Björn Carlson 1935 -2021

Finansmannen och Kuylenstierna & Skogs styrelseordförande Björn Carlson har avlidit vid en ålder av
85 år. Han sörjes närmast av hustrun Birgit Carlson, barnen Eva, Torbjörn och Lisa samt barnbarn.
Björn erhöll en Ekonomie licentiat vid Handelshögskolan i Stockholm 1964 och fortsatte därefter
som forskare på Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan. 1968 inleddes en lång och
framgångsrik karriär inom dåvarande Skandinaviska Enskilda Banken. Marcus Wallenberg gav 1974
Björn i uppdrag att starta en förvaltningstjänst för de allra förmögnaste notariatkunderna på banken.
Det var startskottet för Aktiv Placering som drevs genom Björns försorg under 15 mycket
framgångsrika år.
Fondmarknaden var på den tiden inte särskilt utvecklad, något som Björn tidigt förstod. Han startade
ett stort antal fonder men kanske var idén om aktiesparfonder och sedermera allemansfonder det
som gav Björn hans signum, Mr. Fond. För oss som hade förmånen att arbeta med Björn under
denna tid innebar det en mycket dynamisk period i livet.
1990 gick Björn vidare och startade Carlson Investment Management tillsammans med några
kollegor, bolaget avyttrades till försäkringsbolaget Skandia år 2000. Vi hade då privilegiet att
tillsammans med Björn starta vårt förvaltningsbolag Kuylenstierna & Skog S.A. i Luxemburg där Björn
blev en aktiv ordförande fram till sin bortgång. Under många år drev han samtidigt det börsnoterade
investmentbolaget Luxonen S.A., numera likviderat.
Miljön stod Björn varmt om hjärtat, framför allt betydelsen av Östersjöns långvariga välbefinnande.
2005 grundade Björn stiftelsen Baltic Sea 2020 vars ambition är att förbättra miljön i Östersjön. Han
donerade tillsammans med sin familj 500 miljoner kronor till detta ändamål.
På det personliga planet var Björn en person med ett intellekt utöver det vanliga och han gjorde ett
stort avtryck varthän han kom. Han var snabbtänkt och hade förmågan att omedelbart se helheten
samtidigt som han noterade den minsta detalj. Han konverserade med lätthet flera personer
parallellt, tog sig an problemställningar och löste dem som om de redan var färdigritade i hans
huvud.
För oss som haft Björn som chef, medarbetare och vän är saknaden stor när huvudpersonen och
ledaren i rummet nu lämnat oss.

