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Egyptens farao är TIden lik. 

Hons gissel viner över folkens ryggar, 

och träldomsböjda av hons tunga ok 

de stappla framåt under gråt och kvidan. 

- Är icke rågat än vårt ödes mått? 

de spärja jämrande, och blicken skyggar, 

när tvekande den höjs mot Horebs topp 

och söker Frälsaren i trött förbidan. 

Men Moses dröjer, än är väntans dog 

ej ändad, ännu Tiden oböjd svingar 

förtryckargisslet över smärtans barn, 

som i färtvivlan gå sin gång mot döden. 

Då tystna plötsligt 0110 jämmerns ljud, 

en sällsam klockklang vekt och sakta klingar, 

som bjuder Tiden sänka plågans stav 

och fyller folkens bröst med · fridens flöden. 

Se, julens frid har läkt förtvivlans sår, 

och hoppet spirar i betryckta hjärtan. 

Av glädjepsalmers ljud är dagen full, 

och jämmerns låt i stilla fröjd sig vänder. 

Se, julens frid har skänkt de trötta kraft 

att bära än ett år den tunga smärtan 

och vänta Frälsaren, som komma skall 

och leda folkens gång mot Kanans länder. 
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K U "M L A J U L B L A D 

Ett prästhem • 
I Kumla 

Av Rektor J. F. Folk 

A ck, du kära gamla Kumla prästgård! 
Nu så förändrad står du för mitt minne sådan 

du var i min barndom och ungdom, med det skugg
rika kastanjeträdet mitt på gården, till vänster den vit
rappade huvudbyggnaden med sin bottenvåning från 
1600-talet och sin övervåning från början av 1800-talet, 
rätt fram den gula byggnaden, en gång huvudbygg
nad, nu mycket förfallen, fuktig och märk, men trev
lig för oss pojkar, som där fingo vara i fred, slutligen 
till höger den röda arrendators byggnaden och där 
bakom trädgårdsmästarens 
stuga. 

På ömse sidor om gården 
låg trädgården, i vårt tycke 
stor, överflödande av vin
bär och krusbär, och bak
om och nedanför det hela 
den lummiga parken, där 
Franzen promenerat och där 
han skall hava planterat 
några ekar och i vars grotta 
han kanske suttit och dik
tat. »Det tilläts gossen att 
vandra vid din sida i Kumla 
park», säger Atterbom till 
Franzen i en tillägnan av 
Svenska siare och skalder. 

sin maka och en stor barnskara för att tillträda sin 
kyrkoherdebefattning. Denna hade han erhållit väsent
ligen genom statsrådet F. F. Carlssons kraftiga ingri
pande, mot Carl XV:s önskan. Det är att märka, att 
pastoratet, även sedan Hallsbergs församling avskiljts. 
var ett av de större och förnämligare i riket. När min 
far uppvaktade statsrådet för att tacka, fick han av 
denne det rådet att icke uppvakta konungen. »emedan 
dett~ endast skulle erinra Hans Majestät om ett -nederlag». 

Onskningarna inom församlingen varo också delade. 
Det fanns ett parti, som på 
inga villkor ville hava den 
beryktade pietistiske lektorn 
till kyrkoherde. Många an
dra, särskilt bland småfol
ket, hälsade däremot min 
faders ankomst med glädje, 
Om jag ej misstager mig. 
hade petitioner ingått till 
regeringen från båda par
terna. 

Omedelbart intill den 
norra trädgården låga och 
ligga kyrkogården och kyr
kan. Den senare företer 
visserligen en underlig stil

Kumla gamla prästgård 

På min vördade, oförgät
lige fader kunna tillämpas 
Skriftens ord: »Utan att I 
omvänden eder och bliven 
såsom barn kunnen I icke 
inkomma i himmelriket. » 
Han var i många fall ett 
stort barn, och sedan han 
gripits av religionens kraft, 
var det med en verkligt 
barnslig glädje och fröjd han 

blandning och en stor disproportion mellan kyrkans 
längd och tornets höjd men gör dock ett prydligt in
tryck. Det inre är av storslagen enkelhet med sina 
två rader doriska pelare och sitt enkla kors i korets 
absid. 

Trakten är ingalunda naturskön i detta ords van
liga bemärkelse, Men vad menas med naturskönhet? 
Har icke den bördiga slätten sin skönhet, särskilt om 
den här och där avbrytes av trevna byar och lummiga 
bondgårdar? 

Till denna fridfulla plats 

var det som en dag i maj 1865 förutvarande lektorn 
vid Nya Elementarskolan Axel Per Falk anlände med 

blickade upp till sin himmelske Fader. Det var också 
med en from, barnslig glädje han betraktade hela till
varon . Jag har sett få personer, som i hela sitt väsen 
så genomträngts av det religiösa. Och det heter ju~ 
att därav hjärtat fullt är, därom talar munnen. 

Min far var en högt bildad och på vissa områden 
en lärd man med många andra intressen än de rent 
religiösa, n ågot som knappast framgår av den skild
ring, som en med honom liktänkande ämbetsbroder 
givit av honom. 

Sådan min far var i det dagliga livet, sådan var 
han också på predikstolen, lika enkel och okonstlad. 
Han hade en oövervinnelig obenägenhet att skriftligen 
utarbeta sitt föredrag och extemporerade således alltid. 
Följden blev, att hans predikningar visserligen vore 
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fulla av varm religiös känsla men kanske ledD något 
av brist på logiskt sammanhang. 

Då vi en gång fingo en schartauansk pastorsadjunkt 
i Kumla, kunde jag ej låta bli att säga : 'Det kan ej 
skada att få höra litet logik i Kumla kyrka.» Min far 
upptog detta fronderande tal mycket lugnt och vän
Jigt nästan skämtsamt. 

Med all aktning för min vördade fader måste jag 
anse, att han icke egentligen var född till talare, ännu 
mindre till improvisatör. När han någon enda gång 
föredrog något, som han avfattat skriftligen t. ex. vid 
ingenjör Edvard Therm",nii jordfästning, lyckades han 
utmärkt och gjorde med sina ord ett djupt intryck på 
åhörarna. 

A. P. Falk och Waldenström. 

T ill sin teologiska ståndpunkt var min far länge, 
som andra, ortodox. Då Waldenströnl uppträdde nled 
sin försoningslära, tilltalades min far mycket av den. 
Han var länge en av Waldenströms bästa vänner och 
varmaste anhängare. Småningom började han emel
lertid återgå till den ortodoxa uppfattningen. Vänska- . 
pen mellan honom och P. W. svalnade. jag erinrar 
mig t. o. m. ett ganska pinsamt tillfälle i vårt hem, då 
andarna sammandrabbade rätt kraftigt . Min far hade 
då vägrat att upplåta kyrkan för Waldenström, vilket 
förvånade mig, emedan det tycktes strida mot min 
fars i allmänhet liberala läggning. 

Ligga >nästa far> . 

För att visa min fars hjärtegodhet och det goda 
förhållande, vari han stod till sina församlingsbor, vill 
jag berätta ett litet drag, i den förhoppning, att det ej 
gärna kan såra möjligen efterlevande anförvanter. Av 
någon anledning måste min far övernatta i en bond
gård. Först var det överenskommet, att han skulle 
ligga ensam i ett rum. På grund av bristande utrym
me eller av annan anledning kom emellertid värden 
och bad kyrkoherden ursäkta men frågade, om han 
fick ligga i samma rum, vilket beviljades. Efter en 
stund kom han emellertid tillbaka med bekymrad upp
syn och sade, att hans hustru omöjligen kunde sova, 
om hon ej fick ligga »nästa far» , och hemställde, om 
icke även hon kunde få ligga i rummet, vilket lika 
trohjärtat och godmodigt beviljades. 

En annan dråplig historia till belysande av försam
lingsbornas förhållande till sin kyrkoherde är följande. 
Min yngste broder promenerade på landsvägen och 
mötte en fryntlig hemmansägare, som kom fram och 
skakade hand med honom. Då min bror kanske såg 
något främmande ut, frågade bonden : »Känner inte 
Gustav igen mig?» Tveksamt svar: nej. Bonden: »Hälsa 
till pappa, han känner igen mig». 

KUMLA JULBLAD 

/furu gestaltade sig livet 

i Kumla prästgård? Det är klart, att i detta hem ej 
förekommo sådana bullrande världsliga nöjen som 
dans, ej heller dryckjom eller spel, men glädje och 
munterhet voro därifrån ingalunda bannlysta. Vi voro 
tyvärr mycket instängda om vintern, men hade roligt 
ändå. Vi hade fantasi , och med barnkammarens enkla 
möbler skapades hus. fästningar och städer. Vi lekte 
med pappersgubbar, som äldste bror ritade och vi 
själva klippte ut. En tid ville vi ha idel negerslavar. 
Det var sedan vi hört O nkel Toms stuga läsas högt 
av far vid aftonlampan. I förbigående sagt, hörde 
denna gemensam ma läsning till livets högtidsstunder. 
jag erinrar mig särskilt, utom »Onkel Toms stuga», 
»Ur lejonens mun », vars detaljer, kanske orättvist, 
gåvo upphov till mycken munter kritik, Oliver Twist, 
som livligt uppeldade min barnsliga fantasi, o. s. v. 

Bristen på sjö och Ood gjorde sig om sommaren 
kännbar på den varma kumlaslätten. Ända upp till 
14-årsåldern höllo emellertid vi pojkar till godo med 
det lilla leriga surrogat för vatt~ndrag, som under det 
anspråkslösa namnet »Kumlaån» krälade fram på sin 
väg till Mosjön, vilken själv nu är ett minne blott. 
När vi badat i denna , å» , kände vi en egendomlig 
stelhet i skinnet och särskilt i ögonlocken. Det var 
leran, som vi kände behov att tvätta av. 

»Morgonrodnadens vänner». 

Tack vare våra. långa ferier hade vi även under 
skoltiden och som studenter rikligt, kanske alltför rik
ligt tillfälle till vila, friluftsliv och lek. jag erinrar mig 
särskilt föreningen »Morgonrodnadens vänner», vilkens 
medlemmar ålade sig att stiga upp senast kl. 7 (f) på 
morgonen men mest hade sina sammanträden på 
kvällarna, då lekar av allehanda slag idkades. Den 
spirituella sekreteraren fröken Agda L. väckte stor 
munterhet med sina kvicka protokoll över samman
trädena. 

J det galleri 

av ständigt växlande personer, som besökte vårt hem, 
är det svårt att utvälja n ågon viss. jo naturligtvis 
Waldenström. Han var en utomordentligt intressant 
kåsör. En gång hörde jag honom på vår förstugu
trappa yttra sig som den mest radikale försvarsnihilist, 
vilket torde förvåna med kännedom om hans senare 
utveckling. 

Bland de präster, som infunno sig, erinrar jag mig 
särskilt den humoristiskt-sarkastiske men mycket döve 
kyrkoherden W. från Mosås med sitt stora, svarta h el
skägg, den slätrakade, fetlagde prosten T., som såg ut 
sonl en skådespelare, den sirlige och prudentlige kyrko
herden Emil B., som var en damernas riddare och 
gunstl ing, men i mammornas tycke alltför länge dröjde 
att gifta sig. Egendomligt nog deltog i dessa konferen-
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KUMLA JULBLAD 

ser även en lekman, nämligen den förut nämnde fri
religiöse ingenjör Edvard Th. Denna omständighet var 
betecknande för dessa konferensers enkla och okonst
lade karaktär och deras lågkyrkliga basis. 

Julfirandet i prästgården. 

Den vardagliga enformigheten avbröts av högtiderna. 
Av dessa var naturligtvis julen den förnämsta. Den 
föregicks av slakt och storbak. Ett annat förebud var 
de äldsta brödernas hemkomst från Stockholm, som 
hälsades med jubel av de små. 

En av våra fastrar, Lotten som var diakonissa, hade 
på ett eller annat sätt gjort bekantskap med den syd
ländska seden att till jul anordna en 
'julkrubba . . Vi plockade under 
hösten vacker mossa och stenar [ör 
ändamålet. Under vår fasters led
ning fingo vi sedan ställa i ordning 
ett litet landskap med betlehems
krubban, herdar, får Q. s. v. och 
över det hela blänkte en vacker 
stjärna av förgyllt papper. julgran 
hade vi naturligtvis också och till 
på köpet en gipskyrka med färgat 
glas i fönsterna. 

Övriga högtider voro påsken och pingsten. Men 
därmed var det slut. Jag kan icke erinra mig, att vi 
någonsin klädde en midsommarstång eller tände en 
valborgsmässoeld. Sådant var icke i min faders smak 
och förekom också, tror jag, sällan i hans församling. 

Vårt hem upplöstes genom vår faders död den 18 
maj 1904. 

Efter att ha varit krasslig några månader blev han 
sängliggande några veckor. Några dagar före hans 
död ägde ett sista uppflammande av livskraften rum, 
och han talade sköna och tröstande ord till sin maka 
och övriga kringstående. Sedan låg han liksom i 
dvala någon tid, och döden inträdde nästan omärkligt. 

Hans begravning blev ovanlig hög
tidlig. Vid hans hår fingo hans 
efterlevande många bevis på huru 
älskad han var av sina försam
lingsbor och av alla som med ho
nom kommit i beröring. Han var 
en fridens man, en den gudomliga 
kärlekens budbärare. Frid över 
hans minne! 

jag vill sluta denna enkla skild
ring med den försäkran , att mina 
syskon och jag alla äro tacksam
ma att ha haft förmånen av ett 
lyckligt hem. 

j. F. Fa[k. 

