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1917-1937 
Till alla våra ärade kunder, som längre eller kortare tid 

gynnat oss med .värderade order, be vi härmed få uttala vårt vörd

samma tack, med förhoppning om att även framgent få betjäna 

med trycksaker av olika slag 

Moderna Porträtt och 
F•• • orstorlngar i stiliga ramar 

Kom ihåg förstoring å varje 

peldussinbeställning fotos! 
Kameror, Väskor, Stativ, 

Självavtryckare, Album, Blixtljus 

Sundbergs-----
Atelieren hå lles öppen nu till Jul vordogor Atelier & Fotornarrasin 8,30- 6, ,öndaga ' 12- 4. And,o ';de' p6 

D bestöllning Tel. 78 

Hos 

Bröderna 

"lntfl~n 

Koftor, Jumper, Västar 

Slipover, Filtar, Strumpor 

Underkläder, Flaneller· m. m. 

S a n d b e rg 

Telefon 113 

lår Ni allt fermt expedierat 
och reell lagat i allt vad 
som hör till motorbranschen 

. FUllständig Mek. Verkstad 
Oljor, Tillhehör, Svetsningar 

Cylinderborrningar! 

Vill Ni ha god 
och billig mat? 

Gå till Nya Matsalarna Tel. 423 

Mottager även beställnin
gar av lester och dylikt 

I(IJ,,"LA TI?"<ltI<E~1 
NILS HELANDER 

Ge bilen en 
Julklapp! 

Carl Sundbergs 

Värmeelement samt 

Immskydd för vindru
tan, Snökedjol,--L~poI 

samt övriga vinterar
tiklar köpas förmån?i

gast hos 

R epa rationsverkstad Tel. 435 

Bästa inköpskälla 

För 
Julbordet! 

för 

Kaffe, Konserver 

Frukter, Konfektyrer 
ör alltjämt 

Prima Kött· & Charkuteri

varor, Smör, Ost, Konser· 

ve r, Prima Julskinkor 
Allt till lägsta · priser! 

'-

Elisabeth Eriksson & Son 
Telefon 72, 445 Filialen 362 

Passande Julklappar! 
Fick- & Armbandsur, Ringar, Collier, Kedjor, 
Borstar._ Tenn- & N.v silvervaror, Bordssilver 
Glasögon m. m. köp as fördelaktigast i 

L. N. Brinks Ur- & Guldsmedsaffär 



Fridens fest 

Kommen är 

Denna gäst 

Är oss kär. 

Alderstigna unga 

Jubla glatt och sjunga: 

IIÄra vare Gud i höjd 

Och åt jorden frid och fröjd ! II 
- , 

Varje hus 

Smyckat är. 

Juleljus 

Stråla där. 

O, . hur skönt de glimma 

Uti kvällens timma, 

Väcka varma känslors röst 

Uti eljest frusna bröst. 

Larm och strid· 

Tystna fort. 

Byts i frid 

På var ort. 

Stilla vinternejder: 

Skåda inga fejder. 

Helig ro i ljuv gestalt 

Famna milt och stilla allt. 

Änglaljud 

Ifrån höjd 

Bringa bud 

. Om den fröjd, 

Som ännu åt jorden 

Är ·förnyad vorden. 

Helga gåva underbar! 

Härlig frälsning bjuds envar. 

D. C-n. 



om 

I sin till julen 1935 utgivna bok "Sju år i Närke" 

har författarinnan Berit Spong även ägnat några sidor 
åt Kumla. Tack vare välvilligt tillmötesgående av förf., 
är Kumla Julblad i tillfälle att återge dessa för kumla-
borna högst intressanta sidor. "Sju 
år i Närke" innehåller så myc
ket läsvärt från våra bygder, att 
vi rekommendera boken åt en var. 
Teckningarna här nedan äro ut
förda av konstnärinnan Maj Bu
ren. 

Psalmdiklaren och 
regnbågen. 

Säbylund har i tvåhundra år 
ägts av Sparresläkten, vars mest 
bekanta namn är Erik Larsson 
Sparre, som avrättades på Lin
köpings torg. Den bruna ån, som 
rann igenom bans ägor, var vat
tenvägen till hjälmargodset Se
gersjö, som ännu kan visa den 
stenkällare, där han och hans 
kamrater väntade på sin sista resa. 
Det var ej första gången han prö
vade kungligt fängelse och kung
lig vrede, och sägnen berättar, att 
när hans änka en gång bad om 
nåd för sin make, kung Johan i 
siu värsta Vasahumör slog med 
en hammare i bordet så hårt, att 
hon föll avsvimmad ned. Men på 
Linköpings torg tröstade Erik Spar
re sina olycksbröder på stolt latin 
och läste upp den försvarsskrift, 
där han lika stolt säger sig vara 
en "ärlig svensk man". Samma 
ord om en annan ägare av Sä· 
bylund återfinnes i gravskriften 
över makarna Silverskiöld. Den 

.... 8. • 

slutar: "Han svensk som denna sten. Hon enkel som 
denna skrift." Den står på en gravsten inom häck 
och grindar på Kumla kyrkogård och är författad av 
socknens kyrkoherde, Frans Mikael Franzen, som också 
har betygat, alt Säbylundsfamiljen hade givit honom 
"ett rätt begrepp om äkta adlighet". Det var just här 
i nedfaltsvägen till allen, som han en gång såg regn-
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Skjortor, Slipsar, Halsdukar, Handskar 

Pyjamas, Damstrumpor, Jumpers, Koftor 

Handväskor, Garnityr, Nattlinnen char-

meuse m. m. Allt lill lågsIa priser! 

o vat-a 

bågen omspänna huset från gavel till gavel, en syn, 
som han aldrig glömde och som sedan blev oskiljakt
lig från bans föreställniog om herrgården och dess 
människor. Det var ett minne, som anstod den blide 
psalmdiktaren. 

skrivbordsställ. 

Ugglan på Säby • 
lund. 

Men att jag själv från Säby
lund bäst minns ugglan, vishe
tens fågel, beror inte på någon 
sådan väsensfrändskap. Det har 
en helt annan förklaringsgrund, 
som ovillkorligen också måste 
gälla för många andra besökare, 
ty på Säbylund finns det tusen 
ugglor. Då räknar jag inte par
kens levandE' ugglor, som komma 
fram, när månen skiner på de 
ljusa träväggarna. Jag räknar 
ugglors avbilder i järn, koppar, 
brons, silver, mässing, trä och 
porslin, ugglor i lera och jade, 
ugglor i filt, sammet och siden, 

• läder och pergament och tvål
nej, jag måste hejda mig här och 
bara tillägga, att det också sitter 
en uggla av socker i biblioteket, 
ofta överhöljd för flugornas skull. 
Av alla dessa böljande, förvirrade 
uggleintryck får man ett slag. 
utkristallisering i minnet: Ugg
lan på Säbylund. Och man öns
kar, att hon alltid som ·sin hu
vuduppgift måtte fatta bevakan
det av den stora och förnäma 
boksamlingen, fideikommiss med 
gården, och · inte taga anstöt av 
sådana bisysslor som att hålla 
paraplyerna vid dörren eller bre
da ut sina vingar som pen n
torkare vid baron · von Essens 

Tegner och Wallin i Franzens grolla. 
De som svärma för Franzen - det är väl inte 

många nu för tiden - och resa denna väg, böra 
stanna i Säbylund, ty i de soliga salarna och de små 
grön skuggiga kanlrarna där bor mera av hans tid än 

"()~ 
KUMLA 



i Kumla nya kyrkoherdeboställe ; det byggdes för tju
gofem år sedan och liknar · mest den kumlaföreteelse, 
som kallas "slottsvilla" och är en produkt av skoindu
striens högkonjunktur. Den gamla byggnaden, vars 
spetsiga, vita gavel med två högtsittande fönster mot 
vägen jag blott har sett på fotografi, är riven, och 
endast ett stenkummel av grundmurens sista rester 
utmä~ker dess plats på gräsmattan. Planen och gång
arna framför huset äro också helt slottslika med sitt 
grova grus och sin grova krattning, men längre bort 
under fruktträden med augustipäron och säfstaholms
äpplen smalna och mjukna gångarna och slingra ge
nom gammal gräsmark tiU "Franzens grotta", en ur
holkning i jordvallen under kyrkogårdsmuren. Här 
kan man ju tänka sig Tegner och Wallin i samspråk 
med sin värd som en hittills oöverträffad psalmboks
kommitte ; men när fotbollen dunsar på hemmaplanen 
framför grottans ingång, borde fru Lenngren komma 
tillbaka och se på, hon skulle snart känna igen de 
där pojkarna i deras mera tillfälliga, förklädnad. Gamla 
minnesmärken ha sitt stora behag, och jag beklagar 
förlusten av den ärevördiga k.astanjen, som stöp en 
stormnatt för några år sedan och som hört kungsring
ningen efter Gustaf III - så patriotiskt stark i Kumla, 
att storklockan sprack - och burit brinnande ljus 
vid drottning Josefines besök, men hur de Franzen.ka 
barnen första kvällen lekte natthugg kring dess stam 
återkallas ändå bäst av dessa unga röster, som ljuda i 
trädgården nu som då. De äro det bästa Franzen" 
minne jag kan berätta om från Kumla. 

Kumla - Närkes första och 
enda siad. 

Det har sagts mig, att det var det nya kyrkobygget 
och de maktpåliggande räkenskaperna ' därvid, som 
kom mo Franzen att begära förflyttning. Jag vet ej, 
om det är sant, men kyrkan är verkligen en smula 
överväldigande. Den är vit och gyllene, gyllene och 
vit. Man känner ' mera högaktning för församlingen 
än andakt inför gudomen därinne. Den kanske också 
rätteligen skaU betraktas som det första steget på den 
väg, som fört Kumla nära intill stadsrättigheter. En 
"kommitte för Kumla stadsblivande" är redan tillsatt, 
och just i dagarna ligger resultatet av dess arbete på 
municipalfuUmäktiges bord. Snart får Närke sin tredje 
stad. Det är ej osannolikt, att 'det en gång var När
kes första och enda. 

"Bondbehagel tassar ännu tyst 
kring gårdarna:' 

Som centralpunkt för Närke har Kumla i aUa hän
delser de äldsta anorna. Det var hedendomens huvud
Ort och en tingsplats, vars uppgift först på 1300-talet 

Stort .urval av 

övertogs av Örebro. Då blev det en liten by som alla 
andra, och bondbehaget tassar ännu tyst kring de 
gamla går4arna söderut i samhället, när det yngsta 
Kumla närmare järnvägsstationen skor både sig och 
andra för det moderna livets snabbare takt. Vart hade 
Kumla kommit utan skorna? Barfota hade det fått 
stå och vara en riktig fattiglapp. Nu sitter det i väl
måga och fabriker ooh har hjälpt Närkes nya metro
pol till samma goda gåva. 

Alla 'yrken ha sin glada 
morgonslund. 

Den första partiskomakaren från Kumla, som drog 
till torget i Örebro, fick snart efterföljare i angrän
sande landskap. När jag var barn, hörde jag mycket 
talas om de . unga .komakarnas vandringar till "sko
stan"; det var redan ett gammalt lustigt äventyr med 
ständigt vackert väder,· ständigt lyckosamma ' duster 
med skomakarkäppen, limpsmörgåsar, vackra flickors 
ögonkast och en ljuvlig sömn på kuddar och madras' 
ser, stoppade med nybrutet björklöv och doftande, så 
att man drömde om gökottor varenda natt. Men alla 
yrken ha sin glada morgonstund, och detta var sko
industriens. 

Kumla visar badoristaianger. " 

I det moderna Kumla finns ännu mycket av sam
ma friska oförskräckthet kvar. Det liknar mer en ung 
partiskomakare på marsch än en resignerad filosof 
över skodisken. Det håller ingenting för omöjligt. 
Det saknade exempelvis en sjö, och det har grävt sig 
en sjö. Under sandåsen på vänster hand, där sophö
gar och potatisgröpper höUo sig i skymundan, ligger 
nu ett vatten, som skimrar blågrönt av kalkgruset på 
botten, och på sandstranden och trampolinen visar 
Kumla unga generation med stolthet sitt bruna skinn, 
sina moderna simdräkter och sina plötsligt förvärvade 
badortstalanger av alla slag. 

"Du är bestämt från Kumla". 

Mitt samtal med en av dessa ungdomar artade sig 
till ett förhör, ty jag hade mycket att . fråga om, som 
jag knappast längre minns. Men jag fick ett starkt 
intryck av, att jag sällan fått så rappa, klara, upply
sande svar. Många tidevarv ha gått förbi i Kumla, 
och nu är tydligen också den tiden slut, då en lärare 
vid Örebro läroverk ansåg sig ha rätt hälsa alla dum
hetens och tröghetens manifestationer med orden: "Du 
är bestämt från Kumla." 

Nu vet jag inte, vart han skuUe vänt sig i Närke 
för att få ett riktigt ortnamn i sin fatala fras. Black
sta lilla by på åsen ligger lugn och säker och har åt
minstone ansetts värdig att hysa den intelligenta drott-

i eleganta förpackningar - Hårvatten - Hudcn~mer 

Manicureskrin - Speglar - Borstar Alla slags 
CelIuloid- och Toilet!artiklar 

NVVELIUS - KUMLA 

5 



ning Kristina en natt, och hon trivdes inte illa utan 
var på ett så nådigt humör, att när en bonde på 
Blacksta gästgivargård klagade över att hans dräktiga 
sto fördärvats vid kungsskjutsen, fick han det torp i 
vederlag, som tin minne av ' händelsen bär namnet 
"Fölfallet". 

- - som om de fullgjort en 

skygg ritual. 

Men Sanna hed litet längre 
fram, är en gammal exercis- E 
plats, och jag fruktar, att de 
forna korpralerna i Kungl. 
Nerik~s regemente i vissa 
upprörda ögonblick ha an-
sett det vara dumhetens stam-
ort på jorden. På heden, 
där de svettades och svuro, 
växer redan tanskogen tät, 
och den ende husar, som 
svänger siri sabel i solen, är 
ryttaren i full karriär på den 
vackra minnesstenen under 
björken. Här har jag sett 
gamla husarer stiga ur bilen, 
som stannat vid vägkanten, 
gå på styva ben över ljung
en bort till stenen och med 
fingret följa konturen av häs
tens fladdrande man och den 
tillbakablåsta dolman, som 
så mästerligt teckna tjusning
gen i en sträckt galopp. Det 
var som om de fullgjort en 
skygg ritual. 

Del nya Närkes 
skam. 

Men vad är det för riter, 
som övats vid bautastenarna 
och domarringarna mellan 
Sanna hed och · Hallsberg, vet 
ingen. De ha inte behand
Jats med pietet, de ha inte 
ens behandlats med vanlig anständighet. Röda stug
knutar och rosarappade villaväggar; ärtland och ved
bodar beblanda sig med dem på ett sätt, som borde 
väcka allmän förargelse. En av dem stöder stängslet 
till en svinstia, en annan slipstenen, och en tredje tjä
nar som dekoration ' i trädgårdsgång . Det är Närkes 
ståtligaste fornminne. Det är det nya Närkes skam. 
Var gång jag far förbi önskar jag litet vidskepelse i 
hallsbergsborna. 

Hallsberg - den mesl prosaiska 
av köpingar. 

Men när jag väl kommit in i Hallsberg, tänker jag 
på .den gamle tradem Aloyisius Horns ord om poesi 
och vidskepelse, och jag förstår, att om de båda i 
grunden äro samma sak, har jag haft en fullkomlig 
orimlig önskan. Hallsberg är den mest prosaiska av 
köpingar. 

Alla hus i Hallsberg Vilja ligga vid gatan, som följ
aktligen redan har uppnått en längd av tre å fyra 

kilometer. De se inte ut att 
gömma några lockande hem
ligheter. I det präktiga Ber
gööska huset lär det finnas 
dekorationer av Carl Larsson, 
som var svärson i familjen, 
Jag har inte haft någon lust 
att staDna och försöka att få 
se dem. Jag, .som alltid kal
las så svensk · i beröm och 
klander, varför kan jag inte 
värmas av Carl Larssons sol
sken? Jag skulle hellre på 
min vägg ha en tavla av den 
stora rangerbangården, såsom 
jag sett den nattetid, med 
elektriska lampor i ljustor-

~ nens kronor över ledningar

-

nas djärva lianer, det hela 
en gnistrande utmaning mot 
mörkret och mot skogen, som 
väller upp från söder likt en 
våg. Men örebroarna, som 
en gång slogo stambanan ifrån 
sig med farhågor för sot och 
buller, skulle se min tavla 
med ångersyn. 

Berit Spong. 

Ur de gamla protokollen 
·KVML." SJÖN 

M.e. . 1878 lämnades åt en flicka 
med ett nyfött barn 20 mar
ker rågmjöl, 2 kannor ärter 

sockenmagasin och 3 kr. till mjölk i från Kumla 
månaden. 

1876 utgjorde hushållerskans i fattighuset månadslön 
48 marker rågmjöl, 4 kannor ärter och 3 kr. kontant. 

1884 beslöts att alla i fattighuset boende skulle ha 
gemensam utspisning. Till föreståndarinna i fattighu
set antogs den . av kyrkoh. Falk föreslagna mamsell 
Fredrika Eriksson från Uppsala. Lön 200 kr. om året, 
fri kost, lika med hjonen. 

Guld, Silver och Tenn 

Fickur och Armbandsur 

Mats ilver, nya modeller - Väggur 

Förlovnings- och Vigselringar 
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Gammalt guld och sil
ver uppköpes 

Elias Englunds GuldsmedsaHär 
KUMLA Tel. 301 



När Fromstedt i Kumlaby var magister. Av N. Helander 

Det 1910 raserade 
åldriga prästtjället i 
Kumla hade mycket 
aU förtälja oss sena 
kumlaiter. Inom dess 
hundraåriga väggar 
hade ofta samlats det 
andliga och litterära 
Sveriges stormän. Hit 
hade vid flera tillfäl
len kungligheten kom
mit på besök och 
funnit sig väl med 
prästgårdens gästfri
h;'t. Än i dag får 
man höra många be
klaga, att den histo
riska byggnaden jäm

. nades med marken. 
Så mycket mer som 
Kumla har lite att bju
da på av sevärdhet 
från "fornstora dar". 

. I den gamla präst
gården förekom så 
mycket sällsamt och 

Isabella Löwenadler mystiskt, aU den mer 
än en gång blev en 

vallfartsort för långväga vandrare. Här skall endast 
erinras om prästdoUern Margareta Nericius underliga 
syner och uppenbarelser på 1600-talet, då folk från hela 
Närke samlades i prästgården, trängde in i de små 
rummen eller förpassade sig upp på taket för att om 
möjligt få höra flickan i sitt eJdatiska tillstånd ivrigt ma
na till bot och bättring, kyrkobesök och nattvardsgång. 

Skuggor och dagrar, kärlek och ' romantik växlade i 
herdeljället. Mycket av vidskepelse har där förklarats, 
och månget sörlande hjärta har där funnit tröst. Mer 
än en prästfru hat där fått se sin unge make flyttats ul 
till kyrkogården och sq småningom tröstats med försam
Hugens välvilliga beslut "att välja efterträdare, som för
band sig att äkta företrädarens änka". 

I slutet på 1840-talet voro bland inackorderingarna i 
prästgården tvenne judinnor, systrarna Isabella och 
Amalia Feit vilka konfirmerades av prosten U. Udden, 
som då var kyrkoherde i pastoratet. De vackra flickorna 
voro mvcket eftersökta lekkamrater av ungdomarna i 
Kumla, framförallt av syskonen Adlers i länsmansgården. 
När kurnlavistelsen ' var slut flyttade de åter till hemmet 
i Stockholm. Isabella Feit blev sedermera bekan! med 
k?ssören i riksbanken Fredrik Wilhelm Löwenadler, med 
VIlken hon också ingick äktenskap. Bröllopet firades i 
Kumla kyrka, och vigselförrättare var brudens konfirma
tionslärare. Äktenskapet lyckliggjordes med ej mindre 
än 18 barn, av vilka ännu 6 äro i livet. 

Vistelsen { Kumla glömdes inte så lätl. Särskilt Isa
bella L. mindes gärna den lyckliga kumlaliden. Hen
nes båda lvillingpojkar, Herman och Otto, hade av lä-

kare ordinerats på "grönbete" under sommaren 1885. 
Hon var nu ensam med sin stora barnskara, då maken 
avlidit redan 187.5. Gärna ville hon sända sina pojkar 
till Kumla och anförtrodde även detta till ungdomsvän
nen från Kumla, dåvarande tullförvaltare G. Adlers i 
Stockholm. Han skrev till Lars Fromstedt i Kumlaby 
och bad honom ta hand om ett par stockholmspojkar, 
som behövde ut på "grönbete" under sommaren. Sedan 
Fromstedt underrättat sin hustru om innehållet i Adlers 
brev, voro de båda överens om aU ta emot pojkarna. 

I ett brev till Fromstedt ber fru Löwenadler F. se till, 
att hennes pojkar få vara med om samma stärkande 
friluftsliv, som hon själv en sommar fått vara med om i 
det idylliska Kumlaby. Hon manar också Fromstedt dtt 
hjälpa dem med deras ferieläsning. . 

Fromstedt bodde denna tid i en gårdsbyggnad, nu
mera tillhörig kyrkovärd Arvid Eriksson i Kumlaby. Poj
karna Löwenadler trivdes bra och fingo snart en hel del 
lekkamrater, bl. a . ungdomarna Hallmens o. Joh. Persson 
i Fylsta. Herman och Otto voro iklädda knäbyxor, vil
ket inte var så vanligt i 1880-talets Kumla. Stationspoj 
karna hade svårt att förlika sig med denna klädsel, och 
det kom då och då till gruff och slagsmål.' Men stock-· · 
holmspoikarna vora ingalunda sinnade aU ta emot stryk 
och tacka utan gav duktigt igen. Herman hade mo
derns sydländska utseende. medan Otto däremot hade 
markanta svenska drag. Av denna anledning erhöllo 
de smeknamnen juden och svens1:cen. 

