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Per Eriksson – en av dem som skapade 

det nya Hofors 

 
År 1879 hade Hofors bruks aktiebolag 

tvingats att avträda sin egendom till 

fordringsägarna. Stockholms enskilda 

bank övertog bruksegendomarna, och år 

1880 bildades ett nytt bolag, som fick 

namnet Hofors aktiebolag. De första åren 

var mindre lyckosamma. Sålunda får man 

på ett ställe läsa, att Marcus Wallenberg 

betraktade Hofors såsom ”ett 

sorgebarn”. Åren gick; år 1889 kom Per 

Eriksson in i styrelsen, och den 31 

oktober 1890 utnämndes han till 

brukspatron.  

 

I år är det 30 år sedan brukspatron Eriksson 

lämnade jordiska, och det kanske därför kan 

vara av intresse att se tillbaka såväl på honom 

och hans verk som på hans närmaste två 

medarbetare, Odelberg och Bergström, de två 

sistnämnda kommer att behandlas i en följande 

artikel. 

Han jordfästes midsommardagen 1928 på 

Hofors kyrkogård vid en ceremoni, som ifråga 

om högtidlighet och värdighet saknar motstycke 

icke endast i Hofors utan säkerligen också i hela 

Bergslagen. Han har inte utan orsak kallats ”den 

siste brukspatronen”.  

 

I fortsättningen kommer jag att i olika 

sammanhang hämta text ur de ”Minnesrunor” 

över brukspatron Eriksson, vilka år 1932 

sammanfogades av fru Ellen Hagen. Jag gör här 

en första början: 

”Brukspatron Eriksson blev den, som förmådde 

skapa Hofors på nytt. Han mottog ett bruk i 

ekonomiskt för fall, och valet stod mellan 

järnverkets nedläggande eller återuppbyggelse. 

Han valde det senare. Detta jättearbete, vid 

vilket Per Eriksson hade sin mångårigen vän 

överingenjören Per Odelberg som sin främsta 

medhjälpare, omfattade en fullständig 

omvälvning och omorganisation”.  

 

”Han går raka vägen framåt” 

År 1906 fick han i tidningen ”Affärsvärlden” 

bland annat följande betyg: ”Per Eriksson har 

fått på sin lott här i livet att sätta fallfärdiga 

företag på benen och att bringa reda i 

hoptrasslade affärer, och häri ligger hans 

storhet. Han måste räknas till våra mest 

framstående bruksdisponenter. Han är stor som 

köpman och äger administrationsförmåga i 

sällsynt grad. Han sätter målet högt, går raka 

vägen framåt och uppåt mot detsamma”.  

I Hofors förde han spiran till år 1916, då SKF 

övertog Hofors. I detta sammanhang vill jag 

endast återge några siffror beträffande 

utvecklingen från 1890 t.om. 1916: 



År 1890 var leveransvärdet  851.190 kr och 

nettovinsten uppgick till 2.467 kr, antalet 

arbetare var 540 och antalet tjänstemän och 

förmän 35. 

År 1916 skrev man leveransvärdet i åttasiffrigt 

tal: 11.500.000. Nettovinsten utgjorde närmare 

3 milj kr. 1.214 arbetare och 74 tjänstemän och 

förmän var anställda.  

Jag skall inte försöka räkna upp allt, vad Per 

Eriksson uträttade, och hur bruket gick framåt 

under hans ”regeringstid”. Den saken har 

avhandlats av en rad författare.  

 –Jag skall i stället söka se litet på hans 

mänskliga särdrag, och berätta hur jag själv 

minns honom.  

 

”Han ingav oerhörd respekt” 

Per Eriksson ingav en oerhörd respekt hos alla, 

som kom i beröring med honom. Tyngd, 

saklighet och allvar vilade över allt, han företog 

sig. Som människa och finansman var han en 

gestalt av snart sagt mera än ovanlig resning. 

