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Den 3 januari i974 avled vår gillebroder CHRISTER BLOMQUIST
helt hastigt i sitt hem i Fagersta i en ålder av 58 år.
Christer Blomquist var född i Göteborg son till bankdirektör Per Blomquist och Sigrid Wallen. Efter studentexamen på latinlinjen 1933 i sin
födelsestad studerade han vid Kungl. Tekniska Högskolan och avlade
bergsingenjörsexamen 1938. Efter en kortare tjänstgöring inom Jernkontorets Tekniska Byrå var han anställd som stålverksingenjör först vid
Degerfors Järnverk 1939-1945 och därefter vid KohlswaJernverks AB
1945-1953. Sistnämnda år kom Christer Blomquist till Fagersta Bruks AB
och blev detta företag trogen till sin död.
Under sina tjugo år i Fagersta ägnade sig Christer Blomquist helt åt
forskning inom stålområdet. Hans gebit blev framför allt driftsforskning
med insatser från smältmetallurgi över formgivning, bearbetning och
värmebehandling till kundservice. Med sitt breda praktiska kunskapsregister och sin analytiska förmåga blev han med åren något aven grå eminens
som arbetskollegerna vande sig vid att gärna och ofta konsultera. »Vad är
Christers syn på detta?» blev en vanlig fråga vid diskussioner kring nya
processer och kvalitetsfrågor.
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Inom Jernkontorets forskning var Christer Blomquist under årens lopp
en flitig medarbetare, bl. a. som ordförande i ett flertal kommitteer och
som föredragshållare för presentation av forskningsresultat. Som sitt företags representant deltog han även i ett stort antal kommitteer inom Metallnormcentralen.
Inom det politiska livet engagerade sig Christer Blomquist aktivt för
Högerpartiet och var under många år ordförande inom lokalavdelningen i
Fagersta och medlem av länsförbundets styrelse i Västerås. Han intresserade sig speciellt för utbildningsfrågor och var medlem av skolstyrelsen i
Fagersta under flera år.
Bland vänner och arbetskamrater kom Christer Blomquist att framstå
som den borne gentlemannen med allt vad det innebär av positiva värderingar.
Närmast sörjande är makan Greta, född Uhrus, sonen Leif, civilingenjör, Varvsindustrins Datacentral AB, Göteborg, dottern Eva, gift med arkitekt Winfried Ellinger, bosatt i Stuttgart samt dottern Margareta, studerande vid Socialhögskolan, Göteborg.
Christer Blomquist var en mycket intresserad medlem av Sancte Örjens
Gille och innehade vid sin bortgång dess VI länk.
Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1974.
Bengt Torssell
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