
Gunnar Weibull

En fn r lus t i ett enda slag av en man av Gunnar Weibulls resning ar inte

litt for ett land , en stad, en slakt, en familja att bara. NMr dodsbudet kom,

vagrade man att tro p& moj l igheten av att .lit det ta skulle ha hftnt och att

en Mn med sallsynt rika moj l igheter i sin hand a t t - fo r r a t t a nyttiga och val-

signelcebringande gH.rni nf i«r pi »&nga skilda omrAden halt plotsligt skul le ha

fb ' rsvunnit ur synkretsen.

Gunnar Weibull var fbdd den 14 januari 1919 i Landskrona som son till

konsul Harry Weibull och hans maka M a j a , ' f o d d Pihl. Han tillhb'rde fjarde ge-

nerationen pi Weibullsholm och en av de allra aldsta Landskrona-slakterna.

Ef le r s tudentexamen i hemstaden 1937 blev han f i l .kand. i Lund 1940 och av-

lade civilekonomexamen vid Handelshogskolan i Stockholm 1943* Darefter intrad-
^
de han i familjeforetaget som medhjalpare at sin fader.

Vid sidan av all denna verksamhet fortsatte Gunnar Weibull i det langsta

aven inom den naturvetenskap, inom vilken han erhallit sin grundutbildning i

Lund, och g.jorde omfattande genetiska underso'kningar inom slaktet Dactylis.

(hundaxing). Hans stora botaniska intresse forde honom ii pa grasets biologi och

han blev er. foregangsman som sakkunnig ifraga om grn.smattor' och andra gronytor.

l\ar fadern avled och eftertraddes av agronom William Weibull som fore-

tagets verkstallande direktor blev Gunnar Weibull en av de tre yngre meddirek-

torerna i fb'retaget for att efter William Weibulls bortgang ILr 1962 bli vice
"~

verkstallande direktor.

Det ar en hopplos uppgift for en alderman att kunna ge en verklighets-

trogen bild av Gunnar Weibulls personlighet, men det gar inte att g& den upp-

giften fbrbi".

.Att bbrja med skall det erinras att Sveriges Riksdag for en gang skull

glb'mt bort partigransernas gastkramningar. Det skedde na'r Gunnar Weibull av

riksdagen i dess helhet fick namn om sig att vara en ovanligt klok man, i

vilken intet svek fanns och som darfbr blev respekterad av alia partier. Och

det markvardiga var, stt Gunar Weibull a.ven i omtaliga frligor kunde bevara sitt

Sjalvstandiga tankande och handlande utan att avvika en turn fra saklighetens,

rattens och sa.nningens vag.


