
Carl Laveotam

Det ar inte lange sedan Allie Lavestam liksom sa manga

ganger forr gladjestralande tog emot sin mail' vid hemmets dorr nar han

vande ater fran nagon av sina manga utrikes, ofta langvaga affarsresor.

Och strax innan han startade sin sista,Buenos-Airesresa hade Allie Lave-

stam sDm vanlig och representativ vardinna vid sin makes, den forre pre-

sidenten i Landskrona Rotaryklubb, sida tagit emot Rotary Interna-

tionals representant i deras vackra hem. Varraen, gladjen och harmonien

var det lyckliga aktenskapets ovedersagliga signum. Och sa, plbtsligt

oeh oforberett slog sorgen till och mb'rka skuggor trangde hotande in i

det sondersigna hemmet, fbrkrosselsens demoner hollo sig beredda.

Men - de kom av sig vid ingangen - Carl Lavestams maka

ratade upp ryggen, lade stal i viljan och fasthet i blicken och bestam-

de sig for att ga vidare - ett fb'redomligt stallningstagande av en vardig

Knutssyster vid en vardig Knutsbroders sida. Da jag mb'tte henne nagon ±id

efter katastrofen och bugade mig for hennes sjalsstorhet kom svaret

enkelt och naturligt: "Carl skulle sd ha velat"

Han var namligen sadan, den framstaende industrichefen,

Mr det kravdes var det allvar och effektivitet i varje txim av gar-

ningen. Hans utbildning for yrket hade ocksa varit forstklassig. Student

i Lund, handelsgymnasist i Malmb, sekreterare vid Svenska Konsulatet

i Liverpool, den internationella garvextraktfirman Staudt y cio i Buenos

Aires, dess kontor i Hamburg, varefter anstallningen vid Garvamnes AB

Heibull i Landskrona foljde 1941 och dar han blev meddirektor 1947-

Carl Lavestam var en lycklig man icke blott genom skick-

ligheten och framgangarna inom sitt yrke utan ocksa genom den atmosfar

av gladje, hjalpsamhet och fortroende som omgav hans person och gjorde

honom aktad, arad och uppburen i vilket sammanhang han an upptradde.

Landskrona Handelsforening, Rotaryrorelsen och Odd Fellow agnade han

bl.a. sitt intresse, da den vittutgrenade affarsverksamheten nagon gang

sa medgav och han med mycken stor tvekan formadde slita sig fran

familjekretsens ljus och harmoni.


