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Fd. hovrättsrådet ALLAN BJÖRKLUND, vice verkställande direktör i
Rederiaktiebolaget Nordsgernan, avled den 18 december 1976.

Allan Björklund, som var född i Sundsvall, gjorde efter juridiska studier
i Uppsala en mycket snabb karriär, och han var inte mer än 37 år, när han
utnämndes till hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland. Överståthålla
ren Torsten Nothin hade uppmärksammat Björklund som en av Sveriges
skickligaste yngre jurister och på Nothins varma rekommendation anställ
des Björklund 1949 som direktör i Rederiaktiebolaget Nordsgernan. Han
utnämndes 1956 till vice verkställande direktör i företaget.

Allan Björklund ägnade sig under sina mer än 25 år i Johnson-koncer
nen till stor del åt sjöfartspolitiska frågor med internationell anknytning.
På detta fält blev han erkänd och respekterad i många sjöfartsländer för
sin stora kunnighet, sin förhandlingsskicklighet och sin personliga resning.
Han var också en framstående företrädare för hela den svenska sjöfartsnä
ringen genom mångårigt arbete inom Redareföreningens ram, bl. a. såsom
ansvarig för föreningens avtalsförhandlingar.

Inom Johnsonkoncernen fick Allan Björklund flera betydelsefulla upp
drag vid sidan om rederiverksamheten, bl. a. som styrelseledamot i Avesta
Jernverks AB och AB Nynäs-Petroleum. Hans skicklighet och goda om-
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döme gjorde honom till en ofta anlitad rådgivare inom koncernens led
ning i viktiga frågor, också utanför sjöfartens område.

Allan Björklund var en högt begåvad man. Han ägde en stark personlig
integritet, och hans r;ättskänsla och objektivitet gjorde att han omfattades
med det största förtroende av sina vänner och kollegor och av dem han
kom i yrkesmässig beröring med. Hos Allan Björklund förenades princip
fasthet med personlig charm och stor älskvärdhet, han var en gentleman i
gammaldags, god mening. Vi minns honom med tacksamhet och saknad.

I Sancte Örjens Gille inträdde han 1961 och innehade vid sin bortgång
dess V länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 22 april 1977.

Axel Ax:son Johnson
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