* 

Efter julaftonens middag med 
all den goda Inaten, instängdes vi 
i barnkammaren, där vi hade att 
lära oss var sin vers ur bibeln t. ex. 
»Och du Betlehem i judiska lan
det är ingalunda den minsta o. s. 
v.» Genåm instängningen under 
den långa eftermiddagen steg för
väntan och spänningen till sin höjd , 
och genom mörkret voro våra ögon 
väl förberedda för att bländas av 
den ljusflod, som mötte oss, då vi 
äntligen släpptes ut och nngo träda 
in i matsalen, där den · rikt klädda 
julgranen strålade tillika med jul
krubban och gipskyrkan och där 
våra julhögar med julbullar och 

Prosten och Prostinnan Falk 

Ovanstående intressanta skildring 
har välvilligt ställts till Kumla Julblads 
födogande av författaren, rektor Josef 
Falk, och utgivaren av boken »Från 
gamla prästhem i Södermanland och 
Närke», prosten Carl Lönroth. Boken 
är utkommen på Gleerupska Univ.
Bokhandeln, Lund, och tillhandahålles 
i Dohlwitz Bokhandel. Den innehåller 
förutom :tEtt prästhem i Kumla:o , som 
här ovan endast delvis återgivits, ett 

julklappar väntade oss. Vi bildade ring kring julgra
nen och läste upp våra bibelspråk, vår far läste en 
kort betraktelse, vi sjöngo : »När juldagsmorgon glim
mar», eller »Var hälsad sköna morgonstund». Sedan 
åts lutfisken och julgröten. Först efter kvällsvarden 
utdelades de äldres julklappar av min far, som läste 
upp julklappsversarna, av vilka han själv författat de 
flesta och de bästa. Han hade en rätt framstående 
talang för sådant rimmeri. 

juldagen var min fars födelsedag. 
måna om att stiga upp i god tid för att 
nom och sedan gå i julottan kl. 6 f. m. 

Hans åttioårsdag 1901 firades med 
högtidlighet. 

Då voro alla 
först fira ho-

särskilt stor 

Till Julen! ANNA 

stort antal intressanta skildringar från 
.gamla prästhem i Södermanland och Närke», däribland Vi
by, Edsberg, Ekeby, Lerbäck och Örebro. 

Kumla Julblad ber härmed an till rektor Falk och prosten 
Lönroth samt förlaget få rikta ett vördsamt tack fOr visad 
välvilja. 

Stöd det frivilliga 
hjälparbetet! 

HILL 

Kontanta bidrag 

eller gåvor in natura 

Till Julen! 
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KUMLA JULBLAD 

En Kumlakvintetts upplevelser 
För Kumla Julblad av Änhå 

Jyss bliven kumlabo fick jag en novemberkväll 
under det tredje krigsåret mottaga en inbjudan 

till en kvartett 2o-åringars sammankomst i ett litet rum 
vid Kungsvägen. Förfriskningarna, som bjödos, voro 
givetvis ganska enkla och sparsamma. Det var ju 
kristid, och det Fribergska konditoriet hade inte m yc
ket att leverera en brödkupongslös kisapojke - kväl
lens värd, som 
kunde yvas över 
att vara »östgö
tr, gudskelov». 
Det egendomli
ga med kvar
tetten var, att 
ingen var när
king och alla 
voro från olika 
landskap. 

och söndagar. Själva ordnade vi allt såväl inköp av 
förnödenheter, matlagning, diskning etc. Så någon kvinn
lig hjälp erfordrades ej . Ja, det fanns en tid en tyst 
överenskommelse »att allt kvinnligt besök vid lägret 
undanbedes ) . 

En vår kamrat 
Hans ärtsoppa och 

var en överdängare att laga mat. 
pannkakor med stekt fläsk kunde 

Jag hade kom
mit från en li
ten vätterstad 
med namn att 
vara en av vårt 
lands naturskö
nas te platser. 
Det var inte så 
gott att då finna 
trivsel i Kumla, 
isynnerhet den
na tid då man 
nödgades kliva 
i till knäna för 

bjudas vilken 
goddagspiltsom 
helst. Han hade 
dock ett fel. 
Han tyckte in
te om att diska. 
Det överlät han 
till oss andra, 
likaså en del 
andra enklare 
sysslor. En an
nan av Jaget 
hade en förvå· 
nansvärd skick
lighet . att utan 
fläsk- eller kött
kort förse kuket 
med vissa svår
åtkomliga va
ror. Vi trodde 
först, att han 
funderade på att 
bli måg i nå
gon bondgård Bodllllsparken, Kl/mia 
norr om Kumla, 

och att upphandlingen därför var så framgångsrik. Vi 
voro alla riktiga "matvrak», inte minst köksmästarn. 
Samtliga voro spisgäster på Kumla hotell, vars inneh. ~ 
fru Wallmark, hade stor förmåga att förse sina gäster 
med mat. Men denna var på grund av varuranSO:1e
ringen ej så näringsrik, och flera av våra älsklingsrät
ter kunde ej bjudas oss. Med vårt upphandlingssystem 
kunde vi dock få havregrynsgröt och oskummad mjölk 
så mycket vi önskade å sommarlägret. 

att passera en »gata». 
vara särskilt envist 1917. 

Och novemberrusket tycktes 

Med stor tillfredsställelse mottog jag därför ett er
bjudande att tilIsammans med .nämnda kvartett bilda 
kvintett. Och därmed länkades en vänskapskedja. vars 
alla länkar hållit samman de många åren. Av initia
lerna i våra namn bildade vi »Abach» , som också 
kännetecknat laget. Vid ett tillfälle sporde ett sällskap 
flickor oss om anledningen till, att vårt kamratskap hål
lit, och försäkrade det vara. omöjligt för ett »flickgäng» 
att så sammansvetsas. 

Ett gemensamt intresse hade vi i kärleken till na
turen. Därför var det ej så underligt, att vi ledan 
första sommarn hade förläggning vid Tisaren i Asbro. 
r regel inskränkte sig besöken där till lördagskvällar 

De bästa och 
I 1111111""' I '''"'111111 _ 

billiCJaste •• 

Jag minns särskilt en söndagskväll. Vi voro klara 
för uppbrott och hemresa, mätta och belåtna. Just 
som vi skulle lämna lägret kom vår mjölkleverantör 
med 3 liter tnjölk som erkänsla för att nagon i laget 
skaffat henne en trådrulle. Fort fram med glas, ty tåget 
är i annalkande. Så vart det slut med välbefinnandet . .. 

""""" "",,,,,,, -M O B L E R N A 
finner Ni i 

Tel. 149 A. Klaessons MöbelaHär, Kumla 
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Våren 1919 sålde vi »våra villor ner vid sjön». 
Sommarlägret hade kostat 2,000 kr., och när ett an
bud lämnades på 3,000 kr., var snart affären uppgjord. 
Nu hade vi att söka upp ett annat läger, ty åsbrobor 
skulle vi i fortsättningen bli. Vi spårade upp en liten 
primitiv stuga vid Hemsjön, ti1lhörig Västan sjö gård . 
Stugan bestod av ett rum och kök och hade ej använts 
på många år. Hyran var emellertid billig, 30 kr. per 
år, vilket särskilt tilltalade 
vår strängt ekonomiske köks
mästare. Vi snyggade emel
lertid upp interiören. Svårast 
var att få plats med alla våra 
sängar och »dragspel» . Men 
sämjan var god och humöret 
prima. Här upplevde vi alla 
vå r lyckligaste tid och hade 
verkligen roligt. 

På Kumla hotell förekom ofta 
dråpliga episoder. En trevlig 
västgöte var där merendels 
primus motor. Bara att lyssna 
till hans skratt kunde få den 
mest trumpne att dra på smil
bandet. De manliga spisgäs
terna intogo måltiderna i stora 
salen och de kvinnliga i en 
angränsande mindre !al. Under 
krisåren var det merendels 
trångt i matsalen, ty vi hade 
ännu icke funnit vägen till 
,"ena pigo»). 

En dag spreds ryktet om att 
en ny »stjärna» var att vänta 
till hotellet på kvällen. Någon 
hade iakttagit henne ute på 
" stan» och rapporterade, att 
det var en »wunde~schöne 
Mädchen med farliga ögon». 
Kvällen kom. På hotellet hade 
pojkarna punktligt infunnit sig. 
Om en stund hörde vi en 
okänd röst inifrån damrum
met. Den åtrådda hade an
länt. Vår primus motor skyn- Vid >Gamla bnlkel> •. 4.sbm 
dade till dörren och med ett 
fast handgrepp förseglade den. Vi skulle få skåda den 
sköna en och en men endast genom - nyckelhålet. 
Han ordnade nu en kö och såg till att endast ett ögon
blick tillmättes var och en. l\tlen vi fick istället pas
sera nyckelhålet flera gånger. Vi hade mycket roligt 
och c!et hade även våra äldre spis kamrater Clevander 
och Ahblom. 

Vid »Gamla bruket» mellan Hemsjön och Åsasjön 
hade vi länge betraktat en trevlig stuga, tillhörig en 
örebroare. När stugan 1920 blev ledig, hyrde vi den, 

trots att hyran var 400 kr. Stugan var rymlig, vilket 
nu mycket väl behövdes sedan köksmästarn och en 
annan kamrat, beklagligt nog, träffats av Amors väl
riktade pilar. 

En sextett kumlaflickor övertog nu stugan vid Väs
tansjö. Den var numera ganska acceptabel. En olä
genhet var dock att rökgången var bristfällig, så att 
röken var mest hågad för att tränga in i köket. Därför 

-
hade .smeknamnet »Rökin» till
kommit, vilket namn stugan 
fick behålla tills den för några 
år sedan jämnades med mar-
ken. Från den lilla förstun 
ledde en trappa upp till vin
den. När vi en gång hälsade 
pa l »Rökin», frågade en av 
flickorna hurudan vinden var. 
»Det vet vi ej », svarades spju
veraktig~. »ty ingen av oss har 
varit däruppe, för kläderna 
hänga kvar». »Vilka kläder ?» 
! Efter målarn, som hängt sig 
däruppe.» Tablå. 

Synd om flickorna, ty efter 
detta kände de en viss förskräc
kelse för vinden. Själv tyckte 
jag det var 1ite kusligt på höst
kvällarna. Vi hade själva hört 
talas om ett självmord på vin
den, ehuru någon bekräftelse 
aldrig erhållits. Men kläderna 
hängde kvar ... 

I vårt nya sommarläger vid 
»Gamla bruket» hade vi det 
mera bekvämt, i det att vår 
befattning med hushållsgöro
målen var slut, av a nledning 
som framgått ovan. Nu hade 
en närking kommit med i la
get och dessutom en kamrat, 
som sett dagens första ljus 
i det besjungna Los Angeles. 
Båda präktiga kamrater, som 
bidrogo till trevnaden vid läg
ret. Närkingen var en ståtlig 

Foto: Svell SUlldbe,-y kar och det var inte blott 

flickorna, som tyckte han var en prydnad för sitt kön. 
Elauru vi här hade åtskilliga angenäma upplevelser, 
längtade dock »Abach., tillbaka till ungkarlstidens 
»Rökin», då vår västgöte 

"bakle plätter 
båd' dag och nätter, 
och stekte fisken 
men smet från disken." 

En kamrat på hotellet klagade på gatorna i Kumla. 
Särskilt de sorr. ledde till hans käresta vor o under all 

Fundera inte 
utan besök vår stora JULMARK-
NAD, där Ni finner »k I a p p 

för både Far, Mor, Syster, Bror 
Presentkort! 

6 



kritik. Vid ett tillfälle tyckte någon, >att VI ar så 
pass många här på hotellet, aU om vi 'sammangadda ' 
oss, så kan vi 'sätta in' en av de våra i fullmäktige .» 
Sagt och gjort. Genom ett energiskt arbete bland vän
ner och bekanta lyckades »spisgänget» lägga beslag på 
två platser i fullmäktige . Om :tvåra representanter» 
löste gatuproblem et känner jag ej till. Nu ha de emel
lertid lämnat fullmäktige och även Kumla. Gatorna 
ha dock under senare åren undergått en anmärknings
värd förbättring. 

"Abac h . ägde flera goda sångare, vilka 1919 bil
dade en kvartett, som även medverkade vid ett par 
offentl. aftonunderhållningar. Det var njutbart att höra 
kvartetten sjunga »Som en örn mot solen» och ]u
bila te. Ledare var S. Stenquist. 

En av lagets medlemmar var synnerligen sv~g för 
modets växlingar. Hans utstyrsel var alltid up to date 
och hans garderob mycket sorterad. En vinterdag 
hade han köpt sig ett par skidor. För att använda 
dessa var det nödvändigt att anskaffa en sportkostym. 
En söndagsem. rådde ett idf:aliskt skidväder. Kamra
teh med motorcykeln föreslog honom tolka efter hans 
maskin. Lagets övriga medlemmar hade mycket roligt 
åt evenemanget. Dessa hade icke blott förmåga att 
göra vers utan kunde även hantera ritstiftet. Vi skyn
dade till vår kamrats ungkarlskula och spände upp en 
ritpapp över ena långväggen. Medan vår tecknare ri
tade »tolkningens» förlopp, skildrade vi på vers de 
många äventyrligheterna . D et var en rol ig stund för 
oss, som agerade Knut Stangenberg. När vår kam
rat hemkom från sportevenemanget, hade vi gömt 
oss bakom möblerna och hade svårt att hålla oss all
varsamma, när han skådade »sitt livs match» på väg
gen i sin ungkarIskula. Och än i dag förvarar han 
med omsorg vårt alster, medan skidorna och sport
kostymen för länge sedan upphört att vara ti ll. 