Pojkarnas läxläsning vållade snart Fromstedt stora 
bekymmer. "Med min klena skolbildning förstod jag 
inte så mycket av deras läroböcker men ansträngde 
mig dock så mycket jag kunde", säger Fromstedt vid 
ett samtal med Julbladets utgivare. 

En dag ville Fromstedt; att hans disciplar skulle an
vänd a . mera tid till läxläsning än . vanligt, varför han 
vid förhöret gav dem bakläxa. Detta påhitt behagade 
inte hems begåvade elever, ulan det blev opposition. 
De förklarade bestämt, att det var riktigt som de läst, 
så att något underkännande inte kunde komma ifråga. 
Framsledt ville inte precis visa sin okunnighet utan för': 
klarade, at! han misstagit sig på läroböckerna, som nu
mera äro lUe annorlunda än under hans skoltid, så det 
var mycket möjligt at! de hade rätl. Och någon bak-
läxa blev ds1. inte. . 

Med deita förstod Fromstedt tydligen, alt hans lärare
lid måste anses avslutad. Han vände sig därför till 
komminister Gustaf Willen. Denne skrattade hjärtligt, 
då Fromstedt omlalade sin undervisningsplan. Trots WiI
Jens hårt ansträngda tid, lovade han at! läsa med 0110 
och Herman två gånger i veckan. Han kom snart un
derfund med 'pojkarnas ovanliga begåvning, blev varmt 
fästad vid båda och läste sedermera med dem så gott 
som dagligen. 

Otto klagade en dag på, all han inte kcinde sig brer. 
Då Fromstedt hade åtagit sig ansvaret för pojkarnas 
välbefinnande, ansåg han det rådligt söka läkare för 
0110. Under 1880-talet hade doktor Schram från Örebro 

~W"""'"''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """"'''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''"-U W ~ 
Utnyttja d e g o d a t i d e r n a till att 

gtamtid 

Ring upp Allmänna Liv"Odens 

representante1' i Kumla och ·begär offert! 

Barnförsäkringar - Livförsäkringar 

Pensionsförsäkringar - Liv ränto r 

Folkskoll. Gustaf Hagsjö • Kassör Herbert Widen 
i hl. 390 ~.a5 1 
~/"' ,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,, ,,,, ,,,,,,,, ,, ,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,, ,,, ,,,, ,, , ,, ,,,,,,,,,, "' ''''''' ''''''' '''''''''''' '' ''''''''''' '''' '''''''''''''' '' '' ''''' '''''' ' '''' '''''\\~ 
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mottagning i Kumla vissa dagar i veckan. Fromsledt 
och 0110 besökte honom en dag. Men Schram bemö
dade sig ej med någon undersökning utan tittade bara 
på pojken och bödade skriva ut ett recept. Så var det 
namnet? 

- Otto Löwenadler. 
-" Löwen . . . det betyder ju lejon på tyska. I Örebro 

ha vi också en Löwenadler, en apotekare. 
- Han är min bror, upplyste Otto. 

Herm(1I1 och a llo Löweruulle,. 

Då tittade Schram förvånat på pojken, funderade en 
stund och sade se dan till om avklädning. Det blev där
eHer en grundlig undersökning. Och även nytt recept. 

Det led mot sommarens slut. Herman och Otto kalla
des åter till Stockholm, till stor saknad icke blott för de
ras "sommarföräldrar" utan även av komminister Willen 
och lekkamraterna. 

De unga Löwenadlernas vistelse i Kumla visade goda 
resultat. De återkommo hem med icke blott god hälsa 
och stärkta krafter utan hade även fått sina bokliga 
kunskaper anmärkningsvärt ökade. Tack vare From
stedts och Willens förenade ansträngningar, erhöllo båda 
pojkarna uppflyttning i högre klass. De avlade också 
studentexamen vid ovanligt låg ålder. 

Fru Löwenadler ville på något sätt visa sin tacksam
het mot Willen för hans framgångsrika hjälp med sö
nernas ferieläsning. Men han ville inte höra talas om 
någon ersäUning. De 200 kr., som Fromstedt fick i upp
drag att överlämna till Willen, vägrade han bestämt 
att ta emot. 

- Jag har haft så mycken glädje av mina kära, 
duktiga pojkar, att det är nog belöning. 

En dag senare kom den ovannämnde brodern från 
Örebro hem till Fromstedt och ville, att de skulle söka 
upp WilJen för att förmå honom att ta emot pengarna. 
Efter många .övertalningar gav W. med sig något. Han 
tOg emot 50 kronor. 

- Har Fromstedt hört något sedan från Löwenad
lerna? 

- Jo, efter många år fick· jag en hälsning från. Her
man. Han var i Jönköpings - Vulcans Tändsticksfabriks 

tjänst. För några år sedan fick jag en tidning, som om
talade hans död. Men Otto har jag aldrig hört nå
got om. Vet ja, om han lever? 

Så slutade det onekligen intressanta samtalet med 
den ungdomlige 80-åringen i Kumlaby. 

• • • 
Julbladets utgivare tyckte emellertid, att det skulle 

vara synnerligen intressant aU få veta några detaljer 
om de båda Löwenadlernas "resa genom livet". Genom 
fröken Maria Adlers i Stockholm underrättades jag om, 
att en direktör Löwenadler skulle vara bos<;!tt i Göte
borgstrakten. Tack vare en Iycldig tillfällighet lyckades 
jag komma. i kontakt med den älskvärde adelsmannen 
direktör Henrik Löwenadler, Släp, som under åren 1884-
1886 var provisor i Örebro och vid flera tillfällen hälsade 
på sina tvillingbröder i Kumla. Dir. L., som fyllt 77 år, 
är äldst av sina nu levande sex syskon. 

De båda tvillingbröderna ha för alltid lämnat detta 
jordiska. Herman L. fick efter sin utbildning anställning 
i Jönköping-Vulcans Tändsticksfabrik tills bolaget flyt
tade till Stockholm, där han avled 1934. Han efterläm
nade maka och fyra barn, av vilka en son är aktör vid 
Blanchteatern och en artist. Otto Löwenadler kom efter 
sin skolgång till Osnabruck och därefter till sin äldre 
broders firma i Hamburg, som han blev chef för. Han 
var skattmästare i SVl'nska klubben och i Svenska skol
och föreläsningsföremngen samt mycket intresserad för 
allt svenskt. Avled i Hamburg 1916. Han efterlämnar 
maka och tre barn, av vilka en son är banktj änsteman 
i Göteborg och en affärsman i Stockholm. 

Porträttet av fru Isabella Löwenadler (t 1898) har 
.ställts till Julbladets förfogande av fröken Maria Adlers 
i Stockholm och pojkporträtten av dir. Henrik Löwenad
ler. De senare äro tagna 1885 eller samma å r, som de 
voro på "grönbete" i Kumlaby. 

Konstiga piller. 

!J,~ 
~~""'~ 

En lägenhetsägare I Kumla hade rätt länge känt sig 
krasslig. Han hade lärt sig vad sparsamhet · betyder 
långt innan ens "Sparsamhetens dag" var påtänkt: Med 
resultat, att hans konto på sparbanken var i ständig till
växt. Hans hälsa och krafter hade alltid varit prima, 
men på sista tiden hade han känt sig dålig. Han var 
dock synnerligen obenägen att anlita läkare, ty hans för' 
troende till dessa och även ' till medicinen var inte så 
värst. En dag kände han sig mer än vanligt besvärad 
av åkomman och beslöt sig då äntligen för att söka lä
kare. Av denne fick han ett recept och infann sig där
med å Kumla apotek. Där sporde man honom, om han 
ville ha en helsats piller för 8 kr. eller en halvsats för 
4,15. Lägenhetsägaren tyckte det räckte bra till med 
den mindre satsen. 

Väl hemkommen tog han in tvenne av de dyrbara 
pillerna. När · han haft dem i munnen ett par timmar, 
sparade han dem sedan i ett glas vatten. Efter någon 
daq var han nyfiken att se, om pillerna hade smält. 
Men de voro ackurat likadana. Det matte vara ena 
konstiqa ena, tänkte han, lade en av pillerna på järn
spisen, tog skomakarhammar'n och slog till. Därefter 
plockade han ihop de glasliknande skärvorna och in
fann siq ånyo på apoteket för att protestera mot den 
bekomna medicinen. 

På apoteket fick han emellertid veta. att han ej för-

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 
Kontor ; Kumla Telefon 50 

Egna fonder 

132,000,000 kronor 
....... /··V;:·;:;·,~·;~~·~~·;~~~· .. .. ~~~~~·;~·~~i~;~~;~~·it~;···"::.:: .. ·"::·~::·::·::·::-' 
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Då 'rävgrytena' S.Mos bytte ägare • 
I 

Från den första bebyggelsen i det träskiga nordvästra Kumla 

.- Vad är det för en människa, som ger sig tiIl at! 
bygga mit! i träsket? Nog får man väl vara bra un
derligt ·funtad för at! komma på en sådan ide och även 
genomföra den eller hur? 

- Inte skulle jag kunna känna den minsta lust till at! 
bygga i dessa otillgängliga marker. Om det också vore 
det enda man hade at! välja på, och byggnadsfebern 
ansat!e mej aldrig så hår!. 

De tvenne kamraterna, som göra dessa reflektioner, 
ha inte så länge varit kumlaiter. Men de ha ändock 
hunnit kära ner sig i et! flertal idyller i det trädgårds
liknande skomakarsamhälle!. När de en klar september
middag 1919 vandra Mossbanan 
norrut, skymta de i den trösk
rika skogen väsler om vägen 
et! litet nybygge. Och så göra 
de sina reflektioner, tänkande 
på . idyllen vid tyska träd· 
gården och skogsområdet där
intill, som de nyss passerat. 
Visst är skogen denna höst
dag vacker och nog skänker 
det en djup stämning at! be
trakta lövträden i dess färg
prakt, innan löven av frosl och 
vind dala ner, vissna och dö. 
Men at! inte ha någon väg, 
om än aldrig så ojämn, ingen 
granne utan på långa håll, 
ingen lampa, som lyser kolo
nisten och hans anhöriga under 
språnget på luvorna i mörka 
höstkvällar .... 

Många solvarv ha gått sedan Pionjären Dcwid 
de båda kamraterna hoppade 
omkring på tuvorna och läto lingonen väl smaka. Träsk
markerna i Södra mos ha omdanats till et! präktigt villa
samhälle. Intresserade nyodlare ha inte sparat vare sig 
arbete eller kostnader för at! rödja, dika och torrlägga 
och sätta det stora omrgdet i kultur. Massor av egna hem 

farit riktigt vid intagning av med icinen. Pillerna skulle 
naturligtvis sväljas hela. Men detta ville han ej vara 
,,!ed om ulan förklarade i bestämda ordalag, att han ej 
VIlle ha med pillerna vidare att göra och fordrade pen
garna tillbaka. Med all möda försökte man på apote
t!,ket övertyga sin "kund· , att det ej gick för sig at! lämna 
hllbaka i vanlig ordning inköpt medicin. Alla bemö
danden strandade dock mot den envise mannens starka 
vilja, och apotekets kassaapp. fick lov att registrera 4 
kronor som utbetalning. 

lämn
Vår lägenhetsägare var inte så lite morsk, när han 

ade apoteket efter den vunna framgången. Dock 
Isar .. hans seger inte ·rlktig fullständig, ty han förlorade 

~~e på affären. Hur mycket han förlorade på att ej 
",\ylanda sig av medicinen på föreskrivet sätt, det för
ma er ej historien. 

RI1. tt€vli1 Jkjotta:. 
är en alltid välkommen julklapp! Vi ha nu stort urval 
av Skiortor i olika prislägen. Med fast krage till 
kr. 3.50, 4.50, 5.75, 7.50, 8.50. Med tv6 lösa kragar, 
extra primo kvalite kr. 4.75, 6.75, 8.50, 11.50. 

.. 
lO 

O 
~ .. 
Z .. 

En ele.gant slips ör en trevlig julklapp. Slipsar . ::: 
f!nnes I stor sprtering i pris,lögera fr&n 75 öre upp 1:11: 
till 6.50 ,p[ st. . J • • • a. 

med sina trevliga trädgårdar ha vuxit upp likt svampar 
ur jorden. Ja, så fort tycker man nästan det gåt!. 

Sedan länge har Kumla Julblads utgivare känt sig 
frestad att få ett samtal med den • egendomligt funtade 
person·, som är själve pionjären i det stOla odlings
arbetet i denna del av det numera så tättbebyggda 
Kumla. Ty David Törnvall får väl tillskrivas äran av, 
att bebyggelsen så tidigt kom att koncentreras här borta. 
En sommarkväll ha vi stämt möte i den lilla ic!yllen i 
Törnvalls trädgård, där et! stycke vildmark pietetsfull! 
bevarats och liksom ger ett tryggt hägn åt det hem, som 
han och hans maka under mycken möda och svårig-

heter rest i den forna st~rskogen. 
- Hur kom det sig egentligen, 

att Törnvall bestämde sig för alt 
bygga just på en så ogästvän
lig plats? frågar jag nyfike!. 

- Intresset föddes vid en gök
otta, som Metodistförsamlingens 
ungdomsförening en sommar · 
anordnade här. Vi tyckte det 
var . så vackert här och sa till 
varandra: ·Ska vi bygga oss 
något ställe, så skulle det väl 
vara här.~ 

- Både min man och jag 
ha kommit från skogstrakterna 
vid Villingsberg, så vi ha kär
leken till skogen liksom med 
oss, säger fru Törnvall, som 
också berä1!ar et! och annat 
från de första "hundåren·, 

Tömvctlls villa - Tomterna voro väl billiga 
• denna tid? 

- Av Lars Johan Johansson i Sörby köpte jag två 
tunnland för tillsammans 1000 kr. Det var ju inte så 
dåligt betalt då. Den 2S aUQ. 1919 satte jag spaden i 
jorden för grunden och den 30 ok!. hade jag hunnit så 
långt, att vi kunde flytta in. 

- TÖrnvall gjorde väl inte allt arbete ensam? 
- Alltsammans utom murningen. Men det var be-

svärligt många gånger med alt få. nom malerielen hit. 
V i försökte oss på att lägga en provisorisk väg av torv 
och kvistar, men den blev inte bättre än att en gång 
sjönk både häst och vagn ner i träsket, så vi hade eH 
mödosamt arbete at! få upp hästkraken. 

- Då" måste väl Törnvall ändå säga farväl till all! 
annat arbete? 

.- Ja närapå: En och . annan kväll hjälpte jag till på 
annat håll, men myckel blev det inte. Det var bra tider 
då, och jag vill minn.as att jag hade arbete kontrakterat 
på 2 år. 

-- Värst var det med vatlnet, säger fru T. Vi fick bära 
vatten ända ifrån nuv. Gartzvägen, och dricksvattnet 
hämtades från Johanssons i Sörby. Så nog fick man 
bära vallen och även lära sig att vara rädd om vatlen
skvättarna. 

RI1. . p,ja:.ma:.J 
eller Nattskiorta är en sak,. som varje Herre sätter 
värde pc3. Nattskjortor och Pyjamas r poplin, tri coli n, 
väv och flanell till billiga priser. 

Hängslen Fox och Brio völköpda Fabrikat med 
prima band från 1.- pr par. Strumpband, Bälten, 
Är:mhållare, Hattar, Sportmössor. Förnämsta 

' faorikat. Senaste ,nyheter.: 

IIBIIE~(7llr~()N~ liK lIU A\\ IIL A" 
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Id"ottsf}atan i no,.,. 

- Dröjde del länge innan Ni fick några grannar? 
- Vissl beklagade man oss för all vi byggl här ule 

i "' rävgrytena" , svarar T. med elt segervisst leende. Men 
när vi boll här Ivå år, började grannarna komma. Försl 
byggde skräddare Hedin och sedan SIenell. Då började 
vi också ordna med en mera framkomlig väg. Vårt 
siälIe ligger på den högsia punkien. Troligen var långl 
borla i den grå forntiden här ell skär, som var omgivel 
av havet. En ' slenyXa har hittals här, och förekomslen 
av en mängd avslipade slenar lycker jag ge slöd åt 
uppfallningen, all havet en gång gåll lill här. 

På tal om sIen, så var de t renl märkligt hur myckel 
sten del fanns. Nog var del åtminstone 100 lass, som 
kördes härifrån till bygget för Metodistkyrkan. 

- Det var väl mörkt och ensamt under "'genombrotts':' 
åren?" 

- Under den mörka årstiden hade man det många 
gånger riktigl besvärligl, säger fru Törnvall. Och för oss 
som i den mörka skogen . under flera år fåll klara oss 
med en fotogenlampa, gjorde Leabolaget en verklig väl
gärning, när ledningarna drogbs hit bort och vi kunde 
få elektriskl både inne och ule. . 

Av samtalets gång röjes all det inte är små summor, 
som nedlagts av fastighetsägarna för all ordna med 
vägar och belysning, som helt bekoslals på prival väg. 
Posten fick tidigare hämlas framme vid samhällel, men 
del näslan ogenomlrängliga mörkrel kunde ej avhålla 
kolonislerna från all la sig fram lill samhälleloch hämla 
post och tidningar. De senare vara givetvis nödvändiga 
för all slå ihjäl de långa hösikvällarna, innan radion 
kommil all lill en del fylla denna uppgift. Numera 
har man posl en gång om dagen, och del lycks man 
vara belå len med åtminslone än. 

; . ---' Och inte behöver man som förr ängslas över den 
långa vägen lill handelsboden, forlsäller fru T. sam
falel. Nu skicka affärerna hem varorna ulan lanke på 
avslåndel. 

- Skulle fru Tornvall irilja bli siadsbo? Ty hela del 
'här områdel kommer all höra lill slan. 

- Få vi beira vallenledning; så bli vi gärna slads
bor. För vallenfrågan den är inle lile besvärlig. Vi 
hade en bra källa fötr, men ju mera del byggdes här 
omkring ju sämre blev del med vallenlillgången. 

IIIIII~ qJIIIIIP ]J))))) lJ 

- Inle Iror jag Ni får vallen samma dag som Ni blir 
siadsbor. Men kommer slan på "goda föller" , så får 
också fru Törnvall tillfälle all hanlera en vallenlednings
kran. Får Ni bara vallen och avlopp ördnal, återslår 
del nog inlel övrigl all önska. All Ni Irivs ulmärlc! hät, 
del behöver Ni knappasl lala om. 

- Ja nog Irivs vi bra här. Vi skulle inle vilja bo på 
någol annal siälIe i Kumla, säger fru T" ly här är del 
lugnioch fridfullt Och jag ska säga, all man blir fäslad 
vid sill hem, när ' man arbelal med del i så många år. 

- . Jag undrar hur del ser ul här om SO år, forlsäller 
Tömvall med ell fundersami leende. Kanske då på 
fomlen reser sig ett pampigt affärshus? 

- Inle alls olroligt. Lägel molsäger inle en sådan 
förmodan. En hörnloml vid den långa Idrollsgalan blir 
nog en delikal bil för fr(lmtida affärsmän. Så nog får 
Törnvall lillbaka lusenlappen, som ursprungligen be
lalts för lomien. . 

- Den fick jag snart igen. Erik Jonsson, min nuv. 
granne, köpte halva området av mig för samma som jag 
gav för del hela. Men man skulle haft gollom pengar 
1919 och köpl hela skogen. Då hade man kunnat Ijäna 
en bra slanl på ·Iomlaffärer. Nu har andra fåll gjorl 
del islället. 

Och medan vi låla på låren väl smaka äro.vi ense 
om belydelsen av del egna hemmel och om ålla!im
marsdagens välsignelse, som möjliggjorde för så man
gen arbelare all hugga i med nyodling och göra en 
ovärderlig insals med ' all bygga upp den idylliska Iräd-
gårdssladen Kumla. N. H. 

Il 

Erik Jonssons villa 

önskar Kumla Julblad köpa eller event, låna. 

. Aldre Kumlabor, som ha något intressant all 
förtälja om flydda tiders Kumla, uppmanas 
att meddela sig med Julbladets utgivare å 
K umla Tryckeri. 

Il 
Kumla Järn- & Redskapshandel 
Fredrik Emberg Tel. 25 & 325 
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Kumlaiter med »kanadensare» 
• 
I Tisarn m. fL sjöar Av Hugo Ericsson, Kumla 

På frågan, hur 
skall man lättast 
komma i intim kon
takt med naturen, 
finns det i dag åt
skilliga kumlabor, 
som utan betän
kande skulle sva
ra : Med tält och 
kanel. 

Kaneten, denna 
människornas äld
sta, smidigaste ech 
vackraste farkest, 
kan på kert stund, 
driven fram med 
kraftiga paddel
tag , föra oss in i 
naturen, där tältet, 
resi mellan granar 
och tallar, blir lika 
skön som sjustjär
nans vila kalk. Och 
lika hemma. 

Med sina 96,000 
sjöar ech med sitt, 
eöverskådliga nät 
av åar ech älvar 
och sin vida; skyd
dade skärgård, är 

TisClrn Sverige kanotens 
förlevade land. På 

de senaste ' åren har eckså kanetsperten vunnit allmän 
utbredning. Snart är kanadensaren lika vanlig sem läll
viktsmetercykeln. 

Med en kanadensare kan man 
göra- alll. ulom all klälIra i Iräd. 

Varför just , kanadensaren eller indiankaneten, sem 
den även kallas? Framföralll därför, att den öppnar 
möjligheter till ell rikare, ell mera intimt naturliv än en
manskaneten av kajaktyp. 

I en 15- 17 fets kanadensare är det ged plats för 2 
vuxna personer och en välförsedd utrustning I i vilken 
en praktisk hjuldening för kaneten ingår sem en värde
full beståndsdel. Därigenem att hjuldening kan med
föras, blir kanadensarens "aktiensradie" betydligt större, 
även för en veckehelg, än enmanskanetens. Ja, det skul
le inte möta någen egentlig svårighet för ell par vana 
kanetister all i sin kanadensare föra med sig allt, sem 
behövs av livets nödterft för ell par månaders vildmarks
tur. Några hava redan utfört sådana färder, flera kem
ma efter, ' ty med en kanadensare kan man göra alll. 
utem all klättra i träd' , har någen sagl. Och det är 
sant . . . . 

