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Brukspatron Per Erikssons griftefärd. 

 

Midsommarhelgen i Hofors förmörkades i år till 

en sorgefest. Midsommaraftonens traditionella 

dans på Finnfallet var avlyst, och på 

midsommardagen vigdes brukspatron Per 

Eriksson till den sista vilan. I skogsbacken vid 

Hofors kyrkogård samlades brukets folk kring 

hans bår, och vittnesbörden om hans gärningar 

blevo till ett äreminne över hans förstånds 

skärpa, hans viljas dådkraft och hans hjärtas rika 

barmhärtighet.  

Begravningen blev den döde värdig, storstilad i 

formen och full av innerlighet. På 

bruksgårdarna, villorna och de offentliga 

byggnaderna flaggades på halv stång och från 

herrgården till kyrkogården ledde en allé av 

flaggstänger med slokande blågula dukar. 

Granrismattor täckte herrgårdsplanen, 

utfartsvägen och kyrkogårdens gångar.  I slänten 

mot skogsbacken var en krypta av granris inredd 

med ett kors av vita narcisser i fonden och uppe 

under tallarna hade rests ett vitt altare med 

fransar av cypress, vita liljor på altarbordet och 

kors av granris. Framför var en upphöjd rundel 

och en katafalk, även de klädda med mörkgröna 

mattor av granris. Rundt omkring voro bänkar 

utställda och där under bar himmel ägde 

jordfästningen rum och firades dagens 

högmässogudstjänst.  

Under klockringning utgick sorgetåget från 

herrgården. Kistan fördes på en granklädd 

flakvagn, dragen av parhästar med 

metallbeslagna selar. Herrgårdskusken K. 

Lundell körde för sin gamle husbonde på hans 

sista färd. Efter kistan följde två med svart kläde 

täckta flakvagnar med kransar och därefter 

processionens gående. Efter den dödes 

närmaste, gästerna och trotjänarna kommo 

bruket tjänstemän, förmän, arbetare, åldringar, 

tjänstemannafamiljernas kvinnliga medlemmar, 

representanter för Hofors och Torsåkers 

kommuner, skolpersonalen, representanter för 

friförsamlingen och dess söndagsskolbarn, 

baptistförsamlingen och frälsningsarmén. Vid 

kistan gingo ett 50-tal sångare ur Hofors 

manskör och sångarförbund, kyrkokören samt 

Torsåkers och Bro manskörer i vita 

sångarmössor. Den långa processionen 

stannade vid kyrkogårdsgrindarna och medan 

klockorna ännu ringde bars kistan av intendent 

John Peterson och kalkylator V. Bergman, 

förmännen G. B. Johansson och Petter Lundqvist 

samt arbetarna E. Edman, K. J. Albom, K. Larsson 

och Vahlström, vilka alla tjänstgjort under den 

gamla regimen, upp till altarplatsen i skogen. Vid 

herrgården hade kistan burits av den dödes 

tjänare på Hofors och Kungsgårdens herrgårdar. 

Folkskaror kantade vägen där processionen 

skred fram. 

Sedan ett par verser av psalmen 484 sjungits 

unisont trädde ärkebiskop Nathan Söderblom 

fram till altaret och förrättade jordfästningen, 

assisterad av kyrkoherde A. Hagardt i Danderyd 

och rektor Holger Bergwall i Uppsala, vilka 

bägge under brukspatron Erikssons tid varit 

präster på Hofors. Med bibelspråk om döden, 

uppståndelsen och den trogne förvaltarens lön 

knöt ärkebiskopen en krans av trösterika ord. 

Manskören under organist S. Eklunds ledning 

sjöng Integer vitᴂ och ärkebiskopen jämte 

kyrkoherde Hagardt, rektor Bergwall och 

komminister Haag från Fundbo, även han 

tidigare Hoforspräst, utförde 



begravningsmässan. Den följdes av psalmsång 

och hymnsång varpå landshövding Lübeck steg 

fram till båren och yttrade följande ord: 

De store gamla falla omkring oss och vi stå vid 

deras grifter tacksamma, ödmjuka i vårt uppsåt 

att taga vid där de slutat.  

Vidsynt, vidhjärtad fyllde Per Eriksson sitt livs 

stora uppgift i Gestrikland och framför allt här 

vid Hofors, som blev honom så kärt och i vars 

jord han nu skall vila. En bruksman av stora mått 

var han, en verklig brukspatron av den gamla 

förnämliga stammen.   

En fast grund för arbetet skapade han, ej minst 

genom den anda av samhörighet, som växte 

fram omkring den gemensamma uppgiften. Han 

gav och han fick förtroende, han delade 

bekymren liksom glädjen.  

