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Helt nyligen nadde oss budet om i>irektb'r John iYeibulls bortgang.

Det iir en raiirklig slakt, den Weibullska. Dess medlemaar ha brutit

mark inom vitt ski Ida oraraden, pa de historiska vetenskapernas, ingenib'rs-

teknikcns, indus'trins och handelns. Till synes belt skilda intressen ha

format deras livsgarningar, och dock iiga dessa intressen sarama kalla:

Ixisten att skapa, att levandegbra ett livsmal och att bygga upp, ej endast

fbr. stunden men aven for komiaande slakten.

John V/eibull agde i rikliga matt denna skaparkraft och skapargladje,

son redan i ungdoinen ledde hans vag. Son till grundaren av Weibullsholtn

Walfrid Weibull och dennes maka, fbdd Frost, var han den nast yngste i en

skara av fera brbder, aora vasentligeii korarao att agna sin verksamhet at att

fortsatta fadorns verk. John Weibull, som kanske var den av broderna, som

hade den storsta sjalvstandighetslusten, abkte sig ut ur heramainiljon.

Efter genomgang av Landskronas den tiden 5-klassiga liiroverk koia han till

aorbrodern, garverifabrikoren Lars Frost. Han lamnade iV'eibull'sholm, dar

farailjen bodde och dar barnen voro fbdda och inackorderades enligt den

tidens sed i den Frostska familjen. Uelt visst llirde han garverij'rkets

tekniska detaljer men lade tillika grunden for den merkantila insikt, som

alltid slnille vara ett av hans kannetecken.

Lars Frosts garveri kb'pte regolraassigt lutdar och garvamnen fran

Hamburg, gonon resande diirifran. John tfeibull koin darigenom i kontakt ned

1 don viilkiinda garviimnesf irman Robert Dilles represeiitanter och utverkade,

21—arig, att fa bbrja tjanstgbra darstades som volontar. Det var ursprung—

ligen hans avsikt att endast vistas i Hamburg en kortare tid och att sedan

fortsatta praktik och studier i Frankrike och England. Han kom emellertid

att stanna i Hamburg ett tiotal ar. Orsaken hartill var i fi'arasta rummet

det varde, som firman satte pa den unge mannen, vilken snart lamnade
^

volontarsstadiet och inom kort erhbll den fortroendestallning, som en

befordran till prokurist pa den tiden innebar.

Denna langa Tysiilandsvistelse i ungdomsaren kora att betyda mycket

fbr John tfeibulls utveckling och livainstiillning. Forbindelaerna raellan

Sydsverige och den stora grannen i sbder voro livligare da an nu. Manga ,

unga man, som ville agna sig at handel och industri, sbkte sig till

Tyskland fbr att studera och lara. De atervande fyllda av beundran over

allt vad de hbrt och lart. De blevo varma Tysklandsvanner fbr livet.

Tyskland var fbr dem det fbrnamsta balverket mot barbariet bsterifran.

Intet kunde rubba John Weibull i denna. asikt, som med den konsekvens, som

var hans kiinnemarke, fbrde honom till extremt politiskt stallningstagande

under det sista varldskrigets ar. Hartill bidrog aven hans karolinska

instiillning och stora beundran alldeles sarskilt fbr Karl XII och dennes
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utrikespolitiska linje. Om an de fiesta hyste en awikande mening, var

det dock ingen, som tvivlade pa arligheten i bans overtygelse och uppsat,

Nagra och trettio ar gamraal atervande John Weibull vid tiden for

det fbrsta viirldskrigets utbrott, rik pa erfarenheter och i god ekonomisk,

stallning, till hemstaden. Sitt fadernearv hade han inte rbrt, han lyfte

det aldrig. Sverige hade dS. svarigheter med sin import. Bristen pa garv-

amnen gjorde sig kannbar. John Weibull ville tacka denna brist genom fram-

stallning grundad pa svensk ravara, och han bildade med egna medel

Garvamnes AB Weibull. Han hade lyckan att i direktoren Richard Bergman*•

finna en kompanjon, som med sitt klara huvud, sin stora arbetsformaga

och koncilianta natur passade honom fbrtraffligt. Tillverkningen startades

i det gamla tegelbruk, som Waifrid Weibull drivit pa Weibullsholms mark,

Hur detta fb'retag stabiliserades och tillvaxte under den framsynta led-

ningen ar allom bekant, och likasa hur bolaget i konkurrensen efter det
^

andra varldskriget utvidgat sina utlandsforbindelser och startat foretag

i Hrasilien.

Trots att han salunda gick sina egna viigar slappte han aldrig kon-

talcten med sina brb'der i frb'firman Weibull, i vilken han var meddeliigare.

De hade lekt och uppvuxit i ett lyckligt hem, och sarskilt cied den yngste

brodern hade han manga gemensanmia minnen. Familjehistorien vet att beratta,

hur han en dag med uppenbar livsfara lyckades radda denne ur en forradisk

marge,lgrav. iianske var detta icke den enda gang, dii han till broderna

kunde utstracka en lijtilpande he.nd, och han gjorde det giirna,

John Weibull efterlamnar minnet av en kraftkarl. Stark strbm med

egna vagor gar genom havet. Hans typ tillhor det forgangna. Den tiden ar

val nu fbrbi, da en stark personlighet son sin egen lyckas smed med egna

medel kan grunda en induatri och arbeta upp den till ett miljonfbretag,

till mungas gagn, Det var nugot av nybyggare over John Weibull, Han var

van att styra och stalla, att bevaka och bevara, och han var icke alltid

god att tas med, av vilket iiven hans niirmaste kunde fu, kiinaing. Men hans

rattsinne Icuvide ingen ta fel pa.

En dugande man i sin krafts dagar.


