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Till Per Erikssons eftermäle. 

 

Det vilade frid och stillhet över 

midsommarhelgen 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 sinnet 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.  

En underbar tempelsal mottog 

begravningsdeltagarna och kyrkobesökarna i 

Hofors midsommardagen; det gröna, levande 

korset på det vita altaret, som var rest vid 

brynet av furuskogen var en mäktig syn. Det 

var nästan som en symbol för den mans 

livsinställning som vilade i kistan på den öppna 

platsen framför altaret, ty det var dock säkert 

från korset, som Per Eriksson mottog kraften 

och ljuset, kraften till mäktig handling, ljuset, 

som gjorde, att han alltid valde det rätta och 

som ingav fruktan för att själens mantel skulle 

fläckas med ovärdiga ord och handlingar. 

Ärkebiskop Nathan Söderbloms jordfästning 

av brukspatron Per Eriksson blev en gripande 

akt, enkel och värdig som den avlidne helt 

säkert själv önskade att se den. Tungt vägande 

vore de ord, som landshövding Sven Lübeck 

riktade till tack från länet och olika 

institutioner.  

Tjänstemäns och underlydandes tack röjde 

vad Per Eriksson betydt, på ett sätt som måste 

ha setts och hörts, men för den, som hade 

tillfälle till detta, alltid skall tala om, att 

ledaren ej är detsamma som despoten, utan 

kan bli till den faderlige, varmt kännande 

mannen, ja vännen, som kanske minst talar 

men som handlar, handlar så att det går från 

hjärta till hjärta, och till vilken hyllningen och 

tacket spontant bryter fram, ett tack som ej 

kan återhållas av stränga partilagar och 

småaktig avund. 

Ej får förglömmas huru barnavännen Per 

Eriksson hyllades av en grupp 

söndagsskolebarn med sin lärare pastor 

Brunzell i spetsen; de många 

konvaljbuketterna vore säkert mera än mycket 

annat ägnade att göra jorden lätt över den 

hänsovne. 

Så blev den efterföljande 

högmässogudstjänsten i naturens höga tempel 

med Per Erikssons stoft fortfarande stående i 

centrum, där ärkebiskopen i sin predikan 

manade fram stora midsommarminnen, en 

värdig avslutning på den jordiska banan hos en 

man som värdigt levat för att värdigt kunna 

dö.  


