
Maj Karlbom

Den 8 maj 19^3»var i Landskrona en ovanligt strilande och Ijuv-

lig virdag. Plbtsligt och chockartat kom meddelandet att Maj Karl-

bom genom en bilolycka slutat sina dagar. Dagens friska skbnhet blev

si mycket smartsammare som den i si hog grad piminde om henne, vara

livgivande, ljusa vasen nu plbtsligt inte langare fanns bland oss.
Maj Karlbom var fbdd den 5 april 19o7 i Halmstad och dotter till '

apotekaren Oscar Isberg och dennes hustru^fbdd Wallen. Eon vax'te • '.-

upp i ett gott borgerligt hem, genomgick de 8 klasserna i Halmstads j

flickskola och vistades darefter ett ir i flickpension i Schwedz --

den typiska uppfostran for den 'tidens familjeflicka. Di hon var

intresserad och duktig i gymnastik och idrott, bl.a. tennis och rid-

ning, valde hon att utbilda sig till gymnastikdirektbar och genom-

gick Sydsvenska Gymnastikinstitutet i Lund, varefter hon praktise-

rade som sjukgymnast il.a. i Boulogne. Ir 1932 gifte hon sig med

sederniera bverstelbjtnanten Tore Lundberg. Efter.detta aktenskaps

uprdbsning iterupptog hon sitt yrke for att fbrsbrja sig och sina

tva barn. Ir 196! gifte hon .sig med direktbren Bertil Karlbom.

Vi har i Landskrona minns en mbrkhirig livlig kvinna med bestamd

finskuren profil och mntelligenta bgon, som tycktes se pi det mesta !

med den kloka kvinnans humoristiska distans. Hon hade prbvat pi att

under manga ar sora frinskild klara sig och sina barn och klarat det

med den aran. Sidant fostrar -hon kunde saga ifrin och var inte

bortskamd av livet'utan kunde gladja'sig it och njuta av det angenS»

ma som livet nu bjbd henne. Hon var en mycket representativ chefsfru

till Bertil Karlbom, vars maktpiliggande arbete ofta fbrde honom ut

i internationella sammanhang dar hon. med sina sprikkunskaper och sin

charm var honom till stor hjalp och stbd.

Somliga kvinnor utstrilar en fbrtrollande charm. Det ar de kvin-

nor, som trots det obevekligt bkande antalet levnadsir aldrig helt

ar sidaA. Undertappar bort den unga flickan inom sig.Mao^elrlbom
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Granet dar hon ..gjirna sty^de och\; Maj Karlbom gav . 'j

mycket men fick ocksi raycket - hon var en hb'gt^alskad kvinna och

hennes ljusa minne skall leva bland alia oss som hade fb'rmanen komma

i berbring med henne.


