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-Först en mycket personlig fråga: Hur kom det sej att du blev präst? 

-Det visste jag när jag var fyra år. Då predikade jag för farfar. Men sedan gjorde jag 

krumbukter. Jag var bondpojke och mina armar behövdes på gården när jag var tolv år. Men 

jag kom inte ifrån det. Min mor var frikyrklig men för övrig fanns det inte mycket kyrkligt 

intresse. Hur det kom sej att jag hade fått ett sånt intresse vet jag inte. Farfar levde tills jag 

var elva år. Då hade jag många gånger plockat fram postillor åt honom, ordnade med hans 

glasögon och så stod jag på en stol och predikade för honom där han låg i sängen. Och inte 

hade jag varit nånting i kyrkan. Det gick bra i skolan för mej, jag hade läslust. Jag fick jobba 

på jordbruket och sluta skolan lite tidigare; jag hade redan klarat av kurserna. Det var vanligt 

att man höll barnen hemma, när man behövde hjälp. 

Sedan gick konfirmandtiden och jag blev sjutton-arton år. Jag hade inte släppt den där 

tanken på att läsa men visste egentligen inte vad jag ville. När jag var arton år hade jag 

skaffat mej lite böcker själv, men det var arbete jämt. Jag hade tidningar och böcker bredvid 

mej när jag åt, men det fick jag ovett för av den övriga familjen. Så var jag agent åt Åhlén & 

Holm och på det sättet skaffade jag mej en egen ekonomi, för hemma hade jag ingen lön.  

Jag köpte böcker för pengarna.  

Jag var aldrig ute på dans och så´nt men blev med i nykterhetsföreningen Blå Bandet 1909. 

- Och där är du fortfarande med? 

- Ja, jag firar sjuttio år som blåbandist nu i maj. 

Läslusten tog överhand, så ja sa till far en mörk höstkväll, när vi hade varit ute och arbetat: 

Nu ska jag gå i skolan. Men jag ville visa mej förståndig och vilken skola skulle jag då söka 

mej till? Jag var ju för gammal till att satsa på att bli präst. Men för att övertyga mej själv om 

att jag hade möjlighet att läsa mej till någonting, så valde jag Mariannelunds Praktiska skola. 

Jag tyckte själv att jag valde en mycket förståndig linje.  För att få en repetition i skolans 

elementa valde jag en preparandkurs för inträde vid folkskoleseminarium. Jag hade aldrig 

varit ute i världen förr, men nu for jag till Mariannelund i Småland 1914; kom dit en mörk 

januarikväll. Då var jag 19 år.  

Där började det verkliga plugget. Och så roligt det var! De hade bara studenter som lärare 

där. Man träffade en grupp människor på omkring 20 personer, obekanta alla.  

- Var det många överåriga bland dina kamrater? 



- O, ja. Många var 30 år och äldre, som gick där för att senare bli lärare. Jag hade inte i hela 

mitt liv sett en språklära. Nu fick jag börja lära mej vad adverb och adjektiv och sånt var. Och 

fysik och matematik. Jag minns första fysikläxan – man preparerade inte läxorna – utan sa 

bara: ”Nu tar ni sidorna dom och dom”, och så förhörde man på det. Både hävstänger och 

ordklasser var helt obegripligt, men jag pluggade i mej sakerna utantill och klarde mej på 

detta sätt. Jag fick bra betyg. Och jag blev god vän med både kvinnliga och manliga kamrater. 

Nu hade jag fått smak på läsningen, så att det var dags att söka till ett seminarium. Jag hade 

broschyrer från olika håll. Det var inte så lätt att komma in på lärarbanan på den tiden. Men 

under det jag gjorde låg hela tiden tanken på att min framtid var att bli präst. Då fick jag reda 

på att Fjellstedtska skolan fanns och sökte dit. 

- Och kom in? 

- Ja,  och då hade jag preparerat första årskursen så pass, att jag sökte till andra klass, fast 

jag var den mest okunniga bland de okunniga. Tänk så roligt det var att aldrig ha varit ute i 

världen och få skriva brev hem och berätta. Men jag hade dåligt med pengar jämt. Så jag gick 

in i affärer och tiggde omslagspapper att skriva brev på. Och inte klippte jag håret heller, så 

det fick växa vilt. Badade gjorde jag en gång på hela terminen. Det kostade 50 öre. Hela den 

vackra våren fick jag vara där i det sköna Småland. Vi gick långa promenader under det vi 

gnuggande varandra på det som vi skulle tenteras på, Europas floder och apostlarna och allt 

vad det var. Jag slutade kursen i maj och for hem och började med jorden igen. Men då hade 

jag lagt in ansökan till Fjellstedtska. Jag mötte en del mothugg hemifrån; min far var emot 

det. Jag var äldste sonen, och även om far inte var så gammal än, så det var dags att överlåta 

gården, så behövde han en dräng. Min bror växte ju till sig och kunde ta den platsen. Men nu 

var det till att köra och plöja igen. En dag kommer far ut på åkern, där jag går och plöjer och 

berättat att nu har jag fått brev från Fjellstedtska skolan. Jag hade kommit in i andra klassen. 

Men jag hade inte läst nån tyska men jag tog fyra lektioner för en lärare i Mariannelund.   

- Och inget latin förstås? 

- Nej men det började man med först i andra årskursen. Så skaffade jag en liten bok som 

hette ”Das kleine Deutsch”. En bondpojke som jag hade ju aldrig hört någon tala tyska, utom 

den konstiga rotvälska som judiska gårdfarihandlare med sin tygpackar talade. Prästen 

Westman hjälpte mej lite, men för övrigt fick jag klara mej själv. Jag skulle dessutom vara 

barnvakt åt min yngste bror under tiden.  

