
Gross Lai dlaren Carl Philip Nilsson var av ansedd lant-

brukarsiakt och fb'ddes 1 Tofta ftSrsamllng 1878 i den gard, sera

a"r niirmast kyrkan, men familjen flyttade snart dSrefter till
I

Lllla BBrstad. Sedan ban avslutat sin utbildnlng kom han 20-arlg

till firman Ahlberg & Bengtsson 1 Landskrona, dSr han grundligt

flck satta slg in 1 entreprenadarbeten inom rSrlednings- och
•

elektriska facken. Efter 10 ar 1 detta fBretag beslb't han bli
.

sin egen och grundade 1 blygsamt format firman Carl Ph, Nilsson,

som till att bb'rja mod salde lantbruksmaskiner och maskinftSr-

nOdenheter,

Ean var da 30 &r och full av arbetskraft. Den lilla firman

upparbetade han snabbt. Kan hade god hand med den lantllga kund-

kretsen, fran vllken han hMrstammade, och ett Vdnlipt sfttt, som

skaffade honom kunder fb*r maskinfSrniJdenheterna bland industri-

erna i staden. Snart upptog han liven entreprenadarbeten pa det

elektriska och rSrla^gnings omr&de t. AffSren blev stSrre. Pastig-

heten i hSrnet av Storgatan och SSdra Langgatan inkSptes och

utvldgadea. Carl Philip Nilsson erhBll en agentur fb'r Pordbolaget

avseende Landakrona med omnejd. Han var en av Pordbolagets fOrsta
'

representanter i Sverige. Till aff'dran hSrde ocksa en reparatur-
1 ' ,

avdelning ft5r bilar och traktorer.

Han inpick 1918 aktenskap med Sylvia Petersson, dotter till
•

Konsul Carl Petersson, MalmG. Redan 1916 hade han uppfb'rt det hus

vid Strandva^en, som han sedan bebodde, Han hade noga planerat
. .

detta hus. Det skulle Inte vara ft5r stort, det skulle vara

bekvamt och lifrga fritt, och den oraglvande tomten skulle vara

liten sa att den inte fb'rorsakade alltftir mycket besvUr. Euset

blev byggt efter hans onskan, och han bodde d'dr i manga ar med

sin hustru och sina tre barn, en son och tva db'ttrar. Han sysslade

ivrift i sin lllla trMgard. Den gav honom Snnu vid senare ar

sysselsattnirig och lisa.
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Ku utvidgades fbretaget 'An mera, Lokalerna vid Storgatan

blevo ftJr tranga, och sa flyttades huvudaffaren ar 1938 med bil-

reparationsverkstaden till Landskrona Gjuterl AB:s gamla bygg-

nader vld Lilla Strandgatan intill bangardsomradet,
i

Det stora fiJrtroende han atnjb't 1 vida kretsar skaffade

honom manga hadersuppdrag. Han var salunda bl.a. sekreterare

i Landskronaortens lantbrxaksklubb, en aannnanslutning, som livllgt

intresserade honom, hedersordfGrande 1 Svenska Fordhandlare-

fb'reningen och i Bilverksta'dernas RiksfBrbunds avdelning I.

I yngre ar var jakten ett av nans stora Intressen,

De obestridllga fram^-angar, han haft i llvet, fBrSndrade

icke hans karaktSr. Kan fOrblev samira v'dnliga, trofasta person

som han alltld varlt. Nagot tillbakadragen och ovilllg att

tr^nga sig fram hade han samtidigt en ljus syn pa llvet. Han

skulle behb'va denna Ijuaa syn och sin optimistiska lUggnlng.

Under manga ar plagades han av en rypgakomma, som gjorde dot

svart f8r honom att r5ra slg. Han uth&rdade detta onda ined tapper-

het.

Pa sin alderdom hade han glSdjen att veta, att hans son

skulle fb*ra hans verk vidare.


