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"Förkörarn"
död

E. B. Jansson,

Mellösa
En av Mellösas mest kända invånare, »Förkörarn» Erik Robert
Jansson, Nygård, avled helt hastigt på söndagskvällen. Han var
vid sin bortgång nästan 73 år
gammal men vital och livaktig in
i det sista.
Auktionist Janssons levnadsöde är ett brokigt blad. Många
yrken frestade han på, innan han
definitivt fastnade för auktionsroparens, ett arbete som han tycktes klippt och skuren för. Han
var född i Lerbo men växte upp
i Björkvik, där han ägnade sig åt
jordbruk utom ett år, då han var
mejerimaskinist. År 1900 började han praktisera i byggnadsbranschen och intresserade sig
också för slakteri, och när han år
1905 bosatte sig vid Valhal\a i
Mellösa, öppnade han charkuteri-

därav de sista fem åren som kronoombud. Vidare har han varit
ledamot av en mängd utredningskommittéer inom socknen, harj
varit kontrollant och värderingsman för egnahemsföreningen
Framtiden i Hälleforsnäs, ordförande i brandstodskommittén och
föreståndare åren 1914—1918 för
livsmedelsnämnden i Mellösa.
1917 bildade han Mellösa elektriska distributionsförening och var
dess ordförande i ett tiotal år, och
1939 tog han initiativet till Mellösa fastighetsförening.
Är 1926 inköpte han Altnäs i
Dunker, som han brukade och
moderniserade under fyra år. 1940
sålde han gården. Han har under
hela sin affärstid varit mycket
anlitad som boutredningsman och
för försäljning av fastigheter, vilket han ända in i det sista var
helt engagerad i. Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn.
ERIK JANSSON
IN MEMORIAM

Erik Robert Jansson, Mellösa,
har gått över gränsen till det stora okända.
En god vän och medmänniska
är borta. Vad Jansson betytt för
oss här på Flenmo kan ej sägas i
ord. Under tre generationer har
han i råd och dåd stått oss bi.
Om Jansson kan sägas, att han
var en yverboren svensk. Han
var en särling, en frodig och färgstark renässansfigur, som vandrade vid sidan av den upptrampade allfarvägen. Trots detta
stod han med båda fötterna på
jorden. Jansson var sällsynt
händig och kunnig. Allt vad han
gjorde med sina händer blev ändamålsenligt. Han skapade ord-

—-•

V.

~

cir»