På hösten uppenbarade sej en ny värld med idel nya människor i och med att jag började i 

Fjellstedska, fattigskolan. Jag var väl inte särskilt fattig, men verksamheten var ju lagd så att 

mindre bemedlade, studieintresserade ungdomar skulle ha en möjlighet. Jag klarde också 

geometrien, även om jag tyckte den var meningslös. Läraren i tyska, som hette Landström, 

tyckte att jag hade ett bra uttal, så han sa: ”Har Mattsson läst mycke tyska?” –”Nä, jag har 

haft fyra lektioner”.  ”Det var konstigt”. Och det tyckte jag nog själv också. Jag blev i alla fall 

väl godkänd. 

- Kände du att detta var din kallelse?   



-  Ja, det gjorde jag och jag hade varit otrogen mot den kallelsen om jag gått en annan väg. 

Mitt intresse för ungdom och skola har jag inte tappat. Som student var jag ute i 2½ år som 

folkskollärare och dessutom ett år som prästbiträde.  

- Det skulle vara roligt att höra något om din första tid i Hofors. Hur kom det sej att du över 

huvud taget hamnade i Hofors utom att Vår Herre styrde din väg? 

- År 1927, när jag gick sista terminen i Uppsala, för att avlägga praktiskt prov före 

prästvigningen, så cirkulerade bland kandidaterna, som då skulle prästvigas, ett rykte om att 

jag av biskopen skulle placeras i Hofors. Annars hade jag drömt om att få bli präst långt oppe 

i hälsingeskogarna, i Los eller något sådant. Jag tyckte det skulle passa mej. Men så kom då 

ryktet om Hofors. En av studenterna från Torsåker, Elof Ryttberg från Stenshyttan, hade sagt 

till mej, att den som blir skickad som präst till Hofors – tjänsten hade ingen innehavare då – 

han kan aldrig tänka sej att komma levande därifrån. Jag fick en del upplysningar om bruket, 

prästerlig förman att ty sej till. 

- Vem var det som närmast hade varit förordnad på tjänsten?  

- Det var en vikarie som hette Haag. Han flyttade till Funbo som komminister, sjömanspräst 

från Hamburg, en mycket duktig karl. Jag var ju alldeles ny och skulle komma till en 

församling med 4000 människor och inte ha någon kyrkoherde som intresserade sig för 

Hofors; det gjorde inte dåvarande kyrkoherden i Torsåker. Det tyckte jag inte jag skulle orka 

med. Då tog jag ett av mitt livs modigaste beslut, då jag gick upp till ärkebiskop Natan 

Söderblom och sa: ”Är det sant?” –”Ja, det är meningen att det ska bli så”. Jag talade om min 

belägenhet; att jag kände mej absolut oförmögen att ta en sådan befattning i en församling 

som ensam präst för 4000 församlingsbor. ”Ja, ja, det ska nog gå bra, kandidaten”.  

- Var det egen kyrkobokföring också? 

- Ja visst, det hade det varit sedan 1916. Ärkebiskopen lyssnade inte alls på mej. Och så klev 

han upp på en stege och högt uppe i bokhyllan i sitt arbetsrum hämtade han ner en bok. 

”Den här ska kandidaten få”, sa han och så skrev han en dedikation i den. Det var en gammal 

predikosamling av Johannes Lindskog i Brännkyrka. Jag har inte läst en rad i den än. Och så 

fick jag gå. Det var bara att finna sig i den allsmäktige ärkebiskopens beslut.  

- Hade du haft mycket med Natan Söderblom att göra? 

- Ja, han hade haft mycket besvär med mej han och intresserade sej för mej. Under den 

termin vi praktade var ofta, minst en gång i månaden de av praktarkursen som skulle 

prästvigas för ärkestiftet inbjudna till middag hos ärkebiskopen. Då hade han alltid skaffat 

någon känd person som höll en föreläsning. Bl. a. erinrar jag mej Fabian Månsson, som var 

med en gång. Han höll tal till oss unga som skulle bli präster och sa att vi borde lära känna till 

arbetslivet. Det är skräp till präst som inte har legat i en kolarkoja, sa han. Det hade jag 

verkligen gjort, både huggit kolved, kolat och rivit ut milor. Alltid vid de här middagarna hade 

jag ärkebiskopens sekreterare som bordsdam. Hon var så blyg, så blyg så hon vågade inte 

svara om jag frågade om någonting. En fin och blid dam ungefär i min egen ålder.   

På prästvigningsdagen var det också middag i ärkebiskopsgården. Efteråt skulle vi dricka 

kaffe i trädgården. Jag mötte ärkebiskopen och domprosten Lizell i trappan. ”Pastorn”, sa 



ärkebiskopsgården, ”är pastorn förlovad?” Nä, tänkte jag det är ungefär med mej som med 

Gustaf Lizell, som var ogift. Jag sa: ”Nä, jag har inte haft många tankar i den riktningen”.  

-”Gå då ut i trädgården där vi ska dricka kaffe. Där står det en dam under ett päronträd, gå 

och prata med henne”. Det var sekreteraren. Jag var så blyg själv, så tycke uppstod inte.  

Prästvigningen skedde söndagen den 15 maj 1927 och den 16 maj tillträdde jag 

vicekomministertjänsten i Hofors och reste hit på onsdagen. Det var dagen före Kristi 

Himmelsfärdsdag. Det kändes som för en människa som förvisats till Sibirien. När jag for från 

Storvik och från höjderna såg grytan, där Hofors ligger och röken från verket…..Hur jag kom 

till bruket minns jag inte, men ingen tog emot vid stationen. Så kom jag till prästgården, som 

var urblåst och tom men dörren var öppen. Det var expeditionstid mellan två och fyra på 

onsdagar. Expeditionsdörren var också öppnad och arkivnyckeln satt i dörren. Det hade 

kyrkvärden Josef Andersson sörjt för. Det satt folk och väntade, så jag slängde kappsäcken, 

som bara innehöll prästrocken, handboken och ett par lakan, i förstugan, och så in på 

expeditionen och i arkivet och leta rätt på böckerna. Det var Nils Thorn som kom och 

beställde vigsel. Då hade jag inte sett de här böckerna men jag visste ju var de brukade 

finnas. Det gick bra och så var det tomt igen. Ingen människa fanns där, så jag fick börja att 

orientera mej i expeditionen. Nils och Elida blev också det första par jag fick viga. Det skedde 

i Templarlokalen på pingstafton. De var på något sätt först och sist, för när jag skulle lämna 

Hofors kom Elida Thorn och lämnade ett halvt dussin servetter som hon hade vävt som 

avskedsgåva.  

