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Rolf Björklund föddes i Oskarshamn och växte upp i Göteborg, där fadern i
början av 20-ta1et blev cheffår Lindholmens Varv. Säkert kom valet av levnadsbana för Rolf att präglas av havet och fläktarna från den stora världen.
Som latinstudent 1936 med goda språ1drunskaper valde han en merkantil
vidareutbildning. Han kunde redan efter ett år ståta med diplom från Schartaus
handelsinstitut i Stockholm.
Det bar sig inte bättre än att Ro1fs kontakt med arbetslivet kom att ske "kjolvägen" och att han direkt hamnade i ett företag, mera internationellt än de flesta
- och hamnade där för gott.
AB Ferro1egeringar (ABF) var en av de industrier som växte upp i Trollhättan sedan vattenfallen i Göta älv byggts ut i seklets början. Grundare var den
tysk-judiske affårsmannen Dr Paul Griinfe1d, en av världens ledande ma1mhandlare och tillverkare av legeringsämnen får stålindustrin. VD i detta företag
var gillebrodern Ragnar Nilsson, Ro1fs svärfar, som insåg att dotterns val med
fördel även kunde bli bolagets. Och han fick rätt!
För att ges en inblick i branschens struktur placerades den nyanställde Rolf
till en början på inköpsavdelningen vid Griinfe1d-koncernens huvudkontor i
Diisse1dorf.
Under de händelsedigra åren 1937-38 fick Rolf där lära känna grundarfamiljens medlemmar och företagets nyckelpersoner och även medverka vid des-
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sas mer eller mindre brådstörtade emigration från naziriket. Härvid uppbyggdes
säkert det grundmurade fårtroende som småningom skulle rendera Rolf en plats
i den centrala koncernledningen.
Rolf avancerade snabbt i fåretaget och blev 1954 gillebrodern OlofDrakenbergs efterträdare som VD med säte på huvudkontoret i Stockholm. Den befattningen behöll han sedan till 1977 för att då bli arbetande styrelseordfårande till
pensioneringen 1983.
Legeringsbranschens internationella karaktär fordrade en rörlig chefoch Rolf
Björklund blev med åren väl fårtrogen med världens flygplatser. Han hade lätt
att få kontakter och vänner och var en skicklig förhandlare.
Hans humanistiska utbildning avskräckte honom på intet vis från att sätta
sig in i fåretagets tekniska värld. ABF var ju något av ett pionjärfåretag där bl a
den"svenska" metoden att tillverka lågkolhaltig ferrokrom påsin tid lanserades
av gillebrodern Bo Kalling. Under Rolfs tid perfektionerades denna teknik genom infårande av den s k Perrinmetoden.
Rolf Björklund var en omtyckt chef som lyssnade till sina anställda och
värnade om dem. Han var också en boren sällskapsmänniska och en talangfull
sådan. I vänners lag var han sprittande glad, drog historier, sjöng"ever-greens".
Han var djupt musikalisk och en skicklig pianist.
RolfBjörklund var vid sidan av sina ansvarsfulla befattningar på ABF medlem av styrelserna får Industriförbundet och Sveriges Kemiska Industrikontor
samt fullmäktig i Stockholms Handelskammare och i SAF.
Långt innan golfen blivit en folksport var Rolf en driven spelare. Han var
aktiv som sådan till några år före sin död.
Med så många gillebröder i sin omgivning livet igenom hade det varit underligt om inte Rolf också blivit en sådan. Han blev det 1955, kanske dock aldrig
helt övertygad. Han hade litet svårt med Gillets ceremoniella del. 1988 hade han
dock avancerat till hövitsman -länk VII.
Rolf Björklund sörjes närmast av makan Inga och sönerna i det tidigare
äktenskapet Lars och Jan.
Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 27 april 1999.

Sigge Bergh
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