Tågledes ech med cykel ha ungdomar mellan 10- 60 
å r lämnat närkessiälIen ech sökt sig upp till semmar
stugerna ech tältplatserna vid Tisarns stränper. 

Konserverade jassmelodier. 

Överallt är det liv ech rörelse. Konserverade jass
meledier, förtvivlade star!försök av den mekaniska verk
stad, sem heter utemberdsmeter, rep, årplask ech ereli
ga fiskmåsskrin blandas med den ibland väl nervpå 
frestande färgglädje en medern kvinnas strandpyjamas 
utgör. När då kaneten bliviI sjösall ech utrustningen 
stuvad, är det härligt att få lämna bryggan ' där hemma" 
ech sticka ut på Tisarns vallen. Södra stranden göm
mer många idyller, sem gå fria från ' insyn' . 

Medan vi maskpaddla över Hemfjärden går en me
terbåt ut från Talludden ech st'(r hän met Asbrekajen. 
En seglare lämnar sin bej vid S. S. T. Det är den se
naste ullellningsbåten, en värdig representant för de 
vackra vita vingarnas spert. När Talludden ligger tvärs, 
surra racerbåtarna långt bakem akterstäven. 

Skinnrycket, Tisarns speciella fiskeden, har hängt ute 
en stund. En abberrpinne tar tillfället i akt ech får sig 
en nypa lufl. Den är så liten, så ' lilen så, men eskadad. 
Stick till djupe!. du, ech vänta tills pimplarna kemrna i 
höst I Bland dem finns det säkert nagen, sem räknar dig 
för ster. Men skulle du leva i vår så gå inte upp på 
grunt vallen, när gäddan leker, du kunde rak! bli skjuten ... 

Nu glider kaneten i skuggan av berg,et, sem stupar i 
sjön nedanför GranIiden, glider in i lilla Sandviken eller 
Myggviken, sem den i semmar bliviI ,döpt till. Härifrån 
österut ligger Tisarns strand liksem dragen efter linjal. 

Vildskön och respekllnglvande. 

Från Kvarsättershållet, kemmer ell mörkkantat mein 
seglande, Bums inbillar sig Tisarn, att de!. ska bli åska 
ech säller därför sin 15 kvadratkilemeters vattenyta i 
våldsam rörelse. På några minuter ryker, det vill skum 
på vågtepparna. Nu är Tisarn i sill ässe, vildskön ech 
respektingivande, Många Kumlaber ha säkert erfaren
heter därav, särskill em vinden eckså varit hård ech by
ig, 'vilket efta är falle!. 

Sem det är vår !Canots första Tisarresa passa vi till
fället all få pröva hans sjövärdiga egenskaper, ty i dag 
är Tisarn sannerligen ingen badbalja. Det kekar ech 
fräser runt emkring ess sem i en bällre häxkillel. För 
en iakttagare från land ter sig neg kaneten sem ell nöt
skal, där han heppar i de rasande böljerna. Vi, sem be
finna oss ombord, se saken annorlunda. Man känner 
klart och tydligt, hur kaneten i rytmiskt -välfunna rörelser 
går genem böljegången ech villigt lyder styrpaddelns 
önskningar. Emedan Tisarn är som havet, där var åtton
de eller lJiende våg är högre än de övriga, får kaneten 
skära dessa vinkelräll, ech icke en dreppe vallen kem
mer in, blell Iilet rykande skum. 

»lämna, pengar» 
har alltid den som kan draga på en checkräkn'ing med 

Svenska Handelsbanken, 'Kumla 
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Natt över Kroksjön 

Två vänner lör livel. 

Molnet försvinner söderul. Vinden slillnor. Tisarn 
inser sill misstag och lägger sig Iill ro. V år kanaden
sare har fåll sill elddop. Elegant och övertygande be
slod den provei och får som lön två vänner för livet. 

Försiktigt söka vi oss in Iillland. Förpaddeln har ald~ 
.rig sett vätterroseD, och sådana växa här på eH ställe 
i stora mängder. !Jet kan vara roligt att se på denna 
blomma någon gång, men den gör sannerligen ingen 
människa glad. Hela växten är svagt ljusröd, klorofyll
fri, med klocklormiga blommor i ensidiga, axJJka klasar. 
Den är parasit på vedartade växters rötter - här får 
aspen vara värd. N är vätterrosen på våren skiuter upp 
sin stängel ur m arken, böjer den sig ...llf:efter underlaget. 
I denna ställning komma de klockformiga blommorna 
fram, naturligtvis endast på den uppåt vända sidan. Så 
småningom rälar den upp sig betydligt och står så fär
dig all med sin blekt ljusröda färg och med sina häng
ande blommor på iakttagaren förmedla intrycket av en 

. billig begravningsbukelI. Denna växtplats är starkt be
skuggad, varlör en däven lukt av muIInande löv och an
dra växtdelar sticker i näsan. Blomningen är redan slu
tad, den sker tidigt på våren, och frosten är ibland elak 
mot blommorna. Nu finns ingenting att se. Sommarda
gen är snar! tillända. Färden går vidare. 

- Var skall vi täl!a i noll? frågar förpaddeln. 
- Vid KI0ksjön blir svare!. 
Kanoten skrapar istrandskoningen Iill fallet, som le

der upp till GropedaI. N är vi eller en svelldrypande 
vandring nålt krönet av fallet. har månen redan gåll 
upp, medan solen hänger som ell flämtande strålknippe 
bortom Vissbodamon. 

Många på språng i ljusa vårnäller. 

D~n som ärinu icke upplevt sensationen, att i mån
sken vandra genom GropedaI fram till den färska kol
botlnen vid Kroksjön, bör göra de!. 

GropedaI, denna egendomliga klylla i berget med 
sina jättegranar, och Kroksjön med sin dränkta skog, är 
en mäktigt gripande vildmark, som i månsken blir full
ständigt förtrollad. Går du där varsaml och tyst ulan 
att fångas av den andaklsmätlade stämningen i stor
skogen, när månskenet gör den villsam och hemlighets
full, måste ' dilt sinnes närmaste släkting vara ell pligg
band - ell stycke maskinkulliverat trä. 

För den naturinlresserade 'kumlabon äro dalen och 
sjön särdeles lockande objekt ur geologisk synpunkt, och 
botanisten, även den av facket, lär där finna "rara" sa
ker, bland annat en sällsynt ormbunksar!. Eli eldora
do för fågelvänner finnes i närheteD. Många ha där 
varit på språng i liusa vårnäller, när tiädertuppen nål! 
fram till sisningen. 

"Hvor jeg lakker dej. min Gud". 

Tidigt på sönd agsmorgonen stå vi åter översl på fallel . 
och se uf över Tisarn, som visar sill allra vackraste leende. 

Detta är Närke som ingen annan stans, ly man bå
de ser och vet, att under det blå diset borlom skogen i 
norr ligger slällen med sina kullor och böljanqe sädes
fäl!, och vid synranden förtonar Kilsbergen: 'All mänsk
lig pomp och ståt, hur raffinerad den än må vara, blir 
bara löjlig i jämförelse med denna D.aluiens subllina 
hymn i linjer och färger. Och med ansiklellyfl mo!. so
len läste vi vår, visserligen inte fullt ritualenliga men 
desto innerligare morgonbön: "Rvor jeg takker dej, min 
Gud, att det är meL som siller här", ackompanjerad· av 
en kollrasts drillande toner. 

Del linns en droppe. malörl 
med i glädjebägaren. 

Vi alla, som lärt oss älska Tisa rn och dess vackra 
omgivningar, se med stigande oro den dag närmas, då 
Kungl. VoIIenfallsstyrelsens anläggning i Asbro bredii ut 
ell stinkande olietäcke över Tisarns naturligt klara vat
ten. Olja sprider sig' fort. Varma sommardagar är ·re
dan en halv kvadratkilometer oljebelagd. Blir:infe Vat
tenfallsstyrelsens reningsanläggning snar.! färdig eUer 
icke Iillräckllgt effektiv, få vi hoppas, 011 Tisarn skaII mo
bilisera en miljardarme av organismer till 'kamp mol 01-
jan .- och segra. Ty Tisarns skönhet, och det liv .. den 
gömmer, kan inte vara pr~disliDerat för oljedöden. 

Simkunnighel lörmildrar inle 
dumhelen. ... 

Eli par ord Iill pojkarna, som fåll sina kanoldrömmar 
förverkligade. Om del också är idealväder, lag ändå 
meli extra flythjälp ombord även på den kortasle' lur 
och kläm er aldrig in två i sitlru.m..met på en.enmanska
nol. All bryta mol dessa enkla regler, är intel bevis på 
duktig hel eller djärvhel ulan på dumhe!. Simkunnighel 
förmildrar inte dumhelen. I nio fall av tio äro broll mol 
dessa enkla regler orsaken till kanotolyckorna. 

Solspet Tibon 

Å/ytti9t1. 
~köpas bäst i • ____ ~_"~II--.-.~, '_'I-'~II_' ._._11_1 IH'_"_IIH'_' ,_. -_'I_'~II_"_'~"_II_'---i 
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Tel. 87 
Rikhaltig sortering av de bästa fabrikat av I 
~l1kofdobn • . 'l'ikolllo~. Bolliner och GalOSCher .• I 
fl a Il spIlser 
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Frdn FogelsjöIIs öppna, ljusa stränder' 

Där väldiga nafurkraller förf 
sill gyckelspel. 

, 
Som sag!. Tisaren är inte den enda sjön. Man kan 

dra till remmen, som låser fast kanoten vid hjuldonin
gen, och i stilla mak lägga några kilometer landsväg 
och skogsstig bakom ryggen. Då möter eU mörkt vaUen. 
På några minuter är kanoten sjösaU och hjuldopingen 
stuvad. Tyst glider kanoten ut, och blir till eU med na-' 
turen, . 

Många ha nog icke paddlat över Dovrasjöarnas vat
ten. Men egentligen blir det en besvikelse, ty sjöarna 
förlora mycket av sin storvulna skönhet, trots aU vild
markens stämningar lika klart förnimmas. Inte enbart 
det förhållandet, att Dovrasjöarna ligga i utkanten av 
tre socknOI (Viby, Snavlunda och Lerbäcks socknar mö
tas i närheten av mellersta sjöns sydspets) skvallra om 
vildmark, utan här är ett område där väldiga naturkraf-
ter fört sitt gyckelspel. . . 

Långt innan Andersson och PeUersson kommo till, har 
berget remnat på en sträcka av flera kilometer. Sedan 
dess ha sådana naturkrafter som vaUen, köld och 
värme sprängt men också slipat berget: och den ,ista 
stora utformningen gav inlandsisen DovradaIen. 

När jag besökte dalen första gången, uppgav vår 
ciceron den norra sjöns djup till 36 famnar, alUså mer 
än 60 meter. Med sjöns svarta, outgrundliga vaUen in
för ögonen, har man ingen svårighet att säUa tro till upp
giften. En pejling, utförd med !illhjälp av draglinan, 
för oss till verkligheten. . Sjöns bottenlösa djup reduce
ras till 10 meter (sep!., lagt vaUenstånd). 

Dovra kyrka får sitt besök liksom gruvöppningarna 
väster om mellersta sjön . 

. En pärla bland sjöar. 
Från södra Dovrasjön, vilken i förbigående sagt är 

missvisande inritad å Generalstabskartan, tar man sig 
fram till landsvägen o., rullar kanoten söderut ett par kilo
meter, så sydöst tills man får Skirn på vänster och Fogel
sjön på höger hand. När bron över ån blir synlig har 
man en stig höger, vilken leder ned till Fogelsjöns strand. 

Fogelsjön är en pärla bland sjöar med liusa öppna 
stränder och flera skogsklädda holmar, av vilka Lilje
kon,valiholmen är den vackraste, åtminstone när liljekon
valJernas klockor ringa in sommaren och kläder holmen 
i vitt och grönt. 

AKTIEBOLAGET 
örebro Tel. 7117 
Hamnplan 

Sjöns namn tycks ange tillvaron avet! rikt fågelliv 
Au änder, doppingar, sothöns, tärnor och fiskmåsar tri~' 
vas 4är, kom~~r pad,dlaren snart underfund med. Tidigt. 
en morgon har Jag' hort en fågel · med tunga vingar svä': 
va fram längs stranden, kunde det möjligen - jodå klart 
och genomträ'ngallde ropar han ut siU namn: piu piu -

. fiskgjusen, Tisarns förnämsta sommargäst. ' 
Det möter ingen svårighet aU bära kanoten över vatten

delaren mellan Skirn och Tibon. Invid Tibons östra strand 
några hundra meter från syd ändan, hOI N ärke kanske 
ett av sina ståtligaste naturminnesmärken- från istiden;' 
Jag känner i varje fall ingen motsvarighet av deUa slag i 
GroUorna i Fläskberge!. 

Fläsk. som låg i säker! förvar. 

Redan ute i sjön möta de första skrovliga jät!eblocken 
där de sticka upp en bi! ovan vaUne!. Från stranden 
sänka sig på båda sidor om en dalsträckning, flata, väl
slipade berghällar ned under sjöns yta. Vi stiga i land 
och vandra in i dalen. Efter 25- 30 meter få vi en Över
blick av det väldiga blockområde, som bär det prosaiska 
namnet: Fläskberge!. Namnet luktar Folkhushållnings- . 
kommission och kristid, så det måste vara av relativt 
färskt datum. Det fläsk, som där blev gömt låg i säkert 
förvar. På eU drygt 1000 kvm. stort område ligga hop
vräkt jäUestora klippblock på så säU, at! eU virrvarr av 
gångar och groUliknande bildningar uppståt!. Men blir 
stum av häpnad inför de väldiga naturkrafter, som här 
rumstera!. Området är väl värt eU besök, men tag inte 

. på finkläderna! Tjocka personer krypa särskilt försiktigt 
genom Fläskbergets labyrinter! . 

Eli intressant kanalprojekl. 

Från eU berg söder om groUorna har man i kvällnin
gen en vacker utsikt över sjöarna Tibon, Skirn och Fogel
sjön. Genom deUa sjösystem var det på sin tid menin
gen, aU kanal skulle byggas. Under droUning Kristinos . 
tid anställdes genom kammarrådet C. Bondes försorg en 
undersökning av terrängen mellan VäUern och Hjälma
ren, och förslag framkastades at! draga en kanal från 
V äUern genom ovannömda sjöar till Tisarn, ned genom 
Skallerudsdalen till Mosjön samt därifrån genom vaUen
draget förbi Segersjö till Hjälmaren. En närmare under
sökning 1637 visade, aU kanalen kunde ledas över släUen 
till Svartån och följa den till Örebro. 

Medan jag lågmält talar med förpaddeln om dessa 
gångna tiders komunikationsproblem, kommer skymnin.. , 

Dovra kyrka 

AUTORINGAR 
(Manne Larsson) Kumla Tel. 350 

Bostaden ankn. 

Försöljer Fisk, Trelleborg, 
Goodyear, Dunlop m. fl. 
bilringa~. Regummeringar 
Reparationer. Reparation 
av Gummiskodon 

Goranteral goll orbete 

lill rörmdnliga priser 
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IJlr~llrÄIILlIL~III~() III IIKIJ~\IILA\" 
Varför skulle 

med en industri
betydligt mindre 
därmed? 

inte Kumla också · kunna ordna till 
och hantverksutställning, när många 
platser med stor framgång lyckats 

Men är inte industrien alltför ensartad för att räcka 
till en någorlunda omväxlande utställning? Härpå kan 
svaras, aU under den gångna sommaren hållits bl. a. 
en utställning i Tibro. Detta lilla municipalsamhälle 
med knappt ett 
par tusen invå
nare har en ännu 
mera ensartad 
industri, näm
ligen möbeltill
verkningen. Ut
ställningen, som 
blott pågick en 
kort tid besöktes 
av stora folk
skaror och läm
nade ett öve r 
förväntan gott 
ekonomiskt re
sultat. 

från de stora industrierna i sydöstra Kumla, med dess 
tillverkning av kalkstensarbeten, gas betong och Emultit. 

Skulle skofabrikanterna bliva allmänt intresserade 
för en utställning, bleve det utan tvivel en omfattande 
exposition där~.frånJ så mångsidig som skotiHverkningen 
numera är. Aven en del småindustri och hantverk 
skulle säkert vara intresserade att utställa. 

Största svårigheten att ordna en utställning i Kumla 

Talet om den 
ensartade in
'dustrien i Kumla 
är för övrigt nu
mera inte längre 
berättigat. Un
der de senaste 
åren har ju upp
stått en framåt-

"Hagaskolan 

ärlokalfrågan. I 
Motala o. på en 
del andra platser 
ha skollokalerna 
välvilligt upplå
tits . Här i Kumla 
är det väl näppe· 
ligen mera än 
H aga s ko lan, 
som skulle kun· 
na komma ifrå~ 
ga. Men denna 
skola lämpar sig 
också såsom ut
ställningslokal. 
Utry.r;nmena äro 
visserligen be
gränsade, men 
skolan är så fri
"beJägen,att stora 
möjligheter fin
nasatti dess när
het erhålla er
forderligtutställ. 
ningsområde. 

gående konfektionsindustri , sysselsättande" c:a 400 per
soner. Dessutom ha vi kravattindustri, cementfabri
kation m. m. och få snart skidfabrik. I en utställning 
kan man med stor sannolikhet räkna med anslutning 

gen smygande, innan vi hunnil taga de sista paddelta
gen för dagen. En flock änder lyfter, en "bimlaget" brä
ker, längt borta på en åker hörs kornkncnren, och från 
skogen kommer ell egendomligt liud, en ringduvas 
kuttrande. Så skrapar kölen mot hällarna " därhemma". 
Tältet kommer upp i en glänta i skog.en. Kanoten vänds 
upp och ned och lägges på stranden så, att inga böljor 
kan nå den, och snart sjunger primusköket sin monotona 
men ändå hemtrevliga sång. När kaffet är kokt och kö
ket stängts crv; blir det så underligt tyst, innan ljuden 
från skogen och sjön komma tillbaka. 

Nu ligger jag där och undrar, om det finns något 
ljuvligare än tältnällerna, när svenska kämpafuror stå 
på vakt utanför tältdörren, medan sommarnattens limmar 
tyst glida hän. Så tänder solen sin altareld och viger 
en ny dag åt blomdoft, fågelsång oc\!. solspel. 
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Kumla Cementvaru- & 
ByggnadsmaterialaHär 
Olof Wiren 

Medlem au Suenska Cem entvaru
fabrikanternas Riksförbund 

Tel. 232 

Utställning i Kumla är ej en så gigantisk tanke, 
som m'ången vill göra gällande. Den tättbefolkade 
bygd, som omger Kumla, är en viss garanti- för att 
utställningen skulle bli välbesökt. Dessutom kan väl 
tänkas, att örebroarna sökte sig hit i stora skaror. Vi 
ha ju vid flera tillfäll~1) besökt deras utställningar, 
varför det skulle vara högst oartigt att inte visa Kumla 
samma tjänst tillbaka. 

Hantverksföreningen i KumIa, som under hösten 
diskuterat frågan, kommer utan tvivel söka förverkliga en 
Kumla-utställning, även om det ännu dröjer några år. 

Rättelse: 
I artikeln . Då rävgrytena i S. Mo'> bytte ägare) har insmugit 

sig ett' par fel , som tarvar rättelse. Å sid, 9 står det, att D. Törn
vall köpte "tomterna av L. J. Johansson i S ö r b y. Skall vara 
S. M o s. Å !'id. 10 anges E. Jonsson som köpare till halva 
Törnvalls område. Köpare var emellertid Edv. Molin. E. Jons
son är T:s närmaste granne i väster, elt förhållande som för
anlett sign.:s misstag. 

Försäljer: 

Cement, takpapp, taktegel, anl:carboard, masonite, 
torex, jonit, eternit, plywood, golv- och vägg-
plattor m. m. samt ,.granitob golvmassa . 



Lars ·Pärssons Blacksta tidningsurklipp • 
I 

En titt i häradsdomarns intressanta samling 

Genom tillmötesgående av lantbr. Gust. Andersson i 
Blacksta har Kumla Julblads utg. beretts tillfälle ,ltt 
genomse framlidne häradsdomare Lars Pärssons sam
ling av tidningsurklipp m. rT). 

Att samlaren av urklippen var i hög grad politiskt 
intresserad framgår tydligt, ty en god del av det sam
lade materialet utgöres av politiska ledare, valresuliat 
och »pressröster», ofta med samlarens egna reflektioner. 
En del .notiser och artiklar berörande kumlabygden har 
saxats, framförallt sådana 
som insänts av märket G. O. 

Lars Pärsson var som be
kant en lyckad versskrivare. 
Därför var det inte mer än i 
sin ordning, att han präntat 
ner en vers å titelbladet i 
den bok, där han förvarat 
urklippen. 

. Var på din vakt,närdu i borgen 
går, 

Det möjligt är, du el 11 t betala 
får. 

Den dag är blid, dl .. du i borgen 
träder: 

Då det skall gäldas råder varga
väder. -

giVit församlingen ett av dess ärorikaste och ädl~ste 
herdaminnen. 

En annan församlingsbo .föreslår restaurering av nedre 
.våningen - gamla sätestugan - och låta den stå kvar 
på sin gamla plats såsom ett minnesmärke från fordom. 
Han hoppas, >att ingen socklonbo kan komma på den 
vilda tanken att flytta stugan till någon utkant av för-

" samlingen t . ex. till Ekebymossen eUer Fågelhaget. Nej, 
skaU en gammal byggnad bevaras som fornminne, 

måste den ovillkorligen stå 
kvar på sin ursprungliga 
plats. Tänken på saken, 
kumlagubbar! Ögonblicken 
äro i dubbel mening dyrbara. 
Auktionsklubban smäller 
snart mot den vägg, inom 
"ilken förre kumlakyrko
herden Frans Mikael Fran
zen diktade sina härliga och 
storslagna psalmer.» 

