
De storartade hyllningarna för 

P. Eriksson på Hofors 

 

Ur ett privatbrev, som ställts till Ner. Alleh:s 

förfogande, hämta vi följande livliga skildring av 

firandet av bruksägaren Per Eriksson på Hofors på 

hans nyligen inträffade 75 årsdag. 

Knappast någonsin har jag varit med om en fest 

med så grandiosa anordningar. Hofors herrgårds 

hela fasad var prydd med blågula stänger, 

omvirade och sammanbundna med gröna 

girlanger och alla med blågula flaggor i topp. 

Bakom sig hade de en skog av granar. Alla tak inuti 

den stora byggnaden voro prydda med festoner av 

gröna girlanger (275m) utefter vilka löpte som ett 

glittrande pärlband små röda elektriska lampor, 

som spredo ett trolskt sken över de tusentals 

blommorna och över detta unika hems otaliga 

konstverk i möbelväg, i målning, skulptur och 

keramik.  

Redan dagen före högtidsdagen anlände de 

långväga gästerna, inlogerades på Hofors 

herrgård, på hotellet, i privata hem på Hofors och 

på den närbelägna slottslika Kungsgårdens 

herrgård, tillhörig bruksäg. Eriksson. Festen 

började på torsdagen, 21 okt. med familjemiddag 

på Hofors för samtliga anlända resenärer. 

På fredagen, födelsedagen, var det för oss som 

bodde på Kungsgården att starta i god tid, ty kl. 

6.15 fm. började festligheterna med sång från 

Hofors terrass och uppvaktning av  

tjänstepersonalen med chaufför Lundell som 

talare. Strax därpå stor uppvaktning på 

gårdsplanen, börjande med sång samt tal av 

arbetaren Erik Lundqvist i spetsen för 100 

veteraner, som voro i tjänst hos Hofors a-b. 1890 

och vilka avlämnade en adress. Så sång av Hofors 

manskör med tal av ledaren, kassör Elg. Tal av 

övermontör G.B. Johansson för Hofors nuvarande 

förmanskår, 56 st. (med adress). Tal av direktör 

Davidson för 32 st. sedan 1916 kvarvarande 

tjänstemän (med present). Den stora gårdsplanen 

var dessutom fylld med personer från samhället, 

arbetare och andra. Kl. 8.15 var uppvaktning 

inomhus av 60 arbetareänkor. Deras talan fördes 

utmärkt av änkefru Pettersson, som avlämnade en 

adress. (Bruksäg. Eriksson lär sedermera till 

änkorna utdela 13,000 kr.) Kl. 8.30 lyckönskan av 

44 st. tjänstemannafruar med fröken Hiort av 

Ornäs i spetsen. (Tal, adress och stor orreforsskål) 

Tal av fru Anna-Lisa Nordenfelt, som uppträdde i 

vacker 1700-talskostym. Kl. 11.15 uppvaktade 

Hofors lärarekår med tal av överlärare J. 

Andersson (med adress). Uppvaktning av 6 st. f.d. 

hoforspräster med tal av kyrkoherden Hagardt 

(adress)Lyckönskan från Torsåkers församling med 

tal av prosten Lindgren (med adress). Kl. 12 Hofors 

missionsförening med körsång. Folkskollärare 

Edman talade och lämnade blommor. Kl. 1.30 

uppvaktade Jordbrukarebankens centralstyrelse 

genom sin representant, direktör Sundblad, med 

en praktfull blomsteruppsats. Samma banks 

gävlekontors styrelse uppvaktade gnom dir. 

Lindvall och nämndeman Ålenius (med adress). 

Lantmannaförbundet i Gävle uppvaktade genom 

direktör Möller. Av landshövding Lybeck 

avlämnades en adress från Gävleborgs läns 

hushållningssällskaps förvaltningsutskott.  

Kl. 2.30 uppvaktning av 5-600 skolbarn. Unison 

sång och rart tal av lilla flickan Fagerblom, som 

överlämnade blommor och utbringade ett leve. 

Defileringen gjordes utmärkt vackert, och envar av 

de unga fick vid utgåendet förse sig med 

chokladkakor.  

Genom allt som sagts och talats gick en 

underström av omisskännlig kärlek och vördnad 

för jubilaren. Den spänstige 75-åringen besvarade 



varmt och vänligt varje tal som ställdes till honom 

och hans svarstal till skolbarnen var lärorikt för 

både ung och gammal. 

Kl. 4 marscherade de inbjudna gästerna under 

musikens toner upp i stora salongen, där middag 

serverades för 130 personer. Det var en lysande 

anblick när man trädde in till det dukade 

festbordet. Allt strålade, kristaller, silver, ljus och 

blommor, i skenet av de gröna takfestonernas 

röda ljusband. Mitt inne i hästskobordet stod en 

ett par meter lång avbildning i socker av Hofors 

herrgård med terrass, trädgårdar, vattenkonst, 

buskar, träd och blommor, ett konstverk från 

Oskar Borg i Stockholm. Tre jättelika spettkakor 

från Skåne hörde också till väldigheterna. 

Serveringen besörjdes av 24 uppasserskor med en 

hovmästare från Stockholm som anförare. 