En aprilkväll 1920 fi rade vi tvenne kamraters fö
delsedag. Festen bj öd på ett mycket omväxlande pro
gram. Framförallt dominerade det poetiska inslaget, 
av vilket följande strov citeras : 

"När du kom (till Kumla) du guldur hade, 
Olle nöpet, mellan lade 
kronor tjugo - kvickt som tanken 
åkte in i lVIälarbankeIl ." 

Särskilda bjudningskort hade tryckts och utsänts. 
Nederst på dessa kort förekom följande rad: .All bil
och motorcykelkonversation undanbedes». Det var en 
tid, då det på sammankomsterna knappast förekom 
annan konversat ion. »A bach» vi lle erinra om, att det 
fanns andra ämnen att dryfta. 

Mycket mera skulle vara att nämna från » Abachs» 
klang- och jubeldagar. Ovanstående ger dock belägg 
för att även vi sena tiders människor kunna förenas 
i ell vänskap, som icke blott skänker förströelse utan 
jämväl bliver ett stöd i stunder av motgång och svå
righeter. 

KUMLA JULBLAD 

]JJJJ] U 111111l 
yfaJlen snö, glittrande, rimfrostklädda träd, ping

lande bjällror, flammande facklor! 
Under denna stämning önska vi väl alla, ung som 

gammal, att få i tidig juldagsmorgon färdas till Her
rens tempel för att fira Jesusbarnets ankomst. 

Men sparsamt har snön kommit de senaste jularna. 
Rimfrostklädda träd ha icke tjusat julottebesökarna. 
Och facklorna, som fl ammade och lyste vida, tillhöra 
väl nu en förgången tid. 

Trots saknaden av dessa stämningsgivand e yttre 
förhållanden möta tusentals Kumlabor upp till Herrens 
hus. Det ligger en djupare innebörd i julottebesöket 
än att fängslas av vissa stämningsbilder. Vi vilja på 
nytt lyssna till julbudskapet, detta trosfriska budskap, 
som förmå föra tanken bort från de vardagliga om
sorgerna och skapa en känsla av frid. När julmor
gonens ljus blinka kring högtidsfirande skaror, då tycka 
vi oss märka något av ljusets och fridens verklighet i 
vår värld. Betlehems fröjd återspeglas inte bara av 
tindrande barnaögon utan också av ögon, som tåras 
vid det myckna mörker som vi själva skapat och som 
vi i juletid känna en starkare längtan än eljest att 
komma bort ifrån. 

Måtte det I denna julhögtid bliva vår önskan ti ll var; 
andra, att Han, som en gång kom med ljus över mörka 
land måtte få komma till våra hem, till hela vår värld 
lTIed ett juleljus, som dröjer. kvar hos oss ända in i 
de grå vardagarna med deras prövningar, ja att det 
ljuset måtte få lysa oss även då solen för alltid går ner. 

I VINTERKVÄLLEN 
Vinterns vita drivor lägras 
vid min hyddas låga dörr 
och min gamla skog har somnat, 
som så många gånger förr. 

Men i stugan, där jag dröjer, 
sprakar brasan på min härd 
och om sol och vår jag drömmer 
i en ka ll och frusen värld. 

C. B. }:5011 Linden. 
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En Kumlanåtlerskas semesterresa 
För Kumla Julblad av Karin A-n 

~ ör oss människor har semester blivit något oum-
bärligt. Den är som en oas i öknen. Min semester 

är vanligen förlagd till tiden omkring midsommar, 
men redan strax efter jul börjar jag att längta och 
räkna ut, hur jag skall få ut mesta möjliga av ledig
heten. 

Jag skall här _ försöka skildra, hur jag och mina 
kamrater upplevde vår senaste semester. 

Gänget, det vill säga jag och mina kamrater, hade 
äntligen enats om att göra en motorcykelfärd västerut 
genom Sverige och Norge. med Oslo som mål. Vi 
skulle bo i tält och leva- ett riktigt friluftsliv. 

Lördagen före mid
sommar startade vi, 
Vädret var härligt och 
humöret prima. Snart 
hade vi Kumla långt 
bakom oss. Framför 
oss var det lockande, 
okända. Vad det var 
härligt att vara ledig, 
och vad intressant all
ting var! 

gade vi över Värmein . Sedan rullade vi vidare, och 
snart skulle vi vara inne i Norge. 

I Åmotfors måste vi emellertid stanna. Det var 
fotbollsmatch där, och vem kan resa förbi ett dylikt 
evenemang. Idrottsplatsen var den mest pittoreska, 
jag sett. På tre sidor var den omgiven av branta 
granklädda berg, stigande rakt upp mot skyn. En väg 
slingrade sig upp över det ena berget. Med bävan 

. anade jag, att det var den vi skulle fram på. Min 
aning var tyvärr sann. Det var som att åka karusell. 
Backe med kurva och så stup nedåt igen oupphörligt 
mil efter mil, med löst grus till. Jag blev riktigt knä-

svag och längtade hem 
tiII mamma. Men 'så 
äntligen en ordentlig 
vägbit, och jag kunde 
andas lättare. Vi su
sade förbi Charlotten-

Första etappen var 
inte lång. Voxnäs hette 
platsen, belägen vid 
Vänerns norra udde. 
Där stannade vi, se
lade av våra motor- . 
hästar, och snart reste 
sig tältet mellan lum
miga björkar. Sprit
kök och kokkärl fram 

Från den vackra GlafsfJorden 

berg och genom en 
ödslig skog på fin och 
rak väg. Så helt plöts
ligt stoppades vår färd. 
Det var svenska tul
len .. När alla formalite
ter voro undanstökade, 
fingo vi passera och 
voro om en stund 
framme vid den nor
ske »tollstasjon :t . Där 
var det strängare. Alla 
papper på bordet. När 
passen voro stämpla
de, blev det att riva 

i en fart! Snart doftar det aptitretande av skinka 
och ägg. men innan vi sätta oss eller rättare sagt lägga 
oss tin bords i gröngräset, skölja vi av oss resdammet 
med ett härligt dopp i Vänervågorna. 

Nästa dag var det att packa och ge sig av igen. 
Jag var nog öm i kroppen av det ovana nattlägret 
men visste av erfarenhet, att det snart skulle gå över. 
Härifrån gick det i rasande fart genom Värmland. 
Skogar och sjöar växlade med åkrar och ängar. Vid 
Fälts södra fjäll rastade vi och studerade kartan , me
dan vi samtidigt intogo en andra frukost. Naturen 
blev härefter vildare och ödsligare. Backarna bleve 
branta och långa, jag hörde att det kostade på mo
torn att ständigt arbeta sig l:lppåt. Vid Värmskog fär-

Vid Julinköpen Lesök 

upp ryggsäckar och packningar. Vi kunde ju ha varit 
smugglare, kan tänka. Nåja, vi bestodo provet och 
erhöllo uppehållsbevis för fjorton dagar. 

Så voro vi alltså inne i grannlandet. Första kväl
len slogo vi läger strax intill Kongsvinger. Där var 
en liten härlig sjö, omgiven av skogar och kullar, pre
cis som avsedd att campa vid. Det var skönt att vila 
ut etter dagens strapatser. Men vi måste se oss om
kring litet på trakten och på folket. Vi tågade alltså 
i väg in i byn frampå kvällskröken. Vid dansbanan 
var dansen i full gång. Blev man trött av dansen, 
kunde man slå sig ned vid ett bord och inta förfrisk
ning. Där serverades kaffe, smörgåsar, ärter o. fläsk m. m . 

(Forts. å sid. 16) 

Martins Jernhandel 
Som välkomna JULKLAPPAR ber jag få rekommendera: 
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Kandelabr a r i te nn ocll messi:1g, rostfria Bordskn ivar, Gafflar och förskärare, Manglar 

och Vridmaskiner, Skidor, bind ningar och stavar, Stålsparkare och sparkskor, Skridskor, tf . Bandyrör, Bandyklubbor och bollar m. m. ~ 

Te I. 67 PRESE N T K ORT T e I. 67 

a 



Från flydda 
- y- umla Julblads utgivare har även i år lyckats 

samla en del sägner och händelser från äldre 
tiders Kumla. Till en välkänd, folkminnesintresserad 
lantbrukare i Kumla östra står utg. i stor tacksamhets
skuld för beredvilligt lämnade uppgifter. En del av 
notiserna ha erhållits genom läsning av äldre Örebro
tidningar å Kungl. Biblioteket i Stockholm. 

Ett hemskt krigsminne av E/vestabo. 
En knekt från Elvesta hade varit 

alltid klarat sig helskinnad undan. 
hornblåsare. 

Från sin kri
garebana hade 
han givetvis en 
hel del att be
rätta. Det "rus
kigaste, han be
vittnat, hände i 
Böhmen. Sol
daterna höllo 
som bäst på att 
plundra ett hem 
då de upptäck
te hustrun med 
ett spätt barn 
i bakugnen. 

med i 3 krig och 
Han var jägare-

KUMLA JULBLAD 

tiders Kumla 
Den döde Sånnerstaknekten Jämnade ej 

gumman i ro. 

För omkring 100 år sedan bodde i Sånnersta en 
knekt S. Han dog åtskilliga år före sin kära hälft 
men underhöll det oaktat förbindelse med henne i 
18 år. Nästan varje natt hörde gumman ett förskräck
ligt brakande vid takfoten, då knekten avlade sitt be
sök. Han gick då fram till sängen, och gumman såg 
tydligt sin man, iklädd vardagsstassen. Gumman blev 
till slut alldeles förskräckt, då knekten fortsatte med 
sina nattliga besök. När han hållit på härmed i 18 

Trots att den 
skräckslagna i 
bevekande ord 
bad för sitt och 
barnets liv, dö
dade de mord

Gamla torget i Kumla med godsmagasinet till höger 

år, fattade gum
man mod och 
sökte råd hos 
en klok gum
ma i q-akten. 
Denna frågade, 
om änkan sålt 
något klädes
plagg till någon 
av knektens fi 
ender. Om så 
vore skulle hon 
återskaffa plag
get, och besö
ken skulle upp
höra. Hon erin
rade sig, att en 
dräng i Sån
nersta köpt en 
fårskinnspäls av 
henne. Dräng
en och knekten 

lystna soldaterna dem båda. Ett i sanning ruskigt 
krigsminne. 

Knektens hustru hjälpte under mannens bortovaro 
grannarna med olika sysslor. Trots att hennes dags
förtjänst inskränkte sig till en kaka bröd samt några 
skillingar i kontanter, kunde hon likväl överraska sin 
man vid hemkomsten från kriget med både ko och 
kalv. Någon ::t sparsamhetens dag» tycks ej ha varit 
behövlig den tiden. 

När knektarna uppbådades till krig, skedde samlingen 
vid förrådshuset i Blacksta, därifrån i samlad trupp 
marscherades till Örebro. Hustrurna följde i regel sina 
män ett stycke på vägen. Vid ett sådant tillfälle hade 
befälet tröttnat på den kvinnliga uppvaktningen. Då 
truppen var kommen till Säbylund kommenderades det: 
»Stöt käringarna ifrån er! Här är fråga om annat.» 

hade stått i fiendskap till varandra. Änkan lyckades 
få igen den nu alldeles söndersli tna pälsen och gick så 
upp till kyrkogården och underrättade knekten därom: 
»Så nu ska du inte komma nån mer gång». Och på 
så sätt vart hon av med knekten och hörde sedan 
aldrig mera något brakande från takfoten i den lilla 
stugan. 

Tomten vid E/vbro. 
I mitten på förra århundradet vandrade en dag en 

kvinna fram på vägen mot Elvesta. Kommen till Elv
bro sprang plötsligt en Ii ten tomte upp vid sörkanten 
av bron. Han hade en lång mössa samt hade ett 
mycket skrynkligt ansikte. Tomten sprang framför 
kvinnan och bjöd henne en röd lapp. Under det han 
riktigt trängde henne, ropade han: »Ta lapp, ta lapp! » 

Alltid lämpliC)G JULKLAPPAR 
Kragar Strumpor Strumpband Hattar Skinntröjor Paraplyer 
Skjortor Kragskyddare Kalsonger Mössor Sportstrumpor Plånböcker 
Slipsar Damasker Tröjor Slipover Raggsockor Portmonnäer 
Handskar Ifängslen Pyjamas Pul/overvästar GOlfbyxor Näsdukar 
Vantar Ärmhål/are Nattskjortor Lumberjackor Ba/Jongbyxor Manschettknappar 

PRIMA VAROR LÄGSTA MO.JLIGA PRI SER 

BENGTSONS HERRKONFEKTION, KUMLA Tel. 182 
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Kvinnan ångrade sig sedan, att hon inte tog den, ty 
den som fått en tOlntelapp var försörjd all framgent. 