Ledareurklippen konc'en
trera sig i huvudsak till åren 

En annan m enar, att det 
inte ärså synnerl igen mycket 
att yvas över Franzens dikt- · 
ning, åtminstone inte med 
det nuvarande Kumlas in
ställning till nykterhetsfrå
gan. Så här skriver han: 

Lcu's Piirs{>on pc1 sin oclrcl i BlackstCI »Med den kännedom jag 
äger om Kumlaborna, vågar 

jag tro, att om en präst, sOm till den uppväxande .ung
domen riktade förmaningen: 

närmast före världskriget. Innehållet är 'oftast starkt 
polemiskt. och man förvånar sig mera än en gång 
över, att högern och den borgerliga vänstern så hän
synslöst bekrigade varandra .. Ehur~ lllklippen mestadels 
gjorts från tidningar, som företrädde samlarens egen 
uppfattning,~ så äro de dock av allmänt intresse. 

Det första valresultatet i samlingen härrör sig från 
landstingsmannavalet 1910. Av detta framgår, alt kumla
borna då avlämnade 281 moderata, 565 frisinnade och 
63 socialdemokratiska röstsedlar. Året därpå var det 
riksdagsmannaval, och då hade par~ierna mönstrat större 
skaror eHer resp. 295, 623 och 218 väljare. 

Inte minst intressanta äro de många klippen från 
örebrotidningarnas insändareavdelning hösten 1910. 
Frågan om den gamla prästbostaden hade i och med 
ett kyrkostämmobeslut blivit aktuell. N;gra duktiga 
skribenter drabbade samman och sparade ej på krutet, 
då det gällde att försvara sina positioner. En av signa
turerna tycker, att det är ganska pietetslöst handlat mot 
Franzens-minnet och förundrar sig över, aU det 01.:. 
varande släktet ej har mera vördnad !ör den man , som 

eller: 

Gode gosse, gla~et töm! 
Gärna ser d in flicka 
någon gäng dig ~Iad och öm 
ibland vänner dncka. 

Drick! - och livets väg ej mer 
går igenom heden. 
Se i glaset! och du ser, 
jorden är ett Eden. 

Om vi nu hade en präst, som ej blott sjönge vinets 
lov, ~tan även betecknade nykterhetsvännerna sOln 
dårar -

Dåren, som fäste vid skummet sitt öga; 
.vatten, blott vatten, på Hipparna fick; 

om vi nu hade en präst, som vid bordet förmanade: 

Här lev i sekunden : cch hela ditt hopp 
se fyllas och tömmas - i glaset. 
Här sörj biDa för glaset: om fullt, så töm ut, 
om tomr, sä försänd det att fyllas; 

I·· .. ~~~~:;:· .. · ~~~~~;:~:;····~~~····~~:~~;····· ...... ···· .......... .. ... ! [ .. ~:~~~;; ... ~~ .. ~~~~~~~ ... :~~:;~;~: .. :~~ .. ~~~;.;;~;; .. ~~~.; .. ! 
! Slåisparkare och Sparkskor. Skridskor ! __ ! Kandelabrar i tenn och messing, r o s t f r i a ! 
! Bandyrör. Bandyklubbor och Bollar m. m. !--! Bordsknivar och Galllar samt Förskärare 
! Fickknivar. Saxar. Ljusslakar. . Presentkort ! ! Manglar och Vridmaskiner m. m. 
: .. ............. .. ... ........... .................. .............. ... .. ...................... .... .... .......... .... 1 l ................................ , ............... ... ... ", ................. ..... , ............. , .... , ... .. , .... ... : 
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om vi nu hade· en . präst, som sjöng~: 
Dans och kärlek, sång och vin ~ 
himmelska förening! . 

då fruktar jag nästan, att ·kumlaborna skulle komma 
att löpa till storms emot honom, så att det vore fara 
värt, att man reve ned huset för honom, medan han 
ännu bodde därinne. - Att riva ned dessa föråldrade 
träbeläten, vars enda uppgift är att • bilda gårdstomtens 
figur ' , skulle vara ohederligt. men att riva upp ett 
kyrkostämmobeslut, det är förmodligen mycket akt
ningsvärt! » 

Den impulsive insändaren får emellertid svar på sitt 
opus aven annan församlingsbo , som erinrar om att 
Franzen tillhörd e dc kyrkans 
män, som på sin tid gjorde 
kraftiga inlägg för nykter-
heten, och att de citerade 
stroferna inte skrivits av 
kyrkoherde Franzen utan av 
en ung studerande · Franzen 
och tillhör således hans ung
domsdiktning. 

och känner behovet av att vara till nytta och göra väl 
m ot · lidande ' medmänniskor, ·: därmed -gör sin oförvitliga 
gudsgärning, och att sådan gärning belönas med orden! 
.. Du gode tjä.nare, även i ringa ting har du varit trogen. 
Gå in i din Herres glädje .• 

• 
Ett protokoll från fattigvårdsstyrelsens sammanträde 

den 19 okt. 1917 i samlingen vittnar om, vil~a svårig
heter fattigvårdsst. hade att brottas med under krisåren. 

»Under sammanträdets fortgång inföll skymning ocrr. 
",örl,er. Det blev omöjligt att fortsätta arbetet emedan 
fattighuset var utfattigt på belysning. Det fanns varken 
fotogen, stearinljus eller taljdankar, ej heller späntade 

torrvedssti ckor. Och lika få
fängt var det även att söka 
anordna något ljus från 

Nära tre decennier ha nu 
skridit fram sedan den rätt 
så skarpa tidningspolemiken 
utkämpades om den gamla 
prästbostadens vara ell er inte 
vara. Den blev jämnad m ed 
marken, enligt ett enhälligt 
kyrkostämmobeslut. Vad 
som mest förvånar oss senare 
tiders kumlaiter är väl fram
förallt, att stämmobeslutet 

9(111110 l1ii"(l ch;(/om(/t'~gii,.clen i Söclra S(fnna 
(Hu sel rluer för c:a 40 (j r se(./un) 

»brasans sken .. , därför att 
arbetsrummet saknade den 
därför erforderliga gammal
dags öppna spisen. Under 
dessa :. mörka stunder» blev 
tal om att ajournera samman
trädet till dagsljuset påföl
jande dag. Komme så före
stånd. för fattigh. in med en 
antik pjäs, en belysnings
apparat från svunna dar. I 
avlidna prestdottern Magd. 
NoreJius gömmor hade hit
tats en tredelad brännare 
av bleckplåt, som utgjort 
en s. k. )) na,ttlampa », samt 
en skvät t roV olja. Denn~ 

kunde vara så enhälligt. Så likriktade sk ulle vi väl 
qäppeligen vara i våra dagar. 

• 
Bland samlingarna har utg. även funnit ett par an

teckningar av Lars Pärssoo . Ett av dessa är et t utkast 
till ett tal för prosten Axel P. Falks , Ioo-åriga halvårs
dag' . Förmodligen avses därmed F:s 50-årsdag so m 
kyrkoherde i pastoratet, vilket inträffade 1904 strax 
före hans död. Lars Pärsson betygade den gam le 
prosten fatt igvårdsstyrelsens och de fa ttigas vördnads
fulla och hjärtevarma tack för allt. Han had e haf t 
tillfä lle a tt förstå hur varmt jubilarens hjä rta klappar 
för armodets barn, och att det är väl känt att arbets
kraften räcker långt över de råmärken, som markera 
den presterliga livsuppgiften. Och det är und er nödens 
tecken, som prosten och fattigvårds$t. få mötas och 
se mycken fattigdom och m'örka skuggor bakom den 
glänsande yta, som nu kallas allmän välmåga. Väl 
vetande ~tt ingen genom var:k ra och ädla gärningar 
gör sig förtjänt av att komma i å tnjutande av själsro 
och samyetslugn under em. av sin levnadsdag, tror jag 
dock säkert att det sinnelag, som givit imI?ulsen till 

IIFt)11R JlJLE~ : 
Rökbord. Thebord. Radiobord. Golv

lampor. Läslampor. ViII6löljer. Piede

slaler. Speglar. Mallor, mjuka. Linoleum 

olja hälldes nu på e tt tefat, och på denna lysolja pla
cerades sedan nämnda brännare. Så påtändes det 
egend om liga »tregrenasljuset ' . För nämnden blev det 
ett mäktigt återsken från gamla tid en, livligt belysande 
gångna släk tens förnöjsamhet och ringa anspråk på -
upplysning . . ' Näm ndens ledatnöter sågo ömsom på de 
små blinkande ljuslågorna och ömsom på varandra. 
Slu tligen nä r intrycket av detta säregna ögonblick, a tt 
så oförtn oda t försättas in i en försvunnen tid, något 
minskats vid tanke n på plikten att fortsätta arbetet, 
in såg nämnd en, att den vid denna »historiska upplys
ning » ej kunde erh ålla en riktig syn på föreligga nde 
ärenden. Till följd ' därav framlades förslag, att varj~ 
ledamot skulle satsa 10 öre till inköp av ett stearin
ljus. Så skedde. Och ' lyckades det, att i en stuga på 
' Kumlamalmen , få köpa ett dylikt ljus, varefter sam
man tr. fortsattes och avslutades. Justerat: Ad, Johans
son, L. J. Pettersson, » 

• 
Byggn. på bilden här ovan tillhörde häradsdomaren 

A. G. Andersson. LeabolaJ{ets direktör, . Hugo Anders
soo, och över bibI. Jonas Samzelius äro bl. a. födda i 
denna av äldre Sannabor välkända byggnad. , 

Tel. 149 

AKTlEB O LAGET 

A. KLAESS,ONS MÖBELAFFÄR 
KUMlA 
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När Gillberg och P. G. »sammangaddad'e» sig 
Ett och annat från flydda tiders Kurnla. Samlat . för Kwrlla Julblad 

"Det var mindre partipoli
tiska beräkningar meu mera 
av gemyt och godmodighet 
ledamöterna emellan under 
den tid, då jag kom med 
i de olika municipala och 
kommunala institutionerna", 
yllrar åldermannen i full
mäktige och falligvårdssty
relsen, förre landstingsman 
P. G. Gustafsson, vid eU 
samtal med Julbladets utgi
vare. 

"Nog tycker jag åtminstone 
så, när Jag gör en jämfö
relse. Jag får också säga, 
all jag haft glädjen all sam
arbeta med olika slags folk 
på ell . säll, som -ej lamnat 

P. G. Guslafsson något övrigt aU önska. Men 
nog tyckte mången, all det 

var revolutionerande; när O. L. Gillberg och jag valdes 
in i municipalfullmäktige första gången 1913. Det var 
emellertid inte så farligt, och man vande sig snart all 
samarbeta med oss. 

Man kunde väcka räll så underliga förslag denna tid. 
T. ex. när en av ledamöterna föreslog, all samhället 
skulle avhända sig det stora skogsområdet i norra de
len., väster om järnvägen, för 15,000 kr. Det fanns ingen 
möjlighet all få veta vem som var spekulant, fastän flera 
ledamöter efterlyste denne. Motionären tyckte, all 15,000 
kronor var bra all ha för samhället, och risken all det 
skulle bli försäljning av var ganskiI stor. Gillberg och 
jag komma då överens om aU framlägga var siU för
slag. Jag skulle yrka bordläggning för vidare utredning 
och Gillberg rent avslag. Det blev bordläggning, och 
frågan kom inte fram förrän efter flera år, då fabrikör 
A. ·G. Andersson erbjöd sig all köpa vissa delar av om
rådet för 30,000 kr. Då gick det lällare all enas, ty det 
var ju bra beta!! den tiden. 

1919 kom jag med i Ic;mdstinget och i kommunalfull
mäktige. I falligvårdsstyrelsen hade jag då redan vari! 
med några år. Inom municipalnäntnden och även i be
redningsavdelriingen samarbetade jag med bl. a. P. J. 
Carlsson, Arvid Olsson, A. G. Andersson, Erik Olsson 
och August Almblad. Jag vill påstå, all samarbetet var 
det allra· bästa. Visst skar det ihop sig ibland, men vi 
voro lika goda vänner för del. Präktiga och kloka ka
rar, som respekterade min många gånger avvikande 
mening i olika frågor. Almblad hade stor förmåga all 
skriva protokoll över sammanträden och utredningar, 
och det var mycket sällan någon anmärkning gjordes. 

Under mina första år i falligvårdsstyrelsen kunde det 
inte hjälpas, all jag kom aU förfäkta åsikter, som gub
barna inte ville höra talas om, I. ex. då jag föreslog, all 
minsta underhållsbidraget pr månad skulle vara 5 kr. 
Tidigare hade man lämnat hjälp in natura men under 
kristiden, då alla spannmålslager voro länsade, utgick 
hjälpen i kontanter. En av de mera hetlevrade ledamö
terna tyckte, all jag skulle inte stifta några nya lagar i 

Välkomna och köp 

Beställningar av KRANSAR och 
BUKETTER mollagas 

Tel. Affären 313, Trädgården 253 
".- _ _ o - 0 _ -'0... • . . 

falligvårdsstyrelsen: Jag svarade honom, all med ell 
par kronor i månaden kan ro an inte leva på. 

- Det är inte meningen heller. 
- Ja menar, all man inte heller kan dö på del. 
När åldermannen Johan Larsson i Vesta fyllde 70 år, 

var falligvårdsstyrelsen inbjudna till middag i Örebro 
av hans son, dir. Johan Behrn. För många av ledamö

· terna var det en högst ovanlig miljö, de hade hamnat i. 
. Damerna voro mycket lällklädda. Jag minns, hurusom 
Adolf Johansson i Ekeby ullryckte sin förtrytelse med 
följande ord: 

- Damerna äro j:u. nakna, och så ska vi hederliga 
bönder behöva se dem så där utstökade: 

Nästa år kan P. G. Gustafsson fira 25-årsjubileum så
som ledamot av municipalfullmäktige. Räknar man till
semmans alla hans kommunala uppdrag, överträffas 
han väl näppeligen av någon kumlabo. Det må på 
denna neutrala plats vitsordas, all P. G. sköll sina upp
drag på ell sätt, som hedrar honom. Ingen har väl offrat 
så mycken tid ' på allmänna uppdrag som han, och få ' 
äro de som mera intresserat och plikllroget fullgjort dem. 
Vad som förvånar är, all inte P. G. blivit riksdagsman. 
Han skulle säkert gjort sig bra som riksdagsfarbror .. 

Skatteuppbörden, . 
som sedan långa tider tillbaka vari! förlagt till det gamla 
kommunalrummet vid kyrkan, har som bekant fr. o. m. 
i år övertagits av postverket. Den stora allmänheten är 
säkert nöjd med det nya uppbördssälleI. För tjänste
män och andra, vars löner utgå pr månad, har den ut
sträckta uppbörden utöver månadsskiltet hälsats med 
särskild tillfredsställelse. Men även det gamla sället 
med uppbörden har sina sympatisörer. Nog kunde det 
hönda, isynnerhet vid februariuppbörden, all skallebe
talarna fingo vänta en stund, innan de blevo av med 
sina slantar. Men i stort sell gick det friktionsfrill. 

Vid det långa bord~t sullo 'eli halvt dussin mannar, 
som voro väl beprövade med uppbördens olika detal
jer. Längst ut på högerkanten: sall gamle men ungdom
lige P. G., alltid glad och vänlig, ordnande debetsed
larna. Vid bordets mill befann sig den ofta slagfärdige 
Z-v, som hade en ovanlig förmåga all hålla tillgång och 
efterfrågan på skiljemynt normal och med säker person
kännedom. Och all all! skulle tillgå raskt och ordent
ligt, det svarade den godmodige kommunalnämndsordl. 
för, som nog var en präktig husbonde, bara han inte 
hade så föråldrade ideer, då det gällde kamraternas 
avlöning, Många av dem, som vid det stora bordet 
klagade över de höga skallerna, hade den uppfallnin
gen, all uppbördsgubbarna själva lade embargo på en 
del av de stora sedelbuntarna. Avlöningen utgick in 
natura, d. v. s. förmiddagskaffe och middag. Vid de 
tre stora uppbörderna förekom bakelse till kaffet, men 
vid uppbörden ·av pensionsavg. var" doppet" enklare. 
Drickspengar förekomma ej. 

Emellertid var det roligt all vara med vid uppbör
den. Församlingssalen var synnerligen lämplig för ända-

. ERNST ERIKSSON, KUMLA 
Handelsträdgård och Blomsteraffär 
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målel. Här !runde de väntande få' bänka sig och ul
byta 'sam!al med vämier och bekanta nån socknens 
olika delar. Sedan de allmänna stämmorna numera 
nästan avskaffats, bjudes inte så många liIlfällen, då 
man på mera vardagligt sätt kommer samman. 

Den gamla ·kommunaluppbörden skall nog leva kvar 
i mångas minne, även sedan posten tagit hand om den. 

De första municipalfullmäktige
valen i Kumla ' 

hölls i dec. 1913. Valet förrättades i tvenne omgångar 
och valdes lio ledamöter varje gång .. Endast tvenne 
partibeteckningar förekommo, nämligen "De förenade" 
och: "ArbetareparIiet". Förstagången valdes: Grossh. P. 
J. Carlsson och Erik Olsson, fabrikörerna A. G. Anders
son o. C. G. Ström, 
kakelugnsm. C. 
H. Svensson, fjär-
dingsman E. D. 
Arbin, handl. G. 
Andersson, sme- ~ 
den C. V. Olin, 
skofabriksarb. A. 
Arsell, och O. L. 
Gillberg ... den sist
nämnde vald på 

. 'Arbelareparliels' 
lista, som samla
de 106 röster me
dan 'De' förenade' 
mönstrade 834. 

gynnsam..för grävningsarbetet, som pågått ufan avbrott: 
oberäknat en Jij,m slrej!runge på ' någon dag: . 

Del var i mai månad 1914, som avlal träffades om 
vallenJedningsverkels anläggning, med firman AB. Sana 
i Malmö. Kostnaden för lornel och närmasie lednings
nät beräknades till 57,400 kronor. De som denna lid s!yr
de och slällde med munJcipen genornlörde den stora 
anläggningen i en synnerligen behaglig lid. Sedan kom 
ju världskriget med åIIöljande varubrisi och·oerhört upp-
skruvade priser på all slags materiell. " . . . . 

»Har du nånsin ~ett en flintskallig 
bonddräng?» 

Om stinsarna vid Kurnla slation har under mens lopp 
skrivils ålskilligl. Innan KumJa fick eget postkontor, ul

lämnades posten 
å järnvägsstatio
nen. Stinsen Blo
men, som under 
många år hade 
ansvaret härför, 
berättas ha vari! 
en skicklig tjän-
steman. Sin bi
tjänst skölle han 
som den dukti
gaste poslrnästa
re; och mången 
beklagade post
verket, då Blo
mens "postmäs
tarlid' ulgick i o. 
med inrättandet 
av eget postkon
tor i KumJa. 

Vid del andra 
valel samt "De 
förenade" 879 och 
" Arbelareparliet" 
176 röster. Valda 
blevo: Kassör A. 
Almblad, skoh. 
L. J. Pellersson, 
handl. J. w. Jo
hanson, gårdsäg. 
Johan" Persson o. 
Erik Nysled!, kas
sör E. Samzelius, 

. Parti (rd n HäIlabrouet 

Slinsen Roos 
var en robust na
tur, som inte pre
cis ansträngd e sig 
med den vackras
te svenskan i sin 
konversation. 
'Den råa massan', 

stationsk. H. Ohlsson, bodkarlen P J. Norell och disp. 
Aron Pellersson sam! lägenhetsäg. P. G. Gustafsson, den 
sistnämnde vald av "Arbelareparliet". 

Vid valen avgåvos resp. 85 och 99 godkända valsed
lar. Veilel skedde, som 'bekant, under den 4Q-grad iga 
röslskakms Iillämpning. 

Av ovannämnda peJsoner är det endast tvenne, som 
ännu lillhöra fullmäktige, nämligen E. Samzelius och P. 
G. Gustafsson. 

»Nu ha vi halva t joget skofabriker 

i Kumla 

och det är vackert så', kväder en 'nolismeddelare 1914 
till örebrolidi>. Han fortsäller: 

"Vallenledningen börjar nu bli färdig, och del aV le
gel uppförda tornet är redan under lak. Del lar sig bra 
ul och dominerar hela öslra kumlaslätten och en god 
del .av den västra. Som ulsiklslorn är del ypperlig!, och 
med en. god kikare kunna kumlaboma se vad örebroar
na ha för sig. Den torra sommaren har varit mycket 

r 

var ofta ett av 
hans ulIryck, följt av kraftiga ·svordomar, då han 
ville betygsätta kumlaungdomen. En gång bekla gade 
sig en av Roos vänner för all ha blivit flinIskallig. 

- Var inte ledsen för det du, tröstade Roos honom, 
ty det är ell lecken på bildning . . Har du nånsin sell en 
flinIskallig bond dräng ? 

En fanjunkare C , vid Sannahed skulle en dag tillsam
mans med fältväbeln' 'resa till Örebro för all villna vid 
krigsrätt. Just framkomna till KumJa bangård, som skym
des av dåv. godsmagasinet, sågo de till sin förfäran, att 
tåget salle i gång. De hoppade skyndSam! upp på tå
gel. Slinsen observerade della och stannade tågel. De 
båda underofficerarna åtalades och instämdes tillIinget 
i Hallsberg. ' . : . 

Länsman w' elin yrkade på, all de skt~le åläggas bö
ter med 60 kr. vardera. Dessa opponerade sig emeller
tid och förklarade, all . deras närvaro vid krigsrätten i 
Örebro var nödvändig; och något annal sätt fanns inte 
all komma di! på kallad' lid. Domare Geijer försvarade 
de anklagade och ansåg, all de gjort-sin skyldighet, men 
della ville inte ' länsman Welin och nämndemannen gå 

J IU IIL liK IIL A~ liP liP A~ liR. både nyttiga och mer lyxbetonade, 
både för gommal och ung, både otroligt billiga och dy
rare, ha vi i rikt urval. Kom iri i dag och välj i lugn 

\.. och ro, innan den värsta brådskan börjar! 

I(IJILILIIBIIEI2f7~ EHJ2. (A. Thyrman) 
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med på. Det stannade emellertid med 10 kronors böter -
för vardera. 

