
Haradsdomaren Anders Nilsson, Annelb'vs bostalle

Let ar ont om manniskor som aro i besittning av samtliga

de egenskaper som jag nu skall rakna upp: k!6khet, omdomesgillhet, sinne

for ekonomiska varden och affarsmassiga uppgorelser, hjalpsanhet och

1 vanlighet mot alia cianniskor, auktoritet och besta.mdb.et, nar sa pakal-

lades, en ideell bakgrund bakom det verklighetsbetonade handlandet och

som kronan pa verket humorns fb'rsonande gudagava har det hotade att trasslt

till sig alltfbr hardhant. Sadan tedde sig haradsdomaren Anders Nilssons

i. Annelov bild. Det ar inte att undra p& att han blev en centralfigur

vart han kom och att man stod i ko for att tillforsakra sig bans med-

verkan.

Det borjade i Gladsax och fortsatte med Ostraby bostalle

i Fars harad, varefter han for jamt trettio ar sedan overtog kronoarren-

det Annelovs bostalle> varraed den narbelagna Hasselgarden nyligen samman-

lades, dd sonen, kaptenen,bytte ur nilitartjansten mot brukandet av de

bada stora gardarnas fbrstklassiga jord. Spalterna racker inte till on

man skulle rakna upp alia de uppdrag i kommunernas och olika intress^-

foreningars tjanst som Anders Nilsson forvaltat, bade inom den borger-

liga och kyrkliga konmmnen. N&gra stycken bor kanske dock namnas/ordforan-

deskapet i Onsjo haradsgille av hushallningssallskapet i lanet, kyrko-

och skolrad, kommunalnamnd och kommunalfullmaktige, en del betodlare-

foreningar, Landskronaortens Mejeriforening, Landskrona Jordbrukskassa,

vice ordforande i Ronnebergs Sparbank, i fattigvardsstyrelsen och lone-

namnden o.s.v. i oandlighet. Hartill kan laggas den egendomligheten att

Anders Nilsson trots sina otaliga forenings- och kommunala uppdrag fick

tid att vara en god foresyn och husfader och vardare av den vanliga elden

pa hemmets hard och en hogt uppburen husbonde for de tusen tunnlandens

folk av olika tjanster och Icmegrader,

Av det har sagda torde det std klart att haradsdomaren

Anders Nilsson i Annelov ar inskriven raed stora och varma bokstaver i

S:t Knuts Gilles havdabok och i ett ljust och vackert minne bevarad av

gillets alia brb'der och