En ovanlig kvarnresa. 
En kall, snörik vinterdag skulle en bondson från 

Hjortsberga och en hans granne fara till kvarn för att 
mala spannmål. Den ringa vattectillgången i Attersta 
orsakade att närmaste kvarn var Snavlunda i Karls
lund. När de färdats förbi nuv. Adolfsbergs sanatorium 
och kommit ut på slätten, fick bondsonen plötsligt se 
en tomtegubbe med en to lsmössa ivrigt sopande snön 
på gärdet. Tomten var knappt en meter lång medan 
kvasten, som han so pade snön med, var tre gånger 
tomtens längd. »Titta, ska du få se sån lite sate», 
sporde han sitt sällskap. Just som han sagt detta 
stjälpte hans lass. Under det han plockade upp säc
karna ur den djupa snön, klagade han: "Så nt elände, 
ja som allti vare så frusen om händerna.}) 

Skogsrå i Brånstaskogen. 
Min sagesman omtalar hurusom hans mormor be

rättat honom, att när hon en gång plockade lingon i 
Brånstaskogen, såg hon plötsligt skogsrået framför sig. 
Gumman tyckte, att skogsrået liknade en känd ungmö 
Klara, men var alltför fin för att vara hon. Skogsrået 
vinkade och ropade : :. Mit, mit, mit (hit, hit, hit)>>. 
Gumman svarade henne med: »Vad står du och tokar 
de efter, eller ä dä inte du, Klara?» »Ha, ha, ha, inte 
känner du mi», sade skogsrået skrattande och skyn
dade bort, visand e en lång svans efter sig. 

Mormor blev skräckslagen och vilsen och hade all 
möda att ta sig hem och hade huvudvärk hela dagen. 

Galten vann mot vargen i E/vesta. 
I slutet av I8so-talet förekom under hembränning

ens tid, att en svingalt. från Vesta plägade ge sig bort 
till ett bränneri i Brånsta för att dri cka drank. En 
yrvädersdag, när galten kom till Danelsbacken (vid 
Elvestasmedjan) överfölls han aven varg. Men galten 
gjorde ett sprätt med betarna och rev upp buken på 
vargen. Denne tog ett språng, som dock resulterade 
i att vargen blev hängande på en gärdesgård med in· 
älvorna på ena och övriga kroppen på den andra sidan. 

Vid Danelsbacken bodde i en liten stuga en snic
kare Danel med sin gumma. Stugan bestod blott av 
ett rum samt snickarverkstad . En morgon när Danel 
vaknade kunde han ej förstå annat än att gumman 
var död. De lågo båda i en säng med s. k. förlåt på. 
Som Danel själv ej hade några bräder, gick han över 
till grannen för att köpa sådana till en kista åt gum
man. Grannen, John Johnsson, följde med Danel hem 
för att i hans sällskap dämpa sorgen med en sup. 
När de kommo innanför dörren, drog gumman emel
lertid bort »förlåten » till sängen och sporde: »Var har 

loolwitl 
Skrivställ 

nyheter i m a r m o r 

Portmonnäer& 
Plånböcker 

stort urval 

Bokhandel 
Reservoarpennor 

K U m I a i olika färger o. stilar 
Oerhört stort urval 
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du vare, Danel? Ja väntat på di så länge.» Men den 
som vart förskräckt var John Johnsson, då han såg 
den döda vid full vigör. 

"Fy/ax" och Vissbergabönderna. 

Prosten Udden <t 1863) hade en stor, arg hund, 
men hur arg han än var så var han dock vän med 
kyrkovaktmästaren och ringarna. En söndag behagade 
han följa m ed ringaren upp i kyrktornet. Där satt 
han och glodde på de stora klockorna, då dessa bör
jade röra på sig. De började få större och större 
svängning, och vår »fylax» han glodde än värre. Så 
med ett slår kläppen emot, och den för sta mäktiga 
tonen ljuder ut över nejden. Men det blev för mycket 
för vår »fylax». Med ett tjut och ett språng rakt ut 
genom torn dörren försvinner han. Hur långa ben han 
än hade, kunde han ju ej nå marken från denna höjd, 
vadan han beskrev en båge i luften och kom ned 
rakt på två Vissbergabönder, som stodo på kyrkbac
ken och . dryftade socknens senaste händelser. Det är 
ej gott att avgöra, vem som blev m est rädd, hunden 
eller de båda bönderna. Men hade hun{ien ej fallit 
på dem, hade han säkert slagit ihjäl sig. Nu haltade 
han hem till hundkojan, kröp så långt in i den som 
möjligt och gick ej därifrån på flera dagar. Och för 
varje gång kyrkklockorna ringde, kröp han in i kojan 
och tjöt. 

När Mari vart vigd nästa sjä/ver. 
Knekten Krans tjänade en tid hos prosten Udden, 

där han blev bekant m ed rvlari, som också tjäna nästa 
prästen. Med prosten hade de bestämt dag för vig
seln. Det bar sig inte bättre än att just den dagen 
blev det ett förskräckligt yrväder. Krans var till kvarna 
och kunde inte komma hem till vigseln, men Mari 

. gick då själv till prosten Udden och sa »att de 
båda voro så ~ända av honom, så det gjorde ingen
ting, att Krans inte va mä å om han vigde na själver». 

"Ett as te att ljuga". 
Krans var alltid laddad med historier och trodde, 

att ingen kunde vara duktigare' än han. En dag när 
det var trösk i Blacksta och middag hos nämndeman 
Lars Pärsson, fann dock Krans sin överman. Det var 
drängen på stället, som visade sig ha värre historier 
än Krans, som kom alldeles till korta. Men då sa 
Krans till Pärsson: »Den dä drängen, dä va ett as te 
att ljuga ». 

Till K.um/a kyrka 
hämtades stora kvantiteter sandsten från Örsta ägor. 

I Örstaskogen finnes bl. a. tre stenröser. Mest 
kända äro de under namnet Hackhemsrösena. Dessa 
omtalas ha lagts upp av ett småväxt folk, som under 

GralDlDolonsL:ivor Almanackor 

nyheter i Sonora 1,65 .Jultidnin9ar 

Album 
Kalendrar 
Biblar, Psalmböcker 

stor sortering, låga pris 

Ramar 
Brevpapper 

i vackert mönster 
moderna, vackra, billiga 

BokEn Bästa Dövan 
Skrivunderlägg 

nyheter i skinn 

\ 
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sin vandring stannade här och odlade mark. Själva 
kunde de ej rå med de stora stenarna. När så en 
dag en stor och kraftig karl besökte dem, erhöll o de 
hjälp med dessa. N;ir de sågo, att karlen utan an
strängning kunde rå på de stora stenarna, blevo de 
mycket belåtna. Dvärgfolket hade höns, och en dag 
bjödo de karlen på ägg, men då de sågo, att han kunde 
äta upp mer än ett, blevo de förskräckta och skyn
dade att göra sig av med honom. 

Örstagård 300 år i samma släkt. 
Åtskill iga gårdar i Kumla socken ha inn ehafts av 

samma släkt i flera sekel. Som bekant tillerkände lä
nets hushållningssällskap 1928 dessa gårdar diplom 
(ör »släkts kär-
lek till fäderne
gården och vår 
svenska moder
näring» . 

Bland dessa 
gårdar var även 
Örsta nr 3, till· 
hörig f. fjärd ings
man Lars Emil 
Larsson. Man har 
här spårat samma 
släkt å gården 
alltsedan mitten 
av I600-talet, fast 
man ännu icke 
fått tydliga pap
per på detta. 

KUML "A Jl,ILBL .AD 

Förr fanns vid bäcken en skvaltkvarn. Den som 
skötte kvarnen behövde ej vakta den tills mälden var 
slut i »skruven ». ty genom en sinnrik anordning slog 
»skruven » på en ledn ing, sonl stod i direkt flirbindelse 
med dammluckan och slöt denna. 

R.ikligt med snö 
var det vintern 1881. Godståget från Töreboda kunde 
ej forcera de oerhörda snömassorna på linjen Hans
berg-Kumla. Först sedan en del vagnar avkopplats 
kunde tåget nå fram till Kumla station. 

En hemsk nattvandring till HälJabrottet. 
En sten hyvlare skulle en natt för åtskilliga år se-

dan bege sig från 

Diplomets för" 
sta namn är Lars 
J onsson, född år 

Gammal släktgård i Örsta, äg. Lars Emil Larsson 

Rostorp till sitt 
hem i Hällabrot
tet. Under det 
han litet funder
sam gick vägen 
fram, såg han 
plötsligt framför 
sig en hemsk 
syn : ett liktåg. 
Tydligt iakttog 
han såväl lik
vagnen som ett 
antal befolkade 
vagnar. Sakta 
gled tåget fram 
mot Mossby. Han 
hade svårt att 
komma förbi och 
undrade, om det 
skulle fortsätta 

1719. Nuv. ägarens farfar avled då sonen ännu icke ' 
nått myndig ålder, varför gården någon tid utarrende
rades. Att jordbruket icke heller denna tid var så 
lönande kan man förstå, då trots att årliga arrendet ej 
var mer än 175 kr. , detta ej kunnat erläggas. }lom 
inte hans gumma haft gässa te dragits me» . 

R.omarebäcken. 
Den lilla bäck, som har sin upprinnelse å Sån ner

sta ägor och rinner förbi Örsta och Elvesta marker ut 
i Elvbroån, kallades förr Romarebäcken. Enligt sägnen 
skulle bäcken fått detta namn under ofredens dagar, 
då en truppstyrka dragit fram utefter bäcken. En by
hövding som tillfrågades, varifrån krigarna kommit, 
lär då ha svarat: »De är väl från Rom». Och så fick 
<let lilla vattendraget det sydländska namnet. 

En numera delvis avskuren backe bar namnet Ro
marebacken liksom Elvestabron tidigare kallades Ro
marebron. 

vägen fram eller om det skuUe ta avtagsvägen . Det 
fortsatte dock rakt fram, varför den förskräckte man
nen tog sidvägen. Men han blev dock ej kvitt liktå
tåget. Så snart han tittade åt vägen, såg han detta i 
sakta mak förflytta sig. 

Det kan förtjäna anmärkas, att nämnde stenhyvlare 
ännu lever och således själv kan förtälja om sin hem
ska upplevelse under nattvandringen. 

Tredjedag jul 1883 

vid kommunalstämman tillsattes en tremannakom
mitte för att uppgöra förslag till nytt tidsenligt regle
mente för Kumla Sparbank, och valdes härtill länsman 
A. Flyckt, ing. E. Therm",nius och G. Adlers. Spar
bankens kassör, som ej invaldes i kom mitten därför 
att han ~ som det yttrades på stämman - ej troddes 
äga :.bankkännedom ' , valdes dock fern minuter senare 
att vara ~ kommittens rådgivare. 

+.... 
O 
~ 
+-
c 
Q) 
VI 
Q) 

Klädningar, Jumpers, Kjolar, Strumpor, Handskar, Vantar, Scarfs 
Underklädningar, Natt- och Daglinnen, Pyjamas, Näsdukar m. m. 
Ett K I ä d n i n g s t Y g trevlig förpackning är en bra present 
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CD 

CD ...,., 
O 
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.... 
a.. 

Julhandla 
hos O. A. Olssons Eftr., Kumla ....... 
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KUMLA JULBLAD 

Biskop Aulens {örsta besök i Kumla 

Scoutkåremas uppvaktn ing 

Julinsamlingarna. 
Frivillig hjälpverksamhet i Kumla socken. 

I förra årets Julblad omnämndes den då nybildade 
hjälpverksamheten med ovanstående namn. Denna 
förening har sedan haft en mycket omfattande verk
samhet. Särskilt till förra julen, men även till senaste 
påskhelg, har en stor myckenhet varor utdelats till de 
mest behövande inom Kumla kommun. I kontanter 
bar under första räkenskapsåret influtit icke mindre än 
3,379: 79, därav i kollekter å anordnade konserter o. 
dyl. 1,022: 50, från Kumla Julblad 100: - och i med
lemsavg. 129: -. I naturaprodukter har bl. a. inkommit 
1,660 kg. vete och råg, 270 kg. mjöl, 8,727 kg. potatis, 
670 kg. rotfrukter, 535 kg. ärter, 276 kg. kött och 
fläsk, 91/2 kbm. ved. Föreningen har för utdelning in
köpt skodon för 957: 35, kläder 563: 85, bränsle 687:40, 
mjöl o. bröd 384: 50, smör 200: 50, kött o. fläsk 569: 62. 

Matvaror ha utdelats till 419 personer, skodon till 
150, kläder till 244, potatis till omkring 100 och 
bränsle till 96 personer. 

Dessa ~iffror visa dels att allmänheten i stor ut
sträckning visat förståelse för föreningens uppgift, dels 
att ett ej ringa antal församlingsbor blivit hjälpta 
genom föreningen. 

Även nu till jul behöva många Kumlahem hjälp. 
'Föreningen hoppas att även i år få mottaga såväl 
kontanta bidrag som gåvor in natura. De SOln voro 
med vid förra julens utdelning komma länge att 
minnas med vilken glädje de olika gåvorna mottogos 
av dem, som aven eller annan anledning kommit i 
nödläge. Låt oss alla hjälpas åt att lindra nöden 
även till denna jul! H-r. 

Fir Julbordet I 
Den husmoder som värdesätter 

en prima vara till ett humant 

pris gör sina julinköp hos 

Lilhells 
S t o r sorte ring 
R eelbe h a ndling 
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Julfemman. 