Det egendomliga med nämnda krigsrätt var, aU så
väl dess ledamöter som de anklagade och vittnena 
åsamkades böter. Rällen för all den ej förfarit rikligt, och 
de båda underofficerarna för all de dristat· sig all springa 
upp på ell i gång varande tåg. 

De förr beryktade »Kumlachiffon-
leerna» 

(randiga nallsäckar med lilrar) ha på senare 'lid ulbytts 
mol skokarlonger, påslår en referen! 1914. En person 
kom nämligen häromdagen med tågel från Örebro med 
en ny vacker kartong under armen och gick med späns
tiga steg fram och åter på perrongen, som om han ve
lat visa, 'all han köpl nya skor. Men skorna voro tunga, 
bollen brasl och i marken damp .- 2 liIerbuteljer, som 
gingo i kras. Modfälld ' över molgången skulle" skohand
laren" ge sig av men stölle på inspeklorn, som med barsk 
rösl befallde honom försl plocka bor! glasbilarna, vilkel 
även skedde under allmänhelens munlerhet. 

I våra dagar har man väl näppeligen en skokartong 
lill all magasinera den "buleljerade julglädjen", som en 
ironiker skreven gång. Fast man nu ha ännu vackra
re kartonger. 

Erik Jonsson i Ekeby 
hade e n . gång åtagit sig uppdraget all ordna med etf 
nykterhetsmöte i Mosås. Han hade nämligen en be
kant lantbrukare där, som var villig alt ta emot både 
Erik Jon's och talaren. Före mötet blevo de bjudna på 
kaffe av värden, som sedan gjorde dem sällskap till mö
leslokalen. Han syntes f. ö. mycket intresserad av för
kunnelsen och biträdde även efter föredraget med kol
lektupptagningen. 

När Erik Jonsson och talaren ·gjorde sig beredda all 
återvända till Ekeby, bad mosåsbon all få bjuda hem 
dem på en bit mat, vilka dessa tacksamt accepterade. 
Värdens kära hälft var inte ovetande om del förnyade 
besöket, ly ell frestan.de smörgåsbord var framdukat, då 
mötesdeltagarna åter inträdde i hemmet. Samtalei rör
de sig till en början om kvällens möte och intrycken däri
från. Plötsligi reste värden på sig och gick bor! till ell 
skåp och hämtade fram en brännvinsflaska, som han 
slällde på smörgåsbordet och bad sina gäst;n all la för 
sig. 

- En må inle förundra sig över, alt. vi blev snopna 
över hans beleende. Själv skämdes jag för all min vän 
inte mera lagit intryck av föredraget och all bära sig så 
plumpigt åt, säger Erik Jonsson, som själv berä!!at om 
händelsen. 

, Nota-Skrika, och . Målare-Lasse>" 

.De gamla originalen försvinna mer och mer. Men 
hur del är, så leva de kvar långt efter sedan de gåll 
bor!. 

"Nota-Skrika" var elt sådant original, som de äldre 
kumlaborna kunna beräIla många historier om. Han sä
ges ha varit västgöte. En lid var del mycket vanligl all 
västgötama kommo hit på våren och sysselsaltes med 
dikesgrävning. Såvar det ock med "Nota-Skrika". · När 
telefonen gjorde sil! inträde i Kumla, så var "Nota-Skri
ka" mycket intresserad. Vid sina brödinköp hade han 

_. för vana ~ att gå in till 
handl: Larsson och ringa ',. 
upp affären, som låg- all
deles intill och fråga, om 

. det fanns några limpor. 
I likhet med sotare Sa

lomon, som skildrades i 
1933 års Julblad, sökte 
han natthärbärge var som 

. helst. 
En nall tillbragle han' 

i stallet hos en åkare i 
samhället. På morgonen 
väcktes han av, all drän
gen svor och domderade, 
för all han ej fick kaffe, 
innan han startade posl
körningen till Götabro. Då 
anmärkte "Nola-Skrika" : 
Gå till bryggerielo. drick 
vört dä ä dä goasie ja vet. 

En gång åkle han på 
lågel förbi Sannahed och 
fick då syn på skoIlval
Iarna. "Här har jag gjor! 
många fjät", sa "Nota- Runstenen i Vesla 
Skrika". Han hade näm-
ligen varit med om grävningen av vallarna i Sannahed. 

Dessa väslgölar berältas ha haft olroligl små fordrin
gar på .liyet. De sköll~ om sin kosl själva, och den be
slod av s,ll och polaIls och ofta endast av pOlalis och 
sall. Från mejeriet hämlade de skummjölk och hade 
någon gammal gumma all baka deras bröd. 

"Målare· Lasse" är ell annal original, som också gjor
de sig bemärkl för ell vagabondsliv. Han var en ulom
ordentligl skicklig hantverkare, som också flitigt efterfrå
gades i orlen. Ja, han berältas ha haft konsinärliga an
lag. 'Men spritlörslen hindrade honom all göra sig gäl
lande. Han kunde eljesl haft del goll ställt. En dag 
fick han ell brev från Jönköpi\lg, i vilkel meddelades aft 
han få!! ärva .en släkting. Nu ville vederbörande veta 
om "Målare-Lasse" ville sälja faslig helen eller om denne;; 
skulle få lillväxa i värde. Men "Målare-Lasse" skrev lill
baks : "Sälj skräpel" . Och så fick han förmyndare, men 
han fick ingen ro förrän Lasse plockat ut alla slan
larna. En dag skulle han till cellfängelsel för all avljä
na böter för fylleri. Nu var del förbjudel all medlaga 
vare sig snus eller tobak. Men "Målare-Lasse" kunde 
ej vara ulan sin lobak. Kommen lill Örebro hittade han 
på alt sno en lobaksslång om lårna på vardera folen. 
På så sält såg han ganska ofärdig ut på vandringen lill 
cellfängelset: "Målare-Lasses" smuggelknep upptäcktes 
när han skulle bada. Han bad så bevekande all få he;; 
sina lobaksslänger kvar, ly eljesl skulle han inle kunna 
ulhärda vislelsen å fängelset. Och vederbörande lät 
"Målare·Lasse" behålla smuggelgodset. 

En skofabrik I ValJersta 
ville man ha 1914. En insändare i en örebrolidning på 
stå r, all del finns många handskomakare i Vallersla, som 
ej längre kunna forlsälla med handskomakeriel och på 
grund därav bli ulan arbele. En del ha redan måst sö
ka arbele i Kumla, men di! är för lång väg alt gå. 

Cykeln var förmodligen inle ell 'så allmäni forlskaff
ningsmedel nämnda lid. Och regelbunden bussirafik 
drömde välingen Vallerstabo om den liden. Inle ens E, 
Gustafsson. 

Skrivställ , Album, Ramar, Portmonnäer, Plån-

böcker, Almanackor, Kalendrar, Jultidningar 

Tavlor, Reservoarpennor, Grammofonskivor m.m, 

Ör olltid välkommen 
96vo 

, Dohlwitz Bokhandel 
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!Bland pliggskomdkare och gesäller 
•• 
:I .K.w mi a Frans Widlund berättar om det glada gesällivet 

! 
! 
J 

· I~ 

! 
! 

/ 

v 
1· 
I 

för 

GesiiIlenw som "res(lnde" presentera sitt c1k 

En snörik februaridag fick Julbladets utgivare besök 
aven gammal skomakaregesäll från handskomakeriets . 
glansdagar. Han presenterade sig som Frans Widlund 
och torde inte vara så obekant för åtskilliga kumlaiter. 
1936 års julblad hade mycket intresserat honom och 
särskilt då skildringen »Från handskomakeriets jovia
liska tider». Widlund, som själv var med under om
skrivna tid, funderade på, om han inte ur siu eget 
minnes fatabur kunde plocka fram några hågkomster, 
som ännu inte blandats med trycksvärtan. Han be
slöt sig ' för att nedskriva vad han mindes från de 
glada dagarna i det lilla Kumla tillsammans med en 
grupp gesäller, vars dopnamn voro föga kända. Så 
mycket mer kända voro deras många gånger fruktans
värda smeknamn. 

Vi låta nu Widlund själv berätta. 
Jag konditionerade i Kumla första gången 1898. 

Sedan gjorde jag en vandring i vårt avlånga land 
.men kom snart åter till Kumla. Ty vi gesäller triv
des så bra i Kumla, ty här fanns både billig och bra 

. mat, ja dess like fanns inte på annan plats. Skomake-

KurrJla Julblad 

riet var ett trevligt jobb. Men man måste göra 
ett snyggt arbete. Det hände rätt ofta, att gesällen 
kunde få ' lappen av »Skutten' (mästarn) redan 
efter första paret. Och det var ju ingen rekom
mendation. I regel var det nya skor, som vi gjorde. 

, Skuttarna » fingo inte så mycket med av vinsten 
på varje par skor, men i alla fall lyckades 'de få 
ihop till en kåk. 

, 
flumor på gästgivaregårn. 

Arbete saknades aldrig. Ville man flytta på sig, 
fanns det alltid s. k. ,räddningshem. lite överallt 
i socknarna. En gång konditionerade jag i ett dy
likt hem, kallat »Djävulsön Jo, i Hampetorp, Lännäs. 
På "gästgivaregården serverade " man öl endast till 
resande. En söndag lånade vi oxen av .. Skutten », 
som även hade ett litet jordbruk, och spände för 
dyngåket och åkte till gästgivaregården för alt för
friska oss. Serveringsflickan kände emellertid igen 
oss och menade, att hall hade inte rätt att servera 
andra än resande. Vi pekade då på vårl åk. Då skrat
tade den lilla tjänsteanden hjärtligt. Och det kom 
snart dricka fram. 

Struntar i stuten och följer med. 

>Myggan . och »Snurrkalle> skulle en dag lämna 
skomakarsamhället och ge sig ut på luffen. Vid · kyr
kan mötte de en bonde, ledande en stut. Gesällerna 
bjödo bonden ur den medhavda pluntan. Denne blev 
så småningom mer intresserad av gesällerna än av 
stuten. "»Ni tycks ha bra mycket roliare än ja har det, 
så ja struntar i stute"n och följer me er». 

Fllcktips: »Vem var fulastP" 

En " an nan gång voro »Avgrunds-Pettep och »Dö
dens fadder ' på luffen norrut från Kumla. De voro 
precis inga skönheter, som man kan " förstå av nam
nen. Likväl komma de under vandringen i tvist om, 
vem som var fulast av dem . När grälet artade sig 
till att bli alltför allvarligt, så fingo de syn på tven.ne 
flickor. »De ska få avgöra't . , föreslog >Dödens fad
der» . . Flickorna voro ' Iite blyga och ville ej bry sig 

till billiga priser finner Ni bäst genom 

besök i 

IIIIlID Il tt11~~I IIIII~ ~ ~ 1IIIIf 1111Ile IIIIII~ lllllrlllllll ~ ~· IIIIE~ 
Tel. 522 Märta Wigerell 
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Qm dem. , Men för att komma ifrån de or,oliga gesäl: 
lerna fanns ,ingen annan utväg än att fälla utslaget. 
Och så pekade båda på >Avgrunds-Petter .. Grälet 
upphörde genast, och de båda kumpan, rna vandrad e 
vidare mot Örebro. 

'''Lunkan är säker som ett lås". 

Liksom i våra dagar hämtades brännvinet från Öre
bro. Gesällerna skramlade till gemensamma inköp. 
Att hämta den begärliga varan var inte vem som helst' 
betrodd till. En gång fick »Lunkan ' detta förtroende. 
De törstiga kamraterna fingo vänta länge och väl, in
nan något livstecken hördes från »Lunkan ». Efter fl era 

I , 
. , I 

till våra uppriktiga vänner, Pastor Falk sa själv rätt 
ofta: ' Gesällerna äro mina vänner» . . Han bjöd oss 
till sitt hem och ordnade även mw fe~ter på olika 
ställen. En gång ordnades en fest för ossd Johannes
kyrkan. När en av mästarna höll tal, reste sig »Lun
kan" och sa: 

- Pastor Falk har en så liten rar fru, henne vill 
vi höra istället. 

En gång voro några av oss samlade på järnvägssta
tionen. Pastor Falk och grossh, P. J. Carlsson gick 
och väntade på tåget. När Falk fick se oss, kom .han 
och hälsade, tog upp en liten . anteckningsbok och frå
gade oss om våra smeknamn. När han kontrollerat, 
att han had e dem ,mtecknade förut, skrattade han, 

l' 
Falk samlade vå-
ra smeknamn i 
en särskild bok, 
ty dem hade h an 
ju inte i kyrk
boka. 

Långt efteråt 
hälsade jag på ' 
hos Falk i Ving
åkers prästgård. 
Han blev mycket 
glad å t mitt be
sök och talade 
med nöje om 
sina gamla vän
ner, gesällernå i 
Kumla. 

När vi en dag 
rumlade om i 
Präsjudden (mitt 
emot smedjan) 
fi ck vi besök av 
länsman Welin. 

dagar kom han 
dock åter till de 
förbittrade kam' 
raterna. Han ha
de inte ~unnat 
vänta att öppna 
kuttingen i »gla
da vänners lag :t 
utan frestades att 
omedelbart ta sig 
en tår. Och det 
blev så mycket, 
att han rätt på
struken gick in 
till polisen i stan 
och talte om, att 
»Lunkan» var i 
stan men tänkte 
inte nu avtjäna 
några. böter utan 
ämnade komma 
in och betala 
dem kontant, för 
»Lunkan » är sä
ker som ett lås. 

Gesiillema med dr./1 fa stbundne "Myggan" i "Y"um(ens park" Han bad oss ·att 
hålla till i hans 

Polisen tvivlade emellertid på denna säkerhet och 
tyckte, att »Lu nkan » kunde stanna nu, när han ändå 
var i stan. ~ , 

»Lunkan» var trots denna svårförlåtliga förseelse 
gesällernas finansminister. Kanske mest för att han 
hade en enastående förmåga att skaHa pengar. Rätt
fram, so m han alltid var, gjorde han en gång ett för
sök hos inn eh. av det gemensamma spistället med 
följande ord: 

Godda på dej, hederspladaska, ska du låna » Lun· 
kan » 5 kronor, för nu är »Lunkan » på trumf. 

Nej, du, den här gången får du inga pengar. 
Ja, då är du ingen hederspladaska heller. Då 

går ja till en annan käring, sa »Lunkan » och gick. 

Präst och länsman - våra vänner. 

Pastor J ohannes Falk och länsman Welin räknade vi 

Elektriska 

skog i stället, »ty godtemplare och läsare ha anmärkt 
på, att jag . inte håller efter er tillräckligt ». Då var 
det en av oss som tyckte, att Welin talat så bra, att 
vi måste hurra för honom. Och det gjorde ·vi med 
känsla och övertygelse. 

- Ja, ni är omöjliga, var allt vad den godmodige 
länsmannen ,kunde svara sina vänner. 

Många skåningar bland gesällerna. 

Det fanns tvenne grupper av' skomakare: pliggskQ-

makare och gesäller. De förstnämnda voro i regel 
infödda kumlaiter, medan de andra voro »utbölinga['J ; 
mest skåningar. Dessa höllo styft på yrket. ' Pligg
skoma karna älskade' fina kläder, Båda grupperna um
gi cks med varandra, men sämjan var inte alltid så 
idea lisk. 

Telefoner: 202. 106 

Maskin- & Belysn i ngsbolaget 
Utför alla slags installationer för kraft och lyse 

Försäljer all slags elektrisk material och armatur 
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Landsortsupplagan av Stockh.-Tjdn. var gesällernas 
livorgan, som man läste framförallt därför att tidningen 
i ett enda n:r kunde ha ända till ett tjog annonser 
om lediga platser föl' skomakare. 

"Myggan" och ölkorgen. 

Gesällerna voro stora förbrukare av öl, när de voro 
i festtagen. En dag voro vi samlade i :t Trumfe~s 
park . (Burensparken, som numera styckats till tomter) . 
• Myggan >, som fastän liten till växten alltid skrävlade 
om. att han var stark, hade slagit sig ned vid en öl
korg. Nu hittade en av de upptågsrika gesällerna på 
att spela . Myggan . ett spratt. De band honom vid 
en av tallarna och ställde ölkorgen så nära honom 
å h o ' s att an nadde den med fingrarna, dock utan att 

kunna gripa någon av de begärliga flaskorna. Och så fick 
»Myggan , sitta och känna sin litenhet, medan hans törs
tiga kamrater • halsade . d,en ena flaskan efter den andra. 

En annan gång, då vi hade samlats i Wirens lada 
i Via, kom »Myggan .. och 'frågade oss, o'm vi hade 
något att läska oss med. Men vi hade ingenting. 

Då går ja hem till verkstan, för där finns en hel 
kutting. Farväl! 

Vi missunnade -Myggan .. detta och voro eniga om, 
att ska vi vara uta'n, ska också -Myggan .. vara det. 
>Myggan» fasttogs, byxorna drogas av honom · och 
gömdes: Först i kvällsmörkret lämnade . Myggan » 
Via för att skynda till verkstan. Då hade han inte 
lust att fimaka på brännvinskuttingen. Men arg var 
han, och det hade han ju anledning till. 

En fruktansvllrd almanacka. 

Ett utdrag ur gesällernas almanacka kan måhända 
intressera en och anmm , Av de många kostliga 
gesällnamnen minns jag följande: 

Snus-Lunkan, Snurr-Kalle. Myggan, Dödens fadder 
Snörlivet, Bobrikoff, Blomman, Korsnäbben, FÖlungen: 
Avgrunds-Petter, Klackjärnet, Hårfager, Vackra Ström, 
Blac.ka Ström, Lappen, Kursa' Kalle, Hagelpungen och 
Sylhäftet (två bröder från Uppland), Koa och Kalven 
(två bröder), Japanesen, Pigtjusaren, Arma barnet 
Släktingen, Kapten och Majorn (två trumslagare frå~ 
Axvall), Trubaduren, Långkatkesen, Junke på Lille, 
Stor' Svarte n, Kulan, Kalle Satan, Herrskapet, Telegral
N~sse, Gris-Nisse, Lindebarnet, Prästson; Boxkalven, 
L,II-0Ile, Snoken, Gesällkväsaren. 

En gesäll föreslog vid ett tillfälle, att vi skulle sända 
in våra namn till akademins almanacka. Vi voro dock 
eniga om, aU det fanns så många tokiga .namn i de
ras almanacka förut, så det räckte bra till utom våra. 

De flesta av de oroliga men i regel godmodiga gesäl
lerna ha för länge sedan gått ur tiden. 

Frans Widlund. 
111I1SI ,". av Maj Buren. 

»Jor'kur'a» i Sörbyskogen. 

. I västra kanten av Sörby skog i Kräklinge på norra 
Sidan om vägen, som går från Sörby över skogen och 
mot Hörsta, kvarstod för omkring 25 år sedan en li
ten stuga, som vanligen kallades »jor'kur'a». 

Varför fick stugan den benämningen? Jo, därför att 
den, som byggde stugan, fick löfte på avgiftsfri bygg
nadsplats samt att få uppodla en liten jordbit att sätta 
potatis på med det villkoret, att han skulle ge bosta
den formen aven jordkula. Så var byggnadsplatsen 
ordnad, och mannen begynte uppföra sin bostad. Där
~id gic~ han tillväga på så sätt, att golvet kom att 
hgga VId pass en aln under markytan. Ovanför upp
fördes väggar av trä så pass höga, att avståndet från 
marken till takfoten var ungefär 3 alnar. Materialet 
till taket bestod av näver och torv, som allmänt an
vändes som takt~ckning den tiden. 

Den lilla stugan hade endast två rum, varav det ena 
utgjorde boningsrummet och det andra var på samma 
gång förstuga och ett litet utrymme för div. saker. 
Boningsrummet hade endast ett fönstt:r, som hade sin 
plats .. på västra gaveln. En stol och en soHa på södra 
langvaggen, ett bord och en stol vid den västra samt 
en . säng vid den norra väggen och ett litet väggskåp 
utgjorde hela möblemanget. Dörren och spiseln upp
taga östra väggen. Under golvet fanns en grop, men 
vad den var avsedd till saknar sign. kännedom ·om. 

* 
En annan husvill person, som också gjorde anhålJan 

hos några bönder att få sätta upp en liten stuga' på 
skogsmarken, hade icke lika god tur. Vart han än 
vände sig, fick han ett bleklagt nej till svar . . Slutligen 
nödgades han uppgiva allt hopp, men då lär han ha 
yttrat: • Ja ska bygga mej e stuga på månen, å så 
se'n ska ja göra mej en stege å gå ner på de-n så 
nära jorden, aU bönnera kan höra va ja säjer, å då 
ska. jag säja dom nåra riktigt. fula ord å se'n skynna 
mej opp .. ,gen .. > Han skulle da fått till svar: »Det går 
nog sa for dej, Lasse, att du kommer i. fattighuset till 
sist.» »Ja, inte ä ja ledsen för dä », svarade Lasse, 
. ty då ska jag spela te mej fattigdelen å allihop, som 
ä där .. Sehd. 

%Zj(,eo/j OamOZ0ezinf 
REKOMMENDERASI 

ALLT INOM YRKET 

Telefon 192. Bosladen 440 
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Oscar Emrich 

Min första höst i Kumla 
minns jag såsom mycket 
våt och blåsig. Gatorna, 
om man kunde kalla dem 
så, vore nästan oframkom
liga. Lermodden var djup, 
och galoscherna hade stor 
benägenhet att fastna i den. 
Icke ens Hagendalsvägen, 
samhällets storgata, kunde 
yvas över att vara mycket 
bättre. Men mest svårtra
fikerad var dock vägen vid 
södra järnvägsövergången. 
Där tarvades sannerligen 
långstövlar under novem
berrusket. Men så haae 

ännu inte de långskaftade skodonen ratats utan an
vändes av såväl ung som gammal. 

"Springer som galningar på 
läsarnas möten." 

Min bekantskapskrets i Kumla inskränkte sig till 
tvenne personer, båda västgötar. Den ene var hant
verkare medan den andre tjänade handelsbranschen. 
Jag sporde först hantverkaren, vad han gjorde av sin 
fritid. . 