Nils tillverkade isbillar och jag fick en sådan av honom en gång. Den hade jag i Torshyttan.  

Den allra första förrättningen hade jag den första söndagen och den står klar i mitt minne. 

Då hölls jordfästningarna på söndagarna och även kyrkogårdspersonalen arbetade då Det 

var August Andersson från Stenshyttan som hade varit gift med mor Johanna. Men det var 

två samtidiga jordfästningar i det lilla kapellet. Den andra var en gammal kvinna.  

Organisten Eklund visste om att jag skulle komma. Jag hade inget hushåll, inga möbler och 

visst inte var jag skulle äta. Huset var alldeles tomt så när som en pall klädd med röd 

sammet. Den var från herrgården och stod i tamburen. På eftermiddagen ringde Eklund och 

sa, att när expeditionstiden var slut kan pastorn komma upp till oss och äta middag. Jag hade 

ingen säng och visste inte var jag skulle ligga. Men jag blev bjuden att bo hos Eklunds. Där 

sov jag de två första nätterna och fru Ingeborg bjöd på mat. De tog väl hand om mej och det 

välsignar jag dem för.  

När jag passerade Gävle hade jag passat på att köpa en stålbottensäng för 14 kronor, en 

madrass och en filt. Lakan hade jag i kappsäcken, så efter helgen kunde jag flytta in i 

prästgården.  

-Men kyrkoherden tog inte emot dej? 

-Nej, han brydde sej inte om Hofors.  

- Men du måste ju ha fått kontakt med honom på något sätt. 

- Jo, han visste väl om att jag skulle komma, men han visade sej inte. Senare måste jag ju 

anmäla mej för kyrkoherden. Då cyklade jag till Torsåker.  



Men det finns en liten sak som jag ännu har kvar och som gladde mej vid mottagandet. På 

skrivbordet på expeditionen stod det en liten vas ungefär 12 cm hög, violett till färgen och i 

den fanns det violer. En liten hälsning från någon, jag vet inte vem.  

Så kommer Kristi Himmelfärdsdags morgon. På den tiden var det sed att kyrkokören skulle 

sjunga från klockstapeln vid sjutiden. Jag var inte med på det, men Eklund ledde ju kören. 

Sedan vaknade jag av att utanför mitt fönster i 1913 års skola, där Eklunds bodde, stod 

kyrkokören och sjöng. Det var ett fint och högtidligt mottagande.  

- Den här morgonhögtiden var ingen gudstjänst där prästen skulle vara med? 

- Nej, jag visste inte ens om att det existerade. Därför var överraskningen stor. Jag höll min 

första högmässa i kyrksalen och det var ganska många människor där.  

- Kände du dig välkommen? 

- Ja, alla man träffade hälsade välkommen. Haag som varit i tjänst ett år i Hofors hade slutat 

fjorton dar tidigare. 

- Hade du i prakten lärt det tillräckligt mycket, så att du kunde det som hörde till 

prästämbetet? 

- Då ska jag tala om för dej hur det var. Jag tycker att jag har varit klok ibland. Året innan jag 

praktade, alltså året 1926, var jag ämbetsbiträde i Hedsunda åt kyrkoherde Brundin. Då hade 

jag fått hjälpta till med expeditionsarbete och se hur en expedition fungerade. Även hur en 

församling fungerade i praktiken. Brundin var en duktig läromästare, hård och sträng men en 

god vän och kamrat. Jag hade stor nytta av att ta detta ”provår”, eftersom jag ändå hade en 

del ogjort och inte var teol.kand. än. 

-  Var det så att domkapitlet sände ut er på sådan provtjänstgöring? 

- Nej, det var helt och hållet mitt eget initiativ. Då fick jag bostad och vivre i prästgården och 

75 kr i lön. 

I Hofors började jag i maj men lönen betalades ut en gång var tredje månad, alltså i mitt fall 

dröjde det till 1 aug. 2½ månad, innan jag fick ett öre. Lönen utgjorde för en vice 

komminister av fri bostad i den tomma prästgården, 165 kr i kontant lön och en 

vivreersättning på 175:-, alltså 340 kr per månad. 

-Hofors hade väl låg skatt på den tiden? 

- Ja, 3 kronor. Men det berörde ju inte mej då.  

- Den förre ordinarie komministern, som var Johannes Östlund, hade också varit vice pastor i 

Hofors. På det viset hade kyrkoherden ställts lite vid sidan av förvaltningen av Hofors. Men 

han var ordförande i kyrkorådet som blev då. I och med att det blev annexförsamling 1932 så 

är det klart att det ska finnas kyrkoråd. Men trots detta så hade Hofors en tid haft eget 

kyrkoråd, vilket inte var varken lagligt eller officiellt. Och om detta gruffade kyrkoherden och 

tyckte att komministern tog sig för stora friheter. Men det finns kyrkorådsprotokoll här 

sedan 1924.  

-Men var det inte så att ett kyrkoråd skulle väljas av en kyrkofullmäktigeförsamling eller som 

i detta fall av en stämma? Hade kyrkostämman i Torsåker aldrig opponerat sig mot att en 

kapellförsamling valde eget kyrkoråd? 



- Officiellt hade den nog aldrig godtagit det, jag tror inte att det hade behandlats helt enkelt. 