Kwnla församlings julfemma utsändes detta år för 
fjärde gången och komma såsom förut scouter och 
flickscouter att hjälpa till med försäljning och insam
ling. Bakom denna församlingens jul femma ligger en 
rätt lång utveckling, i det att denna julfemma bar sin 
grund i det arbete, som kyrkliga ungdomskretsen un
der många år utförde för utsändande av julpaket. 
Efter 1925 lades arbetet efter den planen, att för varje 
år förhållandena inom en ny rote undersöktes av för
troendemän, och paket enligt deras anvisning utsän
des. Så ökades området för julutdelningen med en 
ny rote för år, tills år 1930 rotemän funnos för alla 
församlingens rotar och den första julfemman kunde 
utsändas. De senaste tre åren har julfemmans in
samling årligen inbringat mellan 12-1400 kr. Vad 
avser julfemmans utdelning? Den är icke en s. k. 
fattigutdelning. Dess paket avse att sprida julglädje 
åt sjuka och behövande, vara en hälsning till ensamma 
äldre och orkeslösa personer, den vill sända en hälsning 
till alla Kumlabor, som över julen vårdas å sanatorier 
eller lasarett . Revisorer för julfemmans verksamhet 
hava varit och äro församlingens kyrkovärdar. Två 
eller tre förtroendemän för var rote av Kumla för-

Biskop AuIen talar över scou ternas va lspråk: JVar redO!J 

samling hava utsetts efter anvisning av kyrkorådet. 
Dessa hava att upprätta en förteckning över de personer 
inom sin rote, som höra erhålla julpaket. Vid ut
delningen följas dessa listor för rotarna, så långt 
medlen räcka. Julböckerna till Kumlabor, som vårdas 
å sjukhus, utdelas genom församlingens sjuksystrar. 

Georg Magnusson. 

Julinköpen Kumlaaffä rerna ! 
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Jakt- och friarhistorier från 

Kumlabygden. 
Berättade för Kumla Julblad av I. J-n. 

Innan Kumla- YxhuJts järnväg 
fanns så hade många som levebröd och biinkomst att 
köra kalk och sten till Kumla station . Det var myc' 
ket vanligt att lägenhetsägarna hade en häst, som de 
använde till sådana körslor. Hästarna vora oftast gamla 
och utslitna. Med nu gällande lagar hade ägarna av 
<le dåliga och vanskötta djuren säkert både fått plikta 
och förbjudits använda dem till dyl. körslor. 

En av dessa åkare, Jansson, hade en mycket dålig 
häst, som väckte medömkan hos många. En annan 
person, Hjort , som hade rykte om sig att just ej ha 
varit med när krutet uppfanns, råkade i ett svagt ögon
blick, på tillrådan av klyftigare kamrater, giva det brage
löftet, att han skulle skjuta hästen för Jansson. Så en 
-dag, när Hjort var utledsen på sina kamraters spefulla 
frågor om hästen ej var skjuten samt diverse annan 
drift med anledning av bragelöftet, fattade han humör 
och tog sin bössa och gick till Jansson, som höll på 
.att lasta sten efter sitt arma ök. Hjort ställde sig 
framför hästen och sade. stammande: 

»Spänn från hästen för nu ska ja skjutan». 
~Du skjuter inte dit» , svarade Jansson. 
»Spänn från hästen säjer ja dej, för annars skjuter 

jan där h.::m står», fortsatte Hjort. 
Hjort fullföljde ej sin hotelse att skjuta hästen i 

skacklorna utan spände från hästen på ena sidan. När 
Jansson såg detta hjälpte han att spänna från andra 
sidan. När hästen nu var lösgjord från åkdonet, så 
ställde sig Hjort mitt framför hästen och sköt med sitt 
muskedunder hästen i huvudet med påföljd, att denne 
ej stupade utan skrämd sprang därifrån. Mellan Bysta
skogen och Hynneberg blev han liggande vid en sten
mur, som än i dag finns kvar, och blev där avlivad 
.av en tillstädeskommande stenhuggare. 

Till historien hör att detta egenmäktiga ingripande 
på annans egendom ej blev föremål för någon laga 
åtgärd. Och Hjort slapp ock att ersätta Jansson för 
det djärva tilltaget. 

Ovannämnde Hjort hade aven gumma blivit an
modad att skjuta hennes katt. När Hjort trodde sig 
ha uträttat denna stora jaktbedrift gick han till gum
man och sa : »Nu har ja skjutit katten för dej, så han 
:sprang så han kommer aldrig te baks». Hjort hade 
knappt få dessa ord ur mun, förrän katten uppenba
rade sig å fönsterbläcket, krafsande och jamande, till
kännagivande sin önskan att komma in. 

KUMLA JULBLAD" 

Friarhistorier. 
Följande historier om »en mans väg tiII ena pigo » 

förtjäna att räddas från glömskan. 
En numera avliden danneman, född 1826, berättade 

en gång hur det g ick till, då han fick sitt livs ledsa
garinna: »När som ja blev myndiger å dä beslutats, 
att ja sk ulle ha gårn, så kom J onas J önse å ville ha 
mej mä te Korsthulte. men som ja ha fått bua ifrån 
Äby så kOln han försent, så ja kunde inte tölja mä 
honom dit». 

Och här följer en historia om en ung kumlait m ed 
»uppriktigt och okonstlat hjärta» . Till ett bondfolk 
kom en dag en ung bondson och framförde sitt ärende 
sålunda: »Ja skulle fråga de, Linnarts, om ja kunde 
få era dater Lovisa. Ja tänkte att strunta ina, å ja 
strunta ina mä, men så fick ja sina på Örebro gata 
å då klack dä te i mitt hjärta, så nu kan ja inte». 
Till historien hör att Lovisa blev hans, och de blevo 
lyckliga, fastän Lovisa alltid fick ha överseende med 
malmens löjliga beteende vid många tillfällen samt 
hans sätt att uttrycka sig. 

En Sannahedsvisa från 1883. 

Så gott och bra man mår i fält, 
ty allt är där så väl bestäldt. 
Ja, en var, som är kronans karl 
allting på gaffeln riktigt har . 

Hvar söndag fli cko r finns förstås, 
utpyntade så grant, gu'nås, 
i urblekt klädning, dito hatt, 
med doft af kokspis rent besatt. 

Der helsa en hvar på sin vän, 
som finnes bland beväringen; 
och »vännens tar sin »mullbänk» ut 
och kysser flamman utan prut. 

En republikansk förening 
finnes i Kumla, omtalar en insändare i N. A. i juni 
1882. Bortåt 50 kr. finnes i kassan, upplyser samma 
insändare, som också i en särskild skrivelse till tid
ningen »öppnar en stark mitraljöseld» mot den kände 
Ax. P. F-k för hans åsikter om politiska förhållanden 
och stämningar i Kumla. Tidningen nekar att införa 
skrivelsen, »då ej så litet personligt synes ingå om 
oförenliga regeringsprinciper» . 

Bilden å omslaget 

är en reproduktion aven lithografi av Säbylund 1839, 
utförd av M. G. Anckarsvärd. Bilden är hämtad ur 
ett i höst utkommet förnämligt bokverk, »Parker och 
trädgårdar i det gamla Närke», av Rutger Sernander. 
Den nu försvunna Mosjön synes i förgrunden, den 
engelska parken till vänster och barockträdgården till 
höger. Bilden har genom red. J. L. Saxon av utg. 
välvilligt ställts till Kumla Julblads förfogande. 

Boken finnes tillgänglig i Dohlwitz bokhandel. 

JULKLAPPAR! 
Vid köp a v -.JULKLAPPAR besök B. P. A. 
S tor sortering av Leksaker, Pors lin, Dam-, Barn- och 
H errunderkläder, Strumpor m. m . 

BILLIGA PRISERNAS AFFÄR (B. p A.) 
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KUMLA JULBLAD 

Skomakar'n vände sig direkt till Per A/bin. 
Våra nämnder och styrelser ha ofta att behandla 

långa och tråkiga inlag9f från olika håll. Men det 
händer ibland att en föredragen skrivelse kan fresta 
gubbarna att dra på smilbandet. 

En skomakare från västra delen av Kumla socken 
var inte belåten med skolstyrelsens beslut i ett ärende, 
som gällde ·ett av hans barn. Själva juldagen i fjol 
klagade han direkt hos statsministern, Per Albin Hans-
500. Vår skomakare brydde sig föga . om hur en dy
lik skrivelse skulle avfattas, och allra minst hur den 
skulle uppställas på papperet eller vilket departement, 
som har att behandla skol ärenden. Han tycks ha 
tagit fö rsta tillgängliga pappersl app och präntat ned, 
vad hans hjärna spunnit. Per Albin var nog fördom s
fri att ej fästa avseende vid på vad sätt skrivelsen till
kommit utan vidarebefordrade den till kamrat Engberg 
i ecklesiastikdepartementet. Där blev den välvilligt 
behandlad och remitterades via domkapitlet och folk
skolinspektören till Kumla skolstyrelse för yttrande. 
Och det var då som alla ledamöterna logo och enhäl
ligt beslöto föreslå regeringen, att skrivelsen icke skulle 
föranleda någon åtgärd. 

Stackars fastighetsägare! 
Kumla municipalfullmäktige utsågo för några år se

dan en kommitte att utreda vissa frågor betr. vatten
och kloakledn. l kommittens betänkande till full
mäktige förekom följande fruktansvärda passus: ;, Fas
tighetsägare, som ä r direkt kopplad till samhällets 
avloppsledning etc.» 

»Utbölingarna, dominera i Kum/a. 
Vid senaste uppbördsstämma för inbetalning av 

pensionsavg. hade Kumla ]ulblads utg. tillfälle att ta 
del av upp bördslängderna . I dessa äro upptagna alla 
i Kumla kommun mantalsskrivna i åldern 15-66 år 
med a ngivande av vederbörandes födelseort. Vad som 
genast väckte fö rvåning var det stora antalet inflyttade. 
Följande tablå torde kunna ha sitt intresse. 

Ursprungliga kumlabor äro procentuellt minst i 
Kumla m. p. och Vesta med endast 36 %. Sedan 
kommer Fylsta med 40 J6 , Rösavi 43, Sanna 45, Viss
berga, Mossby, Torp, Sätra och Säbylund vardera 46, 
Södra Mos och Björka 48, Hjortsberga, Örsta och ]är
sjö 50, Ek,eby, Hörsta, Sånnersta 52, Byrsta och Norra 
Mos 56, Rala 58, Hällabrottet 59 och Långgälla 61 j6 , 

som således ha den minsta procentuella inflyttning av 
de byar, som denna översikt omfattar. 

Det är grannkommunerna, som har den största an
delen j Kumlas befolkningssiffra, men bland våra da
gars Kumlabor befinna sig åtskilliga norrlänningar 
men också representanter för Norge, Tyskland, Fin
land, Amerika etc. 

Vid behov av 

vänd Eder till 

Kumla Julblads pristävlan. 
]ulbladets pristävlingar bli med varje år alltmer 

populära. Trots att förra pristävlan ej avgjordes förrän 
i maj, hade den dock lockat ett stort antal intresse
rade. Pristagare blevo i nämnd ordning: Rudolf Lars
son, box 1736, Olle Karlsson, box 478, O . Larsson, 
box 1736, Holger Hellström, Hjortsberga och Karl 
Eriksson, Åh, Åsbro. 

Årets pristävling avgöres redan den 20 dec., så att 
priserna komma vederbörande tillhanda före jul. 

Denna pristävlan är jämförelse lätt, kanske för lätt 
i mångas tycke. Så mycket mindre ansträngning av 
geniknölarna! D et gäller att utforska vilka tio perso
ner, som Kumla Julblad åsyftar i nedanstående. 

1. Han & C:o sätta färg på Kumla. 

2. Han har en energi som få och »plockar}} oss 
på femmor. 

3. Hans paroll är: Bad är hälsa. 

4. Tack vare honom har mången Kumlabo då 
och då fått »ärva». 

S. Han kommer till oss utan pardon, om vi urakt-
låta vissa skyldigheter. 

6. Han är leverantör till kungligheten. 

7. Han vet bäst, vad vi läsa. 

8. När han är med blir det sång, det vet lite till 
mans. 

9. Han har fått flera mål i år än någon annan 
Kum lai t. 

10. Han känner bäst tillledn. frå n grusåsen, ty han 
var med redan 1914. 

Kupongen å omslagets 3:e sida ifylles och lägges i 
förseg~at kuvert, som inlämnas i Dohlw itz bokha ndel 
senast 20 dec. 1933. 

Tio pris utdelas. Den först öppnade rätta lösningen 
tilldelas 15 kr. Andra pris är 5 kr., tredje t. o. m. 
10:e pris 2 kr. 

Tävlingsnämn den utgöres av hrr E mil Larsson och 
Gust. Zetterlöw samt julbJadets utgivare. 

"De pligga jag". 
Skomakaregesällen Calle Lundh sökte kondition 

och tillfrågades : 
- Kan du göra randarbete ? 
- Ja, kära mäster, men jag har aldrig gjort mer 

ä n ett par och de pligga jag. 

KUMLA TRYCKERI 
Billiga priser! Modernt utförande! Nils Helander 
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KUMLA JULBLAD 

Sotare Salomon ett Kumlaoriginal 
För Kumla Julblad av Karl B-m 

ånga äldre närkesbor minns n og i likhet med mig 
ännu sotare Salomon. Och vi minns honom må

hända från vår allra första barndom, då man var elak 
·och ej ville foga sig efter föräldrarnas vilja, huru mam
ma då ofta tröstade oss med: )} Vänta du, ja ska tala 
Dmet för sotarn.. Att det vid dylika tillfallen var 
fråga om någon annan sotare än Salomon, det ingick 
ej i vårt medvetande, emedan vi aldrig sett eller hört 
talas om någon annan. 

Och vem var nu denne sotare 
Salomon? Om hans föregående 
kan jag ej lämna några fullt 
tillförlitliga upplysningar, då le
genderna om honom voro gan
ska många. Enligt en version 
skulle Salomon från ungdoms
.åren ej alls varit någon sotare 
eller ens lärt på det yrket. Han 
skulle som ung ha gått i något 
läroverk men blivit relegerad 
på grund av sitt vilda kynne samt 
utstött från föräldrarhemmet. Och 
så ut på villervallan! Då hung
ern och begäret efter en nödtorf
tig utkomst !(jorde sig gällande, 
hade han börjat med sotning. 