Personalen i köket utgjordes inalles av 40 

personer. Vid middagen distribuerades 35 kg lax, 7 

skinkor och 2 hela rådjur. 

Talens rad inleddes av bruksäg. Eriksson, som 

kastade en blick tillbaka på gången tid och på 

Hofors utveckling under hans ledareskap, samt 

tackade alla dem som hedrat honom med sin 

närvaro vid festen, tackade tjänstemän och 

arbetare och alla dem som på ett eller annat sätt 

tjänat honom. Landshövding Lybeck höll ett 

ståtligt tal för jubilaren, varefter följde en hel 

mängd tal, av vilka jag gärna berättar ett, hållet av 

elektriska montören, i vardagslag benämnd 

”Lysmasken”. Han yttrade sig ungefär så här: 

”Jag ber att få berätta en liten sannsaga. Jag hade 

för en tid sedan ett ärende till brukspatron och 

steg in i hans yttre rum, där jag satte mig ned, 

emedan jag såg att han var upptagen och inte 

märkt mig. Han satt vid sitt skrivbord och hade 

bredvid sig på ena sidan en hög färdigskrivna brev 

och på den andra sedelbuntar. Jag såg honom 

öppna det ena brevet efter det andra och stoppa 

in sedlar däri. Och allt efter som han förseglade 

breven så ljusnade hans anlete allt mera. Det var 

en mulen dag och jag såg ut för att se om det 

klarnat. Men det var inte så. Då förstod jag! Det 

var det inre ljuset som gjorde hans anlete så 

strålande. Jag tyckte att stunden var trevlig och 

smög mig tyst ut igen. Gud välsigne 

brukspatronen!” 

Landshövding Lybeck tackade på gästernas vägnar 

värdinnan och värden samt förmodade att ”Per 

Eriksson” nu hade fått klart för sig att han är en 

bra karl! 

Bland gästerna märktes, utom bruksäg. E:s 

närmaste släktningar, landshövding Lybeck med 

fru, förra landshövdingskan i Gävle fru Ellen 

Hagen, fru Siri Collett-Vougt, f. Thyselius, med 

dotter och måg, direktör Sundblad med fru, 

bruksäg. Arfwedson med friherrinna, f. de Geer, 

konstnärerna professor Vilhelm Smith och Ecke 

Hedborg, grevinnan Mörner, f. Vallenberg, 

bruksäg. Vigelius, Hällefors, med fru, disponent 

Odelberg, Degerfors m.fl.  

Till den stora middagen voro även inbjudna 11 

präster, ett 40-tal förmän och arbetare, 

trädgårdsmästaren, chauffören och elektriska 

montören m.fl.  

Kl. 8 anlände ytterligare 380 inbjudna, och kaffe 

och förfriskningar serverade i stora salen för 510 

personer. Småbröd hade bakats av en säck 

vetemjöl – 1,000 st. av varje sort. Då raserades 

också den stora krokanen, så att sedan inte ens en 

golvplanka fanns kvar. 

Kl. 8.30  uppvaktade Hofors sångareförbund och 

sjöng fosterländska sånger under anförande av 

rektor Bergwall från Stockholm. För 

sångareförbundet talade folkskollärare Eklund.  

 



320 telegram anlände. Bland dessa funnos flera 

vackra telegram från Nora: från 83-årige vännen 

Låftman, från Nora stadsfullmäktige, Nora 

sjukhusstyrelse, styrelsen för Nora komm. 

Mellanskola, bärgmästaren Norelius, ”uttryckande 

min beundran för kämpagestalten inom vår kära 

men mödosamma järnhantering”, från P.V. 

Ekestubbe, från Nora komm. Mellanskolas elever 

m.fl. Från landshövding Elmquist sändes telegram 

till ”den minnesgode sonen av Örebro län”. För 

övrigt märktes telegram från Knut Vallenberg, 

Markus Vallenberg, från prins Karl för Röda korset, 

från prof. Hallendorff för Handelshögskolan, från 

Bärgsskolans lärarekår, ordf. i Bärgshanteringens 

vänner: ”Allt Sveriges bärgslag hyllar dig i dag, 

jubilar”, fullmäktige i Järnkontoret ”Med tack för 

framgångsrikt intresserat arbete under ett halvt 

sekel”, undertecknat Kjellberg, Kinander, von 

Rosen, Fleming, Sjögren, från K. Bonde, Arvid 

Lindman, Mörner, Eliel Löfgren, Hugo Hamilton. 

Från sammanslutningar i Hofors av alla slag och 

versifierad hälsning från hissmannen på Grand 

hotell.  

Ärkebiskopen telegraferade: ”Hell dig, arbetets 

hjälte, storslagna själ, självövervinnelsens 

segerherre, mästarens hjälpare, tillgivne Natan 

Söderblom”.  

Festen räckte i dagarna tre – på fredagen och även 

på lördagen för långväga resenärer. Flertal avreste 

söndag morgon, men för de kvarvarande fortsatte 

festen och feststämningen vid middag på 

Kungsgården på söndagen.  

Ja, det var en ståtlig fest, där man fick otvetydiga 

intryck av, att även i våra dagar kan det givas ett 

det vackraste förhållande av aktning och 

tillgivenhet mellan en arbetsgivare och hans 

medarbetare av alla klasser.  

 

 

 

 

 