Han hade en rent ofattbar förmåga att se allting 

i stort. Han reste mycket och var en ovärderlig 

förhandlare och ambassadör, som ingav 

ogrumlat förtroende hos alla dem, med vilka 

han och bruket gjorde affärer. När han var 

hemma i Hofors, satt han inte fastnaglad på en 

kontorsstol och grävde ned sig i detaljer. Långt 

därifrån. Hela hans läggning och hans strävan 

var inriktad mot de stora vyerna. Han var den 

internationelle affärsmannen, Odelberg var det 

tekniska snillet, som skapade kvalitet, säljbara 

och efterfrågade produkter. 

Ända långt in på ålderns sena höst tog Per 

Eriksson sina dagliga promenader till fots. Man 

kunde se honom uppe vid Hyen, Långsjön, i 

Lissjö hage, vid Edsken och snart sagt över allt  i 

de närmaste omgivningarna, Han såg alltid lika 

allvarlig och sammanbiten ut. Sökte tydligen 

friden och ensamheten för att lösa de stora 

problem, med vilka han hade att brottas. I våra 

dagar börjar svenska folket förlora förmågan att 

gå över huvud taget. Ni skulle ha sett den 

spänstige Per Eriksson. I sällskap hade han för 

det mesta en stor och lurvig men godmodig 

newfoundländare vid namn Hektor. Han hade 

inte mindre än fyra stycken i tur och ordning.  

 

En historia om Hektor IV 

Kanske vi sticker emellan med en liten historia 

om Hektor IV. Han hade en dag bitit ihjäl en 

höna. Straffet blev, att han kopplades vid 

hundkojan, och hönan bands fast kring halsen 

på honom. Nu skulle han då ordentligt få 

skämmas för sitt fula tilltag. Några timmar 

senare, då brukspatronen i sällskap med fröken 

Ulfsparre skulle titta till den, som de trodde, 

skamsne Hektor, blev de dock högeligen 

förvånade. Den gode Hektor, viftade glatt med 

svansen och såg ganska så belåten ut. Av hönan 

återstod inte mera än benen, som dinglade i 

snöret, och några fjädrar på marken. Resten 

hade Hektor knaprat i sig. Tydligen inte detta 

rätta sätter i att fostra den hunden! 

Att åren i Hofors inte alla gånger var någon dans 

på rosor, trots att utvecklingen gick stadigt 

framåt, är lätt att förstå. Utbyggnadsplanerna 

var efter dåtida förhållanden djärva, minst sagt, 

och det tarvades kall hjärna och goda nerver för 

att kunna rida ut alla stormar och bekymmer. 

Men lyckan var brukspatronen bevågen.  

 

Konjunkturerna växlade då som nu, och Hofors 

fick uppleva det första världskriget. 

Vattentillgången var bland annat ett synnerligen 

vanskligt problem för det elektriskt drivna 

Hofors. På huvudkontoret fanns ett diagram 

över vattenståndet i Hyen, på vilket man 

dagligen och med spänt intresse kunde avläsa 

utvecklingen. 1914 drabbades Hofors av en 

besvärande vattenbrist. Sommaren var het och 



torr. Vattnet sinade, Hyen var i det närmast 

torrlagd, och det blev nödvändigt att inskränka 

driften i valsverken. Det stora flertalet av 

arbetarna dirigerades ut i skogarna, där de fick 

bryta stubbar, som sedan tuggades till flis och 

fick tjänstgöra som bränsle i martinugnarna.  

 

Och järnpriset steg… 

Järnpriset var rekordartat lågt. Vad säger våra 

dagars järnförsäljare, om jag nämner att järn för 

tillverkning av hästskosöm i juli 1914 bjöds ut av 

Hofors till 12,625 öre per kilo (märk decimalerna 

av öret) och ändock var det knappast någon, 

som ville köpa. Idag verkar ett dylikt pris 

ofattbart.  Lägre kunde det dock säkerligen inte 

bli, resonerade brukspatron Eriksson, och han 

lät också martinugnarna gå hela tiden och lade 

upp ett minst sagt försvarligt götlager av en 

storlek, som man ytterligt sällan ser i våra dagar. 

Han spekulerade emellertid riktigt. Kriget kom, 

och järnet såldes undan för undan med stor 

kallsinnighet till stigande priser. Ett ekonomiskt 

snilledrag tydligen. Sådan var han i de stora 

linjerna. Inte precis småskuren.  

