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75-årsdagen på Hofors herrgård. 

Storartade hyllningar för brukspatron Per Eriksson. 

Gåvor från jubilaren till brukets 

gamla arbetare och änkor. 

 

 

 

Brukspatron P. Eriksson i Hofors, som igår 

fyllde 75 år, blev med anledning här av 

föremål för sällsynt varma hyllningar från 

skilda håll. 

Redan kl. halv 7 på morgonen började 

uppvaktningarna. Då brakte brukets 

tjänstemän, förmän och de arbetare, som varit 

med på den tid, då brukspatron Eriksson stod 

vid styret, den avhållne chefen sin hyllning. De 

åtföljdes av Hofors manskör, som under kassör 

Elgs ledning sjöng Stenhammars ”Sverige”. 

Hr E. Lundkvist förde arbetardeputationens 

talan och överlämnade från dessa en textad 

adress. 

Kassör Elg talade å manskörens vägnar och 

tackade brukspatron Eriksson för hans intresse 

för körens arbete. Förre över montör 

Johansson framförde förmanskårens hyllning 

och överlämnade ett av fotograf W. Eriksson i 

Torsåker utfört Hoforsalbum med bl.a. 

reproduktioner av Elisabeth Petres hofors 

tavlor. Brukstjänstemännens talan fördes av 

dir. I. Davidsson, som bl.a. talade om 

brukspatron Erikssons arbete för Hofors från 

den tid, då han under de svåra konjunkturerna 

i slutet av 1880-talet övertog ledningen av 

bruket och förde det fram till dess ställning 

som ett av vårt lands förnämsta stålverk. Som 

minnesgåva från brukstjänstemännen 

överlämnades ett konstnärligt utfört skåp i 

intarsia. Slutligen brakte också de gamla 

arbetaränkorna med en bukett nejlikor 

brukspatron Eriksson sin hyllning för vad han 

gjort för dem.  

Brukspatron Eriksson tackade varje grupp med 

ett speciellt tal under synbar rörelse. Han 

erinrade om den tid, då han tillträdde 

chefskapet för bruket, och de svårigheter, som 

då lågo framför honom och han tackade alla, 

som vid hans sida eller under honom bidragit  

till brukets framgång. Därvid ägnade han 

varma ord åt brukets förutvarande 

överingenjör Gösta Odelberg samt direktör 

Gustaf Bergström, vilka båda avlidit. Han gav 

sitt fulla erkännande av dessa män och alla 

andra, som var i sin stad arbetat för det 

gemensamma målet: brukets bästa.  Det var 

med oförfalskad glädje han konstaterade den 

minnesgodhet, som nu tagit sig uttryck i 

hyllningarna från gamla underlydande. 

Kl. halv 9 kommo brukstjänstemännens fruar 

och överlämnade en kristallskål med rosor och 

kl. halv 12 uppvaktade lärarkåren, vars talan 

fördes av överlärare Josef Andersson, som 

överlämnade en av brukstjänsteman G. Sjödell 

komponerad adress samt en bukett nejlikor. 

Kl. 12 kommo de präster, som varit i Hofors 

under brukspatron Erikssons tid. Närvarande 

voro kyrkoherde O. T. Öserlund i Njutånger, 

rektor H. Bergvall, Uppsala, kyrkoherdarna A. 



Hagardt, Danderyd, W Brusewitz, Knutby, och 

J. V. Östlund i Tierp samt vice komminister Hj. 

Haag, Hofors. Två av prästmännen voro 

förhindrade att närvara. Å prästernas vägnar 

överlämnades ett album med givarnas 

fotografier.  

Kl. halv 1 infann sig Hofors missionskör, som 

under folkskollärare E. A. Edmans ledning 

hyllade jubilaren med sång, och kl. halv  3 

kommo skolbarnen, vilka under organist S. 

Eklunds ledning sjöngo några sånger, varpå en 

liten tös framförde barnens lyckönskningar.  

Slutligen uppvaktade på kvällen Hofors 

sångarförbund med sång under organist S. 

Eklunds ledning, vilken också tolkade körens 

tacksamhet till brukspatron Eriksson för det 

stöd han städse lämnat kören. 

Under dagens lopp uppvaktade 

jordbrukarbankens styrelse genom dir. 

Sundblad, Stockholm, och dir. Lidwall, Gefle, 

varjämte landshövding Lübeck, Gefle, och ett 

stort antal brukspatroner och 

bruksdisponenter från Bergslagen personligen 

infunnit sig för att framföra sina gratulationer.  

Över 300 telegram ingingo under dagens lopp. 

Hyllningarna visa bl.a. att fullkomlig enighet 

råder inom Hofors om den vördnad och 

tacksamhet, som visats brukspatron Eriksson 

för vad han gjort och gör för bruket och dess 

invånare.  

Med anledning av sin 75 årsdag har 

brukspatron Eriksson till sina före detta 

underlydande, gamla arbetare och änkor i 

Hofors, Tjärnäs, Långnäs, Toretorp, 

Kungsgården, Kungsfors och Gustafsberg, 

sammanlagt 240 familjer, utdelat tillsammans 

13.000 kr. Dessutom har han till Torsåkers och 

Ovansjö ålderdomshem skänkt penningbelopp 

att användas till allmän traktering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