Men kyrkoherde Pettersson var mycket missnöjd över att Östlund tog sej till att spela egen 

församling här. 

-Men det måste ju ha inneburit att, fastän ni hade egen kyrkobokföring här, måste 

motsvarande böcker finnas också i Torsåker, moderförsamlingen.  

-Kyrkobokföringen började egentligen här 1911 och den sista boken före 1911 hade vi till 

låns här.  

-Men råkade du inte in i svåra situationer som ung och oerfaren präst, när det rådda så 

oklara förhållanden?  

-Nej, det gjorde jag aldrig. Alla officiella skrivelser från domkapitlet t.ex. var adresserade 

Hofors kapellförsamling. Och dem besvarade jag utan kyrkoherdens hörande. Och jag satt 

med i kyrkorådet förstås och i skolrådet, som fanns på den tiden.  

- Genom vilken valprocedur hade rådet valts? 

- Det vet jag inte och har aldrig tänkt på. Men rådet fanns och kyrkvärdar, Josef  

Andersson och Robert Hansson. Det gick av bara farten.  

Det var en rolig sommar den där 1927. Jag hade bara ett rum som jag sov i och så fick jag äta 

på hotellet. Men då hade inte jag några pengar så jag var skyldig på hotellet för 90kr i 

månaden och när jag kom till 1 augusti och fick pengar så var jag pank igen. Sen var det ju så 

att den som hade en akademisk examen, teol.kand. t.ex., fick ju lov att skriva på växlar åt 

sina studentkamrater och så småningom kom det protester och jag skulle betala. Men jag 

fick uppskov i banken. Upplandsbanken i Uppsala gick med på mindre omsättningar; den 

som hade lånat gjorde aldrig en min av att betala.  

-Du sade tidigare att Simon Eklund och hans familj tog hand om dej.  

De blev tydligen dina goda vänner. 

-Ja, och det sätter jag värde på än i dag. Efter ett par dar låg jag emellertid i min 

stålbottensäng. Huset var tomt och jag visste ju inte hur länge jag skulle vara här, kanske 

fjorton dar. Tjänsten skulle ju ledigförklaras. Jag var förordnad tills vidare på vakans. När vi 

kom till 1928 ledigförklarades tjänsten. Och då sökte jag den. Jag var ensam sökande. På den 

stämma där det valet skulle ske, var det en av stämmobesökarna som ifrågasatte om man 

skulle godkänna förslaget. En ledamot sa då: ”Ja, det ser ju ut som om ingen präst ville vara i 

Hofors. Då ska vi väl i allsin dar inte besluta att avföra en som har vågat söka”. 

-1928 avled brukspatron Per Eriksson och jag vet att du aktivt deltog i sorgehögtiden. Vill du 

berätta om det. 

-Det var vid midsommartiden och jag blev hemkallad från semestern och uppkallad till 

herrgården. Där träffade jag fröken Hedvig Ulfsparre, konstnären Gustaf Ankarcrona från 

Tällberg och dennes sjuksyster. Då blev det tal om dag för jordfästning och sådant. Eftersom 

gravkapellet inte kunde rymma alla deltagare och kyrksalen inte heller kunde ta emot så 

många som man räknade med, bestämdes det att jordfästningen skulle förrättas ute på 

kyrkogården midsommardagen.  

Jag var med på herrgården på midsommaraftonen, för då hade begravningsgästerna redan 

kommit och bland dem minns jag nu konstnären Ankarcrona, landshövding Sven Lübeck, 



landshövding Hasselroth från Örebro, hovrättsrådet Wikander och konstnären Ecke Hedberg 

från Järbo.  

-Du hade varit präst här ett år. Kände du brukspatron väl? 

-Jag hade träffat honom flera gånger och varit bjuden till herrgården och han var medan 

hans hälsa stod bi en söndaglig gudstjänstbesökare ända till i september 1927. Då blev han 

sjuk och vårdades på Röda Korsets sjukhem i Stockholm. Där vistades han hela tiden och 

avled där. 

Det var alltså midsommarafton. Gästerna som stod honom närmast ville se hur vi hade 

ordnat det på kyrkogården. Vi hade byggt en plattform som skulle tjänstgöra som kor och 

den var inramad med björkar. Bänkar hade skaffats fram från Finnåsens idrottsplats. Nu 

hade ärkebiskop Söderblom också kommit. Vi resonerade om hur det skulle ordnas och 

sedan hjälptes vi alla åt både landshövdingar och ärkebiskop och kyrkogårdsvaktmästare att 

ordna bänkarna. Alla grep in med friskt mod. Det blev snyggt ordnat.  

Midsommardagens förmiddag samlades begravningsgäster till mottagning på herrgården. 

Där var dukat i flera rum med långbord, vita dukar och svarta ljus, buljong serverades i 

koppar med två öron och tilltugg till, troligen smörbakelser. Folk kom och gick, det var inte 

sittande bord. Jag var bland de sista som kom, för jag hade varit på kyrkogården och ordnat 

en del saker. Då var inte så många gäster kvar.  

När tiden var inne att föra stoftet ut till kyrkogården höll jag en andaktsstund i ett rum i 

andra våningen (förmodligen sommarsalongen, intervjuarens anm.) Där var stora tända ljus 

omkring kistan, som var öppen. Vi sjöng och läste någonting, så lades locket på och kistan 

bars ut. Vilka som bar minns jag inte. Den vagn som han skulle föras till kyrkogården med var 

en flakvagn med parhästar för och brukets kusk svarade för körningen. Hela vägen till 

kyrkogården var täckt med hackat granris, massor av ris hade gått åt. Detta är en gammal 

sed.  

När processionen var ordnad vid herrgården började kyrkklockorna ringa och ringningen 

pågick ända tills vi var framme vid kyrkogården.  Närmast kistan gick fröken Hedvig Ulfsparre 

och Natan Söderblom sedan prästerskapet och i vilken ordning de övriga kom det kan jag 

inte erinra mej.  