- Här är. det enformigt värre, må du tro. Hade 
Inan inte motboken och kortleken, då vore inte liv
hanken mycket värd. Värst är det om söndagarna, 
innan stockholmstidningen kommer. Se 'n sliter man 
sofflocket resten av . da'n. Folk springer .som galningar 
på läsarnas möt~n, och nästan hela Kumla är nykter
hetsfantaster. Så det är ' inte så ljuvligt att bo i en 
så'n här håla. 

Vid söndagsmiddagen refererade jag samtalet för 
min yngre, mera jämnårige vän. Han hade inte varit 
kumlabo mer än en kort tid men trivdes redan bra. 
Fast han medgav, att det var lite skillnad på naturen 
i det flacka Kumla och den idylliska vätterstaden. 

- Men vad har då Kumla att bjuda sin nye sam
hälJsmedlem första söndagskvällen? 

- Följ med till Natanael. Metodisterna ha möte 
<lär. Socialistagitatorn P. skall tala om sin omvändelse. 

Lokalen var full till bristningsgränsen, då en ung 
man med ett fördelaktigt utseende inledde mötet. 

-: Det är församlingens predikant, viskade min 
kamrat. 

LANTBRUKARE! 
Kom ' ihdg att "Utsädesbolaget" 
är bästa inköps- o. Försäljningsställe 

Från idyllisk vätterstad till 

det flacka Kumla 

Sedan pastorn presenterat P., började denne vittna 
om sitt avfall från materialismen, tack vare frälsning
ens underbara nåd. Han tycktes inte ha den minsta 
svårighet att finna sig tillrätta på den nya »plattfor
men ' utan utlade texten med .. övertygande säkerhet. 
Jag minns inte mera av hans tal än att han manade 
sina kamrater att följa hans exempel. 

Predikade och grät på 
samma gång. 

Ty det starkaste intrycket denna kväll gjorde dock 
försanilingens pastor. Hans predikan var inte blott 
välformad ).ltan framförallt så känsligt lagd, att den 
grep lyssnarna djupt. Vad han kunde predika, den 
begåvade Oscar Emrich! Och även sätta unga kvinno-
hjärtan i brand. . 

Några dagar därefter träffade jag åter min vän, som . 
föreslog att vi skulle göra sällskap till Johanneskyrkan 
.och vara med på Hjälptruppens insamlingsfest för be-
hövande till jul. . 

- Det är samhällets största frikyrka och mitt and
liga hem. Och så får du höra vår pastor. Men vi 
måste gå i god tid, ty det blir mycket folk. 

Tusenlapp I kollekt. 

Det var också gott om folk i kyrkan, när vi en 
halv timma före den utsatta tiden togo plats på del) 
rymliga läktaren. Folk strömmade oupphörligen till, 
och snart voro alla platser upptagna. 

- Hur mycket folk är det nu? frågar jag. 
- Omkring 70Q. 
En ung man träder fram 

till predikstolen och medde
lar programmet för kvällen 
samt förrättar bön. 

- Var det pastor S.? 
som du talade om. 

Under det min vän be
jakar frågan, börjar det bli 
oroligt i bänkarna nere i 
salen. Det är sångarna, som 
skola 'fram till orgeln. 

- Har ni så stor kör? 
- Alla är ändå inte med 

i kväll. Dessutom ha vi 
stråkkvartett och sträng
bandet, som vi få höra om 
en stund. J. G. Sundberg 

Vi uppköpa till högsta dagspriser: Vi stilja till lägsta dagspriser bl. a.: 

-

Råg, Vete, Havre, alla slog, Ärter 
Gräsfrö, Hö, Halm m. m. 

Varorna Mimtas rasp. levereras till Eder gård 

KUMLA F O D E R-

Gödningsmedel, Kraftfoder, Utsti
den och Betningsmedel 

Telefonanrop: "Utsödesbolaget" 

& UTSÄDES A.-B. 
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Pastorn träder nu fram och börja att tala om den 
barmhärtige samaritens gärning. Vilken talare av Guds 
nåde, tänkte jag, då Sundberg slutade sitt tal. 

- , Det bör bli en god kollekt på en sådan upp
fordran att Hndra sin nästas nöd, eller bur? 

- Säkert tusenlappen. Därnere till höger sitta 
några "täta" fabrikörer och grosshandlare. De ta inte 
den minsta slanten, ja inte ens den minsta sedeln. 
Församlingsmedlemmar aIlihop. 

- Ha alla församlingarna så ungdomliga predi
kanter? frågar jag, då vi lämna kyrkan. 

Nej, Baptistförsamlingens pastor är äldre, men är 
även han en bra talare. FräIsningsarmen har unga 
officerare. Vi kan gå dit en kväll. Lokalen är ju av 
det enklaste slaget, men de ha bygg-

samhällsbor gått förbi och hört julpsalmen tona ifrån 
tältet. Nyfikenheten kunde ej avhålla dem från att " 
titta in. Till sin stora förvåning såga de baptistfamiJjen 
E-II sitta därinne, sjungande och spelande för sydlän
ningarna, som stilla lyssnade till gästernas prestatieoer. 
En Kristi behaglig gärning. . . . 

/fas /finke på Röda K.varn., 

På Kumla hotell lärde jag känna en hel del präk
tigt ' folk, Det var under hotellets klang- och jubelda-: 
gar~ då det vid varje måltid rådde stor trängsel vid; 
borden. Mestadels präktiga ungdomar, som serverade 
varandra kvickheter och de senaste vitsarna från bl. a .. 

Göteborgs horisont. Mera tysta men. 
nadsplaner och få snart en pampig 
lokal. KlJ MU\ .sT~D.sVAPEN~ 

ändå intresserade av våra förehavan
den voro de mera åldriga spiskam
raterna elevander och Åh blom_ Inte-

Vrjiker sig i dyrbara 
bilar ... 

Nöjes- och vinningslystnaden 
tar oroväckande proportioner. Pen
garna tjänas så lätt, och . man ger 
också ut dem lika lätt. Sparsamhe
ten är inte på modet. Tjdsandan 
har till och med gripit våra enkla 
lanthrukare, som numera försmå att 
begagna häst och vagn för sina fär
der. Nej, nu vräker man sig i dyr
bara hilar . . . 

Citatet är hämtat från prosten 
Gustaf Petterssons söndagspredikan i 
Kumla kyrka. Sådana toner skulle 
inte förekomma i min hembygds 
kyrka. Där var man merå försiktig 
i sina yttranden om församlingsborna. 
Det var en helt annan miljö, som 
jag förflyttats till. Djärva toner från 
statskyrkan och en imponerande frikyrkoröreIse, som 
kännetecknades av stark väckelse. På fabriks ras tern a 
diskuterade man religion, oc;h även. under arbetets gång 
fördes den pågående väckelsen på tal. Massor av 
un'gå och gamla slöto sig till de olika församlingarna, 
och predikanterna blevo märkbart slitna av de krä
vå,\nde mötena och samtal med sökare efteråt. 

. Även i politiken iakttogs en mindre vanlig liv
aktighet. :i Z-v han arbetar med en energi, som är be
u~dransvärd. Det är nära på att han omvänt mig. 
H~n om någon har gjort sig , förtjänt av medalj ». 
Det är , den gemytlige men något rödare P. G., som 
g~! sin vän och kamrat i det kommunala dessa vackra 
vits·ord. 

Ett zigenaresällskap 
hade på julaftonen slagit upp sina tillfälliga bopålar i 
länsmansskogen. På juldagsmorgonen hade några 

Il 
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minst sprallig var västgöten Axel S'r 
numera välbeställd stat.-~k~ivare och 
godsägare i Hallsberg. Han sekun
derades av den kvicke och godmo
dige »Kulan $ från västkusten .. 

En söndagsmiddag föreslog en av 
kamraterna, att vi skulle gå och höra 
på Hinkes förkunnelse på Röda Kvarn_ 
Sagt och gjort. 

- Ni är ena förb.-de nöt, hörde 
vi Hinke säga, just som vi satte oss 

-i den primitiva lokalen . Det var 
.inte direkt riktat till oss, fast man 
kunde nästan känt sig träffad. Han 
höll på med sina artighet.fraser, fli
tigt kryddade med grova svordomar 
och storskällande på sina kamrater~ 
, proletärerna. , som inte visade' sina 
fiender, kapitalisterna, -vägen hem ». 
Jag tror inte storskälIningen behaga

gade publiken, så någon proselyt vann väl iDte Hinke 
den gången. Men när han efter en halv timme läm- , 
nade politiken och talade om ett par ryska författare, 
då njöt man av den mästerliga framställningen. Då 
tyckte man faktiskt om Hinke. 

Vi konsertera hos kamrern . 

En av våra spiskamrater, kamrer Hellström på Mä
larbanken, brukade då och då ha små speljuntor hem
ma på sitt rum intill banklokalen. Vid ett tillfälle 
kommo vi överens att >spela» priflelaget ett spratt. 
När det en kväll samlats smögo vi oss till H:s fönster 
och fäste en tråd i fönsterkarmen. Sedan leddes trå
den till ett tätt busk parti, varifrån vi hade bra utsikt 
men ändå voro skyddade för upptäckt. Så började ' 
vi spela hartzfioJ. Det dröjde inte så länge förrän gar
dinen drogs upp och hela spelgänget med >/örfrisknin- , 
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gar» blottades för os~. Konserten avstannade givetvis 
ögonblickligen. Elter en kort paus fortsatte vi ånyo, 
och återigen drogs gardinen upp. Fönstret öppnades, 
men intet misstänkt syntes, varför gardinen åter igen 
sänktes. Nu togo vi en längre paus för att sedan 
ännu mera bearbeta tråden, så att det riktigt dånade 
j .... fönsterrutan. Men gardinen kom inte upp denna 
gång. Istället sågo vi till vår förfäran H. komma ut 
på trappan med en revolver. Vi vågade knappast an
.das av rädsla, ty vi visste, att revolvern var laddad. 
Snabbt rycktes tråäen loss från fönstret. Den lörbitt
rade H. gjorde en rond kring huset, och när han in
te såg till någon, gick han åter in, till stor lättnad för 
oss. Vi skyndade oss emellertid sedan hastigt ifrån 
kamrerns. Och hade sedan lör alltid lörlorat lusten 
att mera spela hartzfio\. Men det hade varit synd om 
både oss och den eljest godmodige kamrern, om han 
upptäckt något i buskaget. 

.-" Jobbare fresta oss. 

Vad det >jobbades > under mina första kumlaår. 
I aktier och obligationer men framförallt i barnpungar 
och damasker. Tvenne av våra spiskam.rater hade 
knappast några andra 'samtal~ämnen än börsnoteringar 
<lch stigapde priser å d~.ras lager. Man Irestade även 
oss att vara med och tjäna »grova pengar» och pre
senterade t. o. m. en kväll sitt stora. lager i Hallmens 
varulokaler. Lyckligtvis ägde vi inga slantar till dyl. 
storaffärer, och som nybakade Kumlabor voro våra 
namn inte mycket att hurra för, vare sig hos bank 
eller bq,gesmän, varför vi undgingo både de hägran
de vinsterna och framför allt de många sömnlösa nätte,r, 
som blevo en följd av de sedan så hastigt dalande 
priserna å . kristidsvarorna. M.en p.og hade vi en, r~tt 
så säker kunnighet i olika värdepappers noteringar, ~n 
färdighet nästan omedvetet fångad under det vi njöto 
av de läckra sill· och köttbull~rha, med 40 Of. rödbe· 
tor och 40 ?lo potatis; å Kumla hotell under fru Wall
marks säkra regeringsår där. 

E,tt försmått tillfälle. 

Säkert hade vi i detta nu varit kapitalister, om vi 
vid ett tillfälle haft lite mera av djärvhet och fram
synthet. _V' blevo riämligen erbjudna att lägga beslag 
på en av hörnfastigh.~terna vid torget. Köpesumman 
:var inte alls avskräckande, och vi hade förutsättningar 
lör att ordna upp köpet. Men dumt nog tvekade vi. 
Vi voro måhända för unga för att ge oss på fastigheis
affärer. I vårt lilla gäng funnos dock flera, som åt
minstone senare visat sig förstå affärer även i stor om
fattning. Fastiiheten blev för köparen en synnerligen 
luckrativ affär, ja Iråga är om någon fastighet i Kunrla 
lämnar så god avkastning. Så nog ha vi anledniQg 
att känna bitter 'ånger över, att vi försmådde tillfället 
att skaffa oss »guld och gröna skogar >. - r. 

v 

Sd ldtom oss vardag nu glömma 
och jäktets brutaln sdng 
och stilla drömmw'nn drÖlllll1a 

. om barndomens jul en gdng. 

Och glömma all möda på färden . 
all oro oc11 oförrätt 
för minnet av skenet frdn härden 
och dragen av mOrS silhuett. 

Och minnas de stunder vid bordet, 
dd ännu ej slol slod tom, 
och minnas det heliga ordet, 
vi fdtt till rikedom . 

Och stunden dd julljusen tändes 
och mor klädde granen grannt, 
och minnas hur bladen vändes 
i gammal, gul foliallt. 

Och rninnas de slitna hqnqer, 
som far då knäppte till bön, 
oe/, julbrasans falnade bränder 
och skymningen fridfull och skön. 

Ja, ldtom oss livsjäktet glömma 
och glömma all oro och strid 
och stilla i helgtid drömma 
om barndomens juletid. 

Varför har du gasmask med dig? 
Jo, jag skall gd över Blackstadn! 

I/fl'C'ut'Cumpo'C 
mönstrade i prislägen, kr. 1.- , 1.25, 
1.50, 1.75.2.- pr par. Fina kvalit';er. 
Golfstrumpor stort urval. Sport .. 
strumpor, Raggsockor 

KOSTYMER 

ULSTRAR 

K'Cti1~lcyddti'Cfl 
är en praktisk julklapp! Vi kunna i 
6r erbjuda en synnerligen trevlig sor
tering i s6väl Yllehalsdukar fr.1.50 
samt Siden oc~ Slike fr. 3.50 Pullowers, SlIpowers; Yllevästar 

Vlnc!lackor, Racerlackor 
·. l!lmberjackor 
Prima varor. lägsta möjliga priser. 
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Senaste mönster 

Perfekt passform 
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Handskar i nappa och renhud 
Vantar. Damasker 
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rotten 
Av Algot Dohlwitz 

När man skall göra en å terblick över 
Kumlaidrotten detta år, kan man lämpli
gen börja med årels första grenar: vinter
spadens. 

Bandy. Genom Kumlasjöns tillkomsl 
har skridskoåkningen kommit i förgrunden, 
och den är ju grunden lill bandyspelet. Del 
energiska bandylagel har också gjort slora 
framsleg och hemförde seriesegern. I kval. 
mol Eyra blev del dock nederlag. 

Skidåkarna ha huvudsakligasl Iränal 
i Asbrolerrängen. Tävl. om Kumla järnh.:s 
slålliga vandringspris gick i Kumla. Segrare 
blev Harry Öslman. Denna lävl. bör ord
nas lidiCJ:are under säsongen. 

Broilarna ha varit flitigl i · elden. Mol 
Karlskoga blev del slorseger. Trols förlusl 
i Marieslad, logs vandringsprisel för alllid. 

Den allmänna Idrollen har inle hafl 
samma glans över . sig i år.- I iävl. mol 
Hallsberg blev del braknederlag. Kumla 
måsle rycka upp sig. 

I simning däremol börja resullalen nu 
komma, isynnerhel bland flickorna. Doris 
Ek blev uttagen att repro Närke mol SÖ- · 
dermanland. Hon och Helmi v. Schoullz 
ha gjort de bäsla tiderna. 

I lennls är del fortfarande de fyra slora: 
Nyvelius, Holsi, Willerman, Svärd. Ungdo
men kommer i denna gren. Dellagarean-
lalel i höslens lävlingar har aldrig vari! så . f; 
slorl i nybörjarklassen. 

". 
Orlenlerlngen har många ulövare i 

Kumla. Den som en gång börjai med 
"sligfinneriel" blir sedan lrogen. Vid S. M. 
i Krylbo blev Nyblom bäsle nerking. D et (f'CImgdllgsrika Kumla!agel (,.dn w 'list Marans ritstift 

, 
Gångsporlen har förloral massorna som dellagare. 

Islällel har del vuxit fram en elitklass. Kumlalrampen 
omfattas fortfarande med slorl inlresse. Verner Pettersson 
har gjort en enastående I god säsong och räknas som 
bäsle junior i helc;x ,landel. . . 

Folbollen. Men försl och främsl är del Kung Folboll, 
som regerar. Vi ha i år för försia gången begåvals med 
korp.-folboll, som omfattals med slort inlresse. Finalen 
vann A. G. Anderssons skofabrik över C . A. Jonssons 
skofabrik. 

Kumla som serielag har varil på goll och ont. Men 
när slulel är gott, är allting gott, heler del. Slulmalchen 
var nämligen den bäsla som Kumla spelal i år. Den 
gick på Örnsro mol Idrottsklubben och slulade med l- l. 
Vad som mesl gläder är, att del nu är enbarl hemma
pojkar, som föra föreningens färger. Och därlill ungdo
mar. Del är endasl Sjöborg, som kan räknas till de 
gamle. Denne kämpe är fortfarande som en pojke, lrols 
sina 36 år. Innan Kumla får upp en ' man i hans Klass, 

Frusna. dekoraliva Eller
räller. Marelpan. egen till
verkning, Trevllgl fyllda 
Konleklkarlonger. För
medlar lårlor m, m, över 
hela landet 
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måsle han vara med. Den saken är klar. ·Hj. Blomkvisi: 
på cenlerhalv är väl den, som gått mesl framåt. Del 
är inle för mycket alt nämna honom som seriens bäsie 
på den poslen. Ungdomarna Blomkvisl och Morell på. 
ytterplatserna äro också framtidsmän. 

Höslomgången började svagl med 1<'-0 nederlag i. 
Laxå. Bättre har del blivit sedan, då Örebroiagen fått . 
. bita i gräsel. . Enda mörka punklen är 2-5 mol Sven
ske. Förluslen i Frövi var också onödig, så nog hade· 
Kumla kunnal haf! ett par poäng till, och därmed hade · 
serieledningen över vinlern varil ett (aklum. Men del : 
finns någol som heler vårsäsong, och med del spelar
material. som nu finnes, är det siort hopp. Tänk, om. 
Kumla åler skulle komma upp i högre serie och går en. 
'ny slorhelstid lill möles l 

För ett induslrisamhälle har del ett slort reklamvärde · 
med folbollen. Kan Kumla komma så långl, att deras 
skor blir analogi med folbollen, kan detta bli av· oerhörd . 
belydelse. 

Fram lör Kumlaskor och Kumlalotboll! 

t!a'Cl . fjO'hanJJO'nJ .. 

Hyvlat och ohyvlat 

Virke säljes till lägsto 
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Signaturen hade för länge sedan överenskom~it om 
.en gemensa~ vi.hters~mester med förre kumlaiten G. 
A., numera välbeställd skohandlare i - Lilla Paris-o Och 
·en dyster januaridag, kemisk lri från snö och kyla, gjor
<le vi upp med Turistföreningen att den 3 lebr. lå med
följa på dess billighets· 
resa till jämtlandsfjäl
len. 

Nattresan upp bjöd 
.ej på några sensatio
ner. l vårt sällskap 
hade vi några trevliga 
·danskar, som med för
·tjusning skåda ut över 
'snölandskapet och som 
bliva inte så lite be
:geistrade, när Oviks· 
fjället skymtar och ge 
dem en aning om 
fjällvärldens underbara 
storhet. En trevlig 
blåögd skånska i de 
'sista tonåren komma 
våra präktiga götebor
·gares unga hjärtan att 

se interiören. Kyrkogården är nog den minsta bland· 
kyrkogårdar. Åre socken är stor och begravningsplat-· 
sen är numera förlagd främst till Duved, <iär nya kyr
kan pampigt reser sig. 

Under vår lortsatta 

.~ 

vandring ha vi kommit till en 
större funkisanlägg
ning på bergssluttnin
gen. Jag hade tidigare 
hört, att PensionstyreI
sen skulle ha anlagt 
en större sjukhusbygg
nad i Åre. Medan vi 
undra om det möjli· . 
gen kunde vara denna, : 
så få vi se tvenne da- o 
mer komma Irån bygg-
naden. På vår fråga, 
vad anläggningen he
ter, bekrältas att våra 
funderingar vara rik
tiga. Vi fråga efter en 
bekant kumlabo, som 
vi . hade hört skulle 
vi'stas där, men vi upp-

klappa hastigare, och 
jag håller med G. A., 
att det har sig lite 

Vid Areskuums (ot 

lystes om, a-tt patien
ten redan lämnat an
stalten, som har plats 
lör 80 kvinnliga och 

'svårt att glömma den sköna, som lrestode oss att följa 
med till Storlien. 

På morgonen vid lo-tiden lämna tvenne blekansik
ten tåget och betrakta termometern vid Åre station, 
'som visar ' 15 gr. under noll. Fjälltopparna äro in
'svepta i moln. Endast på Åreskutans Mörvikshummel 
"lyser solen, som vi inte ~ev på mången god dag. 

Vi bli väl mottagna på Aregården av dess älskvärda 
'värdinna, som nog närmar sig de 70 åren men är rör
lig som lå femtiåringar. Ett varmt och trevligt rum 
'väntar oss, vilket man särskilt sätter .värde på j dessa 
breddgrader. 

En titt på turiststan. 

Efter frukosten göra vi t~ n första vandring i stations
·samhället. Sedan vi sist hälsade på här, har Åre mycket 
-förändrats . Massor av nya pensionat, och alla påstås 
'vara fullbelagda. Men Åre gamla vördnadsfulla me
.deltidskyrka ligger kvar vid landsvägen intill järnvägen. 
Dess dörrar äro stängda, men vi kunna från fönstren 

r 

40 manliga . Platserna äro alltid upptagna. De sjuk
domar, som på Pensionsstyrelsens bekostnad behandlas 
här, äro företrädesvis astma, reumatism och nervositet. 

Till fjälls, där solen lyser 
och värmer. 

