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Det blev tomt och bdsligt pa nagot satt nar budet kom

att Victor Aulin fatt definitiv inkallelseorder. Visst hade man rnarkt
!

att han hade borjat aldras, hans kara bil hade statt outnyttjad manads-
i

vis och det slutliga kommunikationsmedlet, cykeln, gick allt saktare ooh>

saktare sin gang me11an Jarnvagsgatan och hans kara sommarhem vid Strand-, '
vagen. Victor Aulin var som bekant en man som inte gav sig i forsta

taget, men till slut maste han ge upp infor den obevekliges bud, och

nar det kom bojde han sitt huvud i odmjukhet och fortrostan.

Det var ett liv, fyllt av arbete och gladje som hade

andat och, far man val ock saga som hade fyllt sitt andamo.1. Den borger-

ligftx garningen, stadsveterinarens, var fylld me.d arbete till bradden

av den ordinarie tjansten och atskilligt vid sidan darav. Hans anseende

som yrkesman var fadt och val grundat. Han var fodd Landskronabo och

efter studentexamen och examen frdn veterinarhogskolan m.m. blev han

staden trogen.

Bland de manga intressen av allman samhallelig och ideell

kataktar som rymdes inom Victor Aulins rjJmliga, ibland litet bullrande,

vitalitet var det ingen tvekan om att platsen nr 1 intogs av sangen.

Den praktiga stamman gjorde sig lifca fornamligt i solopartierna son i

koren. Och pa sangargladjen, som lyste och varmde var han drog fram,

var det inte att ta fel. Men dar var ocksa ett annat drag i Victor Aulins

till synes sa uteslutande levnadsglada utatvanda psyke som kanske inte

syntes sa mycket, allvarsdraget bakom den leende ytan. Och det var val

det som gjorde att han farm sig sa val tillratta inom det ordensliv,

dar allvo.ret och gjiidjen trivas tillsammans sasom i Frimurareorden och

Odd Fellow.

Och val given i Knutsgillet. Dar skb'tte han vid hogtids-

festen 1962 sitt gamla varv som stolsbroder med samma iver och inlevelse

som tidigare, aven om dap kanske lag en mera dampad ton over bade

sangen och c••jremonierna an de tidigare clren.

Nu har han nedlagt ceremonimastarestaven, som han med sadan

gladje och framgang forvaltat^. men friden, enigheten och gladjen som

han rikligen strodde omkring sig bevarar vi alia med tackeamhet i vara

hjiirtan.

"Vera ar som ej var Broder minne, fastan

hans skugga mer ej finnes

fastan hans valthorn tystnat har...."


