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Enligt gai^ual tradition vilja vi nu pa Gillets hb'gtidsdag hedra

minnet av de brbder, som gatt bort sedan vi fbrlidet ar firade denna

rainneshbgtid. De iiro Stadsfogden Ragnar Laurin och Direktoren John

Weibull.

i

Ragnar Laurin var vid sitt frunfalle endast 52 ar gammal. Han var

fb'dd i Lund, avlade studentexaraen i Malmo 1921 och blev efter studier

i Lund juris kandidat 1928. Sedan dess har han varit knuten till var

st-ad, dar han fbrst erholl tingstjanstgoring i Rbnnebergs, Onsjo och

Harjagers domsaga och sedan anstiillning vid radimsratten. Redan 1931

blev han stadcfogde i Landskrona och skulle under f jolaret jamval till-

trada posten som chef for uppbordsverket,

Det ar salunda en ambetsraans jainna och trygga karriar, som till

synes utmarker liagnar Laurins levnad, och godhet och trygghet voro

fbrvisso hans kannetecken, men hans karaktar praglades kanske friimst

av den viilvilliga installning han agde till sina medmanniskor och det

sociala intresse han i manga sanuianhang adagalade. Salunda har han

varit sekreterare i nykterhetsnamnden, fattigvardsstyrelsen och barna-

vardsnaiandeii och blev i denna narond aven ordforande. Vidare har han

varit av Kungl. Maj:t utsedd ledamot av styrelsen for Sonestorps hem-

skola, varjamte han medverkade i oiudaningen av Landskrona Husmoders-

skola. Till foraldraforeningen vid Laroverket var han en av initiativ-

tagarna och var aven dess ordfora.nde. Sarskilt lag ungdoinens fostran

Ragnar Laurin varirit om hjartat, och haa hade med sitt ungdomliga sinne

liitt att forsta, det uppvaxande slaktet.

Fb'rutotn nu namnda uppdrag hade han liven andra, som togo hans tid

och hans krafter i anspralc. Sin vila och rekreation sokte han i heninet.

Hans forsta harraoniska och lyckliga aktenskap avbrots av hustruns

bortgang. Det blev honom fbrunnat att i ett nytt aktenskap finna lycka

och ro. Aring heniuiet kretsade hans tankar. Diir uppfostrade han sina

egna fyra soner och sina tvenne styvbarn. Han foljde deras skolgang

och gladde sig med dem at de soliga somrarna pa, Hven. Vid hans for

tidiga bar delados sorgen av en trofast viiukrets, och St. Knuts Gille

i Landskrona hyllar minnet av hans godhet, plikttrogenhet, idealitet

och vansallhet.


