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Var placera pengar? 
Fonder å Kronor 

162,000,000:
ge Er önskad trygg

het för insalta medel 
SKANDINAVISKA BANKEN 

KUMLA 

KLICHEER - TECKNINGAR - RETUSCHER 
KUMLA JULBLADS omslags- och övriga klicheer 

öra sedan många år tillbaka utförda hos oss 

firman 

Tel. 10477 

Fånga Jultomten 
med en 

UKino-Kamerau 

ALBUM 
RAMAR 

från 

SUNDBERGS 
Platsens ledande i allt fotografiskt Tel. 78 

Nyttiga Julklappar 
köpas bäst 

Tel. 

87 

SKOCENTRALEN 

Rikhaltig sortering av de bösta fabrikat av 

S k O d O n, T o f f lo" B o t t i n e r 

och G a I o 5 C h e r till fabrikspriser 

Hyacinter, Tulpaner 

Begonior, Cyclamen 
m. m. 

KATRINELUNDS 
HANDELSTRÄDGÅRD Sörby, Kumlo 

Telefon 399 

g r u n d a d I 8 9 3 

Hildur Magnussons 
Garnaffär 
Kumla Telefon 196 

Albin Engqvist 
l:sta klass Herr- & Damskrädderi 
K u m la 

Tel. 198 In- och utländska tyger i lager 

Biörkmans Konditori 
Torget, Kumla Tel. 184 
Rekommenderas 

Moderna lokaler, lämpliga 
för föreningssamkväm, be
gravningar m. m. 

För Julbladets (örsta sida svarar i dr BlJggnadsintendent 
H. Julin. Stockholm. som vid tiden omkring sekelskiftet var 
anställd som ritare hos Yxhultsbolaget. Tack vare hans stora 
intresse (ör vdr ort, har Ulg. (dtt mottaga mI/eket värdefull 
hjälp vad beträffar tidningens ~nnehdll och utstynel. Själv 
har J. sdväl i dr som föregdende dr medverkat med in
tressanta skildringar om äldre tiders Y.rh.ult • .fet .varmt tack 
härför. vilket ocksd bringas Julbladets övriga medarbetare 
och sympatisörer. UTGIVAREN. 
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Jes. 9' 5·6. 

Profelell Jesaja.'> levde i (JUl/slrons klara och ho
ga rymd. I-ja l/." blick oädde vida) långt U/ ÖlJCI' van· 
liga männi:-ikors i}lJ!1/äll. Pro/elen l evde i C H blodig 
och hem sk lid. Krigets fasor vältrade fram över 
bO/l.<; arma i olk. D öda och sI ympade n1l1nniskor 
/Jor CIl alldaglig SYll för denne (JudsmU/1. Trots 
della siade han med /.-rajt och skärpa om Frids
illrs/clI, som skulle forvandla allt, som skulle 101'
in/a krigets spår och skapa fred m ellan tolken oclt 
;rid i mOJ1l1is/.;ohjiirlana. 

r ad fram/vingade denna profelia? H urll k,ltule 
denlIc man genom r öken från brinnande s/fidel' och 
byar, lir la~me[ frr'in uapnCIl och lir de doendes och 
sårades jämmer förnimma den Ila lInderbara fram
tidss!Jll? Mänskliga förldaringar komma här till kor
la. Del var h ell enkelt ett Guds under. Glid själv 
verkade denna framtidssyn h os sill t jänare Jesajas. 
Profelen förnam, huru Gud 'var verksam trots 
människors hal och ondska. FramiöralIt förlwIH 
han Gud i . ., ilt eget hjärta, som där lovade, all Han 
till sist sklllle föra rä llen och barmhärtigheten till 
segel'. Proi e fen trodd e på sin Gud. 

Vår tid är lik profetens egen. Jfen äga vi hans 
tro po Fridsfurstens seger? .\1' det !icke i stället så, 
all vi förtvivla? Skola vi se pä människorna och 
döma av vårt eget väsen blir intet övrigt ulom full
s /andig misströstan . Låt oss följa Jesajas föredöme 
och söka oss till Gud . Gud vW verka samma under 
h os oss, som hos sin tjänare profetelI. Detta under 
sker inför det lilla Jesusbarnet, vars födelse profe
len förebådade, och vilken vi Illl återupplev.a i julens 
h ögtid. Hu ri! se vi icke i J(ri stus den kämpande 
Fridsfurstell, som aldrig giver upp, li lan sliindigt iv
ral' fö l' frici och försoning. l·furu förnimma vi icke, 
all Han kämpar föl' väl' egen själ m ot dess ondska? 
l'furi! slår det icT..·c klart för oss, all Han lever mitt 
i vdr olyckliga v(i.rld den dag, som är, kämpande {Öl' 

sanning och räll , såsom lian gjorde i Juda/and allt 
intill döden på "."orsel? Ondskan tycktes där segra 
i den smädliga döden pa. korset, m en Glid lat nede/'
lagets tecken bliva segertecknet föl' lid och evighd. 
fillrll otaliga llu1nnisk oskaror hava icke förnummit 
fridell och hjårtans salighet inför det tecknet? Pro
fetens segertro skall bliva vår, om vi blott betrakta 
Fridsfursten och Hans verk. fnför den synen skola 
även vi vinna dea fiarrskådande blicken , som milt 
igenom eld, död och förliitad ondska ser FridSfursten 
föra sill verk till seger. Nu bliver Jesajas lInderba
ra budskap icke längre tomma ord u lan en levande 
tro hos oss. Med delllw visshet i hjti rtat skola vi 
kunna härda Uj! i 'dessa tunga dagar och m ed h opp 
och tro se mol framtiden, som Fridsfurstens seger
byte. Men det får icke bliva ell stilla väntande m ed 
armarna i kors, utan det måsie b'liva en vtintan fylld 
av kamp för friden och barmhiirtighelen. 

Med en innerlig förhoppning all denna profelens 
syn skall bliva allas vår egendom sänder jag genom 
dessa rader en vördsam hiiisning till alla mina kära 
vänner inom Kumla församling. 

Eder 

KL. I:SON LUNDIN. 

Kanske slår ingen plals, där jag haft prästerlig 
Ijåns/göring, så inpriintad i minnet som just Kumla. 
Dagligen får jag också påminnelser därom, De olika 
gävorna" skrivstdUet på mill arbetsbord, ljusstakarna, 
som fändas vid vigslar, silverskålen,~ i vilken de s m å 
döpas, allt della för mina tankar till Krimla försam
ling och den tid jag hade förm ånen all där få vara 
verksam. 

Nu ligger den liden bakom, m en erfarenheter 
och minnen äro all/jämt lika levande. De tala om. 
Eder, mina vänner i [{/lmla, om all vänlighet. all 
lIfJpnlllntran , all hängivenhet mot kyrka och krislen
dom. Och della har bidragit till all i mitt hjärta 
samla en fond av oförtröttlig arbetsvilja och oför
färat arbet.'>11lOd till den heliga tjänsten . Gud give, 
all det kunde växa siU star/.:are alltefter som åren gå! 
Om vi vilja nå framat i della verk. d a måste vi ut
veck las, Då. fä vi icke stanna. i sOlia begrundan in
för dagar som gäll. Då måste vi fram till sförre fri
modighet och större karlek till verket. 

l'il[ kunna olika förhålland en och möjligheter 
sfcllla olikartade och vä.'Clande krav på oss. Men vi 
fä dock alltid minnas Herrens ord . »..l1in nåd är dig 
nog, fy kraften fullkomna.s' i svaghet». 

Del är om denna nåd julbudskapet talar till oss . 
JYlfr världen var m örk och människorna gingo vilse, 
då läl Gud hTaflen fullkomna'$: i s vaghet. Dä sände 
han Frälsaren i det svaga barnets gestalt, Därför 
m å molnen hopa sig vid horisontell och stormar blå.
sa upp, därför m å mänskliga konstruktioner falla i 
spillror och allt synas i upplösning. Ett vel jag 
dock, som består: Guds ndd, var morgon ny. 

Klarare har aldrig della ord ståll för mig än när 
den stora lampall' i J(~lmla kyrktorn varje julmorgon 
lyste över slätten. Mot den mörka bakgrunden k.as
fad e den lit sina strålknippen, allt under det försam
lingen samlades till all hylla världens Fraisare. Vi

da skall della budskap alltjämt föras ut. Till miss
modiga och förtvivlade, men ock till langtansf.ulla 
själar skall det ljuda med psalmsångarens ord : 

»Vtinligt över jorden glänser 
strålen av elt himmelskt flOPP». 

Och denna halsning vill jag töra till Eder alla 

med dessa rader. 

K .-ER! K 1V O LF. 
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~är det i fjol höst från England meddelades, att man 
beräknade, att kriget skulle h ålla på i tre år, \-ar det med en 
känsla av förfäran och smärta man tänkte på d en arma 
mänskligheten. Skulle det verkligen vara möjligt att med 
alla dc moderna mord vapnen ha n åg ra människor kva r att 
skjuta ned efter tre år, eller skulle kanske det mera lå ng
samt verkande men inte mindre förfärliga uthung ringskri
get ta död på människorna? Och detta på vår g ivmild:l. 
jord, som gäve bröd i överflöd l 

Tanken löper nu gärna tillbaka tiU förra krigstiden 
1914- 19 18. Jag 'vill p å begära n av Kumla Julblads utgi
vare nedteckna några personliga minnen. 

