
                                                 
 

  
 
 

 

 

 

 

PETER KARLING 1934 – 2014 
 
 

Peter Karling föddes 1934 i Göteborg. Hans föräldrar var kommendörkapten Ulf 
Karling och hans hustru Rubi i Kullavik. 
 
Peter tog sjökaptensexamen i Göteborg 1957 och påbörjade omgående 
sjötjänstgöring. Han upptäckte tidigt att det kunde vara angeläget med 
kompletterande utbildning och tog 1962 examen vid Göteborgs Handelsinstitut. 
 
Efter sin examen gifte sig Peter 1962 med Leine, dotter till köpman Egron Eklund och 
hans hustru Dagny i Borås. De fick sonen Mikael 1962 och dottern Henriette 1966. 
 
Peter Karlings samlade erfarenheter och önskan om tjänstgöring på land ledde till en 
anställning som stuverichef vid Göta – Tor Line AB 1966 – 1972. 
 
1972 fick Peter befattningen som VD vid Landskrona Stuveri AB och familjen flyttade 
till Landskrona och bosatte sig i en villa vid Citadellvägen. 1989 blev han hamnchef i 
Landskrona och denna befattning behöll han till 1991.  
 
Under många av sina verksamhetsår i Landskrona var Peter Karling också aktiv som 
lokalpolitiker och satt i Kommunfullmäktige och flera olika nämnder. Under den tiden 
var han också aktiv i Utvecklingsstiftelsen och i Landskrona Finans AB. Peter Karling 
avvecklade sina politiska uppdrag 1987 när Peter och Leine flyttade till Vallåkra. 
Leine avled 2001. 
 
Efter sin pensionering studerade Peter juridik och tog examen som jur. kand. 
 
År 2002 gifte Peter Karling sig med Eva Kastman, dotter till direktör Rolf Kastman 
och hans hustru Greta Landskrona. Peter och Eva deltog vid Högtidsstämman 2014 
då Eva tog emot sin Guldduva efter sina 50 år som medlem i Gillet.   
 
Peter intogs i Sankt Knuts Gille i Landskrona 1975. Han lyckades erövra titeln som 
Fågelkung vid Papegoyeskjutningen 1978. Han var medlem av Gillets Styrande Råd 
under en följd av år, bl.a. som 1:e sekreterare vid mitten av 1980-talet. Peter Karling 
avled den 7 april 2014 i sitt 80:e levnadsår och efterlämnar sin hustru Eva och sina 
barn Mikael och Henriette med familjer. 
 