-Vilka präster var med? 

-Utom ärkebiskopen var det Hjalmar Haag och jag. Haag hade ju varit min närmaste 

företrädare. 

Ärkebiskopen förrättade jordfästningen och vad vi sjöng och så det minns jag inte men det 

finns nog antecknat någonstans. 

-Det finns bevarad en fullständig agenda för jordfästningen, tror jag. 

-Nathan Söderblom tog för givet att jag skulle förrätta altartjänsten, jag som var präst här. 

Jag föreslog att Haag skulle göra det; han var dessutom god sångare. ”Det beror på om han 

har rakat sej”, sa biskopen. Han hade nämligen påtagligt svart skäggstubb. 

-Kunde man vägra när ärkebiskopen gav order? 

-Naae, jag har inget minne av att jag har darrat för att säja min mening. Men jag kände mej 

barnslig i jämförelse med Haag, som njöt av att synas.  



Kistan lämnades kvar, för någon gravplats hade inte hunnit iordningställas. 

-Den estrad du talade om, var finns den? 

-Ungefär där brukspatrons grav är nu mot lärkskogen. 

Efteråt var det samling på herrgården igen. Då var det middag där. Vad vi fick att äta minns 

jag inte men vi fick begravningskonfekt med svart och silver på. Jag har två karameller kvar 

sedan den begravningen.  

Jag minns bara en talare, en arbetarveteran, Jan Erik Lundqvist. Han förde talan för de äldre 

arbetarna och började sitt tal med ”O, brukspatron”. Han talade om hur Hofors nu skulle 

förändras, när patron var borta. Själv hade han tillhört den äldre arbetarstam som kände 

djup och varm genenskap med den patriarkaliska ledaren, som såg väl till sina underlydande.  

-Var det den allmänna uppfattningen vid den tiden? 

-Ja, jag hörde aldrig något annat. Patron hade lämnat tjänsten 1916 och Lundqvists 

erfarenheter låg alltså mer än 12 år tillbaka i tiden. 

-Kom du ihåg hurudant vädret var den här dagen? 

-Det var en solig dag, midsommardagen. Kistan kunde inte gravsättas då, utan den stod kvar 

i gravkapellet, tills man fick gräva ur i sluttningen där den står nu. Det är som ett källarvalv, 

där kistan står på ett podium av sten. Jag såg när de byggde det. Monumentet som nu är där 

kom långt efteråt kanske något år. Det är ritat av Gustaf Ankarcrona och gjutet i verket. När 

det invigdes var jag med och för övrigt var det samma anhöriga och vänner som var med. Då 

höll jag ett minnestal, som fröken Ulfsparre godtog.  

-Vet du om ärkebiskopen och patron Eriksson kände varandra personligen? 

-Ja, det gjorde dom nog men jag vet inte hur mycket. Patron var ju en märkesman som 

industriledare och att fröken Ulfsparre ville ha Söderblom som officiant vid begravningen var 

kanske inte så märkvärdigt men det berodde troligen också på att de kände varandra.  

-Jag vet att det finns fotografier från gravsättningen, som tagits av Manne Åsberg. Där ser 

man en slags granrisklädd krypta. 

-Ja, väggarna var säkert granrisklädda, när man satte in kistan. Framsidan är murad. Sedan är 

det jord över hela kammaren. Så här gick det till, och jag fick vara springpojke åt alla de här 

personerna. Torsåkers präster var inte med. 

-Var det stor uppslutning av Hofors befolkning? 

-Man sa att det var över tusen personer. De närmaste satt på bänkarna men sen stod folk i 

ring och i grupper runt omkring.  

-Tror du att folket hörde vad ärkebiskopen sa? 

-Det vet jag inte men han hade ju en vacker och stark stämma, som hördes vida omkring. 

Vad han talade om och vilket bibelställe han gick ut ifrån minns jag inte.  

-Det finns ju mycket skrivet om det här och det kan ju tänkas att det t ex. finns 

tidningsreferat som berättade något.  

-Du nämnde vid något tillfälle Ecke Hedberg. Har du något personligt minne av honom? 

-Seden var att jag var bjuden på middag på herrgården på nyårsdagen varje år, så länge 

fröken Ulfsparre var här och sedan hon flyttat till Kungsgården också. Vid middagarna var 

Ankarcrona ständig gäst likaså Ecke Hedberg och landshövding Lübeck med fru och en fröken 



Sparre. Fredrik Ulfsparre var också med. Jag beundrade Lübeck och inte minst hans vackra 

rödhåriga fru. Han var aldrig nedlåtande men personlig och vänlig. En stilig karl var ju det 

också både till resning och sitt sätt att vara bland människor. Han var en naturligt folklig 

landshövding. De var gäster flera dar på herrgården. 

-Hedberg är ju aktuell nu, eftersom Sandvikens kommun har övertagit hans hem Tallbo i 

Kungsfors. Det är ju tänkt att bli en reträttplats för konstnärer och ett Hedberg-museum, 

eftersom det står kvar som familjen lämnade det. 

-Jag vet var det ligger men har aldrig varit där. Men jag har faktiskt en tavla av hans hand. 

När Fredrik Ulfsparre dog – han gravsattes ju här – fick jag den av fru Ulfsparre.  

-Vad föreställer den och hur stor är den? 

-Den är bara några decimeter och motivet är de stora skogarna som Ecke Hedberg brukade 

måla. 

-Nu håller man på att försöka samla ihop så mycket som möjligt av och om Hedberg, och 

Sigge Lindvall som sysslar med detta är intresserad av att åtminstone få fotografera tavlor.  

-Du berättade någon gång om visitsederna här på bruket. Vill du säga något om dem? 