D et blev också d ol liksom nu ett riv efter varor. H andL 
SandahiI i H örsta s ~i ge r sig a ld rig g lömma den må ndagen 
närmast efter krigets utbrott. Hela dagen stod det 5-6 
häståk ute på gården . H ustrurna yoro pinade av ängslan 
för männen, som s~ml1e ut, o ch hr Sandahi säger, att detta 
yar stående slmlalet. Bla.nd varor, som var stor efterf rå
gan på var S:llt i första rummet. Allt g ick åt, även hösaltet. 

l.ivsmedelsnämnd tillsättes. 
T slutet ay 19 15 märktes stora sdl.righeter med för:iörj

ningen, och dyrtid rådde. Den 28 dec. begärde komm u 
nalstämman i Kumla hos Kungl. i\ Iaj :ts befallningshayande 
tillsättande aven 1iysmcdelskommission för Kumla kommun. 
Som lämpliga personer fö reslogos grosshandl. Erik Olsson, 
stat ionsinspektor E. Scholander, hand!. Oskar Li thell och 
J. W. J ohanson S3.mt lägenhetsägaren P. G. Gustafsson. Den 
S febr. 19 16 beslöt srämma:n i anledning av skr iyelse från 
länsstyrelsen att tillsätta en livsmedelsnämnd och yaldes 
o \'anstående personer härtilL 

Under 1916 försämrades läget alltmera, o ch i kommu
nalnämndens protokoll den 19 oktober nämnas sockerkor· 
ten, som skulle utdelas av nämndens ledamöter, o ch den 19 
dec. skriycr nämndens ordf. Lars Pärs son, lllacksta, efter 
att ha konstaterat, att arbetet i fattigYårdens tjäns t kunnat 
fortga så ostört och jämnt, följande: 

, Av tecken att döma synes m åhända år '917 bliva ett 
märkesår i fattigdomens annaler, allden stund hungersnöd 
sy nes ho ta, så \;da icke en och var blir hushållsam och 
spar på det dagliga brödet. Under intrycket av denna all, 
männa fatt igdom pa bröd och brödsäd i hela "ärlclcn, kän· 
ner nämnden mer än ya nligt ett vemodsfullt ansvar fr:l.lnför 
den arbetsbörda, som kanhända träder nämnden tillmötes 
"id t röskeln av år 1917 ' , 

Redan den 2 januari möter brödsädes:-egleringen i .nämn· 
dens protokoll, dä nämnden föreslår K ungl. :'IIaj :ts beL 

Kumla-minnen från förra världskriget 

Av Folkskollärare J o s e f S ven s s o n 

indela kommunen 4- di st rikt: municipalsamhällets s:a.mt 
socknens norra, öst ra och västra med r esp. Erik Olsson. 
Kumla, Erik Jonsson, Ekeby, Johan Larsson, Black sta , och 
J onas Erik Andersson, Via, som ordf. samt resp. An;d DIs, 
son, J osef Svensson, C. A. Carlen och Erik Ekdahl som 
krolloomblliL 

Nu några personliga minnen från norra distriktet. 
Arbetet sköttes aven kommitte, som utom ordf. bestod 

av ledamöter från di striktets olika delar. Jag tjänstgjorde 
också som ordförandens skri\'bit räde. 

Alla persone r skulle dekla rera sina innehav, och så 
skulle komminen räkna ut, "ad var o ch en sk ull e få ha 
kva l' till sitt sjäh'hushå ll, eller hur m ycket bröd kort det 
skulle utgå till varje familj. Kommitten hade först sam · 
manträden hos de olika ledamöterna, som på så sätt fick 
svara för ma ten å t kommitten var sin gång. Det arbetades 
orde ntligt, men det var inte brist på mat - till s vi hade 
räknat ut vad var o ch en skulle få. 

Med förvaltare Mannerfelt i 
30 gr. kyla. 

Varje sjä lvhushå ll fi ck 12 kg. bröd spannmål pr manad . 
Hanen yar fri. och jag minns. atr jag fi ck en påse hane· 
mjöl .av förvaltare l\Iannerfelt för att dryga ut vad jag fick 
på mina bröd kort. J ag var många gånger hos honom och vi 
sutro till kl. 12 om n ätterna. någon g~ng ti ll 2, och arbetade, 
och han skju ls:l.de: i s läd e hem . J ag minns en natt de t Yar 
mer än 30 grader kallt, då "i g ingo till stallet, där förvaltaren 
selade på häs ~en, yarefter han körde över Norra l\Iosgär· 
dena och genom Ekeby till Hörsta. Jag måste allt ibland 
ta tag i 'näsan och vrida, så den inte skull e frysa till is. 

Det dröjde inte länge, förrän självhushållens ranson 
fick reduceras till 10 kg., och d å fick allt räknas om igen. 
Då kom, minns jag, en gammal bonde, en genomäriig per
son, ti ll mig djupt bekymrad. H an hade gjort fel vid sin 
deklaration: han hade räknat med skorpor och paltbröd. 
allt på hektog rammet. På våren fick han en dräng, och 
drängen sa' att han skulle ha bröd, det fick ske på , ilket 
yi s som helst. Bonden å t själv in tet bröd, men när det nu 
skulle minskas på ransonen, då. blev det omöjligt. Jag fun
derade, hur det skulle vara möjligr att rätta till felet med 
hans paltbröd, som ju skulle ha varit f ritt. Några paragra· 
fer fanns inte att gå efter. :'I[en jag räkn3.de. att drä1l3en 
kommit till hushållet en månad tidigare, och så fi ,k bonden 
behålla kyar spannmål för denna tid. »Då kans~~c j:!g törs 
ta en brödbit" sade han. 

Vår HerrekiperingsQvdelning 
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erb juder E d e r det största 
urval av praktiska och trevliga 

J IJLIE< LA IDIJA l! 
som alltid öro vä lkomna fö r en herre 
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Inte kan du väl göra oxen 
till en häst. 

Det blev ocksn beslag på havren. Då skulle den de
klareras. D o\. satt Erik Jon sson o ch jag i . norra kammar'm 
hos honom och arbetade med detta. Flickorna han s som 
skulle ligga i soffan där, kunde ju absolut inte vänta ut 
oss om nätterna. De måste ju ock lägga sig. Och där 
50\"0 dc så gott, medan Erik o ch jag adderade kolumn d~ 
ter ko lumn. Erik Jonsson var säker att rä.kna. 

En kväll var . norra kamma rn . alldeles full med bön
der, som ville ha hjälp med sina hawedeklarationer. Di 
\"ar där en, som bland andra kreatur också hade en enhets
oxe. Erik Jonsson fyllde i. l\Ien dä såg jag att han satte 
oxen i kolumnen för hästar, och anmärkte detta. Men 
det yille han just inte höra på, varför jag sa' : :> Tnte kan 
du "äl göra oxen lill en häsh . D å sköt han upp glasögonen 
i pannan Qch kikade på avstånd på papperet och sa': , Det 
struntar jag i l , Jag misstänker, att Erik J onssons goda 
hjäna var med och vilJe hjälpa oxen till några hanck orn, 
som ju eljest var förbehållna hästarncl. 

Ordföranden hade m ycket arbete med alla ma lkort 
och utsädeskort. När våren kom, fick han ta med sig blan· 
kett e r utåt ängen, så folk kunde få uträttat där. Det hän
de en gång, att en kom kl. I rpå natten och ,;Uc ha ma lkort. 
, Vad kommer du så här dags för?» fr ågade Erik Jonsson. 
, Jag trodd c, jag skulle träffa dej säkrast hemma~ , blev 
syare t. 

När Erik Jonsson kontrollerade. 

»norra kammarn, fick Erik Jonsson till slut en stor 
tra"c med påsar, innehållande slösäd. Om en person ville 
dryga ut sin knappa mjölförråd med att mala slösäd, kunde 
han få ett malkort härför, men då skulle ordf. ha prov på 
säden, så han vid kvarnen. kunde kontrollera, att det var 
den sorten, som maldes. , Var du sta och kontrollerade f ' 
frågade jag, då det en g å ng blev tal om detta. »Asch nej, 
inte gjorde jag dä, någe • . 

Sedermera inrättades cnligt bes~ut i aug. '917 en sär· 
skild livsmedels byrå vid Kumla med Bror Andersson som 
föreståndare och P. J. Norell som medhjälpare. Anders 
Andersson' i Ekeby och jag skö ttc utdelningen av kort och 
hjälpte till med deklaratione( i vår rote, och det är många 
episoder från detta arbete, som vore värda att nämnas, men 
det skulle föra för långt. 

10,000 tilllivsmede/snämnden. 

kommunalstämmans protokoll den 9 maj 1917 omnäm· 
nes arbetarnas , hungerdemonstration, den 25 april, i viI· 
ken deltagit omkring 2000 arbetare fdn samtliga fabriker. 
Kumla mejeriförening, vissa handlande och socknens livs · 
medels nämnd hade uppvaktats i syftemål att ' vinna ändring 
i livsmedelsfrågans bekymmersamma läge. En deputation 
hade uppvaktat kommunalnämnden och begärt framläggande 
av förslag för kommunaJstämman om anslag till livsmedels. 

I 'l1orra k ammar'n - "1N. 
hos Erik Jonsson 

nämnden fö r inköp och tillhanda hållandet aven d e llivsför· 
nödenhet er till lägsta möj liga pris, särskilt d å sal t fläsk, 
vilket fläskjobbarna bord e hindras att taga hand om. 

Kommunalnämnden före slog i a nledning a v fram s:ällnin· 
gen stäI?man bemyndiga nämnden a tt upp taga ett lån å 
JO,OOO kr. som räntefritt skulle få di sponeras a v liv smedels· 
nämnden fö r fläsk inköp. Linmedelsnämnden skulle dock 
Aifå ikläda sig personlig återbeta lningsskyldighe t en fö r alla 
och alla för en. 

)'Ian blir j:lst inte fö rundrad över att livsm ede1snämn. 
dens ordfö rande, Erik 01ssol1, fann det hårt om nämndens 
ledamöter förutom sitt oavlönade arh-cte o ckså . skulle få 
släppa till av sina egna tillgångar. Penga rna beviljades 
ocks-'i utan den personliga borgen. 

Vid slutet av stämma n framförde pa stor i\Ioren ett of· 
fentligt tack å egna och andras "äg nar till nämnderna för 
deras arbete samt till s3.mhällets stora arbetarklass för de· 
ras i allo mönstergilla o ch lugn3. uppträdande såväl under 
demonstrationen som eljest under kris tiden. , Häri kunde 
samtliga vid stämman nän'arande instämma:t , säges i prOIQ· 
kollet. .-\ arbetarnas vägnar framförd e C. H. Q \"arfordt till 
de kommunala myndighet erna deras tack för vi s3. t tillinötes· 
gående. 

En seldan ljuvlig lukt! 

F e t t var det ont om. Det fanns något slags hushåll s" 
fett att köpa. Vi brukade använda detta, d å vi gjorde po· 
tatispannkaka. Men när man tit den pannkakan, måste man 
göra uppehåll ibland, ty gommen blev alldeles full m ed stel 
talg, och då fick man med tungan arbeta den ren, o ch sen 
hugga i med pannkakan igen. 