På kontoret var han fordrande men rättvis. Han 

krävde av andra, vad han krävde av sig själv. Han 

höll hårt på punktligheten. Jag minns ett tillfälle, 

då han praktiskt taget hade anställt en 

medarbetare i hög ställning. De båda herrarna 

skulle träffas kl. 9 en morgon på Grand Hotel i 

Stockholm för att göra upp definitivt. I glädjen 

över den väntande, nya anställningen hade den 

”nyanställde” i god kamraters lag tillbringat den 

föregående kvällen och kom för sent till det 

uppgjorda mötet. Genom den malören förlorade 

han den till synes redan säkrade anställningen.  

En ung man begärde en gång att får 

brukspatronens rekommendation för att söka 

en ny plats. ”Det är icke relationer och 

rekommendationer, det kommer an på för 

framgången i livet, svarade Per Eriksson, ”utan 

att man, på vilken plats man än står, gör något 

utöver det, som väntas av en”.  

Han kunde understundom inte dölja en viss 

häftighet, som han dock gjorde allt för att 

bemästra och som han lyckade få makt över. 

Han berättade gärna i den intimare vänkretsen 

en liten episod, som han kallade ”historien om 

den ilskna tuppen”. På vägen till sin första skola 

hade Per att gå igenom en hage, vilken en stor 

argsint tupp ansåg vara sin domän, och som 

ingen annan, allra minst en parvel, oantastad 

kunde få passera. Ursinnig flög tuppen på 

pojken och hackade honom på benen. Per var 

lika ond som rädd och hatade tuppen. En 

morgon tog vreden övertaget. Per tog en ribba 

och slog till tuppen, så att han till synes livlös föll 

till marken. Det blev en dyster dag för pojken. 

Han ångrade bittert sin häftighet. Men se, nästa 

morgon var tuppen där igen, och då ännu mer 

aggressiv. ”Den läxan gick mig aldrig ur minnet” 

berättade brukspatronen. ”Historien om den 

ilskna tuppen är en symbol för häftigheten. Den 

kommer sorg åstad och är till intet nyttig”.  

 

”Giv – av gott hjärta” 

Några ord ur sin första lärobok i kristendom 

brukade Per Eriksson ofta upprepa! ”Giv! Om du 

har mycket så giv! Om du har litet, så giv ändå, 

men av gott hjärta”. 

Att han aldrig glömde den maningen, vet vi allt. 

Vem har månne skänkt och donerat mera än Per 

Eriksson – av gott hjärta? 

Per Erikssons jordfästning blev en oförgätlig 

högtids- och minnesstund. Aldrig har väl så 

tunga och andäktiga moln svept över Hofors 

kyrkogård utan att ge ifrån sig en droppe regn. 

Molnen gick lågt bland trädtopparna och 

skapade genom sin mäktighet en inramning av 

nästan övernaturlig stämning. Ärkebiskop 

Nathan Söderblom – en ordets ouppnådde 

mästare – förrättade jordfästningen. Den stora 



stillheten bröts endast av en taltrast, som 

outtröttligt och med jämna mellanrum från en 

av de höga tallarna lät sina klara livsbejakande 

drillar ljuda i denna avskedets stund från liv till 

död.  

Av allt, som yttrades den dagen, vill jag endast 

ur ”Minnesrunorna” återge några ord, skrivna av 

dr M. Uddströmer:  

”Det vilade frid och stillhet över 

midsommardagen i Hofors. Människorna rörde 

sig, som man gör i ett rum, där ett sovande barn 

vilar. Ja, en barnasjäl hade också avlagt sitt 

jordiska hölje, en barnasjäl i betydelsen av 

sinnets ogrumlade renhet och personlighetens 

omedelbarhet och ursprunglighet. Det är sällan, 

man möter denna typ av människor, som liksom 

Per Eriksson är den dristige ledaren, samtidigt 

som han under utövande av sitt ledarskap kan 

vandra sin väg fram utan att trampa på någon 

varelse, som kan härska utan att vara despot, 

som är viljan, kraften och kärleken i samma 

person”. 

”Den siste brukspatronen” hade gått hädan. 
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