Så som här, så har han verkat överallt där han 

åtagit sig ett värv. Gefleborgs läns 

hushållningssällskap har under ett 30-tal år 

dragit nytta av hans kunskap om den svenska 

jorden och hans kärlek till denna jord. 

Direktionen över Gefle och Gestriklands lasarett 

sörjer i honom en man, vars omsorger bottnade 

i en sällsynt förening av duglighet och 

människokärlek.  

Käre gamla vän, väl förstod jag sedan någon tid 

att det ej skulle dröja så länge innan jag skulle 

stå vid Din bår för att säga Dig några fattiga ord 

till avsked, och det kännes tungt. Tungt är det 

för oss alla som med Dig förlorat en faderlig vän 

och ej minst för dem vilkas framtida utkomst 

och lycka Du skapat.  

Men sorg och saknad skola ändock vika. Kvar 

står minnet av och tacksamheten för allt som Du 

fått verka till gagn för Dina medmänniskor, för 

Gefleborgs län och för fosterlandet. Vila i frid! 

Efter landshövdingens tal framburo 

representanter för olika grupper och 

institutioner ett sista tack till den bortgångne. 

Disponent Olof Hjorth talade på det nuvarande 

bruksbolagets och egna vägnar, betygande att 

den fasta grund på vilken Hofors framtid synes 

vila lagts av brukspatron Eriksson. 

Tjänstemännens avskedsord uttalades av 

direktör J. Davidsson, som vittnade om den 

bortgångnes förmåga att väcka och sporra 

intresset för den gemensamma uppgiften och 

skapa arbetsglädje omkring sig. 

-Din ädla och rika personlighet skall leva i 

tacksamt minne hos oss. För de år vi hade lyckan 

arbeta under din ledning frambära vi ett sista, 

djupt känt tack, slutade han. 

Intendent John Peterson bragte i erinran den 

bortgångnes storartade välfärdsdotationer. 

-Hofors tjänstemän och förmän ha i brukspatron 

Eriksson förlorat en uppriktig vän, sake talaren. 

Till honom går i dag mången ödmjuk 

tacksamhetens tanke från de unga, som han 

skänkt möjlighet till studier och utbildning.  

De gamlas tack och avsked till deras älskade 

brukspatron framfördes i gripande ord.  

-När brukspatron Eriksson vid julhelgerna kom 

med öppen hand till de små hemmen, då kände 

vi att julen kommit, sade förman Johansson. Nu 

blir det bara mörker för oss. Välsignelse över 

hans minne. 

-O, brukspatron Eriksson, när vi för 1 år och 9 

månader sedan firade din 75-årsdag, inte anade 

vi då att vi så snart skulle stå vid din bår, utbrast 

järnverksvakten E. Lundqvist. Det var för oss 

som om solen gått ned. Med darrande hand 

nedlägger jag en krans till ett sista tack för allt 

vad du gjort. Må Herren giva dig sin frid.  

Polisman K. G. Hedman vitsordade den 

bortgångnes arbete och omsorg för Hofors 

kommuns bästa och sågverksägare A.J. 

Blomberg i Hästbo nedlade en krans från 

Torsåkers församling. 

Organist Eklund talade om den bortgångnes 

omtanke om skolväsendet och frambar 

lärarpersonalens tack för hans välgärningar. 



Änkefru Amanda Pettersson berättade under 

tårar hur gamle brukspatron varit änkors och 

åldringars stöd, hur han delat deras bekymmer, 

tröstat dem i sorgen och räckt dem en hjälpande 

hand i nödens stund.  

Pastor Brunzell frambar friförsamlingens tack för 

många goda gåvor och berättade om 

brukspatron Erikssons kärlek till barnen. 

Småttingar från söndagsskolan stodo nu i ring 

kring båren och nedlade under nigningar och 

bugningar liljekonvaljer som de plocka åt den 

döde. 

Från Svenska röda korsets överstyrelse, dess 

sjukhemsstiftelse och sköterskor bringades ett 

sista tack och farväl till deras ädle välgörare av 

generalsekreteraren frih. E. Stiernstedt. 

Sist samlades trotjänarna kring den bortgångne 

husbondens bår och kusken K. Lundell tolkade i 

enkla ord smärtan vid avskedet och deras djupa 

vördnad och tacksamhet. 