I augusti 1918 stod jag i kö hos slaktare Erikssons i 
Kumla för att få köpa fläsk. Jag fick t,"å hg., som tog fast 
i pannan, när det skulle stekas. E fter skolan en dag på 
hösten var jag hos Carl Carlsson· l Hörsta och hjälpte till 
vid havrekörningen. På kVällen fick vi stekt fläsk och po: 
tatis. Jag nändes inte tala om detta, di jag kom hem. E n 
mörk höstkväll gick jag förbi en stuga: i Hagaby, där de 

Linoleum-mattor VAXDUK S;ukvårds- & 

Förbandsartiklar Fernissa för bord och hyllor 
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På Kum la torg: -S tjärten gled och gled" .-

stekte flä sk. J ag ~tod länge i mö rkre t och drog In oset, 
En sådan ljuvlig lukt! 

l städer och sa mhällen yar d et o nt om p o t a t i s, K ål 
rött er fanns dock. :\Ien folk b le \: naturlig tvis uHröttade på 
dem. Vi had e dock pota tis, som väl var. Pingsta fton J9 18 
kom en lärarc från Li ndesh~rg till oss och hälsade på. När vi 
skulle spisa midd3.g, och han fick se potatisfatet, fick han 
tå rar i ögbnen och fr tlgade, om han " erkligen fick äta sa 
m yck et han ville. J-bn hade d å ätit kålrött ,~ r heb "aren, 
aldrig pota tis. 

Vad bröd var gott! 

13 r ö d fick man lära sig ,·ärd era. Inte en smula fick 
förkomma . Pä lördagarn3 yal" ra nsonen a" bröd rtte rst ringa . 
P å söndagarna ofta ingenting a ll s, åtmins tone ej ti ll mid 
dagen. Vi som '·oro med om denna kristid, fingo respek t 
för brödet. Jag minns, a.tt jag flera år efteråt fi ck se ett 

stort brödstycke i papperskorgen i skolan, och jag " a rt 
alldeles ,-jid . J ag kanske ,·ar orättvi s mo t d~n skyldige, 
men från barndomen är j:tg fost rad a,· både fa r och mor 
;att i bröd et se en särskild Guds gä,·a . H öns, svin, får, hästar, 
k unde' Hl brödbi 'ar, me n intet fick fö rkomma . Berättelsen 
om »pigan, som trampade på brödet», gjorde i min barndom 
ockstl ett stark t intryck på mej ; och så h3.de jag g .:!nomle 
yat krigstiden , dtl så mänga salmade bröd. Då satt i en 
folk skolckla s5 i Stockholm en pojke o ch do g i sin bink . 
En liten k å lro t bit \"ar det end3, som fanM I ha ns mage, dä 
han olxluccrades. 

V;:\C\ bröd "a r gott! Jag minns en gång, när justus El
g eskog från Karlskoga var hemma och höll en förelä sning 
i skolan en kd,ll. Eft e råt bin ha n bjude n upp till oss på 
choklad, sttc\an den va r, och smörgås p å kornbröd. Vael \"i 
tyckte d et yar go tt! Flera år senare 'yar han ocksä hemma 
och föreläste. J\" ä r \"i skulle gå up p ti ll m{!j, e fter före läs
ningen, s tal1113de han på ' trappan och säg ut ö,-er slä tten och 
sa : ~ A fy, en sidan pannkaka! : J a, det kan du säga 
nu" sa jag. men llnd ~ r kris!iden, när Karlskog3borna cyk· 
lade äncb hit o ('h gick; i g[udarna för att få köpa om inte 
mer än e~t h ekto gryn eller mjöl, d å dugde ;.pannkakan. 

KUMLA 

Kom.mer du ihag kornbrödet?» - »Ja, ja, du har rä tt», sa 
han. 

Stjärten gled och gled .• . 
F i s k åts mycket, och man kunde rakt ta ned Zetter

lö \- och andra fi skhand bre. Stora köer stod ",id fi sk · 
s tfll1dcn. :'I fan yar så in ig, att man högg en fisk i h'idan och 
s tod och höll den, tills ha nd landen kunde ,,·äga den. E n 
pingstafton stod jag " id Zette rlövs stånd. Framko mmen så 
IEll1gt, att jag räckte lådan, tog jag en fi sk, men samtidigt 
hade en a nnan få n tag i samma fisk . Han fick in fing
rarna vid gälarna, och jag höll ,-id stjärten, och mitt tag det 
g led och gled och jag » g ick beh . Då kom också tonfisken. 
Den va r god, m.cst som biff, men så kom någon ut med, att 
de hittat blanka kna ppar efter sjömi litärsuniforme'r i en ton
fi sk och sen var den omöjl ig för min d el. 

K a f f e var ett bestyr med. En del kokade maskros
rö tter, and ra råg, ärter 9ch vete, om d e så hade, Hos o ss 
användes vetek li, som syftades med sirup och rostades. 
Det var rikt igt gott. ?\ fen det var en otroHg f<llrt i pla nnan, 
nä r det kokade ö\'er. Stod pipen utåt golvet, så k om en 
stråle lå ng t bortåt motsatta ,-äggen. Men som sagt d et 
" a r gott, o ch m a n sa; t . o. m. att m/an skulle k oka kli, se
dan t iderna förändrats, så aU man kunde få köpa riktigt 
k a ffe. ?\len det ,'ar ju bara pra t, ty när ka ffet vä l kom, 
så had e man snart glömt kliets goda egenskaper. Först på 
senaste tiden har kI i ~t s renässans k ommit. inte S0111 dryck 
utan som k ruska. 

Såpan snodde som kvick
silver. 

Alla som yar med och am·ände den två l och sapa, som 
am"ändes under förra världskrigets tid , förstår i ,'iss m ån 
den iver, som nu fö refunni ts a tt 1I ham stra ». Vi flyttade 
1916 på hösten upp: i nya skolan, och där hade vi i bosta
den: k öket och alla rum men och trappa n och farstun omkr, 
250 kv. -m1r skurg,o lv. När då gården \'ar i upplösni ngs· 
tillstånd o ch fö ljde med alla. som skulle deklarera, då bIe,
det bra nog jobbig t med skurningen, d å såpa n utgjordes 
3\· nagot slags yin ämne, som snodde som k\·icksih·er, d ft 
skurborsten stött e till en kli ck på goh-ct. 

En städare med humor. 
För 'b r ä n s l e b e h o v C t s fyllande sa ttes 1i ll en bräns

lekommi ss ion, so m är sorglig i å minnelse. Vid kronogår
den i .H örsta sattes i gång 'med ,'edhuggning i augus ti ma
llad ett å r. Sådan ved torkar aldrig. Den ,·eden kom slut
lig en e ft er något å r ned till skolan. Efter å ts ki lligt parla
memerande kunde Erik Jonsson och Bror AndenslJn få det 
dit hä n, att ,·eden le,·ererades di rekt till skolan; eljest y;:n
meningen alt d en först skulle köras till torget i Kumla och 
läggas upp och mätas, och så köras ti ll b3ka till Hörsta . 
Ax den där ,-eden lossnade barken. så att det blev stora 
lage r, som jag s5kte bränna i \'ärmelcdningspannan. Det 
brann bra en stun d, men S:l yar de t täppt. Pa.,nnan börja . 
de låta ho tfull, och så rätt vad d et ' -ar. kom eld och rök 
som cit skott genom ask luckan och lång t utåt panmummet. 

Fonsättn. å sid. 3-t 

GUMMIVERKSTAD 
Tel. 350 Inne h. : Manne larsso n Tel. 350 
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Kum/abypojken som for ti ll Amerika 

Strax före sin bortgång 1931 sände Carl G. Alc1cn 
i Californien Kumla Julblads utgivare en liten bro
schyr, i Yilken han nedskrlyit s in levnads historia. 

Det har näppeligen fUlUlils någon kumlabo, som 
så flitigt gcnomre.'5 l den amerikanska kon tinen ten. 
Härs och tvärs i d.e t stora doll arlandet, och på a lla 
möjliga sätt, har Alden färdats fram. Själv har 
han i tidningsartiklar berättat de mest otroliga upp
levelser frän sitt mångåriga yagabondliv i de slora 
möjligheternas land , där åtmins tone han helt mi ss
lyc kades, i ta,lla försök att skär a guld med täljkoh·ar. 

Carl Persson-Alden föddes i Kumla by en maj
dag 1885. Föräldrarna ägde e tt litet lantbruk. I 
henllnet erhöll Carl r edan från barndomen religiös 
påverkan, och religionen stäppte aldrig hell sitt grepp 
om honom. Familjen följdes åt till prosten Falcks 
gudstjänster i kyrkan och likaså till mötena i Jo
hanneskyrl,an. 

En förvånansvärd livlig fantasi . 

Som skolpojke visade Carl ett u tpräglat intresse 
för de l äventyrliga. En av hans kamrater från den
na tid har för utgivaren berällat, alt Carl hade en 
förnmansyäl'd rik Jantasi, och att hans hobby yar 
aU fä leka indianer och själv då uppträda som i11-
dianhönling, som icke blott skulle skipa rättvisa 
ut an äycn bortröva något »viLansikte ». Bland hans 
lekkamrater befunno sig också komminis Ler 'Villens 
pojkar . 

Efter slutad skolgång blev han som så mången 
an nan av si na kamraler satt i skomal;:erilära. De lta 

Älskade redan i ungdomen även

ty r och resor. 

Av Ni/s Helander 

var ingalunda någo t arbe te, SOIU lekte den unge Carl 
i hageJl. Hans oroliga natur hyste s törre vyer. In
te skulle hans liv förflyta lugnt vid en sko makare .... 
disk. För läs Le r och spannrem hade han näst.an förakt. 
Yisst älskadc han gaml a Sverigc, men det fa JUls ock
så ett land som han mycke t hört tal as Olll. Det var 
det , förlovade landet i väster>. Dit längtade han 
med en varje ar stegrad spänning. Men det var in le 
så golt att lossa förtöjningarna , som band honom vid 
hemmet. Och d et skulle dröja, innall far gav med 
sig. 

Ensam mot ovisst mål . .. 

En av hans vänner, Ludvig Andersson, arbelatle 
j 'en verkstad på den Personska gården i Kumla by. 
Denne hade kommit överens med Carl att gemenS~U1 1t 
emiarera till Canada eller Australien . En dag reste 
ock;ä Ludvig Andersson, men hans yngre vän fick 
s tanna kvar. ::\Icn Carl fick verkligen källna, alt 
:dänC1tan he ler min arvedel ». Och n~ir han 18 är 
fyll(~ ånyo ansatte fadern, lät denne beveka s ig. 
Den 14 maj 1903 landsteg Carl Pe rsson i Boston, 
synnerligen förhoppningsfull. Några dagar därefter 
hade han hamnat hos ,en ku s in i den lilla s laden 
Schuylcr i Colfax Coun ty. I kusinens mejeri arbe
tade han en månad och res te dårefter till Chicago, 
där han resten av sommaren arbeLade. i SmiU1s s ko
fabrik . Oron hade dock ej släppt siU grepp om ho
nom och skulle heller aldrig göra det. En leater
brand i (elen s tora jättes taden gr,ep honom frllklansJ 

"ärt. Och synen ,av de 600 förkolnade liken , som 
slängdes huller om buller på lastflaken, kunde han 
aldrig glömma. 

