
Knut Tb'mqv-is t

Det har bb'rjat bli tomt i de gamla Landskronafami1jernas

krets och det kandes onekligen tomt och smartsamt nar Knut Tornqvist,

en valkand representant for dessa gamla familjekretsar, rycktes tort

efter en belt kort sjukdom. Knut Tornqvist var irigen de stora gesternas

och de hogljudda talesattens man. Men ibland haftder det underliga att

de som ga sin gag tyst och stilla fram hinner med lika mycket som de

storordiga. Sa var det med Knut Tornqvist. Efter slutad skolgang blev

det konditioner p& en del olika hall, varefter foljande intressesfarer

utkristalliseradest Skandiaforsakringar, Landskrona Eandelsforening,

Hamnstyre1sen, chefskapet for kristidsforvaltningen under krigsaren

och Odd Pelloworden. Mest kand och uppskattad av den stora allmanheten

blev han val som chef for kristidsstyrelsen, for vilken om.taliga befatt-

ning han hade sarkkilt stora fb'rutsattningar genom sitt korrekta, van-

liga och hjalpsamms vasen, sin noggrannhet och ovald. Det spordes ofta or

besvarligheter, misshalligheter och brak fran kristidsnamnderna runt

omkring i de skanska staderna och bygderna men i Landskrona var det

stadse lugnt och fridfullt, hur forsorjnings- och fordelningssvarig-

heterna an hopade sig. Han hade en sallsynt formaga att ordna upp svarig-

heter och tyda allting till det basta, den fortrogne vannen Knut Torn-

qvist.

Hans efterlamnade maka tillhor en gammal valkand lands-

kronas&kt aven hon. Av dottrarna ar en gift har i staden och de andra

i Malmo och Goteborg. Sonen Per kom tidigt i de stora flygbolagens

tjanst ute i varlden och har darinom natt en aktad och hogt betrodd

position, f.n. som chef for SAS- bolagets forvaltning i Los Angeles.

Ofta i de stilla stundernas fortrolighet kom Knut in p& den gladje somen

genom sin stora skotsamhet, framgang och ininnesgodhet berett sina gamla

foraldrar. Och den gladjen ar forvisso icke att rakna bland de minsta.

Och vi alia andra Knutsbbrder och systrar bevara likaledes var stilla,

forsynte broder i ett ljust och vackert minne.