-Det var ju tjänstemannakåren som deltog i visiterna på nyårsdagen. Först var det 

mottagning på herrgården. Där hölls då något tal. Då var ju Olof Hjort disponent och bodde 

på Lissgården, så då gick man dit på visit. På herrgården bjöds vin med något till och på 

Lissgården bjöds det på kaffe. Klädseln var jackett.  

-Hur långt ner i hierarkien gick man? 

-Ingenjörerna i befälsställning, intendenten och kamreren. Skolan var representerad – 

Skärdin var alltid med – men inte Hans Rosenqvist, som inte ännu var rektor.  

-Och prästen? 

-Och prästen kunde ju inte låta bli att gå dit. En som alltid var med var också Forsgren på 

Handelsbolaget. 

-Du säger att du var så blyg, men man har en känsla av att du ändå skaffade en mängd 

kontaker i Hofors i de mest olikartade sammanhang. 

-Det blev så ändå. 

-Så blygheten gick över? 

-Näej, jag fick mina duvningar. Först då av Natan Söderblom som tvingade mej hit. Sen kom 

domprosten Lizell hit på visitation 1929 och då talade jag om för honom att i den här 

omgivningen kände jag mej för kort i rocken. Men han svarade ”den som Gud ger ett ämbete 

ger han också kraft att sköta det”. Så kom jag aldrig härifrån.  

-Jag vet att du tidigt blev god vän med Bernhard Eriksson. När kom han hit? 

-Han var lärare här redan när jag  kom. Han var nog i kyrkan på Kristi Himmelsfärdsdagen och 

bekantade sig med den nya prästen. Då var vi bjudna på kyrkkaffe till Eklunds för resten. Mitt 

första intryck av Bernhard var bra. Jag visst ju att han var lärare men jag tyckte att han mer 

verkade som om han skulle vara affärsbiträde. Och det ligger någonting i det: han hade varit 

i affär innan han blev lärare. Han var en vänlig och trevlig man och vänskapen oss emellan 

utvecklades allt mer. Han hade tjänst i Långnäs då. Men han skulle bli lärare i 

fortsättningskolan. Då måste han flytta från Långnäs och skaffa sej bostad i Hofors. Jag hade 



ju inga inventarier i min prästgård men Bernhard hade fullt möblemang, så han fick komma 

med hela sitt flyttlass och sej själv och bo hos mej. Egentligen hade jag innan Bernhard 

flyttade in hyst ett helt prästhem hos mej. Det var nämligen så att en kamrat till mej från 

Falun dog efter att ha haft tjänst bara några månader. Hans unga änka visste inte var hon 

skulle göra av bohaget. Då frågade hon, om hon skulle få placera sina möbler hos mej – hon 

var från Skåne – och de stod där länge. Fina fåtöljer, piano och mycket mera. Jag köpte 

faktiskt en golvmatta i Falun till stora rummet för 200 kr. Småningom fick hon sina 

förhållanden ordnade i Skåne och då kom ”lysmasken” Johansson, kontorsvaktmästaren, och 

packade ner alltihopa. Då var huset tomt igen.  

En dag kom Åberg, som bodde vid kanalen bärande på en jättestor fikus. ”Den här har växt 

oss över huvudet men jag har varit in här och sett att det är tomt i hörnen”, sa han och satte 

ner krukan. Och så var det hörnet möblerat.  

Bernhard tjänstgjorde ju som lärare i Långnäs skola och vaktmästare där var fru Elfsberg. 

Hennes son Olle hade vunnit ett stort linneskåp på lotteri och det fanns det inte plats för i 

vaktmästarbostaden. Bernhard talade om att Olle gärna ville ställa in skåpet i prästgården 

och så blev det, i matrummet stod det. På hösten 1927 visste jag inte hur länge jag skulle 

stanna i Hofors, så jag kunde inte gärna köpa en mängd möbler. Men så blev jag bjuden till 

herrgården på middag hos brukspatron Eriksson och fröken Ulfsparre. Då blev det tal om hur 

jag hade det i prästgården. På herrgårdsvinden fanns det fullt med möbler och en dag kom 

det ett lass möbler från herrgården. Det var ett helt möblemang: matbord, två stycken 

korgstolar och sex stolar med flätade sitsar. Det gick ju bra att placera. Med Åbergs fikus och 

Olles skåp var matrummet möblerat. Så skickade fröken Ulfsparre sina pigor, som satte upp 

gardiner, lilafärgade av glansigt tyg. Sen flyttade Bernhard in med sina möbler. Han bodde i 

prästgården i åtta år. Då hade jag skaffat hushållerska, fröken Bergman, och Bernhard var 

inackorderad i mitt hushåll. 

1938 fick jag adjunkt. Då hade Bernhard flyttat men i stället hade Karl Johan Bodin flyttat in 

och bodde hos mej i två år. Bernhard skaffade egen bostad och tog hit sin mor, som bodde i 

Gävle och som vid den här tiden var ganska klen. Karl Johan hade inga möbler, så då måste 

jag köpa en del.  

Adjunkten, Gunnar Brundin, bodde och åt också hos mej. (Han var son till den kyrkoherde 

Brundin i Hedesunda, hos vilken Helge gjort sitt praktikår. Intervjuarens anm.) 

Då Brundin flyttade var jag ensam en tid men sedan kom Arne Swahn. Efter honom kom Eskil 

Sjödén, ung och käck och en god kamrat. Han var här i två år och fick senare förordnande i 

Norrtälje och blev småningom kyrkoherde i Övergran. Där levde han och dog.  

När Sjödén flyttade var jag ensam, men jag visste att Erik Hedbom då nyligen var prästvigd 

och gav domkapitlet förslaget att skicka hit honom. Och så blev det.  

-Det verkar som om du ganska snart växte in i det här samhället och fick bl.a. en mängd 

uppdrag. 