Köp Ju lklappa rn a 

KUMLA JÄRN- & REDSKAPSHAN DEL 
FREDRIK EMBERG TEL. 25 & 325 
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Ett kringflackande liv. 

Pä y[u',en 190·1,. r es te Alclen, som hllil numera 
kallade sig, till Detroit. Här hade han anställning 
pä ett ho tdl på ell liten ö lnitb i Lake Erie. ~len 
på hoslen ,'ar han åter Chicagobo. NIästa mål var 
Rockford. Där sammanträffade han med oyannämn
dc Lucl\-ig Andersson, i yars hem hall stannade en 
kod lid. Med sin f riky rklige yän gjorde han säll
skap till e tt söndagsmö te i kyrka n, »men predikan
tens förk unnelse gjorde mig förskr,äckligt ängslig 
och oroli g», såger han i sin Jc\"11ads teckning. 

Del kringflackande liyc t forlsällcs emell erUd. Ena 
l11 ~lllaclen är hUll i Rock Island och den andra i Min ... 
ncapolis .och i Yancou,"er i BriLish Columbia . Sy5-
sels<.l1111ingen ~ir n{lslan på yarjc plats olika: ,\ h D .. 
lell ; i sågycrk. ycrksläc!el" 3\" olika slag elc. 190G 
lIpple\'cr han dcn s lora jordbäYllingcll i San Fran
cisco) fran YilkcJl han njlt och j;iml khlrar sig. 

Ater till hemlandet. 

Efter 3I ':? å rs amerikaYislelsc å lerk-oll1ll1cr han 
h östen 190G till 1\:umla. Cen ih·e nt~ ... slystne kllmla
pojken hade få ll nog och öycrnog l .. änn ing uy den slo
ra ] .. -online ntcll s olika sidor och upplcyat yerklig
h e l,en ay OncJe' Sams kalla hälsning: Hclp your self. 
I Amerika hade han åd ragit s ig elakartade åderbräck: 
för Yilkas b-chundling han yisLad es en månad p[l 
lasar.eUel i Orebro . I Kumla träffadc han samman 
mcd si na yänner och sökte också upp sin forne lek
kamrat ; ing. Gunna r "'iUcn: i Slocl\ llOlm , 

Del år inle bekant. o m del \'ar Al(h~ns m cning 
att s lanna k\"ar i s in fäderncbygd. Liksom så många 
andra ay sina lanclsmån h 'ckle han \·ål. att li\"e l i 
h embygden flöl a lltför Illgul och sensat ionsfritt för 
atl tilltala e l1 så \·{)rcle.n allround-lll Hll som han. An 
nandag ju] sa mma år hä.lsade han gamla Syerige 
lar,-ä l för alll ic!. 

På villsamma vägar. 

Rcsan gick ih 'cn denna gcl ng 'rörsl till Boston. 
~ten färden gick Yidare lill Newyo rk och Buffalo. 
Hä r ilade .-\ldcn ptats i L. M. Ericsso ns telcLollwrksLii
(ler. Så lång ble\' tY\'iirr ej kond iLi.oncll, o. snar l ham
~nar han i '\Yorces ler. I missionskyrkan lräfJar han 
den bekante s[lllgar-cn J. A. HulLnHl11 : som \'ar pre
dikant där. 

Inte kunde kuml abypojkell ana , när h an i de 
första to nåren gjorde bekantskap mcd inclianlitlcr a
tur-en och läste om indianer och cowboys, alt han 
sjåly som YlIxen skulle prö\'a på en co'~'boys äYC11-

tyrliga Hy långt borla i »Yilcla "äslern ». Alden har 
sjä l\' berättal om sina up plc\"elser som cowboys, 
och man har ingen anledning, alt bClyhla dessa. Men 

Lämpliga 

nog lorde del \'arit si och så med h ans ridskicklig
Ile l, all döma av hans motvilj a fÖt' ·-m~~ra varaktig 
sysselsä.llning. Så 11ägon riklig cowboys "b lev han 
sä kerligen int,e. »Cowboys för e11 dag » lek tc\ honom 
n.og merai i h ågen, än knogel som mera perin.anent 
boskapsherde i Texas. ' 

Nödyintc rn 1907- 08 hade han fäll plats på hotell 
Sy,ea i Chicago. Del yar en frukla nsyärd yinler. 
Miljoner gingo arbeLslösa, och Lusenden svulto elle r 
fröso ih jä l. På n'lIl111da hotells krog hade Alden 
anställning linder J1era perioder . Ayenlyrsblodct 
dl'e\' llonom oupp hörligcn ut, ofta på rätt så vill
samma färder. lUcr fin en gång log han risken som 
gralispassagerare på l.okets lendcr eller pä godsvagns
taket. H an nll' ol'ör"ägen, n ii l' res lusten ansaLte ho
nom. Några slan tar stannade sflllan kvar i hans 
fiCKor. 

Till ett liv, som icke är av 
denna världen. 

Sa snnl ningo m s kulle dock sjukdomen stäcka han s 
r esreber . :L'\[c n innan dess hade han hUllnil Ill Cr! 
yLLerligal'c ,cn resa pa Hu clsonl'lodcll. Y<u'il i St. Loui s, 
i\lemphis, Arkansas och i .Krulsas CHy, där han ya r 
med på dell bekante Gips)" Smiths j,jltemöten, be
sökta varje I"'ä ll ay 13,000 människor. En sommar 
arbetade ha n på velekuugen Pattens ranscli i New 
Mexiko. 

Yid ii terkoms tc,n till Hockrord lräffade han en 
;broder oell hans hustru sam t ånnu en gång Ludvig 
Andersso n. Alla yoro medlemmar i frikyrkoförsa m
lingen: till \' il ken ih 'en Aldcn ans löt s ig. 

A y en s pec ialis l ble\" han medycten o m) aU ha n 
s kull e ga ti ll mötes ett långt lidande. En svårarlad· 
ryggmärgssjukcJ.om medförde· en oaYbrulen förlam
ning a\' ryggens nedre parLier. I Uo Jånga årkäm
pade han Ill ed s iLL lidande, innan den väntans stund 
in Lrädde, då han blcv m"löst från jordelivet. 

Det ligger n ågo l gripande i Aloens levnadsbana. 
Föl' adcrlonåringeJl med silt sjudande begär på spän
nallCle upplc'·elser blc'· li,-et i Kumlaby alllför m)'c
kel av jdyll. Ensam reste han ås tad för a tt shi sig 
Jram Lill ·en plats i s-ole.n i ,·äsle rl and. Hans oro
liga sinne kunde inte förlika sig med ordnat arbete. 
någon längre lid. D&iru1anför lockade så mycket, 
som han läst o m och hört talas om hemma. i Kumla
by. Nu; da han yar här, skulle han väl inte gräva 
ner sig på en plats och samla i ladorna. Nej, bort 
till de sfora Yidderna ! Där lys ter en fa rande syend 
all pröya p {l sl~i nd igL nya sensationer, se nya plat
ser, som förr var saga men som nu är bliven verk-o 
lighe!. Och mätt ay r esor, av fö rsakelser och um
bå ran den, ko m h an tillbaka till sin ungdoms tro, 
fann tröst och lisa i denna oeh l ängtade till ett l iv, 
som ick,e är ay denna Yårlden. 

Julklappar 
Klänningstyger, Koftor, Jumpers, Garnityr 

Väskor, Handskar, Linnevaror. Stor sortering 

A. -Bol. O. A. OLSSON Kumlo-HolIsberg -Vretstorp 
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postmästare 
länsman Velin på grogg 
När Antonsson , ' 

Antonsson och byggmästare Lund
holm. Laurell som kejsare av Kina 

Postmas tare An [ollsson gjor(le under sin tjänst 
i Ruml a sig kfuld för e tt r ä ttfram t sätt, fas län lit!) 
Y3r lyckte a U hans ordförråd inte . precis var av det 
finaste un-alet. 

U nder en torgrund med sin fru fick han hos en 
slakta re se en köllbit, som särskilt tilltalade honom. 
Han sporde s laktaren vad demle skulle 11a för biten. 

- D(!!1 är inte tjll sa lu ån. Jag YilI först se om 
fru Carl sson komm er till torget i dag. 

- Då bl cv Anlollsson arg, sy01' och menade med 
rätta: 

- Ar inte pos tm ästare Antonssons pengar lika 
goda som fru Carl ssons ? 

En anllan gång YilIe h an spela länsman YeJin ett 
av sina många spralt. Antonsson hade sin bostad 
ovanför posllokalen (nuv. Nyvelius Ffu'ghandel). Till 
lägen heLen hörde ball-;ong mol Hagendalsvägen. En 
sÖ~1 dags rörl1liddag bjöd han lä nsman på en grogg i 
sin bostad. Upp kommen till denna började han ord
na med ett bord på balkongen, som han inte på n,;;
got sält hade skyddat från nyfiknas blickar. När 
Yclin märkte, alt de t skulle groggas ute på balkong .. 
en, tackade han nej men had e ingen ling emo t alt bli 
seryerad inne i våningen. Då började Antonsson 
alt s,"ära ö\-er hinsmannens finkänslighet och var 
minst av allt n ågon artig \"ärd. Den gån gen \"ar ock
så '"eli n utan grogg. 

En söndagsförmiddag såg en av postmästarns vän
ner honom sitta ute på baLkongen med konjaks
flaskan oell grogglaset på bordet. När de båda vän
nerna n ågDn dag senare t r äffades, fick Antonsson 
upptuktelse för silt uppträdande. 

- Nog kan du vä lja annan tid och framför allt 
annan plats för ditt ,groggande, län just då folket går 
till kyrkan. . 

Sölldagel1 därpå fann nIan A. å ter på sin baLkong
plats. Enda skillqaden var nu, alt han hade tvenne 
kon jaksflaskor på bordet. Så inte var det lält a tt 
komma till tals med poslmästare Antonssoll. 

Det fick förresten byggmästare Lundho lm Yid 
ett 'tillfä lle erfara. Lundholm hade å tagit sig vissa 
r eparationer i posthuset. Anlonsson förargade sig 
ö\"er , a tt ställningarna aldrig komma bort, trots att 
arbetct för länge sedan var färdig t. När han en 

Beställningar av Kransar 
och Buketter emottagas 

Välkomna och köp 

dag lrälJadc byggm~istHre ll , hotade han dOlme på 
följande fruktansvärda siitt: 

- Inom tio minuter skall ställninga rna vara bor
la, och är de inte det, så ska jag skjuta dej med! 
kungl. poslyerkets re\"olyC1'. 

Dct dröjde jnte så länge förrän s täl1nillgarna \"0": 

ro borta, ilven om poslm~lstaren fick finna sig u ti, 
alt det var långa tio minuter. 