Det fanns dock ett ID e n den
na tid. Skråförordningen upp
hävdes 1847 och följaktligen var 
-det ej längre straffbart att fuska 
i något yrke - även om man 
ej kunde detta. Men det fanns yr
ken, som det oaktat körde så att 
säga i de gamla hjulspåren. Och 

, 

·det var sådana yrken, som ej använde maskiner. Det 
var sotare och bagare, kopparslagare och garvare. I 
dessa yrken tillämpades ännu lagen, trots att den var 
.avskriven, om läroår och gesäll tid, och ve den som 
fuskade i dessa yrken utan att äga svart på vitt att ha 
genomgått föreskriven lärotid och var kompetent. Vi 
finna däri förklaringen, varför Salomon aldrig tog ar
bete i någon stad. Som ung hörde jag en gång en 
luftande riktig sotare skälla ut Salomon vid Sannahed. 
Han kallade honom bl. a. • bondsotare ' . 

Salomon Sundkvist var för det mesta sotig och 
törstig och full. Ho vet varifrån såväl han som flera 
vagabonder fick penningar till brännvin. Men faktum 

LIVFÖRSÄKRINGAR 
i dess olika. former erhållas 
fördelaktigast i det gamla. 
välkända 

Brand- o,,), 
LivlörsäLrings - A.-R-

SVEA 
GOTEBORG 

var, att dagen före ' varje militärrnötes början infunno 
sig regelbundet vid Sannahed såväl Salomon som 
andra s . k. yrkessupare. Där fanns också nlöjligheter 
för dem att till år 1881 få sitt begär tillfredsställt, då 
det till nämnda år fanns brännvin på flera ställen in
om lägret och hos »Nattkappe-Lasse» vid vägen i den 
s. k. »Gröna stugan», Jag var ju denna tid blott en 
yngling, men icke förty var jag ofta vid Sannahed och 
såg Salomon sotig, hel- och halvfull i aktion hos Lasse 

t 
i :. Gröna stugan ' . 

Var bodde Salomon? Ja, där
om kunde ej många lämna nå
gon upglysning, inte ens han 
själv. Så länge mötena varade 
logerade såväl han som många 
andra å loggolven i Sannaby
arna. Slets sotet av genom gnid
ning mot halm och '>l boss», kom 
han in i Ralasmedjan och tog 
några tag med händerna uppåt 
skorstenen och gnodde runt an
siktet. På så sätt var Salomon 
fullgod sotare igen. 

Vad som var utmärkande för 
Salomon var hans nästan över
naturliga kvickhet. Han var i 
trots av sin rätt bastanta kropp 
i besittning aven alldeles ena
stående vighet, så kunde han 
t. ex. slå frivoltar, stå på huvu
det, gå på huvudet m. m . lika 
bra som någon yrkesgymnast. 
Och många gånger hade Salo-
mon vigheten att tacka för att 

han ej slagit ihjäl sig. 
Det finns en berättelse om honom, när han särskilt 

hade vigheten och sinnesnärvaron att tacka för sitt 
liv. Han hade åtagit sig att tjärstryka torntaket på 
Mosås kyrka. Det lär ha funnits en liten lucka högt 
uppe på torn taket, som m~n kunde komma ut igenom 
och fastgöra en lina omkring själva tornspiran. I denna 
lina hängde Salomon under · det han borstade på, och 
i den lilla luckan stod en medhjälpare och reglerade 
linans längd. Om nu linan släppte taget eller om den 
gick utav, det förmäler ej historien. Men ett av dessa 
två fall lär ha inträffat. Emellertid gled vår Salomon 
med en förfärlig fart utlör det branta taket. Men då 

Automobil- och Motorcykelförsäkring i 

"NATIONAL" 
Ansvars- och Olycksfallsförsäkring i 

Internationella 
Olycksfallsförsäk
ringsaktiebolaget 

STOCKHOLM 

Agentur för Kumra: Kassör THURE SCHELIN Agentur: Kassör THURE SCHELIN, Tel. 123 

15 



KUMLA JULBLAD 

han kom ned till dörrarna vid klockorna stod a dessa 
öppna utåt. Salomon hade sinnesnärvaro att fatta tag 
uti och fastna på en av dessa och kränga in i glug
gen och var så inne i tornet igen. Det gick emeller
tid så fort, att han själv lär ha yttrat: >Om jag hade 
haft en ~ fickplunta» med, så hade jag ej hunnit ta mig 
en sup under färden. 

Ja, denna Salomons bedrift blev ofta omtalad i 
bygden. Man har velat förlägga händelsen till Halls
bergs eller Kumla kyrka. I vilken det nu verkligen 
hände kan jag ej säga, emedan jag hört berättelsen 
av flera personer. 

En vårdag på l87o-ta1et är Salomon på väg mot 
Rala. Det var töväder och »isgata» på vägen. )}Vem 
är det som kommer där nere i gatan?» utbrister min 
far, »han kan ju knappast hålla sjg kvar på vägen». 
Han kommer närmare. sÅ, det är ju Salomon!» Så 
kommer han in i smedjan till oss. 

, Men, kära du, var har du gjort av skorna?» 
»De sålde jag i Hallsberg, ty de vara för små», 

var Salomons svar. 
»Och så har du gått i strumporna från Hallsberg 

och hit?» 
»Ja, naturligtvis.» 
»Fryser du inte om fötterna?» 
»Nej, men dä ä så svårt te gå i halken, dä ä bättre 

te gå utan skor när dä ä halt än att ha ett par på 
sig», tyckte Salomon. 

»Ja, du är makalös. Jag undrar hur länge du skall 
stå ut, som hushållar så med din kropp. Vad var det 
för en hjälpsam själ, som köpte skorna? Han borde 
ha fyrti par spö på köpet. Kom med in ska du få ett 
par torra strumpor, också kan du få mina gamla trä
bottnastövlar», sa min far. 

Han kom in, fic k torka fötterna och krängde på 
strumporna och stövlarna samt bjöds en kopp varmt 
kaffe. 

Så bar det iväg igen med Kumla sorr. närmaste 
mål. Men otack är och har jämt varit världens lön . 
Då mor följande dag gick ett ärende upp till Sanna
boden, hittade hon stövlarna mitt på Sannahed. Vår 
Salomon fann dem nog för besvärliga, och så slängde 
han bort dem och fortsatte till Kumla i strumporna. 
Där i skomakarelandet hade han nog större utsikter 
att få ett par ordentliga skor. 

Ja, så levde han och sådan var han. Ett vaga p 

bondliv, fritt från inkomst, inga omsorger om hem 
och husrum. Det var ingen arbetsbrist denna tid, 
men Salomon och hans gelikar ville inget arbet.e ha. 
Genom något tillfälligt arbete krånglade de någon 
gång till sig en slant, med vilken det bar iväg raka 
vägen till krogen . Men jag hörde aldrig talas om, att 
Salomon på något sätt var oärlig. Tog han emot 
att uträtta ett ärende så gjorde han det till belåtenhet. 
Salomon ville ingen människa något ont. Den ende, 

En Kumlanåtlerskas semester 
(Forts. (rån sid. 8, 

Jag må säga, att vi had~ en trevlig kväll i den lilla norska 
byn . Dagen därpå fortsattes (ärden direkt till Oslo. Elva 
mil äro ej långa, när man å ker motorcykel. Ett tu,. 
tre äro vi framme vid målet. Vi stanna på en höjd 
utanför staden. Det är skymning oc h runt omkring 
oss på höjderna glimma St. Hans eldar. Spårvagns
klockor pingla, och bil horn tuta, rlet är liv och rörelse. 
Det är Norges huvudstad. Lövklädda lastbilar, fullsatta. 
av stojande ungdomar, skramla förbi oss. Alla vinka 
åt oss och ropa: , Heja, Sverge 1» Vi vinka och heja 
tillbaka. Det är en glad och gemytlig stämning över 
det hela, som smittar även oss stela svenskar. 

På kvällen vara vi installerade på ett trevligt ho
tell, och då begåva vi oss ut för att se på stan. Vi 
å kte spårvagn, och vi strövade . omkring, tills vi voro 
alldeles uttröttade. Men roligt hade vi. En hel vecka 
stannade vi, och jag vill lova, att vi använde dagarna 
väL Holmenkollen besöktes, en gammal pråm fraktad" 
oss över till en holme med det härligaste friluftsbad, 
TItan kan tänka sig. 

Det kanske inte alltid var så kulturella nöjen pre
cis, som vi idkade, utan mera ytliga. Men så voro vi 
ute för att under några semesterdagar ha roligt, glöm
mande arbetets jäkt och strid. 

Allting har en ände, och snart hade veckan gått,. 
och vi måste tänka på hemfärden. Kartan togs fram, 
och så lades resrouten ut. Hemåt gick färden genom 
södra Norge till Halden. Därefter genom Kornsjö till 
Göteborg, norrut förbi Trollhättan och vidare, tills vi 
en dag stannade på Kumla torg. Trötta och dammiga 
voro vi men nöjda med vår resa. Det hade varit en 
c,förglömrnelig färd, rik på händelser, och vi kände 
alla, att vi hade haft en semester, som varit en riktig 
fullträff. 

som han handlade orätt emot, var sig själv. Men han 
tycktes vara tillfreds därmed. 

Trots sitt supiga och oregelbundna liv blev Salo
mon ganska gammal. Han var över 80 år, då han 
på Gällersta ålderdomshem själv släckte livslågan. En
ligt uppgift fann man honom med avskuren hand
pulsåder. Bredvid sig hade han Alex. Dumas' »De tre 
musketörerna». Kalle. 

Sotare Salomon 
tillfrågades vid ett tillfälle, om han varit rädd någon gång. 
Han omtalade då, att han känt verklig rädsla två gånger i 
sitt liv. Första gången var när skägget börja vä.xa, »ty ja 
trodde ja skulle bli sån över hela kIoppe-n>. Andra gången 
var när han tjärströk taket å Mosås kyrka, skildrat här ovan. 

Välkomna och köp 

Blommor ti II Julbordet 
hos 

ERNST ERIKSSONS 
HANDELSTRÄDG. & BLOMSTERAFFÄR 

Beställningar av Kransar och Buketter mottagas Tel. Affären 313, Trädgården 253 

16 



KUMLA JULBLAD 

En Kumlaknekts liv och leverne 
Berättat för Kumla Julblad av -n 

Elvesta och Örsta m. fl. byar i Kumla östra kan 
man få höra många historier om knekten R. Denne 

nade ej något regelbundet arbete utan hjälpte bön
derna med varjehanda sysslor. Men han redde sig 
bra, tack vare att han inte var så nogräknad med att 
skilja på egna och andras tillhörigheter i skog och 
mark. 

"Du får ta å mettf" 
R. hade en ' måg, som var religiös och hade såle

des ett mera känsligt samvete än svärfadern. En gång 
var mågen utan ved. , Gå upp i skogen å se te at! 
du får nåt å elda. , manade R. honom . , Var ska ja 
ta dä? frågade mågen. , Du får ta å met!», lovade 
R. Men om en stund kom han tillbaka utan en enda 
vedpinne. , Att du inte bröt å de skankera, när du 
geck i så möe bröte å ris å inte kunde få me nåb, 
utbrast knekten, som icke ville känna till några grän
ser för skog~ lotterna. 

En annan gång skulle R. laga tak och behövde 
hång, ett slags takfäste. Det fattades 3 hång för ho
nom, varför han bad en granne at! få hämta dessa 
ur hans skog. Denne hade ej så stor lust till att 
hjälpa honom härmed, då han riskerade at! hade R. 
bara fått löfte, skulle han hålla på att köra hång på 
hång. . Nä. , invände R., .om ja får löfte å de, så 
går ja in på grannens skog, dä finns så rara hång, 
som ja sen flyttar över te de å kör hem • . 

När R.. snattade julskinka från länsman. 
I unga år tjänade R. såsom skjutspojke hos läns

man Adlers. En julhelg var han befalld av sina fem 
drängkamrater att vittja länsmans källare på en jul
skinka såsom tilltugg till brännvinet. R. hade att 
·efter mörkrets inbrott krypa ner i en glugg och fiska 
upp skinkan. Han lyckades därmed men hotades lik
väl med stryk av kamraterna, då R. serverade dem en 
alltför gammal skinka. Han skyndade till granngår'n 
·och grävde där ner den ratade skinkan i en gödsel
hög. Men det bar sig inte bättre än att svinen kort 

·därpå bragte ,julSkinkan. upp i dagern igen. Brottet 
blev därmed uppdagat, och R. kom på länsmansför
hör. Länsmannen förstod, att det var drängarna, som 
frestat hans skjutspojke, och frikände honom. 

Länsman Adlers hade denna tid en bokhållare. som 
även skulle vara förman för drängarna. En sÖndag 
under skördetiden kommenderade han drängarna att 

HHrlEdningsEntrEprEnHr 

~rt~r ~~I~tr~~~ 
Kumla Tel. 317 

Utför VärlTle-. Vatten- & Avloppsledn. 
W C- och Badrums inredningar. Pump- och 
Hydroforanläggn. Begär kostnadsförslag! 

köra in kornet, som stod torrt på gärdena. Regnet 
var i annalkande. Drängarna hade föga lust för detta 
intrång på ledigheten och rymde sin kos. De hade 
även förbjudit R. att köra in kornet. Han fick köra 
ut med oxarna, men han måste köra omkull med las
set, eljest skulle det vankas stryk. Drängarna hade 
också noga instruerat honom hur han skulle bete sig 
vid överfarten aven bro. Just här skulle katastrofen 
inträffa, och det gjorde den också. R. kom under las
set och skrek och ömkade sig värre, vilket också till
hörde iscensättningen. Länsmansfrun, som fick ta 
hand om den så , allvarligt skadade, pojkstackarn, var 
riktigt förtretad på bokhållarn, som skulle ha pojken 
att köra säd på söndagen. Efter den händelsen blev 
det aldrig något mera söndagsskördande på länsmans
gården. 