Högmässan följde direkt efter jordfästningen  

och fick genom  ärkebiskopens och de 

assisterande prästernas liturgiska sång, körernas 

hymner och ärkebiskopens predikan en sällsynt 

högtidlig prägel. Den formades till en 

minnesgudstjänst över den bortgångne. I din 

predikan över dagens text anknöt ärkebiskopen 

till de stora midsommarminnena en betraktelse 

över den bortgångnes gärning. Såsom en 

rättsinnig förvaltare av anförtrott gods hade han 

begagnat sina ägodelar. 

-Jag har aldrig sett honom så upprörd, som när 

han talade om dem, vilka anse penningar och 

ägodelar såsom ett rov och som försumma att 

sörja för dem vilka burit dagens tunga tills de ej 

orka längre. Städse ängslig att göra någon orätt, 

trofast, vänskapsfull, pålitlig levde han sitt liv.  

Från midsommarens glädje och växtlighetens 

fägring länkade talaren tanken till alltings 

förgängelse och talade om det vackra och stora i 

att dö med sin plikt uppfylld. Såsom en dyster 

bild i sommarens ljusa ram skildrade han 

järnvägskatastrofen vid Bollnäs och erinrade 

därvid om den lokförare som efter 

pliktuppfyllelse intill döden hittades med 

handen fast sluten kring bromsspaken. 

I ett minnestal vid högmässan tecknade även 

kyrkoherde Hagardt den bortgångnes 

personlighet och gärning, hur han från en ringa 

början arbetar sig upp till en framskjuten plats, 

hur har sörjt för andras välfärd och delat deras 

bekymmer samt hur hans hjärta var fullt av 

kärlek till Hofors samhälle och barnslig 

förtröstan till Gud. Kyrkoherden nedkallade till 

sist Guds välsignelse över Per Eriksson och allt 

hans verk. 

Kistan bars därefter under klockringning ut till 

granriskryptan och fick stå där till kvällen, 

medan en ström av brukets folk togo avsked av 

gamle brukspatron. 

I den rika blomsterskörden märktes följande 

kransar: 

Överstyrelsen för Svenska Röda korset:  

Till brukspatron Per Eriksson; Till Per Eriksson 

från Gefleborgs läns hushållningssällskap: Tack 

för 35-årig dådkraft i kärleken till länets 

jordbruk; Från Gefle och Gestriklands lasarett 

samt dess direktion med tack för kärleksfullt 

intresse för lidande medmänniskor; 

Till Per Eriksson från Torsåkers församling med 

vördnad och tacksamhet; Ett sista hjärtligt tack till 

vördad husbonde från tillgivna tjänare; 

Sigtunastiftelsen: Gärd av vördnad och tacksamhet; 

Nora distrikts sjukhus: Med vördnad och 

tacksamhet;  

Tjänstemannafamiljernas kvinnliga medlemmar; 

S.K.F. Hofors bruk: Med aktning och erkänsla; 

Hofors nya handels A/B: Med djupaste vördnad; 

Från brukstjänstemän och förmän: Till vår 

varmhjärtade donator ett sista tack; 

Hofors förmanskår: Vår gärd av vördnad och 

tacksamhet; 

Med vördnad och tacksamhet från Hofors lärarekår; 



Svenska röda korsets Hoforskrets; 

Från sörjande och tacksamma änkor och 

ensamstående ett varmt tack; 

Vår gärd av tacksamhet: Hofors friförsamling och 

dess söndagsskola; 

Frälsningsarméns kår i Hofors: Till vår avhållne förre 

chef: Vördnad, saknad i tacksamt minne bevarad; 

Från Hällefors bruks aktiebolag: En gärd av aktning 

och varm tacksamhet; 

Från Hällefors tjänstemannaklubb till dess förste 

hedersledamot med tacksamhet; 

Från Vikens församling; 

Från Ulfshytte järnverks A/B: I tacksamt minne 

bevarad; 

Från Stockholms enskilda bank: Tack för mångårigt 

samarbete; 

Allmänna svenska elektriska aktiebolaget: Med tack 

för rika initiativ och mångårigt samarbete; 

Till brukspatron Per Eriksson från centralstyrelsen 

för Jordbrukarbanken; 

Med vördnad och tacksamhet: från styrelsen för 

Jordbrukarbankens Geflekontor; 

Från Eskilstuna järnmanufakturaktiebolag; 

Med tack från Kopparbergs och Hofors 

sågverksaktiebolag; 

Vivsta varvs aktiebolag; 

Till allas vår käre vän Per Eriksson från Maja och 

Sven Lübeck, Karin Sten, Britta, Torsten; 

Från Marcus Wallenberg; 

Marcus Wallenbergs barn med tack för många glada 

dagar på Hofors; 

Från mångårig betjäning på Grand Hotel i Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 
 