Under Antollssons tid i Kumla tjänstgjorde på 
postkontoret, postexpeditör Laurell. L. yar en för
syn t och omtyckt person. Han sökte postmästare
t jänsler ö,"er så golt som hela landet men hade inte 
tur a tt få niigon. När så kejsarens av Kina från
fälle o mta lades i tidningarna, sade Laurell: 

- :\Iu har jag fått min chans, jag söker befaUnin .. 
gen so m kejsare i Kina. 

De t ä ro! i ,a1la fa ll Lrc ,"Ugt med månniskor, som ha 
humor, å \-,cn när de "anlade framgångarna utebli. 

Spågumman i Sköllersta och 

kumlaåkarnas inkomster. 

1900 ayled spågumman Anna L oYisa Sjökvist i 
Sköllersla. Hennes bortgång beklagades livligt av 
akarna i ]{umla, som härigenom gi ngo mi sle om en 
hel del inkomster. Till spåhillllrul r este via Rumla 
s tation en hel del främlingar , yan ligen »frllntimmer 
från Stockholm, Yilke t också deras sä lt att u ttrycka 
sig röjde », om man fär Lro en intervjuad kumlaoJ 

a kare fr ån denna tid . SkjuLsarna gingo mestadels 
0 111 nätterna. 

En kumlabo blev en gång beslulen på ett avse,-ärt 
belopp Oell rid er lill mor SjökYist för att få hjä lp. 
Gumman ,sva r ar: »Rid hem, men se e r ej om på 
YägCI\,. i så fall gär del er illa, edra saker komma 
strax efter. > I skogen mell an Ekeby och Södra mos 
blev ryttaren varse någonting sam t vände sig om. På 
ögonblicket kastades hal~ i klikel samt sl, adru' sig JiyS
farligt. Det stulna kom riktigt m en på oförklarJigt 
sätt åter. 

ERNST ERICSSON 
HANDELSTRÄDGÅRD & BLOMSTERHANDEl 

Tel. Af/ären 313 Trädgården 253 
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Kumla första skolhus byggdes för 
739 riksdaler. 

Bland de gulnade papper , som påLr,åHades här
om ~lr('l i samband ITI ('d reslaureringen 3" Kumla kyr
ka, fa nns elI pDol11 cmoria om räkenskaperna för för
samlingens förs la sko lhus. 

Promemorian ,år förfallad 1825 ay <-HIvarande ärke
bis lw pcn Carl v. ROSeJlslein~ kyrkohe r de l Kumla 
år en 1798-1812, och J~·der: , Det utm.ärkta förtro
endc jag ·under hela min tjenste tid al mina fordna 
å hörare o mfattades, förledde mig till den försummel
se, a Lt aldrig framlägga räkning för sko lccassm~ ; 
emedan del yar mig m,olbjuda:nde, ,alt sjelf uppvisa, 
huru jag på d enn a ln:r:älu1ing kos tade "ida mera, än 
jag hade lofyal. SjdV3 fonden, för hvilken jag en
ligt lön c bDrdc d"biLcra mig, ifrån dCIl dag K. .\Iajt 
n tuUga stadfästelse till InrälLlli ngen ankom, var 

Riksd. Rmt GOO.OO 
2 år s klockar,c lön med aydrag av 
yikariens lön ..... .. ............ ........ .................... . 29-1.00 
1 å rs ränta å fonden innan bygg-
naden före togs 
Friyjlliga gå\'o r 
Sammansko lt av församling.en 

36.00 
27.00 

119.30 

S :ma 1,076,30 

Ar 18 1-J ~ o m jag r ä Lt minnes. öl\'erlcmnade jag 
till Hr Doktorn m. m. Franz('Jl min fordran hos llU 

mera afJidne co mmissa rie Löftj yisl pit Hägol öhrr 
Geo.oo. 

U ppsala den 18 april 1823. 

c. v. Rosens/dn. 

Ulgifterna för skolI lUsel sLannadc ,-id 739 rikstl. 
Under Franzens s is ta kumlaår hade skolfonden 

GG.32 ay sin behållning ullånacl än till den ene och ii n 
till andl'c i trangmål yarande församlingsbon. Rän
lun lycks ha utgåll $00111 a rvode till skolans lärare. 
M'cn denne fick inga lunda hela räntan utan fick lov 
all dela med sig till ,n ågo n annan församlingens l.iän
sL,cm all . Inle fi ck m an h a så s to ra pretentioner. 

Fastigheterna byHe ofta ägare 1899. 

Den stora krisen i Kum la undcr lS00-Lale Ls slut 
s pårar man inle minst i ortspressens no lise r om 
försä ljningar UY fa stiglleL,er. l\Ian ka n gott pås lå 
all ·a ldrig tidigare så mänga fastigheLer bytt ägare. 
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Kumla Cementvaru- & 
Byggnadsmaterialaffär 
Olof W iren 

lvIediem av Svenska Ce mentvaru
fabrikanterna s Riksförbund 

Tel. 232 

Utgiyaren har här nedan samlat c Lt a ntal no tiser:, 
vilka h elt säkert intressera våra dagars kum l aitel~, 
framförallt d em, som inneha "ederbörande faslig
hcLer. 

H andL J'Oh. Edslam ha r sålt sin IJgcnhet LUIHta 
nr 1 till handL F. A. CarlssDl1 och kyrkovärd Lars 
Andersson för 21.000 kr. Edstam k'Om på obesLånd. 

Lägenheten Karls lad är ay byggmäsLare E. Rllbcs 
konkursmassa såld till lanLbr. Eversson fran Norr
byås för 9,000 kr. Rube lär ha e migre rat till Amcrika. 

Lägenhelen Lundby ~l. r ay s komakaren A. Anders
SOn säld till F. E. Franzen, Sle nc rör G,OOO kronOl'. 

Bcrga nr 1 ,-id Kumla staliDn är av P. O. Rahl cn 
såld till snickare E. L öfber g och skomakar emäsL 
A. Yiberg för 11 ,OSO kr. 

SI\:ohandL Lindgren, Kum la s tation., har såll sin 
gård li ll s kDh andL And. G. Ander sson för 6,500 kr. 

Smeden G. Y. Ohlin har Lill hr A. G. E kman så lL 
sin lägenhe t, inneh. 22 kappland jo rd , för 5,GOO kr. 

Hemmansägare Gust. .Jo nsson i S. mos har till 
hrr A. G. AnderssolL KWllIa, och Aug. Andersson, 
S. mos, sålt '/4 mU. rusthåll för 15,000 kr. 

'/4 mU OJsagärde n i KumJa by år av hr Erik Karl
son sålt till skohallClL Adolf Nilsson, Kumla s lalion 
för 19,000 krono r . 

l/l mtl Slinkagå rdell~ Kum laby, är av hr And. 
Larsson såld till oya nn ämndc Erik Kar lsson för 15:000 
kronor. 

Lägenhelen l{ungsbac ka 1 i Kuml a byar ay Sk D

ma kare Lars Fl'o ms Led l såld lill hr And . Larsson 
fö r 4.000 kr. 

FasLighe l,erna föllo kal aslrofa lt, särskilt under årct 
1899, men å\·en rölj Rnd c å r uLmärkLe sig för låga 
fasligllcls- och tomtpriser. 

Att anskaffa g r ustag 
för samhälleL uppdmgs d. 31 ok!. 1900 å L e n kom miLl e, 
beslående ay hrr F. A. Carlsson, Lars Anderssoll 
oc h P . . r. Carlsson. 

Hrr (;us!. Andc l'ss(J n, L. J. P.cLLcrsson, L. Anders
so n, Aug. Borelius Ucll P. O. Rahlcn valdes aLL il1-
köpa mark fö r torgp lats. Branclväscndcl fiek "id 
summa tillfäll e l GO kro nor i anslag. 

Nyårsafton 1898 
fal1n länsman Y<.'Iin a nledning a LL i N. A. in föra 
en annons så lyd ande: 1 Anm,älningar om o\·cr nlld 
och andra förbryl-e lser mot allmän ord ning höra 
o fördröjlige n anmälas skrifLlig.en e ll er munlligcn på 
lånsmanskJonLorcl. A. Ydin»). 

Tillverkar : 
Maskinstampade cementrör, kulvert, brun nsringar 
rördelar o. bY9gnadssten, kakelugnsp'attor, disk 
bänkar m. m. i mos aik 

Försäljer: 
Cement, takpapp, tak tegel, ankarboard, masonite 
t orex, eternit, plywood, golv - och väg9 p lattor 
m. m. samt ) g ranitoh) golvmassa 



Poetisk järnvägsduell 
• Kumla för 57 år se'n I 

Av 

Intendent Henning Julin, Stockholm 

Föreställ dig, årade läsare, vågslräckan mellan Yx
hult och Kumla e n ru skig höstdag för 60 å r se'n . På 
den uppblötta och sönderkörda vägen genom H~Ula

brolLet, förbi Elvesta, in på stora landsnigen vid 
korslall'n och vidare genom Kumla by finner du en 
till synes ändlös rad av foror, lastade med sten och 
I,alk. De komma från Yxhult · och Mossby och ha 
alla i dag ,som i går och i morgon Sanll11a mål: last
l.:ajen vid Kumla statioll. De enkla ekipagen göra en 
sudan dag ett beklämmande intryck. Flera av 1.;:6r
s,"ennCrlla äro knappt mer än barn. Deras torftiga 
beklädnad - våt sedan i går - bjuder ej längre nå
go t skydd mot blåsten och det ihå llande r egnet, och 
av dc dåliga dragarna äro många magra och flera 
selbrutna. 

Aren gå. Fororna bli allL flera, kostnaderna allt 
högre, del huggna stcul11a Lerialet skadas ofta vid loss
ning och las tning ochi i början av 1880-talet står det 
Idart för ledningen i YxhuHsbolaget att den end a lös
ningen av lransportproblemct är egel1. järn.väg. 

Al" 1882 ,erhöll också väg- och va ttenbyggaren kap
ten G. Morssing i uppdrag att yerkställa undersökning 
och 1883 saltes arbetet i gång med ingeniören Joseph 
Nilsson i Köping S0111 enlreprenör. Denne Nilsson, 
som var född i Jersldrp- i Jön köpings län år 1839, 
var under nära femtio år eller från 1857 till 1906 
verksam huvudsakligen som arbelsledare vid väl ett 
tjugotal järIlYägsbyggnader här i landet. 