-Det var 1930 kanske som jag valdes som ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Tidigare hade det 

varit så att prästen alltid skulle kallas till sammanträdena i fattigvårdsstyrelsen, inte som 

ledamot utan som ”sakkunnig”. Att sköta fattigvården var inget litet jobb. 



1931 flyttade Josef Andersson som folkskoleinspektör till Gävle. Då efterträdde jag honom 

som ordförande i barnavårdsnämnden. T.o.m. 1932 så var jag också ordförande i kyrkorådet. 

Sedan blev det en politiskt vald ordförande i rådet. Och det blev Hans Rosenqvist.  

-När kom tanken upp på ett kyrkbygge i Hofors? 

-Den väcktes nog av komminister Johannes Östlund – Britt Mogårds far – vid 

kommundelningen 1924. 

-Jag har hört att en insamling påbörjades redan då. 

-Ja, man tog upp en kollekt vid den vesper som anordnades vid kommundelningen och det 

blev nog inte hundra kronor. De sattes in på en sparbankbok och där stod de ända till det 

blev dags att använda pengarna. Sen kom det småbelopp undan för undan. 

Vid brukspatron Erikssons begravning midsommardagen 1928, då ärkebiskop Söderblom 

förrättade jordfästningen och predikade i högmässan, togs det upp en kollekt och så vitt jag 

minns blev den stor för den tiden – mellan 400 och 500 kronor. 

Kyrkobyggnadstanken hölls levande också i kyrkorådet men det var otänkbart att man skulle 

föreslå en utdebitering för ändamålet. En gång beslöt kyrkorådet, att man skulle trycka 

särskilda insamlingskort, kuponghäften, i olika valörer; 25 öre, 50 öre och en krona. Dem fick 

folk köpa. Själv sålde jag en hel del, men de som var mycket ivriga var bankkamrer Gustaf 

Sjödell – han hade häften på sparbanken – och kyrkvärden Björklund. Det var nog inga stora 

belopp som kom in på detta vis. 

År 1944 skedde ju en församlingsdelning. Beslutet togs 1943, att Hofors skulle få bilda eget 

pastorat. Beslutet som kom från Konungen innebar att församlingen borde bygga kyrka. 

Innan detta beslut fattades av kungen, var direktör Ivar Bohm och jag uppe i departementet 

hos ecklesiastikminister Stadener (bör vara Gösta Bagge, intervjuarens anm.) Då hade Bohm 

till uppgift att redogöra för läget här. Det var innan skilsmässan var beviljad. Då sa 

statsrådet: ”Ni kan inte tänka att bilda eget pastorat, när ni inte har en riktig kyrka.” Bohm 

blev nervös och lite irriterad. Jag sa inte så mycket men sen så blev jag då tillfrågad.  När vi 

gick därifrån var Bohm missnöjd, han tyckte inte om Stadener (Bagge!). Så gick vi på 

järnvägsrestaurangen och åt lunch. Bohm var fortfarande missnöjd med resultatet.  

Så småningom kom det i alla fall under 1943 ett beslut om församlingsbildning. I 

resolutionen står villkoret, att församlingen ålägga att tänka på kyrkbygge. Men däremot 

skulle den dåvarande kyrksalen få tjänstgöra till ny kyrka hade byggts. Så blev det då 

församlingsbildning och Hofors fick egen kyrkoherde. I samband med det började 

kyrkobyggnadsplanerna ta form. Vi sökte lämplig plats och med övriga förberedelser tog det 

flera år. Olika experter konsulterades. 

-Jag har sett en skiss på en kyrkobyggnad någonstans vid Hammardammen. 

-Det var ett tidigt förslag upprättat av slottsarkitekten Nordenskiöld. En mera vanlig kyrka, 

som de såg ut förr i världen. Men det blev ingenting med det där. Vi fick i alla fall betala ett 

arvode på 4000 kronor för det förslaget.  

Vid höstsammanträdet 1943 beslutade kyrkofullmäktige att inrätta en kyrkobyggnadsfond 

och beloppet som då anslogs var 10 000 kr som en grundplåt. Det förslaget ställdes i 

fullmäktige av rektor Hans Rosenqvist. Det väckte lite debatt men antogs. Man beslutade 



vidare att man varje år framåt skulle anslå visst belopp, i regel små belopp, det största var 

17 000 kr men jag minns inte vilket år det var. Så pågick det större delen av 50-talet. Så 

småningom beslutades det att man skulle vidtala sex arkitekter som skulle göra förslag till en 

kyrkobyggnad.  Av dem var det fem som lämnade försslag.  

-Det här var alltså ingen fri tävling? 

-Nej, det var inte en fritävlan. Det var utvalda arkitekter. 

-Hur hade de valts ut? 

-Jo, det hade gjorts i samråd med länsarkitekten Häggbom. Och så utsågs det en 

bedömningskommitté för inkomna förslag och vilket år detta var det kommer jag inte säkert 

ihåg, men det var nog 58-59 nånting. Då var det lite delade meningar om de förslag som kom 

in. I kommittén satt då Häggbom, byggnadsrådet Hjort och jag. Kommittén fick förslagen, 

och då var arkitekt Bengt Romares, arkitekt Jacobssons och länsarkitekten Sten Daléns (bör 

vara dåvarande stadsarkitekten i Hofors, bosatt i Gävle (intervjuarens anm.) 

Kommittén förordade Jacobssons förslag. Så fanns en arkitekt. Lindqvist med ett mycket 

extremt förslag med mycket glas. När vi skulle lämna besked till arkitekterna, så var 

byggnadskommittén här (kyrkorådets byggnadskommitté) och den tyckte inte om det förslag 

(Jacobssons) som bedömningskommittén förordat. Den ville ha Romares förslag, som visade 

en kyrka som vi tyckte skulle göra sig bra.  

-Var tomten klar då? 

-Ja, den var klar, vi hade fått köpa den och markundersökningar och sådant var gjorda. 

