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En bemärkelsedag för 

Hofors samhälle 
Stora donationer af brukspatron P. Eriksson 

 

Brukspatron P. Eriksson på Hofors fyllde i 

söndags 60 år och blef med anleding däraf 

föremål för hjärtliga hyllningar.  

Klockan 10 f.m. samlades på den festligt 

smyckade stora gårdsplanen framför 

herrgården alla brukets tjänstemän och 

förmän samt en stor mängd arbetare. Alla 

de omkring 450 skolbarnen, hållande små 

svenska flaggor, marscherade upp och 

bildade fyrkant omkring trappan, hvarje 

klass förd af sin lärare. Sedan så barnen 

sjungit första versen af den gamla dagvisan 

”Den signade dag” (ps. 424), talade pastor 

Bergwall från barnen och lärarekåren till 

den på trappan utkomne 60 åringen, 

tackande för allt det arbete, som han 

nedlagt under de gångna åren på Hofors 

skola, och önskade att framtiden måtte bli 

ljus och lycklig.   

Hofors manskör, under anförande af kassör 

Elg, sjöng så Stenhammars ”Sverige”, 

hvarpå öfveringeniör Odelberg varmt 

tolkade de närvarande tjänstemännens och 

förmännens känslor och bad att till hr. 

brukspatronen såsom en tacksamhetens 

och minnets gåfva få öfverlemna, dels en 

gruppbild (fotografi) af brukets tjänstemän, 

dels en oljemålning af artisten Ecke 

Hedberg med Hofors herrgård som 

hufvudmotiv. Ingeniör Odelbergs anförande 

följdes af rungande hurrarop.  

Brukspatron Eriksson tog nu till orda, 

synbart gripen. Han tackade barnen, 

gifvande dem såsom minne ett ord som 

lydnad och förnöjsamhet, tackade 

lärarekåren och öfverlämnade en donation 

på 10,000 kr. att användas såsom sjukhjälp 

eller till rekreationsresor för Hofors 

kapellags lärarekår. Han vände sig vidare till 

arbetarne och öfverlämnade till en deras 

representant ett donationsbref på 40,000 

kr. till tuberkulosens bekämpande eller 

annan sjukhjälp, samt till tjänstemännen 

och förmännen en donation på 30,000 kr. 

till sjukhjälp och uppfostringsbidrag vid 

fortsatt utbildning. Dessutom omtalade 

han, att han skänkt 50,000 kr. till friplatser 

på Gefle lasarett, med företrädesrätt i 

första hand för Hofors bruks underlydande,  

i andra hand för Hofors kapellags 

innevånare, och i tredje hand för Torsåkers 

socken. 

Slutligen öfverlämnades till ingeniör 

Odelberg att utdelas till julen bland de 

gamla på bruket 5,000 kr. Djupt rörd 

slutade han med att åter frambära sitt tack 

till alla. 

Sedan brukspatronen slutat sitt anförande 

och öfverlemnat donationsbrefven, hembar 

på arbetarnes vägnar vällaren K. G. Hedman 

arbetarnes tack, och ingeniör Odelberg de 

öfrigas tack till donatorn. Så sjöngs unisont 

”Vår gud är oss en väldig borg”, samtliga 

närvarande, begynnande med småskolans 

första klass, defilerade förbi brukschefen, 

och den högtidliga uppvaktningen var till 

ända.  



Med anledning af högtidsdagen utdelades 

till hvarje skolbarn i Hofors en påse konfekt. 

Hjonen på Torsåkers fattiggård erhöllo såväl 

riklig förplägnad som penningegåfvor. 

Särskildt barnen därstädes ihågkommos 

med små presenter. 

På aftonen voro ett 100-tal tjänstemän och 

förmän inbjudna till middag på den 

nyrestaurerade herrgården. 

Till jubilaren anlände under dagens lopp ett 

stort antal telegram. 

 

 

Med anledning af brukspatron Erikssons 60-

årsdag skrifver Nerikes Allehanda, att han förut 

lemnat stora donationer till sjukstugan och 

samskolan i Nora samt utöfvat en betydande 

välgörenhet i det tysta bland behöfvande i och 

omkring Nora.  

 