I sina år 1907 utgivna »Minnen af en gammal järn
vägsbyggareveleran» återger han ur preludierna till 
Kumla;YxhulLs järnväg följande , som må citeras till 
belysande av då tida osundheter inom entrepreuad
väsendet. H an skriyer: 

, Efter cirka ett års arbete vid Norberg-Klack
bergsbanan var den färdig och jag blef då tillfrågad 

Mjuka mattor i olika kvaliteer och prislägen 

LINOLEUM 

Joseph Nilsso n 

om jag vi lle by~ga. en lilen bana från Kumla station 
till Yxhults s tenhuggeri, men hels t på entreprenad. 
Jag raknade råll noggrant och inlämnade mitt an
bud. Då hade inkommit ett kuriös t anbud, så lydan
de: ll Jag åtager mig järnvägsbyggnaden för Lvå lu
sen kronor 'under lägsta anbudet, som inkollnue r». 
Hyad skall man tänka och tro? Yar det en odåga, 
som ej kunde eller besyäl'ade sig m·ed alt r;;ikna, 
ell er var del en öfvennage, som nödv.älldjgt ville vi
sa, att 1,an skulle blih'a den rådande ? J ag bIer emel
lertid högst förargad och sänkte därför mitt anbud 
med 2.000 kronor och fick byggnaden. Förtjänsten 
blef hedern, men kassabehåll ningen klen. Efter cir
ka 1 års arbele hade jag den lilla järnvågen färdig. ) 

Banans officiella avsyning verkställdes den 7 fe
bruari 1884 av majoren G. Nerman m. fl. 

Att järnvägen både före och uncler byggandet vål
lade bolagsledningen bekymmer av såväl finansiell 
som annan art, säger: sig självt. Ett par konkur· 
rerande kalk brännare, bröderna Jonasson i Mossby, 
vara också på Våt'ie ll 1883 förtänksamma nog att laga 
så att denna omständighet blev på e lt Yärcligt sätt be
varad åt framtiden. 

S1. skedde nämligen genom Yxlzults järnvägsvisCl, 
i vilken de poetiska bröderna också ge en del goda 
råd med avseende på personalvalet vid den stora ba
nan. 

Moderna, trivsamma Möbler 
Vårt urva l av vackra och gedigna Möbler gör det möjligt för 

Eder att med låg kostnad inreda Edert hem 
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E. A . jOflOSSO fl G. R. jonasson Gustaf Adlers 

Yxhults järnvägsvisa. 

En gy lln e tid o:;s rö res tär, 
d å yi m ed jftrm-;-lg il!~a filr, 
D (l blir helt andra tider , AlIt\":t1, 
ty bol~lgs kassan l ider. 1\ i förslår o ss \"äL 

I må nga [II" \"i t '-tn l~ l llpp:t 
hur \' i en j '-.. rndg s l·mllc f ä, 
!\ lI har d ock saken kla rnat. .-\lltvä l, 
Jas t mången för d en varnat. Ni försla r oss \"äl. 

Ja. gör nu kon' av h iis tarna 
och mala d iirmed po,i ka nla, 
SOIll invid for an lunkat. a ll lYiil. 
p tl krii l, cn duktigl dun kat. N i ' t'ö r s ltu" oss vä l. 

l'\og må ngen har oss fö respatl 
alt en hankrutt skall bli var lott, 
\'i [t [ ka pu ll cn skralla: alllvi"lL 
T." d l.;tlll vinsten sJ,atta. )';i förSlå r oss viiL 

l\'og ;i r \' ,-d endels ganska sant, 
at! \'.1 va r g "-lrd har sa l t i 9ant 
Jör all ra » 1J~'gg!lads$chaber allh-fll 
salllt ock en d cs tl:lgsknaber :\"i förs[[u" oss vfd, 

Men Odens lösen ;-tl" ju den 
att låna pengar av var vän. 
Och rattas se n resursen, allt,-å l: 
\"~t1 an! Yi gör konkursen, T\ i förs tar oss " ,-d , 

Möbler 

l\!CIl m Yi banan Ell"digbyg~<1 , 
Stl sitta vi i »guldets skyg(h . 
Yå r .s tallning tryggad blh'er , alllväl. 
Ty banan inkomst gi\-cr. ?\ i fO I"s lår oss \"5.L 

Se'n order fäs pr t elefon 
atl hy\-.1a, ~ tcn i m ång' fason 
till tempel och klosetter , a lltväl, 
till !llya taburetter. N i förs lå l" oss väl. 

Sc'n kan ockstl vår ort f:"L si 
ett riktigt slort menageri , 
el:""r bj örnar finnas III '-I nga, alltY'-"I , 
som oss i Idorna fånga. K i förSlår oss "'-11. 

Sc'n komm er nog \",'tr »uolags lu b l ) 
ptt !l"yktets dn.gar föras u l. 
Den .har en ädel stnhan, a llh-fd : 
gemensam 'ro för krd.\"ail . ?\i förstår oss \"äl. 

Och förare på Yiir maskin 
blir [n.gen ann ' fm herr S tclin ~ ) 
i kompani med )S\'flrd en . a), allh'äl ~ 
som nog r eg lerar färden . ),J i först år oss \'ål. 

1) Bolagstlll = atlgvissla n vid YxhulL 

2) Slelin enligl qr.()gift f. d, husar fl"an Sl enc och rallare , 
ö l,{lI1d ·supare och branns \' ins langll r e, Saxon up p 
ger (Rumla Julblad 1931) a ll han under sin Kumla
tid »besjöng Stelin på e lL si'ldant sflll , a tt han h öll 
på att bli ihjälslagen, 

3) »SVflrdcn »: '-l\'en han storsupare. »Ej finns i Rumla 
s törre s,-in :m S,-ärden o ch Steli Il» k\'ad en dåtid a 
poet (Saxon ?). Stelin och S,'a rdcn langade öl till 
r a llarna från bryggeriet )) KorskrogeJl~ . 

av välkänt fabrikat MJUKA MATTOR m. m. 

Billigt och smakfullt i goda kvaliteer 

Tel. 64 HERIBERT ZARELIUS, KUMLA 



En ur omsare det bör Yi ha 
och 'jJgubben l.indberg. ~ ) passar bra 
ty han, d en gam le luven, allt"äl, 
kan nog hantera skruven. ~ i förs tår oss Yål. 

För kassans s kull ej fatlas bör 
en s tå tlig, fintlig konduktör . 
.JQIl Asberg ;; ) diirtill duger , all tval, 
för 110g ~l' h an' Sil s luger . Ni förs tå r oss väL 

För s ta tens skull ej felas kan 
cn s ni llrik och en punktlig man, 
som ,breder ut trafiken , allLyal, 
till a lta v:l rldens riken. Ni försltlr oss v~d. 

Hotell vid Yxhult skall vi h a 
Till yärd Per Carlsson 6) passar bra, 
ty han kan fla skan sköta , allt"al , 
och ,s trupar duktigt blöta. Ni för står oss väl. 

Och f:"t 1ii se'lli i - »öppningen )) 
el litet tal av Konungen, 
då ä r Yiir lycka vorden, all tval, 
fullkomnad hfll' }lii jordcn. Ni för s tår oss vä l. 

)}V1i r herre:t , ) ur en man så kack, 
men banan honoin ger en knäck, 
ty nog (lr han e tt snille, alltYäl, 
trots 'a lll s itt jflrnvflgsdille. 'Ki förs tår oss vfll. 

Alt dc sv ida nde jonassonska huggen i järn\'':igs
visan, vid vars tillkomst framlidne häradsdomaren 
Lars Persson i Blacksla uppgiycs ha medyerkat (jmfr 
yerserna 4 ocll 5 i Guslaf Adlcrs syarsvisa), skulle 
efter för måga bli parerade, var ju bloLt i överens
stämme lse mcd lidens fordran och sed. Och så 
strängade dcn annars blide Gustaf Adlers si n lyra 
till fö lj ande ni,h'isa mol ~[ossby-konk\U"reJ1lerna. 

Ii g I j I ! I i 0 ro ; J 1 :) 7 Dj ! l j '. i I 
z.:.~ - ,-n,...A.."IlC. ~~. ~ J--U - TVb, a..r,.t;;.,. 4~~ 

=; ! I 

; 
-~, j"-_,.,..,a.,.,,;. __ å--c.-.tu4!t' ~ fHA - h . 

Två poeter hava uppstått uti päsk, fallera, 
Det skedde säkert d å de å lo torsk, fallera , 
Ty tor sken, då den kommet' i e tt hus fallera, 
förvandlar s trax en dumbom till ett ljus, fa ller a, 

De bröder äro - hava lika skägg, fallera, 
och 00 helt säker t nästan vägg, i vägg, 
och ungkarlar de äro båda tvä 
samt ha en granner vagn att åka p å . 

De uli litne ls högskola ha gått, fallera, 
och tro sig ganska mycken lärdom fålt . 
:Men lärdomen d en växer ej på trä'u, 
och ympas inte gärna ut p å fän. 

Y.rhull sjämviigens (örs/a lulwmoliv t> Lu.-w 'l> 

De Yxhults jJxnn"igsvisa dikl.at h~ , faller~, 
men tyckte a tt den var ej r i!.-: tigt Or -1 . 
E tt bud till »gamla krogen:t *) s~lIld es hall 
och sLrax. det kom till dem en saker vän. 

Han u ti Yisdol11! var en rikt ig I,;ar'. fa llera, 
och för de andra syn tes som en far. 
Han d san genomlaste nu helt kftd:l 
Inen skrek: »En cognac, eljes t blir jag knackt! :t 

l\ur cognacen nu kOlUlUit inom mun, fallera, 
ett lju s gick upp för honom strax på slunl1 '. 
Det kan ni ju begripa båda två, 
till konduktör ni kan ju Asberg få . 

Till maskinist det duger ej Hallin, fa ll era , 
drlrlill y j mås te hanl herr Stc lin , 
och för alt ångan skall bli ldgot yard, 
till eldare YL taga Yiinnen SY~i rcl. 

::'\iir då de skrivit, läs t och SjLUlgit h a, fallera, 
de tyckte a tt den Yisun val' ju b~:a. 
En punschb,ål saltes fram och 'den d e drack 
sam t spelte lUlder tiden lite ' kn ack . 

.f) »Gubbcn Lindberg:t ) .:.1Yell kallad )} 1l1 :"ls tcr P inne». Su
pare liksom de båda förul namnda . Förmodligen 
är det d enne Lindberg, S0111 OUo Asberg åsyftar l 

den "isa .om )) fulla gubbar) , som finn es å tergiyen 
på sid . .12 i Kumla J ulblad 1935. 