Dagen därpå ha vi anslagit för en vandring upp mot 
Åreskutan. Mörvikshummeln är endast tidvis synlig. 
Snön virvlar omkring den lilla stugan däruppe. Men 
i grannskapet å Mullfjället lyser solen och skänker åt 
snölandskapet en fägring, som dansken och hans >pi

. ge> i vårt sällskap tycka är underbart. Ja, för d~m 
är allt underbart i dessa arktiska trakter med dess im
ponerande bergjättar. De äro ju vana vid det Ila eka 
slättlandskapet på Jylland. 

Från Åre fjällgård starta vi en vandring, som var li
ka pålrestande som den var nyttig. Den lilla stigen 
upp var fruktansvärt hal, isynnerhet när den bar uppåt, 
och det gjorde den naturligtvis mest. Men inte nog 
med det. Stigen sluttade också åtskilligt. 

Klänningstyger, Koftor, Jumpers, Garnityr 

Väskor, Handskar, linnevaror 

Stor sortering! 

A.-Bol. O. A. Olsson 
Hallsberg Kumla 
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- Det är ju rent på tok att ge sej upp på • Skutan" 
utan snöskor och inte en. en skidstav till hjälp. Vi 
kommer aldrig upp på det här viset. 
, G. A. hade rätt. Det var ju lite djärvt att ge sig 

upp utan snöskor, och vi fingo också höra detta av 
dem vi mötte. Men sedan vi skaffat oss var sin gran
påk, så gick det bättre, även om vi fick vara med om 
åtskilliga kullerbyttor och snedsprång, innan vi blevo 
vana vid terrängen. . 
o När vi uppnått :t första stjärnan . , en utsiksplats över 

Arenejden, kröntes våra ansträngningar med belöning. 
Solen lyste och värmde så behagligt. Långt därnere 
startade Kurt Björkvall med sitt gula plan en färd mot 
fjällen. Vandringen gick vidare uppför respektingivan
de branter. Efter en dryg timma hade vi nått :t andra 
stjärnan ;t , ovanför trädgrJosen. Stugan här var blocke
rad aven jättedriva. Rakt ovanför oss låg Mörviks
hummeIn. Men dit upp fick jag inte med G. A. 

- Inte om du ger mej femti 
riksdaler följer jag med. Ja 
är reot fördärvad redan. Vi 
är ju hitkomna för aU ta igen 
oss, och så hittar du på sånna 
här strapatser. 

• 

verkligen tråkigt, att VI Inte kunde ha mera uppmun
trande framtid~utsikter att lämna än ett kallt nej. Ty 
kaffe skulle smaka härligt i denna miljö. Men var säker 
på, att det gick' åt mät på Å regård'en den n1iddan:" 

»Den snyggaste skomakar.e
verkstad jag sett». 

Hos en skomakare lånade vi skidor med tillbehör. 
Det var en gemytlig mäster. När han fick höra att 
G. A. varit handskomakare, blev han mycket intresse
rad. G. A. prisade hans verkstad; 

Det här är den snyggaste skomakarverkstad ja 
sett. Hur kan han ha så här rent ? 

Ja trivs inte ha skräpigt utan sopar upp så fort 
det blir nå't. 

Så skulle vi å ka skidor, som ingen av oss gjort se
dan skolåren. Det blev givet
vis åtskilliga kullerbyttor, isyn-· 
nerhet då vi skulle uppför nå
gon stigning. G. A. var den 
bättre. och jag nästan miss
tänkte, att han » tjuvtränat ~ för 
semestern. Varje ern. anslogo
vi några timmar för skidåk
Iling, och innan vi lämnad e 
Are hade vi lärt en hel deJ. 
Man hade ju dagligen tillfälle 
att ~e hur andra bar sig åt. 
På Aregården bodde liera rik
tiga stor rännare på skidor. 

Stigen mot hummein var 
igensnöad, så det fick vara nog 
för idag. Så återstod ju vand
ringen ner, vilken vi ej utan 
skäl med spänning avvaktade. 
Medan solen ,smekte våra an
sikten, rastade vi en stund, 
undrande om vi skulle få se 
någon vandrare komma fram 
ur skogsbrynet nedanför. 

G. A . njuter 

Att se dem i skidbackarna,. 
och deras skicklighet i slalom, 
var mycket intressant. Det 
fanns också skidskola med 

Alla tiders skrillbana. 

• Klart för återfärden. Ja, det blev verkligen en färd . 
Atminstone den första etappen, som blev en lika fart
fylld som vågsam resa utför. Vem som helst skulle 
få sig ett gott skratt att se G. A. på ryggslutet skril
lande, njutande av fartens tjusning, likt en äkta frisk
sportargrabb. 

Det första vi gjorde, då vi kommit ner, var att un
dersöka OtIl byxorna klarat sig. Och när denna un
dersökning lämnade nöjaktigt resultat, blev humöret 
alltmera prima. 

, I dalg-ä'!lgen träffa vi tvenne ungdomar, som svetti
ga frå,~.t!pss, om de ha långt kvat;. De sågo inte så 
värst glada ut, då de fick veta, alt de blott voro halv
vig~~. ." .y') 

Men -. det finns väl kaffe däruppe? 
- Nej, " tyvärr 'är det inte så bekvämt ovan träd-

iTänseo' så här års. . 
Under vår vandring träffa vi på den ena kaffe.ugna 

gruppen efter den andra. Till slut tyckte vi det var 

.'. 

LIVFÖRSÄKRINGAR 
i dess olika Former erhållas 
Fördelaktigast i gamla välkända 

B ra n d- & 
Livförsä krings Ä.-B. 

SVEA 
GOTEBORG 

Agentur för Kumla: Kassör THURE SCHELIN 
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tvenne instruktörer. Så man kunde få lära sig att åka 
efter alla konstens regler, om man hade lust. Skidåk
ning är emellertid nöjsamt, även om man som nybör
jare bereder andra det största nöjet. 

På utflykt till Tännforsen • . 

• En dag ta vi bussen till Tännfors!,n, drygt 2 mil från 
Are. Strax före Duved passera vi Are nya k yrka. Ef
ter en kort rast fortsätter bussen genom ett vackert 
snölandskap. Vl!garna ha god tillgång på snö, så vår 
judiske vän på Aregården får gott före, när han i kvälL 
.kall åka hundspann med sin danska flicka. 

Strax bortom Duved saktar bussen farten för aU passa
gerarna skola få se monumentet över de stupade Arm
fel~ska karolinerna 17 I 8 - 19. Den kände föreläsaren 
Torsten Boberg har vid ett tillfälle skildrat detta tra
giska krigsminne för kumlaborna. Det var här vid 
Duved, som återstoden av den Armfeltska hären in
träffade, medan tusentals av deras kamrater förolycka-

Automobil· o. MotorcykelFörsökringar i 

"NATIONAL" 

Ansvars· och OlycksFallsFörsäkring 

Internationella Olycksfalls
försäkringsaktiebolaget 
Stockholm 

Agentur: Kassör THURE SCHELIN. Tel. 123 



Karolinermonumentet vid Duved 

des av svält o. köld 
i gränstrakterria mot 
Norge. 

Tännforsen ligger 
nästan fjättrad av 
isbojorna. På ett 
par ställen har dock 
de mäktiga forsarna 
nekat att betvinga 
sig. Här forsa ock
så vattenmassorna 
kraftigt, och luften 
fylles av ' rök Iik

"Som från heta 
-isglaciärerna 
,grottor. 

källor. Men där kung Bore segrat skifta 
vackraste blågrönt och bilda sagolika 

Stockholmare, som skildrar 
Sandler intime. 

I den lilla turiststu){an intill forsarna serverar man 
gott kaffe, vilket kan behövas, ty termometern har 
sjunkit ned till 18 grader. Här göra vi bekantskap 
med en trevlig köpman från Stockholm och hans fru, 
'konsertsångerska av rang, som också vid flera tillfällen 
medverkat i radion. Köpmannen, ungdomsvän till ut
rikesminister Sandler, hade mycket vackert att säga 
-om sin skolkamrat. Själv var köpmannen högerman, 
varför hans många superlativer inte kunde vara poli-
1iskt färgade. BI. a. berä"ade han, att Sandler redan 
. som skolpojke gjorde sig ryktbar för sin radikalism. 
En dag skolkade han från läroverket för attIlåIla före
drag vid ett majriIöte. Genom sin radikalism höll han 
dock på att ta levebrödet från sin fa r, den liberale rek
torn Johan Sandler vid Hola folkhögskoia. Som strarr 
'för sonens . villoläror. indrogs anslagen till folkhög
skolan, och fadern hade att under många år kämpa 
·en heroisk kamp för sin skola, innan anslagen ånyo 
utgick. En rörande kärlei<.sh istoria, i vilken unge Sand
ler var hjälten, fingo vi också fyssna till under åter-
resan till Åre. . , 

VI hälsa på hos Kurt Biörkvall 
och träffa en f. d. kumlait. . 

...... 
På lör~agsem. träffade vi atlantflygaren Kurt Björk

vall på Aresjöns is. Vi sporde honom, om han skulle 
ha uppstigningar under söndagen. 

- Själv skall jag iväg till Oslo i morgon, men jag 
vill rekommendera min kamrat Widell, som flyger 
för 7.50. 

När vi på söndagen träna skidåkning ' på Åresjön, 
få ' vi se ett bekant ansikte, som genast känns ig~n 
'Iastän det är åtskilliga år sedan vännen Hellström 
skötte om Mälarbanken i Kumla. Hans utseende på-

Byggmästare 

\V 
Utför: Nybyggnader, Reparationer 

Ritningar och Arbetsbeskrivningar 

]JJJJJ ID 

minde om en välmående farbror i 50-årsåldern, men 
han har nog en del år dit än. Hellström tjänstgör å 
Handelsbankens k'!ntor i Ragunda, där som bekant 
de stora Krångedekraftstationerna ligga. 

Mot högre rymder ovan Åre
skutans högsta toppar. 

Över oss hastar flygaren Widell med sin svarta ma
skin. Utan betänkligheter anmäla vi oss för nästa tur. 
När vi äntra planet har solen gått i moln, och det rå
der en rätt hård nordanvind . Vi fråga den unge pi
loten, om man åker lika säkert här som i en bil. 

- Bra mycket säkrare. fastän i dag besvärar vin
den planet, så det kränger ju' något. 

-- Går planet så högt, alt vi kunna se långt bort 
över Ijällvärlden? 

-- Vi se bara m.oln. 
över [000 meters höjd. 
mycket vackert. 

Men vi kan ju gå upp till 
Där ovan molnen är det 

Och så starta vi. Lugnt och behärskat ly~ter planet 
mot högre rymder. Det stora turistcentrat Are ligger 
som en liten by nedanför oss. Trädgränsen på Åre
skutan ha vi lämnat under oss, och alltjämt lyfter sig 
maskinen, men knappast märkbart. 

- Nu är vi uppe på 1000 meters höjq, säger föraren. 
Fortfarande stiger planet.... Nu få vi se något 

obeskrivligt vackert. En nästan molnfri himmel öpp
nar sig, och långt borta synas lätta sommarmoln. Och 
så solen glän~er sen ... Ja, detta om något var en 
upplevelse, som sent glömmes . 

- Nu är vi uppe på 1500 meter, kommer det från 
vår syinpatiske man vid flygratten. 

Det låter ju .ruskigt. Åreskutans högsta toppar ligga 
långt därnere, insvepta i moln. Vår förare gör sig 
ingen brådska. Han tycks trivas med oss i denna sa
govärld, där mari glömt alt därnere på jorden är det 
vinter och kallt. 

- Om det s lår lock för öronen, som det gör så 
här högt, så svälj bara. så går det över. 

Men då hade det redan hänt. När planet så små
ningom landar, titta vi på klockan och konstatera att 
vår flygfärd varat hela 20 minuter. Så nog hade vi 
anledning att vara 
särskilt tacksamma 
mot den duktige 
flygaren. 

,Trevliga, men 
inte så varst 
söta damer. 

Åreskutans när-
maste granne, Mull
fjället, var obekant : Bergbanal1 

Telelon 231 

K U M L A 
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»Bonnkärenga». 
En ung lantbrukare från Kumla gjorde i höstas en 

cykeltur till SkölIersta. Liksom så mången annan ut
socknes imponerades han av den vackra sockenkyr
kan med dess klockstapel, uppförd av kumlasonen 
Anders Tornresare.......x.mtbm~a~~Jl .I'.adj' en viss för
kärlek att vandra omkring och studera minnesstenar 
på kyrkogårdar. Så gjorde han även nu: " , 

Kommen till kyrkogårdens nedre del, får han till 
sin överraskning se en sten med ett kort men ack så 
välkänt namn. Han stod länge vid den aktade kumla-

för oss" En dag, då termometern visade 19 köldgra
der, kommo vi överens att oUra en förmiddag på en 
vandring i dess säkert mycket otillgängliga terräng. 
Det blev också en vandring, som kostade oss mycket 
svett. På en del ställen var terrängen lika ogästvänlig 
som Åreskutans. 

Vid en utsiktsplats träffa vi på ett par kvinnliga kon
torister från staden vid Göta älv. G. A. tyckte inte, 
att damerna var så värst söta, nlen de voro duktiga 
att klara strapatserna. Under den milslånga vandringen 
nådde vi då och då utsiktsplatser, varifrån man hade 
en betagande utsikt över Åredalen med lndalsälven. 

Näst sista ,dagen äro vi åter på Åreskutan. Nu ha 
vi var sin skidstav, men trots denna kändes bestignin
gen mera ansträngande än första gången. Luften är 
så tunn och ren. Och det är egendomligt så fort 
tröttheten viker. Man har en kondition, som förvå
nar en själv. 

Välgörande att få koppla av 

en vecka även vintertiden. 

Åreiården är ett trivsamt ställe. Här är gästerna 
nästan som en stor familj. Man spisar i sportdräkt 
och samlas gemensamt vid det stora kaffebordet i den 
stora läsesalen. Där har man också olika sällskaps
spel att fördriva tiden med, när man tröttnat på läs
ning eUer på den åtminstone vid vårt besök gnisslan
de radion. 

,Man må vara Turistföreningen och S. J. tacksam för 
att dessa billigh<:tsresor möjliggjorts. För dem, som 
har ett krävande inomhusarbete och slitIJa nerver, är 
det synnerligen välgörande att få koppla av arbetet 
en vecka och andas den rena och stärkande fjäUuften. 
Bäst är !Iet att få komma upp till fjällvärlden i mars 
eller i början på april, då solen är mera frikostig. Men 
det är en dyrbarare historia .. .. 

Änhd. 

Vid behov av 

kantorns grav, och hade med ens glömt v"åt- han be'
fann sig. Han hörde den känsliga psalmsången i hem
bygdens stora tempel, hörde orgelns mäktiga toner . . . 

Han fortsätter sin vandring ~ch fin ner åter en sten, 
vars märkliga inskription fångar hans uppmärksamhet. 
Det var minnesstenen efter Saxons föräldrar, Lovisa 
Kristina och Lars -johan Lindström. Inskriptio,nen be
rättar, att Saxons mor tött 16 barn och att fadern lagt 
125 tunnland vildmark "nder plogen. Den unge lant
brukaren rördes till tårar, då han läste detta. Och han 
tänk!.e på hur ' litet bondkvinnans trägna arbete fordom 
värdesattes och vilJ<en ringa 'uppmuntran, som visades 
den tyste, ' trägne nyodlaren. 

Saxon har ge~om att resa denna minnessten över 
sina kära föräldrar velat ge ett erkännande åt bön
dernas åtminstone förr så föga uppskattade gärning. 
I sin dikt » Bonnkärenga ~ , skriven på närkesmål, hyl
lar han minnet av sin mor. »Kärenga» betyder på 
gammalnärkeska endast hustru, äldre gift kvinna, och 
har ingen förhatlig bibetydelse. 

Någon tid efter cykelturen fick lantbrukaren läsa 
»Bonnkärenga ». Han var nästan lika gripen av inne
hållet i dikten som av inskriptionen över »Bonnkä
renga . och hennes make å stenen i SkölIersta. En 
dall, när han lärt sig dikten utantill , går han in till 
sin gamla mor och djupt gripen låter han henne höra: 

Vi hadde en dräng, som het Adel i Skoge; 
i elva år tjänte där hemma han troge. 
Så skerdes vi, för te Amerka han for -
han dit hade fått en biljett åv en bror. 

Når avske han tog ifrån mamma, så sa han -
å huvu på sne, som hans vane, la han -
»Nu sk.a våra mor vara bra å förkunna 
mej någe varpå ja förgäves ha grunna: 

Når sover ni?» - Svare dä ha ja förgäte, 
men mor Jatte höra ~tt unnerlitt läte, 
å når ja nu etteråt minner mej på't, 
så frägar ja mej, um dä inte va grlt. 

Ve tolv år ja, mor, tog min väg ut i väla; 
, å var gång mot henne ja feck göra fäla 
du tunnare va å såg uottare ut. _ 
En da, allt för tiditt, mä de; va dä slut ... 

Lilla mor. 
Nu kan ja'nte mer 
än imillanlt lägga" en blommekvast 
på di å fars sista säng 
å Skyllersta körgåI. 

Telefon 233 & 342 

Afdlninfjtit&ete 
a n I i la 
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På strövtåg • 
I 1880-talets Kumla 

Man hade all möda att ta sig fram i samhället utan gator och ljus 

Kumla stationssamhälle med omnejd hade ett helt 
annat utseende. i slutet på 1880-talet än i våra dagar. 
Om Kumla Julblads läsare ha lust att vara med om en 
vandring genom samhället omskrivna tid, skall under
tecknad åtaga sig ciceronskapet. 

Vi börja vår vandring vid Norra Via grindar. En 
någorlunda god körväg ett stycke framåt, sedan gång
väg fram till Kumla. Strax vid vägen passera vi husar
sonen och snickaremästaren Gustaf Welins ställe. Nu 
äges detta av fru 
Hanna Rinaldo. Vi 
ha nu kommit fram 
till järnvägsgrindar
na, där vi träffa på 
p anvakten P. Noren, 

vägen, som leder mot stationshuset. Här är det trenne 
ställen, som vi ska titta på. Först ha vi skräddaremäst. 
Nystedts lilla byggnad. En hel del kumlabQr se vi kbm
ma. därifrån, medförande bakverk från fru Nystedts väl
kända bageri. I stugan bildades 1881 logen Nalanael. 
Ehuru delvis ändrad, står stugan ännu kvar på samma 
plats och tillhör frisörmästare Carl Arbin. I nära grann
.skap ligger Kumla Sparbank. Det lilla huset, som un
der årtionden fått rymma tusentals kumlaiters sparade 

slantar, är sedan 
några år borta och 
i dess ställe är upp
förd en större tids
enlig bankbyggnad. 

Det tredje stället 
utefter vägen äges 
av skohandlaren L. 
J. Pettersson och be
bos ännu av hans 
efterlämnade maka 
med döttrar. 

N u vandra vi över 
bangården fram till 
huvudgatorna. På 
högra sidan ha vi 
godsmagasinet och 

~ ' som hade mycket 
att bestyra i det då
tida Kumla. Han 
är sedan många år 
bosatt i Mosås och 
har inte så många 
år kvar till det fulla 
seklet. Banvaktsstu
gan låg då närmare 
grindarna än i våra 
dagar. På andra 
sidan vägen har ön· 
kefru Wendin sin 
lilla stuga, från vil
ken hon spanar ut 
över järnvägen och 
dess grindar, vilka 
hon har till uppgift 
·att vakta. Om vi 
ha lust, kunna vi i 
den lilla affären 
här handla diverse 
saker. Det var ett 
försök med koope
rativ handel, men 
konsumenterna ha- Södra jämvägsöverydugel1 }J e'/. BO-talet 

. till vänster lastka
jen. Först ska vi 
bekanta oss med. 
affärsgatan, vår tids 
Odengata. De stora 
ledande affärerna 
såsom J oh. Anders
son & C:o samt For· 
zelius & Bergöö lig
ga nästan intill var
andra. För omkring 
.20 år tillbaka be
drevo båda firmor
na stor affärsrörelse. 
Numera äro i de 
förstnämndas lokade inte så ofta sina - ' 

vägar in i affären, som därför inte kunde bli så gam
mal. I våra dagar reser sig här en magnifik villabygg
nad, uppförd av grossh. Carl Johansson. 

Vi fortsätta Stenevägen västerut och komma fram till 
P. A. Hallkvists diverseaffär. ByggnadenAär bevarad 
till våra dagar och användes av Kumla ngqvarn till 
bostadslägenheter. Möbelsnickare Moreus är en väl
känd hantverkare. Vi ha endast att fortsätta några steg 
för att finna honom fullt upp i arbetet med sin förstklas
siga tillverkning av möbler. Han har också flera gesäl
ler till hjälp. För endast ett fåtal år sedan revs här det 
äldsta huset i Kumla för att lämna plats för ett större 
affärs- och bostadshus, som bl. a. inrymmer Enoch Pet
ierssons speceriaffär. Ytterligare tvenne ställen finna vi 
i grannskapet. Det är-skomakaremästare Lars Jonssons 
och magasinskarl P. J. Björks stugor, som numera äro 
·helt försvunna. 

At Stenevägen säga vi nu farväl och gå ,tillbaka till 

;\\\ () IIB IIL IlE liR 
av välkänt fabrikat 

ler järnaffär inrymd, och den gamla Forzeliigården är 
mycket förändrad. Den tillhör numera Kumla Bryg
geri. Sedan vi konstaterat, att båda firmorna ha spann
målshandel, och Joh. Anderssons även brädgård, vända 
vi åter mot norr och komma till ett så gott som nytt af
färshus. Det är snickaremäst. Palmgren, som hjälpt det 
nybildade Kumla Handelsaktiebolag med rymliga loka
ler. Bolaget blev dock inte ekonomiskt någon lysande 
affär, och "bolagsboa" övergick snart till enskild person. 
Fastigheten äges nu av Björkmans Conditori och använ
des förutom till bageri även som frisersalong. 