En skomakare, som satt och sola. 
Under sin knekttid var R. kommenderad att tjänst

göra vid Långholmen. En dag skulle det provskjutas 
en kanon. Enligl R:s berättelse skulle ett väldigt skott 
iordninggjorts, och , en man hade kört järnskrot flere 
dar å skovlat in i kanonen. > Någon sporde R., om 
kanonen var vid i loppet. > Jo>, svarade R., >när ja 
titta i kanonmönninga så ja en s~omakare, som satt 
å söla, så dä va e stor mönning. A när de provskjöt 
så .sekta de på e herrgåsböggnad, som lå på ara sia 
sjön, å när krutröka skengras så syntes ente e flis å 
böggninga., 

En dag när R. var på väg in till Stockholm träf
fade han en person, som frågade om han ville ha en 
sup. Och det sa inte R. nej till. Men det blev inte 
mera än en , fingerborg >, likväl kände han sig ganska 
redlös. När han kom till en bro kröp han under 
denna, där man sedan fann honom. Det blev majors
förhör, och R. förklarade då att >en vilt främmat per
son bjöd på en sup, som kunde rymmas i en finger
borg' . En fanjunkare, som var från knektens hemort 
Kumla, upplyste att R. var den värste storljugaren på 
hela kompaniet. Och den g~ngen klarade knekten 
sig dåligt. 

"Hål på are strupen me". 
På R:s tid var det ej vanligt att man ute hos all

mogen sökte läkare förrän det var något högst allvar
ligt med hälsotillståndet. R. hade en gång fätt en 
svår fotskada. Som hans gumma plågades aven be-

Hattar! Mössor 

Pälsvaror 
Alltid största sortering till lägsta 
priser. Beställningar av skinnbesätt
ningar tiJl kappor mottagas 

Kumla Mode- & Pälsvaruallär 
Astrid .Jansson Tel. 291 
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KUMLA JULBLAD 

Kantor Dreborgs äventyrliga 

trettondagsresa. 
Ett 40-årsminne, berättat för Kumla Julblad 

av J-n. 

vår tid kan man knappast öppna en tidning utan 
att påträffa rubriker om bilolycka, päkörd och dö

dad av bila. s . v. Det trafikmissöde, jag här skall 
berätta om, har aldrig omtalats i nägon tidning. 

En kväll var jag på väg till en föreläsning i skol
huset vid Kumla kyrka (nuv. församlingssalen). D:r 
Jonsson frän Kävesta höll där en serie föreläsningar 
om franska revolutionen. Bäst jag gick fick jag höra 
förskräckliga skrik frän landsvägen uppåt Norra Via. 
Jag hörde genast, att skrilien härledde sig från Jon 
Lars Erik i Vissberga, en sinnessvag person, som då 
han blev retad uppgav dessa förfärliga vrål. Det han 
skrek var ett fult svärord, men han upprepade det så 
fort och ihållande att det lät som ett ilsket hundskall. 
Omedelbart därpå fick jag höra en . hästpingla" och 
av dess ovanliga ljud förstod jag, att hästen kom i 
sträck eller sken. Jag gjorde mig då beredd att hejda 
och fasttaga hästen, vilket även lyckades. Släden var 
tom, och tömmarna släpade. Anande en olycka vände 

svärlig magsjukdom, sä sände R. bud till doktorn, ~om 
också skrev ut medicin. Såväl knektens som gum
mans läkemedel erhölls i liknande flaskor, och då R. 
ej hade hum om någon innanläsning bar det sig ej 
bättre än att knekten smörjde på av' gummans medi 
cin, medan kära hälvten botade sin magåkomma med 
det för knektens fot avsedda linimentet. Hon klagade 
över att doktorn gett henne sä otäck medicin, men 
klarade sig likväl. 

R. besökte en gång sjuksköterskan, fröken Sanden 
för sin fot. När hon fick se den, uppmanade hon R. 
söka doktorn, ty hon vägade inte behandla den. R. 
var envis och tyckte: . Ach, dä ska madam vara snäll 
å ta i häll mä strast. . Och så blev det och knektens 
fot blev så småningom bra. 

På älderns dagar fi ck R. magkräfta. När han en 
dag kom frän doktorn frågade en vän honom, om det 
var säkert att han inte kunde få ner någon mat. . Nä, 
inte nån., svarade R. melankoliskt. .Då kan du inte 
leva så länge ? .Nä, doktorn sa att dä va häl på are 
strupen me. > Någon dag senare kom prästen för att 
ge R. nattvarden, men blev överraskad av att finna 
honom i full aktion med att göra rent svinhuset. 

R. var en mycket arbetsam kar, som ordnade med 
nyodling och plockade upp ordentliga stenmurar ut
efter gärdena. När han gick ur tiden efterlämnade 
han ett sparat kapital av tusentals kronor. 

jag skyndsamt om häst och släde och körde i stark 
fart tillbaka dit, varifrån skriket hördes, nu uppblandat 
med en kraftig, upphetsad mansröst och ett par smäl
lande örfilar. 

Jag var nu . nästan framme, men hästen stannade 
och börja stegra sig. Ifall »orrarna . vara avsedda att 
tysta mun på • Tok-Erik>, så verkade de motsatsen, 
ty skriket blev om möjligt ännu värre. Men då upp
hov jag min ej så värst svaga stämma och skrek: . Erik, 
kom hit, ska du få en cigarr !> Verkan var ögonblick
lig. Skriken tystnade genast, och han kom fram till 
mig och fick vad jag lovat honom samt en vänlig till
sägelSe att ej skrika mer i kväll. Det var med honom. 
som med Runebergs Fänrik Stål: .ett vänligt ord, en 
doft kardus och fred var åter sluten • . 

N u gick det att få fram hästen till de båda rese
närerna, som stodo på vägen, och vilka befanns vara 
organist Dreborg med fru. De voro lyckligtvis oska
dade. Pä väg hem från Vissberga hade de mött den 
av någon anledning uppretade, skrikande Tok-Erik, 
med påföljd att hästen blev skrämd och ögonblickligen 
kastade om på vägen, varvid släden stjälpte och ma
karna Dreborg slungades ur. Lyckligtvis gick fällens. 
stroppar sönder, i annat fall hade det lätt kunnat bli 
Dreborgs och hans makas sista färd. Fru D. ham
nade pä vägen, men D. själv slungades ner i det gan
ska djupa landsvägsdiket, SDm var ända upp till väg
kanten fyllt med vatten och snömodd. Det rådde ett 
kraftigt s. Ii. trettondagslen. Carl F. Dreborg var en 
storväxt person, 197 cm. tror jag, men ändå var det 
inte så lätt att iklädd stor vargski,!nspäls samt stora 
bottiner kravla sig upp på landsvägen, där hans fru 
ännu läg, ur stånd att resa sig, så ombonad med filtar 
och schalar, som hon var. Att hon levde, hörde han 
av de gälla rop, som hon uppgav. Omsider kom han 
upp på vägen och fick snart sin fru på fötter. När 
jag fått Erik tyst och avlägsnad, blev det att så for! 
som möjligt få herrskapet Dreborgs instuvat i släden. 
Och med undertecknad som kusk bar det med 15-
kilometersfart i väg mot Kumla. Jag frågade Dreborg, 
om han var genomvåt. . Ach, bara till midjan». Märk
värdigt nog fick han inga men av det kalla halvbadet. 

Framkomna till klockaregården skyndade herrska
pet Dreborgs ur släden, varefter jag fortsatte till präst
gårdsarrendator Karlsson, som var ägare till hästen,. 
och hann ändå i tid till d:r Jonssons föreläsning om 
girondister, Danton, Marat, Mirabeau, Robespierre m. fl.. 

~ 

Bjudningskort 
av alla slag i modern! och trevligt utfö
rande till billiga priser 

Tel. 81 Kumla Tryckeri 

KUMLA SPARBANK 
Rikstelefon 12 Grundad 1848 Rikstelefon 12 

RESERVFOND 

Kronor 585,000 Kronor 
E x p e d i t i o n s t i d: Helgfria dagar ...... .. . kl. 10-14 (2 e. m.) 

STYRELSEN SAMMANTRÄDER 5, 15 och 25 i va'le månad 
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Sportrevy från Kumla 
För Kumla Julblad av Axel Högberg 

" \\. rets idrottssäsong har varit en blandning på gott 
"':--\\. . och ont. Ena gången har det varit medgång 
för att åter en annan gång vara motsatsen. 

[ det följande skola vi göra en hastig återblick på 
de olika sektionernas program. 

AJ/män Idrott. 
Denna sektions arbete börjar ju med terränglöp

ni~gar. Redan vid början kunde ett starkt intresse 
sparas. Så gott som dubbelt så många deltagare som 
förut om åren ställde nämligen upp till dessa poäng
och mästerskapstävlingar. Även har en hel del repre
sentationer på an!1an plats förekommit, varvid Kumlas 
löpare fört föreningens 
färger med all heder. 

tävling '2 i spjut och diskus samt Larsson 5 i kula. 
K. E. Jonsson placerade sig på femte plats i höjdhopp 
-och spjut samt 6 i kula och diskus. Vid seniorernas 
d. m.-tävlingar i Örebro blev Rönn '2 i spjut och T. 
Larsson 4 i diskus. I löpning 10,000 meter erövrades 
andra lagpriset. Ilandskapsmatchen mellan Värmland
Närke var Rönn uttagen i spjut och blev bästa närking. 
I fri idrottsmatchen Örebro-Landsorten placerade sig 
T. Larsson som 2 i diskus. 

Föreningen har även arrangerat juniorernas d. m. 
Kumla rep r. av endast '2 deltagare, utan placering. 

Sektionen har arrangerat tvenne kvällstävlingar, vilka 
blivit mycket populära bland småföreningarna och även 

föremål för distrikts
styrelsens beröm. Täv
lingarna ha anordnats 
med tanke på att skapa 
intresse för idrott hos 
mindre föreningar. 

Poängtävlingarna ha 
varit ovanligt livligt 
besökta. De grenar, 
som samlat fle~ta del
tagare, äro höjd, sprin 
terlopp, kula o. diskus. 
Stav· och längdhopp 
samt långdistans där
emot svagt intresse. 

De egna poängtäv
lingarna vunnas av Al
var Persson i kl. I, E. 
Mossberg i nybörjar· 
klassen. Per Nykvist i 
junior- samt Gunnar 
Ståhlberg i oldboys
klassen. Dessutom har 
som en nyhet för året 
förekommit en särskild 
klass för fotbollsspe
larna. Detta med tan
ke på vilken god trä
ning terränglöpningen 
är. Denna klass var 
indelad i två avdeIn., 
en för A-lagsspelarna 
samt en för övriga spe
lare. I A-klassen seg' 

En ny tagen bild frå n Kumla stå tliga idrottspark 

Klubbrekorden ha 
förbättrats i en mängd 
grenar. Rönn har satt 
nya i spjut. kula och 
vikt, T . Larsson i dis
kus och Gerh. Ståhl· 

rade Nils Johansson samt i B- klassen Tore Karlsson. 
En större tävling har varit arrangerad av föreningen. 
[ denna ställde ej mindre än 5 [ man upp. Tävlingen 
gällde även klubbmästerskapet. Alvar Persson blev 5:te 
man och samtidigt klubbmästare. 

Den egentliga al1m. idrottssäsongen inleddes med 
en Io-mannastafett i Glanshammar. Efter en spännande: 
tävling segrade Kumla. I »Röpne runt-stafetten» gick 
det\ sämre. Kumla nådde endast 4:e och 6:e platserna. 
I stafettlöpningen om »Kumla- kannan» vahi'l' Kumla 
och tog därvid första inteckningen i vandringspriset. 

Vid tävlingar på främmande ort ha gjorts liera bra 
prestationer. Sålunda vunno Rönn och Tage Larsson 
i Laxå i resp. kula och diskus. Römn blev vid samma 

KUMLA 
Tel. 350 

berg i länghopp och lo-kamp. Som helhetsomdöme 
kan sägas, att allm. idrotten haft en god säsong [933· 

Skidor. 
I likhet med föregående år förhyrdes en skidstuga 

uppe i Åsbro. Sektionen nedlade ett kolossalt arbete 
med iordningsställandet av banor däruppe. Någon snö 
kom det ju emellertid ej att tala om, så endast ett 
par tävlingar kunde arrangeras, även dessa gingo i ett 
synnerligen miserabelt före. 

Terrängen däruppe lämpar sig alldeles utmärkt till 
snart sagt all slags vintersport: skidor, skridskor o. dyl. 
Ett verkligt eldorado i den vägen. En massa utllykter 
ha ordnats dit upp i och för promenader. 