Jon Asberg, s ten huggare vid Yxh ult och ägar e av la
genheterna Marieberg och Hjorts torp. Ett stort 
original , som ofta blev föremå l fö r s tenhuggare
poj karnas drift. llOC},; tålde han något a tt skrattas 
åt, men mera h edras åndålj, 

6) Per Carlsson, s tenhuggare vid Yxlllllt. Bebodde det 
gamla ännu kvars tående )) vila huset» iHällabrottet. 
Han var broder till fanjun J.; are n August Carlsson 
och stenhuggaren Carl Carlssoll. Såvitt känt är, 
tillhörde ingen av dessa bröder någon nykterhets
förening. 

;) »Vår herre., = förvaltaren vid Yxhult Gustaf Adler s, 
f. 1824 och d. 1901, son till kronolänsmannen i 
Rumla Conrad Adler s. Gustaf Adlers kallades ·all
män t för lJ herr Adlers, . 

*) I Blacksla. 

Skidor, Bindningar och Stavar, Stålsparkare och Sparkskor, Skridskor 

Bandyrör, Bandyklubbor, Bollar m. m., Fickknivar, Saxar, Ljusstakc.r, 

Kokkärl av koppar, aluminium och rostfritt stål, Kandelabrar i tenn och 

mässing, Rostfria Bo rdsknivar, Gafflar, Förskärore, Manglar, Vridmaskiner 

Prelöentkort 

Telefon 67 Martins Jernhandel 
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Jon .4.sberg 

"i poesi ej mera skr iya bör, fallera, 
de L passar håltrc all ni plogen kör 
och med en grep i gödselhögen slilf. 
Försö k aU minnas det till n::i sLa tir, fallera. 

Annu en gång skulle Yx hult sbanun behandlas po
e Liskl. Föret i porlgå ngen m;i[te till a lt börja me d 
inte ha varit del bästa. Tv så Ilä r skt-ev fr amlidne 
riksdagsman Erik Guslafsson i 'Bnllls la. i en årskrö
nika för Kumla foslerländska förening: 

)) EI1 jiinly;1g hlivit lJyggct del s is ta tU'et, 
men har deL felet blott , all yagnarna ej följa spåreh. 

Järnvägens första lilla lokoll1oliY },;clwll, gemen
Heten »LUSU H kall al , val" lilly·crkal Yid. Chris linehuml1s 

o N" mekaniska ycrks lad. Förre banyukLen l oren be-
r ä ltar i Kumla JulblacL 1930 alt dess tör sta resa av 
honom och 'en so n Lill hancLIanden Fosselius h älsa
des med salul från lni för tillfä llet anskaffade ka
noner. IuYigningslåge L beslod [lY loke t och lre grus
vagnar i'ör delLagu rnas råkning. Loke t yar så klent, 
a lt endast en ,cnda fullastad stcnntgll; i taget kund e 
dras uppför s tigningen "id :.skärningen » (genom åsen 
i Kumla by), Vet lj ä ns tgjorde dock till år 1896, 
då d et e rsaLLes a,· e tt sLörre från Nydq,"ist & Holm i 
Trollhältan , Ave n de Lta har för länge sedan ljänat 
ut OCLl efter hand ersalls a," s törre och kraftigare 
maskin er. DeL nu i tjänst "arande loke t är av 
tyskt nrsprung. 

Texten ,liLl de lxida Yisarna h ar Yälvilligt slällLs 
till förfogande ny kassören "id Yxhult under aren 

1888- 98 C. A, La rsson. ~Ieddelandet om poem el i 
Fosterländska för eningen har benäget lämnals av 
f . d . grossh andlaren Ad. Larsson i Slockholm, vil
l",en under sina pojkår som körsven varit mecl i de 
l ånga kalkfarorna, Båda tackas hj ärtligt. 

H , l , 

Närkes sista björn - skjuten i Sannahed J875. 

En björnhisloria från Sannahed, som bm-is ligcn 
är ycrklighelslrogen, har berältals av framlidne red. 
J, L. Saxon, I kammararkivet förvarade kronoräk
ninaar för ör,ebro län, har påträffats följande in te 
mir;'gL för kumlaborna intressanta skildring. 

ALt me kanikern för mig denna dag uppvisat skin
nel e fter en at honom vid Sannahed i KUlllla socken 
i dag dödad Björn, och a lt Öronen på samma björn
hud blit'vit i min närvaro afskurna belygar. Sanna-
h ed d en 28 J uni 1875. Länsman Axel Flyekl , 

Av Kr~l1ofogden i y ,ester-Nerikes fögderi har jag 
uppburit F,cmlio Kronor premiemedel för dödande t 
af 'Omförmälda björn Cjyilteras d en 3 Juli 1875. 

J , C, i11eurke, ,, 

"id undersökningar 11ar d et befunnils, all de t 
inetalul1da yar llåO'on vildbJ'örll , som den gången sköts o o , 
Yid Sannahed, Den dödade n allen uLgJordes aven 
stackars fångc , som mätt av ålder och lidande 1agt 
sig på sOlsäng. Agar·en, en kringvandrande björn ~ 
förevisare J. C, Meurke Lillkallade, då allt hopp syn
tes ule, en jägare, som gav nalle dödssko ltet. Det 
var måhända denne jägare, som manade ägaren aLL 
söka utfå s kottpengar, Yilket lyck~des så förLräffligt. 

Saxon Lillägger: , Jag bodde l Kuml a 1877- 80 
och J,ände länsman Flyckt mycke t yii I. Han yar 
en praktisk man. Det yar honom det kumliensiska 
Lalesä Llet gällde: , I Rumla ä di skomal,are allihop , 
men länsman hari halvsular och präs ten han ldackar:i. 
Han yar också humorist, ()eh jag lycker mig se ho
nom när han nödgades attestera uLbetalandet av 
skottpengarna, ehuru della var del rena byråkrati ska 
skoj el. Hans doll er var en förstklassig, mörkö~~l 
skönhet, som ärvt faderns humor. 1\1an kan yara sa
ke r på , a Lt hon hade del mUllL erl på grund a\' faderns 
nödh'ungna ulbetalning. Mellrke var mig oc~så en 
gammal bekant.. Under de karnevaler, som urebro 
skarpskyttekå r ordnade ii SLora Holmen på IS70-LaleL, 
bidrog han med j'yryerkerier_ Hans glansnummer 
var lI Sebastopols belägrjng J ~ som gjorde kolossa l lycka. 
Meurke Yar " n sydländs k Lyp med en god porlion 
humor, Också han hade säkerligen mycket munLerl, 
då han fick , kOltpellllingsaltes len i li in hand •. 

Närkes sisLa Yilda björn s köls ' i S"arLålraktell 
18GO, Den finnes uppsloppad i Karolinska läro, 
verkets museum i örebr o, 

Sätt In på Sparkasseräkning I Handelsbanken 
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även det som behöves till löpande utgifter löngre from. 

Under tiden har Ni god rä nta och trygghet. 

Svenska Handelsbanken, Kumla 



När Yxhultsarbetarnas 

avlöning frös 

tre månader 

• Inne • 
I 

De t framåtg ående Yxh ult har 

fått kämpa hårt fär sin existens 

När nuvarande pensiollerade smeden Guslen Ols
son som 17-ärig västgöte kom [iII Yxhult 1881, 
kunde han inte drömma om , alt hä r s kull e med 
å rens lopp vä xa fram industrier av jätteJi ka m <-1t t, 
kända icke bloLt i 'allt Syeriges land utan längt utall' 
för d ess gränser. Då kunde man fr ån Yxhult 1000 
meter västerut endas t r iikna sammanlagt e tt lO .. la l 
stugor . När den nu åldrige smeden vandrar om
kring i sin kä ra yx hulLsbygd och ser de ultramo
derna lo kalilc lern a IJllcd deras sinnri ka maskin er 
ay olika 'Slag, ser de mä nga Yill aområdena med s ina 
idy ll er av 'pry dliga trädgårdar, må m a n inle förUl1-
dl'a s ig ö ver : 0 111 han för en stund tror sig ha kommit 
bort frän ,verk l igheten) l\Omm iL in i sagans vackra 
yä ri ,1. Och hur har detta sagolika kommit lill ? 

~Iå nge Jl å ldrc yx hullare länker sä kerligen med 
tacksamtlet till baka pii dcn patriarkaliska tid, d" fa 
m il jern a Adl crs regerade Yxhult. ~'1 en m ånga ha 
ha också gjor t den lankeställ aren: Hur skulle det 
sett u t! i denna trakt, om inte ledningen 1912 kommit 
i den 'energiska mans händer , som alltsedan så fram
gangsrikt le tt och utvecklat Yxhults Stenhuggeri A.-B. 
Direk tör C. Aug. Ca rlen Ilar för all framtid skapat sig 
elt slort namn i Yx hults historia och som den sven
ska stenindustriens märkesman. 

Kum la Ju lblads utgiya r,e h.a r en somma rdag gjort 
upp 0 111 e lt samm an lräfJande med smeden Gusten 
Olsson. När jag på stå l hästen når Hällabrottet, är 
min vän mig Ull mötes, glad och p igg som vanlig t, 
faslän han nyligen gå tt igenom en lunginflammation , 
som kunde vara rätt så krilisk tidigare men som nu 
genom de så beryktade tabletterna h äves jämförel
sevis lä tt. 

Gu sten Olsssons s tälle har e tt idylliskt läge så 
gott som milt i skogen. I denna har han också rett 
sig en löv berså, en idealisk plats för meditation i 
skogens skö!.e. 

Yi gå in i stugan, d är f ru Olsson vä lko mn ar. 
Olsson plockar fram en del foton av äldre tid ers 

Bästa 

Glis/en Olsson uhl sitt h cm' i J-!(i/{abI'o!l('1 

yx huHarc uch Sökl'r hTigl eft er c H pa ppe r, som h a n 
vill vi sa. En pryd li g ask \'äckel' min upp-m ii l'ksamh c l. 

- Yad ,i l' de l för gran t i den ? Jrågar jag. 
Olsson öppnar pa locket och blo ttar e J, lysa nde 

guldmedalj med band. De l '-11' palri o ti s ka siUlska pe ls 
meda lj för lå ngvarig och trogen tjäns t i Yxhu ll sho-, 
lage t, utdelad \"id det s tm·,. jubileet 1938. O. iiI' 
num e ra pensio nerau m en delLager doc k a llljämt i 
ar):;e ld , n;lg:)( som man ej I'i, rundrar s ig över, då 
han lilllgt il't:-.l n ger i ntryc l, av alt ha h unnit Ö \ "C l ' 

dc 75 å ren . 
- Yad fanns det rör yerks täder i YxhuH, niir Ols

son kom hi t 1881"1 
- .J ag vill 'm innas deJ fann s tre mindre s lcnhug'" 

garycrksläder . Dc kallades för Lå nglw lm cll . Galgen 
och Skomakarekroge n. Den sislllamnda h ad e l11all 
märkl m ed en upphängd, u tslilen s tövel. Lå ng hol ... 
men finns ännu k,-ar. Dcssuto m finns iinnll kvar 
gaml a hyvcIverksladcll ) byggd samma å r som bo
Jaget bildades_ Denna var förres ten OUo Asberg med 
och byggde. 

