcer ocli bl^v
kand i stora kretsar 6'ver hela
landet. DS,r nagot stort och nytt
hande inom branschen, dar fanns
alltid Flenmon med i tatgruppens
radslag.

Politiskt blev Flenmo mycket
av en stridens man. Med sin
enastaende uppslagsrikedom, sitt
sjalvstandiga tankande, sin oradd-
het och sin framstaende formaga
som talare skulle han utan tvivel
ha blivit en utomordentlig riks-
dagsman. Men till Helgeandshol-
men hade han inte sin lust. Det
vore nara nog, menade han, som
att bli levande begravd. Lands-
tinget och de kommunala uppdra-
gen och den liberala lansorgani-
sationen blev hans verksamhets-
falt. Och har harjade han med en
verksamhetslust och en fantasi-
flykt som imponerade och i nagon
man kunde forskracka. Som val-
ledare fb'r folkpartiet i Sormland
under 40-talet var han nagot av
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te arbetsgivare. Manga av hans
ideer var goda och ledde till resul-
tat, exempelvis sagverksskolan i
Alvsbacka, somliga var mera av
hugskott. I forhallande till det in-
tresse och det enorma arbete
Flenmon lade ned pa sitt lands-
tingsmannauppdrag maste man
nog saga att resultatet blev i kle-
naste laget. Det berodde tyvarr
till stor del pa e.tt han av de makt-
agande betraktades som den ret-
samme evige oppositionsmannen,
som alltid horde stoppas. For en
mindre vidsynt man an Flenmon
skulle detta negativa resultat for-
visso ha kants deprimerande. Men
vi tror knappast att Flenmon tog
sig sa hart av de politiska mot-
gangarnEj. Han hade lart sig se
manniskorna fran ovan, och med
humorns sken pa bade sig sjalv
och medmanniskorna. Vad kan-
ske inte alia forstod var att han
ocksa sag pa tingen och tillvaron
med en gammaldags starkt reli-
gios grundsyn.

GUSTAF WETTER:
Spelmannens van och beskyddare

Nils Eriksson i Flenmo har
slutat sin jordevandring. Med
honom gick en sarpraglad person-
lighet och en karl av en ovanlig
resning i graven. Han alskade
allt som var gammalt och fornt.
Hans intresse for den sormlands-
ka folkmusiken och dess utSvare
var rent rorande. Pa hans legen-
dariska storkalas, brollop och
festligheter av alia de slag var
alltid spelmannen hedersgSster.
Vi har spelat for skogshuggare
och trapatroner, direktorer och
daglonare, professorer och olarda.
Generos till sin laggning tog sig
hans givmildhet mot spelmannen
ibland rent rorande uttryck. Spel-
mannen komponerade till hans
och Flenmofolkets fornojelse en
hel del latar, vilka han alia lat
trycka och distribuera. Tillsam-
mans finns det ett 20-tal Flen-
mo-latar, var och en av speciell
karaktar. Pa gardstunet plante-
rade spelmannen en gang ett litet
trad, en naverlonn. Detta lilla
trad har fatt rang och vardighet
av vardtrad, och alia kalas och
tillstaltningrar bOrjade slltid med
att det tradet vattnades och Flen-
mo brudmarsch spelades.

Av manga anledningar kom-
mer Nils Erikssons minne att
leva. Jag ar viss om att han i
tacksamhet och vordnad kommer
att bli ihagkommen i framtiden
av varje spelman, som spelar na-
gon av Flenmolatarna. Och de
latarna kommer att leva lange,
mycket lange, och spelas ofta.

Alia Sormlands spelman star
sorjande vid Nils Erikssons bar.
Vila i frid, Du spelmannens van
och beskyddare!

K. G. WIRTfiN, HARPSUND:
Mellosas starke man

En fargstark och sSrpraglad
personlighet har gatt ur tiden i
och med disponent Nils Eriksson,
Flenmo. En lang foljd av ar
var Du Mellosa sockens starke
man, som satte DinjorasaL pa

slagfardig och djarv och stod for
Din mening. Som manniska och
van var Du glad oeh god. Pa
djupet formarktes ett behov av
inre stillhet och ro, och den
hjalpande handen var alltid redo,
dar sa behSvdes.

Lange kommer minnet av Dig
att bevaras.

VALTER MALMNAS:
En fargstark landstingsledaniot
Med disponent Nils Eriksson i

Flenmo har en sarpraglad person-
lighet gatt ur tiden.

Vi samarbetade i folkpartiets
arbetsutskott under flera ar, d&
han ledde partiets valrorelser un-
der den starka frammarschen i
slutet av 1940-talet. Har kom
hans initiativrikedom och vana
som reklamman till sin ratt.

Vi samarbetade aven i lands-
tinget, dar Nils Eriksson var le-
damot under manga ar. Som re-
visor i landstinget fick han en
battre overblick av landstingsar-
betet an de fiesta. Hans breda,
allmanna kunskaper och initiativ-
rikedom, gjorde honom till lands-
tingets utan motatycke flitigaste
motionar. Han engagerade sig
mycket starkt i sina forslag och
da han dessutom aven var en god
talare blev han en av landstingets
fargstarkaste ledamSter.

Nils Eriksson i Flenmo var en
av de intressantaste personlighe-
ter, jag mott och han berikade
sakert alia, han kom i beroring
med.

FOLKE ANDERSSON:
Den for lyrik lyhorde

"Beratta n&ge rolit" sa Nils
Eriksson, nar man kom pa besb'k.
Det var val inte alltid man hade
nage rolit att beratta, men nar
historierna tr6t for mig, ajong
jag i stallet. Den sangen, som
Eriksson alskade mest var Sven
Kjersens "I gammal ton". Den
hade han sedan tjugo ar tillbaka
i sin skrivbordslada pa kontoret
och han laste den ofta. — Den
store affarsmannen Nils Eriks-
son kande jag inte mycket men
den fo'r lyrik lyhorde och julaft-
narnas barnslige ' erode I^'la
Eriksson kande jag val och ar
tacksam f5r att ha fatt rakna mig
bland hans vanner.

Nu sova vinterns slutna hus
i ho'ga lonnars hagn
och genom valven g&r ett sus
av sakta sommarregn.
Da sanks en vid och stilla frid
till gr&a gardar ner.

Sa gar en dag an fran var tid
och kommer icke mer
var stormig sky sotti dagen bar
fBrsmalt i aftonron
Men. fiver rymden svavar klar
den gamla psalmens ton

Jag vet att samma mildhets ljud
min trotta sjal ber6r
om och den stilla dddens bud
i denna natt jag h8r
Ty ftven den som irrar kring
b&r arv fr&n gammal grund
var sjal som fAtt sitt smaltesting
har ock sm sabbatsstund
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