På vår vandring ha vi kommit fram till Hagendals
vägens första affärshus. Under årens lopp ha ett flertal 
affärsmän haft lokaler där. Vi nämna namn som P. J. 
Ekstrand, E. J. Ekman och J. W. Johanson i speceri- och 
diversebranschen, J oh. Andersson och Wilh. Anderson i 
skobranschen. Fastigheten äges av disp. E. Ström och 
inrymmer f. n. mode- och garnaffärer. 

Mjuka mattor m, m. 

B i II i g t och ,; m a k f u II t j goda kvaljteer 

Telefon 64 Heribert Zarelius, Kumla 
31 



Det gamla Allgqvamhuset, BO-talets affärshus 

I närheten mellan träden skymta tvenne andra hus, 
nämligen målaremäs!. Zarelius' och skomakaremäs!. F. 
A. Karlssons. Den senare ansågs som Hstormästare" ef
ter dåtida förhållanden. I hans byggnad hade Gustaf 
Ol!ison sin ej så okända antikvitetshandel. F. A. Karls
sons hus är borta, men Zarelius' är ännu kvar. Det an
vändes av S. J. till bostad åt stationsskrivaren. 

På södra sidan av Hagendalsvägen se vi den första 
villabyggnaden i si!! slag i Kumla. Här bo ing. Joh. 
Persson, energisk förfäktare av telefonens införande i 
Kumla och telefonstationens förste föreståndare. I våra 
dagar äges Almnäs av bankkamrer Arvid Olsson. Öster 
om denna tomt uppförde senare F. A. Karlsson en större 
villa, som gav en meddelare till en örebro1idning an
ledning att påstå, alt "den sista villan var värre än den 

. första". Karlsson hade här bryggerirörelse under många 
år. Villan såldes för avflyttning till KumlaAförsamling 
och användes ännu till komministerbostad. den "sista 
villans" plats uppförde grosshandl. J. W. Johanson och 
Joel Andersson 1914 elt imponerande affärs- och bostads
hus, centralt beläget i hörnan av Hagendalsvägen och 
Köpmangatan. 

Vi återgå till vår 80-talsvandring. Vid torget passera 
vi ett större spannmålsmagasin, som äges av grossh. P. 
J. Carlsson. Området är ganska storl här och liknar en 
"parkträdgård ". Ä ven här ha under årens lopp stora 
förändringar genomförIs. Ett stå!ligt byggnadskomplex, 
inrymmande ell Herlal affärslokaler och bostäder; upp
.Iördes 1924 av nämnda båda grosshandlare. 

Från det nuvarande torgets nordöstra hörn fram till 
korsningen av Köpmangatan och Hagendalsvögen löper 
ett djupt, öppet avloppsdike. Strax intill della har smed 
Ölin sin smedia och "kålsäng" . Här fanns också sta
tionssamhällets "brandstation", en liIen byggnad till för
varing av brandredskapen. Stugan stod på den nuva
rande s. k: järnhandelsgården. Det lilla affärshuset, 
tillhörigt köpman O. Lithell, ägdes på 80-talet av smed 
Ölin. I år har den gamla stugan från samhällets barn
dom rivits för att lämna plats för ell större funkishus. 

Fribergska fastig heten längre uppåt Hagendalsvägen 
är också ursprungligen av gammal datum. Huset bygg
des av murare Lars Petter Söderling, som senare sålde 
det till byggmäs!. Erik Rube, som där bedrev hotellrö
relse. "Hotell Rube" känna nog gamla kumlabor Iill. 

Höndomten vid Hagendals- och Södra Kungsvägen 
är bebyggd av bagaremäst. C. A. Friberg. På andra 
sidan träffa vi också på en gammal bekant, nämligen 
ordenshuset Natanael, som varit en samlingsplats för 
icke blott olika nykterhetsorganisationer utan även för 
frikyrkoröreisen. 

Söder om nämnda hörntomt fanns ingen bebyggelse. 
En större skogsbacke utgjorde under många år plats 
för kreaturshandel. Landsvägen låg då betydligt högre 
än i våra dagar. Detta förlog givetvis lusten all bygga 
här. ' Emellertid kom man ÖVerens om att gemensamt 
ikläda sig kostnaderna för sänkning av.. vägen, och där
eller blev det farl i bebyggelsen. 

Gatorna voro illa underhållna. Man hade all möda 
all ta sig fram, särskill under den mörka årstiden. Där
till kom, alt belysningen inte var på något sätt ordnad. 
På elt av Kumla hundraförenings möten förde pastors
adj. Johannes Falk frågan på tal och yttrade bl. a.: 
"Kommun.ens och samhällets invånare borde i eget in
tresse söka åstadkomma bättre underhållning av vägar 
samt söka få till stånd någon gatubelysning. Stations
samhället är ju en plats med stora utvecklingsmöjlighe
ter, en centralpunkt i en bördig jordbruksbygd med 
goda kommunikationer både till Örebro och socknarna 
omkring. Kunde de nämnda misshälligheterna avhjälpas, 
skulle förvisso många pensionärer komma git bosätta. 
sig här och därigenom skulle lantmännen få bällre av
sättning av sina produkter såväl från ladugården som 
jordbruket i övrigt." Prästmannens ord var en kraflig 
maning alt höja trevnaden och befordra samhällets för
kovran och utveckling. 

Den forlsatta utvecklingen har tydligen visat, att pas
tor Falk inte var någon dålig siare av det dåvarande 
primitiva stationssamhällets utveckling. Men han och 
hans samtida kunde väl näppeligen ana, att utveckling
en skulle gå i så raskt tempo, så alt eller knappast SO 
år en rätt så pampig stad vuxit fram ur det lilla skog-
bekransade samhälle!. Erik Bergman. 

Samhällets iifdstCI hus vid Jiirnviigsgaum 

RnJta!ca mt av Kam/a pa/Mad 
trån t i d i g a r e år till salu hos utgivaren på Kumla 
Tryckeri. Tel. 81. 

Aktiebolaget G. o. Johanson 
JONKOPING 

Representant : 

HELMER ERNESTAM 
Kommisionär (ör P A P Y R U S 
Alla sorters Post- och Skrivpapper Påsar, Bindgarn ni. m. 

Västmannagatan 18, Orebro Tel. 3070 M U N K S J O välkända omslagspapper m. m. 
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En historia om en vildsint 'husar, För Kumla Julblad av Karl Boström 

På slätten vid slutet av byns ägor låg husartorpet, 
Det hade förr legat vid den förbiflytande ån, men ef-
1er skiltsdelningen under 1840-talet blev det flyttat till 
sin nuvarande plats. 

Den förste husar, som bebodde torpet efter flyttnin
gen, bar namnet Roas . Han var en vildsint och 
<>rädd »baddare>, och hade trenne pojkar, som ifråga 
om oräddhet ej stodo fadern efter. I såväl unga som 
. äldre dagar voro de ena väldiga 
:trustibussar:t. 

Roos glanstid inträffade på 1850-
·60-talet. Han skrevs som husar för . 
nor 4 Rösavi någon gång på 1840-
talet, då prygelstraffet ännu använ
des för såväl militära som civila 
brottslingar. Och ilråga om avbas
ningar lär Roas ha fått sin beskär
da del av prygelstraffet. 

, 

/ 

Mitt egentliga minne av RODS här
leder sig från 1860-talet. Han ha
de då avsked från husarerna men 
var ej mindre farlig för det. På 
husartorpet bodde han fortfarande 
kvar. Fick förmodligen hyra detta 
av sin efterträdare, husar Eriksson. 
Å , jag minns den förskräcklige Roos,. 
då han kom över gärdet från B1acksta. 
Han hördes, när han kom. Röt, 
'svor och skrek, trots att kan ej ha
<le någon att gräla med. Passerade 
-ofta mitt hem vid Blackstasågen. 
Mormor stängde q,örren och satte 
för >farstupåken >. Jag, en pys på 
5-6 år, kröp in i hörnet bakom 
soffan och skalv som ett asplöv. 
Men besynnerligt nog, kom han in
te in till oss. 

Det hade en gång varit en kon-
1rovers mellan RODs och min rnor-

~ 
1ar. RODs var snickare med specialite likkistor, och 
min morfar var sågare vid Blackstasågen. De båda 
hade olika meningar om äganderätten till några bräder, 
:som försvunnit från sågen. Det slutade med att RODs, 
trots sitt vilda lynne, fick ett rejält kok stryk av Så
:gare-Per. Efter detta höll han ur vägen för honom. 

Bland de många intermezzon, som inträffade under 
Roas husartid, må särskilt nämnas ett, vilket man un
-der långliga tider talade om i trakten av Sannahed. 
Roas var på rekrytmöte i Örebro och var hemma på 

Sund sparsamhet 
är att vid försäkring av 
vad slag som helst se till, att 
premien ej blir onödigt stor Ring upp 

M. Ulvhammar 
så får Ni premierna vä
sentligt reducerade 

St.ädernas Allm. Brandstodsbolag 
Försäkringsanstalten Gothia 
Llvfärsäkrlngsaktlebolaget Thule Tel. 480 

permission. Naturligtvis i uniform, ty på den tiden 
fick' man ej fara hem civil. Vid infanteriet pågick som 
bäst första årets beväringsmöte. Roos passerade på 
natten högvakten. 

- Halt, sa posten. 
-- Håll käft på dig, »Iusarygger>, skrek Roos. 
- Halt, sa vakten en gång till och gick mot Roos 

med fälld bajonett . 
/' Roos lyckades parera undan bajo-

netten och sprang på vakten, satte 
krokben för honom och fick såme
deIst honom att falla. Slet sedan 
till sig geväret och stack iv.'\g. Det 
blev naturligtvis »korpral ut», så det 
rungade i lägret. Hela vakten satte 
efter Roos. Det blev en kapplöp
ning i Granbygatan, som fortsatte 
ända ned till Atorp. Här var vid 
tillfället bron över ån under om
byggnad och alldeles borta. Och 
vattnet var uppdämt för Blackstaså
gens skull. -Roos han hävde sig i 
vattn et och flumsade över ån. Vak-o 
terna stoda och tittade på v·arandra 
och på Roos. De hade ingalunda 
lust att hoppa i ån och blöta ned 
sig och möjligen riskera att bli kvar 
där. 

När Roos kommit över på andra 
sidan av ån, fattade han posto och 
med fälld bajonett stod han likt en 
Sven Duva och ropade: 

- Kom hit nu, era , lusaryggar:t, 
så ska jag dränka er. 

Då ingen av vakten gjorde min 
av någon framryckning, slängde 

M.~. Roas över geväret, under det han 
yttrade: 

- Här har ni eran »Hinthurra», 
Vakten återvände, medan Roos förmodligen knallade 

hem till husartorpet för att få uniformen torr. Att en 
dylik händelse ej fick passera opåtalt är naturligt. Det 
blev rapport till Örebro och majorsförhör. På majo
rens fråga, varför RODs gjorde så, svarade han: 

- Jag tyckte, att jag ej behövde krusa för de där 
>plattfötterna». 

- Ne-nej, jasså, sa majoren. Han tycktes ej anse 
brottet så förskräckligt stort och dömde Roosen till 
tre dagars portförbud. När sedan chefen för infante-

Matfrågan till Jul 
ordnor sig både billigt och 

bra om inköpe n göros hos 

Kumla Hallsberg 
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Frdn södm Kwnlabuydell 

riet fick förhörsprotokollet, fanns en bilaga närsluten 
med innehåll, att den av vaktmanskapet, som hade lå
tit sig fråntaga vapnet, skulle ha det strängaste straff, 
som soldatinstruktionen och lag ithy fall bestämmer. 

Ja, detta var blott_en av husar Roos många brava
der, vilka äro så många att inan kunde fylla en hel 
bok med att återge dem. 

Jag nämnde i början av min skildring, att Roos ha
de pojkar. Men han hade även en flicka, som vanli
gen fick heta Roos-Mari. Hustrun blev sinnesjuk och 
internerades på Vadstena hospital. Pojkarna kommo 
ut i skomakareiära. Hushållet kom på sistone att om
latta den bråkige gubben Roos och den blonda. bild-
sköna dottern Maria. ( . 

Och det må till Roos heder sägas, att mot henne 
var han aldrig fräck och oresonlig. Hon lär fullkom
ligt behärskat sin far, då denne kom hem full och arg. 

Maria lämnade dock omsider hemmet. Hon var då 
20 år. Kom ut i världen först till Stockholm. Om 
hennes öden kunde skrivas en hel roman. 

Roos flyttade nu från boställsstugan till Johan Ros
marks gård vid landsvägen mitt lör Södra Sanna-byn. 
En uthuslänga apterades till snickeriverkstad, och här 
började nog Roos egentliga glanstid som snickare. Han 
gjorde omväxlande ·m.öbler och likkistor, hade lärpoj
kar och gesäller. Om vintrarna var han iklädd päls 
och skröt och skroderade, brutal som vanligt. 

Han .lär . en pång då ha yttrat: 
- Då det blir tomt i min pengapung, då blir det 

eldslu'ckei i ett visst varmt ställe. 
Men allting är relativt här i världen . Om några år 

linna' vi honom i Norra Sanna. Vid den längst nord
ligt belägna gården, den s. k. Jon-Larsa-gården, låg 
nere i dalsänkan ett litet brygghus. Där bodde sedan 
Roos, grå och böjd, men ännu aggressiv. Nu hade 
det väl slocknat på det där heta stället, tynu var Roos 
pengapung tom. 

Till sist hamnade han på Kumla ålderdomshem, där 
han ock slutade sitt rustande, växlingsrika liv. 

"Alla goda ting äro tre" 

ng. 
Från Mrs Hilda Linderoth j Califor
nien har Kumla Julblad haft nöjet 
mottaga följande brev, som torde in
tressera de äldre Kumla-borna. Mrs 
Linderoths flicknamn var Hilda Lars
son. 

Herr N. Helander, Kumla. 

Jag har Edert ' sista Julnummer framför mig, som en 
väninna från Elvasta sänt mig. Edert Julblad gjorde 
mig på nyU hemsjuk, när jag såg Vesta skolhus och an
dra minnen. EU utmärle! fint och trevligt häfte l Det er: 
inrade mig mycket om min forna hembygd, så jag tänk: 
te Ni skulle önska veta. aU Kumla Julblad läses i Coli: 
fornien. 

Jag är född i Hjortsbergo. Min far var hemmansäga: 
ren Lars Larsson. Mina föräldrar vila nu sedan många 
år å Kumla kyrkogård. Min moders hem var Rudsäter, 
SkölIersta. Huset är nu flyttat till Kävesta som forngård: 

Jag var med min dol!er på eU kort besök i Kumld 
förra sommaren. Jag förvånade mig så snart som jag 
kom fram till Kumla över den breda undergången, som 
man passerar till och från tågen, samt al! lilla Kumla 
har så stora affärshus och så många fina hem, som äro 
spridda runt om. Jag själv hyrde en lilen sluga vid 
norra Kungsvägen under den korta tid vi voro i Kumla. 

Jag kom till Amerika vid 17 års ålder. Har läst för 
skollärare Carl Nylin, om vars död vi läste om under 
vår resa på A!lanten. 

Ja, nu ha ni Julhögtid i Sverige, men här firas endas! 
en dag. Vi reste till en svensk kyrka. på juldagsmorgoj' 
nen, 12 eng. mil från oss. Men när vi kom dit så var 
både predikan och sången på engelska, så vi fingo stop
pa vå ra sångböcker i fickan. Jag var lile ledsen över 
at! inte få del!aga med i . Var hälsad sköna morgonstund. ' 
För al! göra lite julstämning i hemmet, så hade jag lu: 
tat lite fisk, men de unga tyckte inte om den. Vi hd 
också djup snö i bergen men_ ingen här nere i dalen. ; 

San Bemadino har 40,000 innevånare. Vi ha bol! här 
i 33 år. . 

Hjärtliga hälsningar till Sverige och Kumla l 
San Bernardino, Cal. den 29 dec. 1936. 

Hilda l ... inderoth . 

"Bra stela skjortor'" 
Fabrikör E. och skomakare S. sammanträffa en dag 

å Arbins rakstuga. 
- Ja tror du tappar håret, hur kommer det sej~ 

spörjer E. sin gamle vän. . • 
. -- Jo, lörstår du, ja byter skjorta ofta; får han ge: 
nast till svar. j 

E. blev dock ej svarslös utan svarar på äkta närkeska i 
Men då måtte du allt använda bra stela ·skjorter; 

V ä I i Edert brevpapper i någon av våra tre specialkvalih~er: 

SVENSKT' ANTIKPRESSAT PAPPER 

SVENSKT DIPLOMAT PAPPER 

SVENSKT HAMRAT PAPPER 
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J U L BO R D ET! 
·Lullislc: Gråsej o. Spirlånga (torr o. lutad) 

Risgr,yn: »Carolina», )Blå IOS'), ))Pärla" 

Senap : Fransk »Tivoli'), »Slotts J o. skånsl{ 

Kaffe: »Clard Brunströms·, »Prins Wilhelms» 

JULGOTTER . FRUKT . LJUS . VAXDUK 

Enoch Petterssons Speceriaffär 
Telefon 373 

o 
Ake Runestad 

Torget, Kum la 

Hugo 

MottClgning: 

Vardagar 10- 12 fm ., 5 - 7 em. 

lördagar ingen kvä llsmottagn. 

Ovriga tider efter överenskom~ 

me/se. Telefon 303 

Johanssons 
Bilreparationsverkstad och 

El e k tri s k laddningsstation 

1---------------------1 Rekommenderas Tel. 88 

rekommenderas 

E I i s. S C h Ö I i n s 
Skoaffär 

Telefon 442 (Johanneskyrkogatan) 

Katrinelunds 
Handelsträdgård 

. , 

Sörby, Kumla 
Teleion 399 . 

Till J u I e n : Tulpaner och Hyacinter 

Chrysantemum, Cyclamen, Begonior 

Torsten Johanssons , 

Å k e r i & Isaffär, Kumla 

Auktoriserad Chevrolefreparatör. Bildelar och tillbehör i lager 

I den (riktiga Julstämningen 

kommer Ni först efter 

ett BA D 

Kumla Varmbadhus 

Bad är hälsa! 
Medicinska kar- och 

badstubad Telefon 299 

g fJOhanjjOn 

Bleck- & Plåtslageri 

Utför alla till branschen hörande 

arbeten: 

Humana priser! Reell arbete! 

Verkstad: L a s 5 e B u r en 5 g a r a g e b y g g n a d I 

Telefon ~84 

Rekommenderas! 

Allt till billiga priser 

gn ka:tton1 vljltkott 

G. Nilssons 
·-----1 Rak- & Frisersalong 

Rekommenderas! 
med mottagarens namn är en alltid väl- 1----------
kommen Julklapp! 

1---------------------------1 

.J U L - A F F Ä R E R N A 

KUMLA-AFFÄRERNA! 

Vid be~ov av 

Bilskjuts 
anlita 

aSTRA BILSTATION, Kumla 
Fem- och sjutsitsiga bilar. Modern turistvagn för 25 

personer. Helnyktra chaufförer. Billiga priser. Tel. 315 



-r-------------------~------------------~ 

Till Konsumenternas 
• •• tlan.st 

Et66a $~un65o(m5 ' 

'G:e C 206 

'[aptSSert= &- 'Kortuaruaffär 
retorn rnenbeta5 föt 

'(fu(inföpen 
med förstklassiga 

Specerier -. Konserver 
G o tf K.a fl e m. m. 

1-------------------------------1 

f!/O'm~o_'c.. U.öi 9a!fut',d€t! 

ERIC ERICSSON, Kumla Herb.ert Pettersson 
: :Tel. 398 

499 Blomsterhandel & Handelsträdgård, Kumla 

Rekommenderas ! Tel. Butiken 144, Trädgården 138 

> 
O 

el) 

o .... 
:0 
~ -:> 

.... 

Carl Arbiris 
- .. 

Rak-& -Friser-salong 

Sundströms 
Frukt, Choklad 
ocn Konfektyrer 

Tel. 4J 2 - Kumla 

GOTTHOLD NYLENS 
o < 

Kiosker 

Största sortering! 
Humana priser! 

l fJ/6ln En1~vljt 
Första klass A. KE R~ -..~-

o 
O> 

''+: 

..J:. 
u 
O 

(I) 
-o 
c: 
o .... 

:0 
~ -:> 

Herr- & Damskrädderi 
K' u mJa Tel. 198 

In- och . utländskc;r tyg~I i lager . 

Kumlaortens 
Mejeriförening . 

försäljer till platsens lägsta priser 

Rikstel. 33 SMÖ~, MJÖLK & .{;RÄDDE 

I--------------------~-----i 

~Nya Bi Istation 
(I) .... -
~ 
III 

~ 

A. Andersson 

REKOMMENDERAS! 

Täckt turistvagn för 23 personer 

Telefon 30 

~ 1-------------------------1 

Telefon 178 

Köpmangatan, Kumla 
. Rekommenderas! 

TORVSTRO ständigt på loger 

E.· Melins Begravningsbyrå - Kumla 
Telef'on ~1 

Ombesörjer begrov
ningar i sin helhet. 

Kistor på lager i olika 
prislägen. 

Likbil för längre och 
kortare tronspoIter. 

Rörledningsentreprenör 

ARTUR AHLSTRAND 
Telefon 317 

Utför . Värme-, Valten- ocn 
Avloppsledningar, VC- ocn 
Pumpanläggningar, Repara
tioner av alla slags rör
ledningar utföras omsorgs
fullt och billigt. 

Kostnadsförslag på begäran 

en J~ Magnuss~ns BokLinderi Söderbergs Cykelverkstad 
~ K U M L A (Inpa gården vid Welins Fotoateller) 

U 

>
~ .... 

Tel. 448 

Fint utförände ! 

Ut för sdväl finare som enklare arbeten in
om branschen. Kartonger, Adresspärmar, 
A matöralbum, Skrivböcker, Skrivunder
lägg m. m. 

Billiga priser! 

Kumlo Tryckeri, Kumla 1937 

Försäljer: Radioapparater" A.ga-Bpltic 
och Radiola - Bandyrör -. Skidor 
Skidstavar - Bindningar 

SKIDVALLNING 
SKRIDSKOSLIPNING 
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