GUMMIVERKSTAD 
Innehavare: MANNE LARSSON Tel. 350 

Reparationer av däck och slangar till automobiler och 
motorcyklar m. m . Garanterat fullgott arbete till de mest 
moderata priser. Lager av automobilringar : Fick, Royal, 
Goodrich m. fl. marken. Regummering av bildäck 

Reparationer av BoHiner och Gummiskodon 
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Som vinna:.e i ovannämnda tävlingar utgingo i senior
klassen Karl Ostman, junior- Q. oldboysklasserna resp. 
Tage Karlsson och Gunnar Ståhlberg. Klubbmästare ' 
på bästa sammanlagda tid blev Gunnar Ståhlberg. 

Bandy . 
Trots frånvaron av isbana har dock bandy stått på 

föreningens program. Helt naturligt har därför endast 
bortamatcher kunnat spelas. Så mycket vackrar~ fram
står därigenom lagets prestationer. Endast två neder
lag ha n oterats, båda mycket knappa. Uddamålet har 
varit avgörande j båda fallen. Att märka mot mycket 
~~arka motståndare. I den första förlu strnatehen, mot 
O rebro Bandyklubb, blev det nederlag med 3-2 och 
i den andra, mot Degerfors B. K., med I -o. Således 
hedersamma förlustsiffror. 

De övriga ha vunnits klart. Sammanlagt har 8 
matcher spejats. Sex har vunnits. Målkvoten är 44-16. 
De bästa målskyttarna äro: K. Öberg med 20 fullträffar, 
B. Johansson 13 och K. E. Jonsson 5. 

Då man tager i betraktande de miserabla tränings
förhållanden, som äro rådande i Kumla, är det med 
verklig glädje man sett bandylaget i spel. Det är att 
hoppas, att höga vederbörande i Kumla samhälle änd
rar sin tidigare uttalade ",m ening, att bandy ej skulle få 
spelas på den under anläggning varande »Kumlasjön». 
Fullmäktiges tillmötesgående härvidlag skuBe säkert häl
sas med odelad förtjusniI?g av alla > bandybitna:o i 
Kumla. Alla förutsä ttningar finnas för att få ett starkt 
och slagkraftigt lag även j bandy. 

Orientering. 
Under året h ar mer än dubbla antalet deltagit i 

denna gren, jämfört med föregående år. Under hösten 
ha fem tävlingar hållits, därav en nattorientering. Även 
har föreningen varit representerad vid d. rn. · tävlingen, 
där dock ingen lyckad es placera sig. Vinnare av po
ängtävlingen och khlbbmästerskapet blev Stig Englund. 

Nattorienteringen, vilken var anordnad mera som 
försök, vanns med bred marginal av paret G. Karlsson
E. Gustavsson, vilka hade 10 min. tillgodo på andra 
paret. Man startade nämligen två och två . . 

Tävlingen om köpman D. Nyvelius vandringspris 
vann Stig Englund och fic k således inteckning i det
samma. 

Fotboll. 

Jämför man 1933 års fotbollssäsong med 1932, så 
måste ju årets resultat lämna åtskilligt a tt önska. Dra
ger man sig till minnes Kumlas stronga insats i 1932 
års serie oc h sedan tänker på den rad av motgångar, 
som nu varit, är det m ed en viss beklämning man 
tänker på fotboll. 

l och med dessa framgångar ,steg ju helt naturligt 
publikens fordringar på laget, varför motgångarna nu 

kan~ke synas större än d e i verkligheten äro. Vi måste 
ju a lla betänka, att det bästa lag kan rå ka komma i 
en downperiod, då intet lyckas. Större och bättre lag 
än Kumla har råkat i samma belägenhet. Detta dock 
ej sagt som någon som helst bortförklaring. 

Efter vinter kommer ju vår, och då skola vi h op pas 
att bättre och framgångsrikare dagar skola stun~a. 
Under förutsättning då a tt alla gå in för sin uppgift 
med den rä tta gnistan. 

A-laget har under säsongen spelat 35 matcher. Av 
dessa ha 12 vunnits, 7 slutat oavgjorda och 16 för
lorats. Målkvoten är 77-87. Baklänges alltså. De 
tre bästa målskyttarna äro A. Pettersson 15, W . Hoffner 
14 och N. Hoffner 9. 

Reservlaget har lyckats bättre, se tt ur statistisk syn
punkt. Av 22 spelade matcher ha nämligen 15 vunnits, 
2 slutat oavgjorda och 5 förlorats. Målkvot 71-37· 
Tre le.dande målskyttar : N. HoHn er 9, S. H alling 7 och 
Torsten Gustavsson 6. Samma antal ha även gjorts 
av G. Hellsten, vilken alltså delar tredje platsen med 
Gustavsson. 

Då reservlaget till övervägande del består av unga 
friska krafter, kan framtiden ses med tillförsikt. 

Största framgå ngarna ha nog juniorlaget skördat. 
I d. m.- seriens Örebro division hemfördes segern. Genom 
ogynnsam lottning blevo vi sedan slagna i semifinalen 
i och mot Västerås. Där vi förlorade m ed matchens 
enda mål. Ett oförtjänt nederlag, då vi, enligt Västerås
pressen, vara det klart bättre laget. Inget tvivel råder, 
att om vi gynnats av lottningen, så vi fått spela t matchen 
i Kumla, vi då vunnit klart. Som bekant spelar borta
och .hemmaplan stor roll i juniorfotboll. 

Arets juniorlag ä r nog att beteckna som det bästa, 
som Kumla ställt upp med på må ngen god dag. Ett 
lag, som gjort sig populärt för sitt rappa spel. 

Den goda sammanhållningen och träningslusten har 
skapat laganda, en viktig faktor för ett lags framgångar. 

Av 20 spelade matcher ha 15 vunnits, 1 slutat oav
gjord och 4 förl orats. Målkvoten är 72 - 29. De tre 
bästa målskyttarna äro T. Karlsson 2 I , T. Gustavsson 
16 och B. Johansson g. Anmärkningsvärt är att en 
ytter leder skytteligan. Några av juniorerna ha provats 
i A- laget och en d el flyttats till reservlaget. 

Ovanstående ä r i korta drag det som uträttats, 
idro ttsligt sett, i Kumla. Mycket skulle vara att till
lägga, men utrymmet tillåter ej att närmare ingå på 
alla detaljer. 

En God Jul och 
o 

Ett G o tt Nytt Ar 
tillönskas alla 
K u m I a J u I b I a d s lösare 

JJtnna ~ors6ergs en amfris ering 
'llum(a 'l'~efomme n6 eras = '[e L 192 
"" .... "",,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,,, ,,,,,,,,,,. ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '"'''''1''''''' 

P E R M AN E NTO N D U LERING 

Ansiktsbehandling 

utföres omsorgsfullt 

Manicure I 
.------------------------~ 
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Till 

o 

Lutfisk och Spillånga (såväl torr A K E. 
i:: som lutad) I 

Mottag n ing : : 
Konserver, nya fina inläggningar : 

, Corona Risgryn Va;dagar (utom lördagar) 10-12 fm . Iii I 
! Goda K AFFEBLANDNINGAR Ovriga tider efter överenskommelse 
! 
i L i u s m. m. Torget, Kumla Tel. 303 ! I Enoch,",~,~"t;~~sson S Specer;aflö r NYTTl CA JU-L-K- L- A-P- P-A- R- j 
,:-------K- Ö-P- .J- U-.-k- .-a- p- p- a- r-n-a- h- os-

I 
köpas bäst iSLoeenlralen, Kumla I 

: REH N BERGS Rikhahig sortering av de "bästa fabrikat i 
: av S k o d o n, Tofflor, Bottiner och: ! K U M L A Tel. 87 Galoscher till fabrikspriser i 
i:. Då erhålles nyttiga PASSANDE JULKLAPPAR! l.i 

varor till låga priser 
:.: Fick- och armbandsur, ringar, cOllier, kedjor i 

Kappor, Klädningar, Koftor, Kjolar borstar, tenn- och nysiIJrervaror, bordsilver i 
i Jumpers, Strumpor, Underkläder glasögon köpas fördelaktigast hos i: 

! .. ::. ~:::~;~k~~~C;::t~;in~::;,g;;;:::,::r L. BRINKS Ur- &. Guldsmedsaffär! 
Skinnkragar m. m. i 

!. Exlra ral,all å aHa JulinLöp! Kumla i 
l Lillebil I 
. Kalrinelunds Rekommenderas! f 
!::. H d I I d d Hållplats vid stationsplan Vi G A ! an e s rå går ______ Tel. 460 Bostaden 272 ördsamt ust. ndersson I I Sörby, Kumla E l e k tro I 
~ Till .Julen: Tulpaner o . Hyac inter Maskin- & Belysningsbolaget i 
l. Chrysanthe rnurn Utför alla slags installationer för kraft och i 

C I n Begonior Telefoner: lyse. Försäljer all slags elektrisk material ! yc arne • och armatur . 
•••• Telo 399 202 106 : , (Affären intill Nyvelius Färghandel) : 

l HUGO.JOHANSSONS Pristävlingskupong I 
: : 
, Bilreparationsverkstad och 1. ! 
: E lektrisk Laddningsstation !i i Tel. Tel. 2. _____ _ 
~ BB REKOMMENDERAS! BB !. 
• 3. i RuktorisErad ChEvrDlEtrEparatör . BildElar och tillbEhör i lagEr 4. _~_ _ _ l 
: . ! I den riktiga julstämningen 5. I 
~ kommer Ni först efter ett bad i 6. : 

J... Kumla Varmbadhus :: --- - I: 
Medicinska kar- och badstubad 

:1 ,. Bad är hälsa! Tel. 299 9. ~ 

'L Kumla TryckerO, r kom nd I 10. . >hlw7tz -- I 
:L .... _ , ..." . I e .. ~~ I~,~as.l_,~~~~mnas !'::"O~,b~~h. "'"'' I Se ::~. ,~~,! i 
Nyll, inlressa~1 sällsLapsspeI! - (" Å .)- i Dol,I_ilz BoLl,andel 



: ............................................................................................ ++ .... ~ .... I •• II •• ; .. .................... . 

! ER I C E R I GS S ON Dar han ni köpa Edra ·--1 
ii:.. ]ulklappar billigare än i ! 

SPECERIAFF ÄR KUML • . i.TUV- & : 
• MU. 'ST~RAFFÄR ? i 
:. Herrskjortor, Strumpor, Fi ltar :: NORRA KUNGSV ÄGE , KUMLA i Rit. arbeten, Handdukar, Dukar ! i TEL. 39 B REKOMMENDERASI orterilIgiTrikå • 

! FILIAL : MOSÅS TEl.. 66 Stor sortering i 
: av KISTOR i olika i 
i: GODA VA ROR BILLIGA PRISER prislägen. BestälIn. av : 

Kransar, Buketter. ; 
i LIKTRANSPORTBIL i 
: tillhandahålles. : On1- : i B E N S I N - FOTOG EN besörjer begravningar: 
: i sin helhet. Tel. 6r : 
::= SMORJOLJOR - FRI LUFT • [. E. Bergqvists Eftr. Hegravn. -byrå [E. MElin) ~ 
~ Elt v c e t han arbe e i : Vid behov av • 
: är alltid en v ä !konunen jujklapp. Passa : 
i. därför tillfället då nu till julen utsälja påbörjade M A L N I G S A B E T E ~ 
: och färd iga arbeten såsom : Draperier, Gardiner, 11111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111 1111111 111111111111 111111 1111 11111111111111 i 
i Kuddar, Skrivmatfor, Dukar, Löpare 01. m. anlita i 
i Underkläde r, Vanta r, Strumpor : 

: El I L JI I K I T I Tel. Bröderna Wigre II !:~ i bba un bo m, um a e. 206 233. 342 
·---------- -----------------------------1----------------------------------------

i Herbert Pettersson LÄ PLIGA JULKLAPPAR! I 
: i 
~ B lomsterhand el & Handelsträdg. K lädn ingstyger, S trumpor =:: 

: 1el. Buti~en 144, Trädgården 138 Handskar Vantar, Scarfs 

~ REKOMMENDERAS! O. JoLanssons ManulaLlurallär i I BL OM M OR för JU LB ORDET Kumla Telefo n 393 l 
i S k i d Et(isaoet5 EtTifsson &; Son ~ 
: :. 
: 
~ n ii r i n 9 'sCafte ri= & Q:fjutfuteriaffär ~ 

! 9Gf'dlnar alla cnefommen6eras! i 
i (f) 'Cc!. 72, 'Sificllclt: 'C01"[\(:( 445, 'Sl)lsfn 3 6,2 i. i . ' K öp i ----------------------------------~-i 

l ~:F::'::~.; CA RAK~~~ FRIS~RSALONG I 
: . 
~:!.:: Vid ~~~~~n~~a~kodon REKOMMENDERAS! I 

Elis Schölins Skoaffär CARNY BERGS BokLinderi ~ 
i T e l e f o n 4 4 2 KUMLA (In på gården vid Welins Fotografiatelier) TEL. 448 i 

Utför såväl finare som enklare arbeten inom bran- : 
i schen. Etuier och finare kartonger. Adresspärmar i : K lOt Amatöralbum, krivböcker, Gästböcker m. m . i 
1 um a- r ens Fint uUörande! Billiga pris er! l 
IMeieriförening Köp Edra MUB ER ! 
.:~ fö rsä l jer till platsens lägsta priser i 
: SMORt MJOLK & GRÄDDE i Heribert Zarelius ~ 
I Rikstelefon 33 Te l. 64 Möbelaffär, Ku~la i 
............................ II ................... , .. ,e'G. .. ...... , .......... ........... h ••••• •• •• •••••• ~ •• Q. OI ................... ............. "" •••• I' at ........... 1: 

Kumla Trljckeri. K. ' mla 1933 
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