Byggnadskommittén rekommenderade alltså Romare. Men det ligger så till, att har en 

sakkunnige kommitté beslutat ge förord, så bör den arkitekt få uppdraget som man placerat 

i första rummet. Och det måste vi ju finna oss i. Beng Romare sa, att har en 

sakkunnigekommitté beslutat att ge förord åt någon så ska det förslaget antas. ”Jag törs inte 

ta uppdraget”, sa Romare, ”för jag har ju en andraplacering”. Då måste vi vända oss till SAR, 

vars ordförande då hette Tesch. SAR:s styrelse fattade beslutet att Romare ändå skulle få ta 

uppdraget. Det starkaste argumentet var den lokala byggnadskommitténs yrkande. 

Jacobssons förklarade sig villig att avstå från den rätt som han kunde tänkas ha. Och då tog 

Romare uppdraget. Han ville inte stöta sig med sin organisation.  

Fonden hade ju vuxit och dessutom fanns en donation som SKF hade gjort på 40-talet på 

200 000 kr, som växt till 400 000. Sedan hade det skett utdebiteringar. Det blev beslut i 

fullmäktige, att Romares förslag skulle antas och det skulle kostnadsberäknas. Då stannade 

förslaget på inte fullt 2 milj. Men penningvärdet sjönk ju undan för undan och när det kom 

till slutet var kostnaden 2 ½ miljon. Då var tillägg gjorda för kostnadsökningar på grund av 

inflationen. Det var ingenjör Hugo Morberg som gjort det mesta av beräkningarna.  

Verkligheten såg då ut så att tillgängliga medel var 1 ½ milj. Alltså fattades 1 miljon.  

-Du nämnde Morberg. Var han pensionär vid den här tiden och kunde ägna sig åt bygget? 

-Ja, vi arbetade tillsammans hela och halva dagar med byggplaner och han satt ofta hemma 

hos sej och arbetade.  



Kalkylerna var således klara och då var problemet att få fram en miljon till. Vi ville inte sätta 

spaden i backen förrän pengarna fanns. I ett kyrkofullmäktigeprotokoll står det, att jag fick 

uppdraget att undersöka möjligheten att få låna pengar på penningmarknaden. 

-Var det svårt att låna pengar i öppna marknaden då? 

-Nej, vi hade skrivit till kungs och begärt tillstånd att få låna och det hade beviljats. Sedan 

skulle vi söka efter en långivare. Det är då som jag i januari eller februari månad, troligen 

1959, skriver till Joel Larsson. Han var mycket intresserad av att det skulle byggas en kyrka 

här. 

-Du kände honom väl redan tidigare? 

-Han kom ju till Hofors i början av min tid här. Då var han ingenjör. I mitt brev frågade jag om 

han kunde ge anvisning på en lämplig långivare. Jag hörde ingenting av och fram i maj 

månad började jag undra om jag skulle få något svar. Jag visste att SKF:s styrelse skulle 

kunna ta ställning till brevet vid sammanträde i slutet av maj. 

Hade du någon aning om att företaget skulle kunna låna ut pengar? 

-Det var ganska dunkelt men att frågan skulle tas upp, anande jag nog. Det beslut som togs 

vid SKF:s styrelsemöte gick ut på att Hofors församling skulle få låna den miljon som 

behövdes. Joel Larsson har meddelat mej, att han inte gjorde något yrkande utan förslaget 

kom från Wallenberg. Troligen hade de två sinsemellan pratat om saken. Något svar på detta 

fick inte jag förrän i första halvan av juli. Då blev vi kallade till ett sammanträde med Joel 

Larsson, som var här då, och där var direktör Bohm med och ingenjör Morberg och jag från 

kyrkan. Vid en lunch på brukshotellet sa Joel Larsson ungefär så här: ”Ja, jag fick ett brev från 

dej. Och nu har vi haft sammanträde i styrelsen och beslutat att Hofors församling får ett lån 

av SKF på den miljon som fattas och ni får det räntefritt. Men ni måste räkna med att lånet 

skall återbetalas med amorteringar i tio år. Villkoret är att kyrkobygget påskyndas.”  

Nu gällde det att handla kvickt. Jag var inte länge kvar på hotellet förrän jag ringde 

vederbörande, både kyrkokamreren Carl Bergfeldt och kommunalordföranden Nils Lif. Så 

beslutades det att kommittén omedelbart skulle sammanträda.  

-Hur reagerade Bergfeldt och Lif när de fick höra hur det ordnat sej? 

-De var nog mest förvånade.  

Kommittén sammanträdde snart, kanske dagen efter och beslutade att tacksamt ta emot 

lånet. Ärendet gick vidare till kyrkorådet, som gjorde enahanda beslut. Det var före 

midsommar. Där beslöts det också, att kyrkofullmäktige skulle sammankallas så fort som 

möjligt. Före första juli var ärendet färdigbehandlat. 

Fullmäktigesammanträdet räknar jag som en god stund. När fullmäktige hade tagit sitt 

beslut, där jag fick i uppdrag att skriva och tacka SKF, då framställde ledamoten Nils 

Bergström ett yrkande. Orden föll ungefär så här: ”Jag anar att bakom det här så ligger 

ordförandens åtgärder. Jag tycket att fullmäktige skall besluta att protokollföra ett tack till 

den som har arbetat med det här.” Han var kommunist. (Men blev sedermera vald av 

socialdemokraterna till kyrkvärd. Intervjuarens anm.)  

-Under den här perioden inträffade ju en egendomlig politisk situation, då 

socialdemokraterna genom ett valmisstag inte var representerade i kyrkofullmäktige. 



-När det slutliga förslaget att bygga kyrka togs och när man skulle tillsätta kommitté, då var 

det inga socialdemokrater med. Men beslutet var enhälligt. Det var då Arbetarbladet hade 

en rubrik: Kommunisterna bygger kyrka i Hofors.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