Under det Olsson forisätt er letandel bland sinn 
papper_ fall e r rtt lHr l urkl ipp Iler p~i gol\·cL Jag tar 
upp det och läser: 

"Eli gott exempel. l N. A. läses: Yid Yxllult 
har smcden GUSICll Olsson under h e la vinte rn ma lat 
en m assa s mafogla r med bröd och s~id Ill . 111.; hv ilke t 
har va r it ti ll s lorl nöje rör bade hOllOlll och ~Iskåd ar
ne. Flere af arbelarnc ha följt hans exempel. I 
sin lill a lrädgärd har h an upphängt e tt tj ugutal f~
gelhå lkar f(>r a ll kunna Illo llaga v[ll"e ns budbärare, 
hvilket ock sa manar ti ll e l"lerföljd. N u är tiden i'll1e 
a tt under de långa qvällarne rusta!, i ordning S0111-
manillor åt de flöjtande stararne". 

Det yar nog inte så yanligt på 1890-lalels mitt, a lt 
man ,ägnad e nag{) n uppmärksamhet å t de små be
vin ga dc vare lsern a_ Så Gusten Olsso n yar m å h ä nda 
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Guslen Olsson i gwnla v('rklYrJssmedjan på rxlwlL 

föregångsman härYidlag, el'lcTsom en svensk-ameri
kansk tidning funnit anledning alt klippa närk es
kollegans nolis. Tiderna förä ndras. Nu söker man 
mera al1m ~int skydda fåglarna, framförallt under 
Yinl-crliden. Och så sLayar man ~) fogelilålkar ,) nå
got annorlunda. 

- Vem var dcn ledande sjiilen under IS80-la lcLs 
YxhuIL? 

- Del "ar fö n "alLarc Guslaf A(llers, son lill krono
länsman Acllers. Han hade ledningen av både s ten
huggerieL ,och jordbruket och var mycket inlresserad 
för plantering. I sin park planterade han m ånga 
träd Qch för övrigt lile varsta ns i trakten. Pilarna 
i närheten av KOnStUllS affär ,är också e Lt minne fr ån 
ArJlers 1881. 

- Fanns det någon handelsbod under denna tid ? 
- Jo, bolaget hade en affär i högra flygelbygg-

naden. Den finns ännu kvar på direktörsgården. I 
)bolagsboa » fick arbetarna mol avrä knin~ i avlönin
gen am erikanskt fläsk , salt , snus, toba k och en del 

andra yar,or. Skulle man ha något i klädesYäg, s å: 
yar närms ta affån i Hallsberg. Dit lyckte man in te 
var sa hlngt alt gå. De båda affär,erna l Kumla ha
dc ingen ting alt sälja i klädes\'äg. 

- Minns Olsson hur stOl' av löningen var dc första 
årcn? 

- Dagpenningen u tgiCk med 1.50 och timpennin
gen yäxlade m('llan 13 och 1-1 öre för gro,"arb(' larn 3.. 
När jag gine m ej ' "ar dcn 17 öre. 

- De t yar inle så mycket att gifta sej f xl. Och 
änchl har Olsson lyckats så bra med all föda upp 
en s tor familj och <1,"en skaffa sig elt eget siäUe . 
. \rbe ls tiden Yill' förslås lång, som yanligt var förr i 
Lid en ? 

- Ja , den yar lång. Yi började kl. G p,1 11100'gO

nen och forLsal le till kl. S p å kyällen . 
- I äldre örebrotidningar har jag sett, alt yx

hultarna förr sLällde Lil! med förskräckliga dr:'ckes
gillen. Yar det så även under SO-tale t? 

- Ja, det Yill' sorgligt stä llt med arbetarnas sprit""' 
begär. Avlöningen betalades ut en gång i m ånaden" 
J\Tär aYlöningsdagen närmade sig hade man redan 
gjort upp om gemensa mt brännYinsköp' från ö rebro. 
Stora ankare häJlltades hem. Så saml ades man på 
något sLälle för att fördela br ällnYinet. Därefler blev 
det e tt supande ulan all gr,äns. Det yar inte rådligt 
alt komm a ut på lalldsy,ägen då. Ingen gay sig hel
ler uil i lOJ1ödan under dessa lördags- e ller h elgdags
ky,äIlill', {lä spriLandet var som vär st. Aldre och 
yngre deJlogo gem,ensamt i spritor gierna. Det yar 
hem skt att se dessa förfallna indh"ider, som hade 
e lt så fruktans\"ärt begär. ~[ånga yngre kände efter 
dylika o r gier djup ånger och föresaLle sig, alt nu 
fär det \"ara slut, men näs la m ånad blev del åter en 
upprepning. De hade ingen kraft alt slå emot s\"i
reriel, tro Ls a lL rle yissle at l det bar ivä g till dju
paste fördän-. GusLaf Adlers varnade såvii l förä ld
rarna som ynglingarn a och hotade med alt m'skeda' 
dem. Flera av dessa fick dock erfar a orden )) \"år 
egen kraft e j hjälpa kam och blem lyckligt fri
gjorda från spritens förnedrande fångenskap. 

_ _ o U ncler så cl ana förhå llanden hade också nyk
terhel,sför eningarna en s lor uppgift. Del fanns väl 
någon förening i .yxhult ~ 

- Den första föremngen \"ar en godtemplarloge 
)) HäUeber geb, Jag tillhörde den. Under min exer
cislid på Sannaileu slocknade föreningen, vilket gav 
en öflebrotidning an ledning alt var a 'kvick och om
nämna under rubriken: »HäUeberget rämnade ), " 
Lä11gre fram bildades en ny loge, )) H yarandras Hjelp »,. 
som ännu är yerksam. Några av godtemplarna yoro 
synnerligen yerksamma för att få en egen ördens
lo kal , -där ) l11edlemmarna i nykterhetens samt det 
sedliga kamratliyets sanna intresse kunde få sam ... 
mankomma för utbytande av olika meningan , som 
rlet he ter i e n framsLällning till bolaget om lIpplå!-
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leJ se ~l\" ma rk. Ordcnshusct blcy sedermera uppföd 
på mark, som in köples ay en ]alllbru kanc i i\lossby , 
Loka len har rall Ij ,1 na o lika ändamål , bl. a. till blå
bands rfJ ren ingens mölen och samm ankoms ter . J ag 
yar med och bildade ~[ossby bl åbandsfören ing 1888 
och ar 'ensa m kya r bland s Lif tarna. F5reningr Jl ha r 
yall mig till hede rs ledamo t. m en jag har intr ut rättat 
s,-l synnerligcn myc keL inom blähandsrör,clscJl. Drl 
mes ta intresset hal' jag llrdlag-t i baptistförsamlingen 
i Hjorts berga, dä r jag bi. a. yaril sekr. 

- Yad syss lade ungdom-en med undel' s in fritid ? 
_ . U ngd·olncn bcsök l,c ofta mölena i Yesla s ko la 

och j lw ptis tkap cllct i Hjortsberga. Aven melodis t
kap elJ.ct i Als la fick da och då bpsök ay yxhult a r c. 
Man gick ,dit m ilJlga gånger bara för a tl trä tTa sam ... 
m an. San nahed yar e ljest samlingspunkten för drn 
ungdom, som y-ili e roa sig. Rumla hade då ingenting 
all locka med, men har så mycket m-ea'at i Yår tid. 
Del "ore nog gall. om många av dessa sämre nöjes
e ta bli ssemang Yore borla. 

- XiiI' YxhUItSjcl rIlYägCll yar färdig: da qlr det 
förs tas e ll stor dag för bygden ? 

- · Dl'l yar na Lu rligLd s en märkesdag. Stenen ha
d e ju förul m{lsl fra klas m-cd häslar e ll er oxa r . I n .. 
Yigningsdagt'n gjorde arbelarnaen rärd med "Lus.'] 
och lrt' gods"ag llar till J(umla stalion. Sj ~i"" ya l' 
jag med och minns myck,et väl uppehå lle t i Kuml a, 
där bryggare Johanssons ölschapp allmiint bl'sök ll's. Sa 
hall had e nog elen störs ta förtjänsten av r esan. 

- Ar del nllgoll arbe tskamral från d e första yx~ 
llllllsanm. som Olsson särskilt miI1l1s? 

- J o: jag hade mänga präktiga ka mra ter, som 
jag h ar i tacksaml minne, En ay dessa yaJ' Ord elI, 
som en li d ya J' min hanLlangarc. P ä min 75-å rsdag 
hy ll ade han mig med bl. a. följande : , fill min ,",111-
ligc och förste lä romästare ». Han var mycket hc ~ 
gåvacl. 1"\1' nu bosatt i Malmö. För några i iI' sedan 
skrev han om 80-lalsminnem i iKumla Julblad . 

- Var det a lltid fullt upp Inerl arbete i ungdoms
å rens Yxhull ? 

- :Merl d e h j{i1pmedel, som fanns, gic k del ju inLe 
så fort mcd arbe te t. Och S[1 m ånga arbetare n u" y j 
inte heller . EIL tiotal i gruvan, och lika må nga j 
s teubrottel sa mt omkring ett dussin stenlluggare och 
ndgra hy,'lare ulgj;Jrde i stort sel t hela arbetsstyr
kan . Men d eL ,'ar ända många gånger sYå ra lider 
för arbetarna . Yid e ll tillfälle dröjde del av någu n 
anledning lre månader , innan bolaget fick likYid för 
en större bes tällning. Och arbetarna måste ocks:1 
vänta lika länge på den intjänade lönen. Det nu' 
i slule l av åre t: ech nägra slantar blcy de t inle till 
jul de t a re t. S,1 inle yar det någon rolig jul fö r 
m ånga stackars familjer. Men alla fick doc k till 
s lut a llt ,·ad de hade innes tående. Yid en fest lighe t 
långt senare erinrade Gustaf Adlers om gångna ti 
ders fattigd om och n öd. Ing. Emil Adl ers hade 

Den :JOO-år/ya hyggnadl' ll i l1 ii/fabrollel 

kOl11 mi t hem tran ell slud je J'(.' s :.l i .-\111<,r ik a. F{n' alt 
fira so nens h.cmkolllsl anordnad l' rrn"\'a lt"llT n en fes t 
till Yilkell a rl;l'l arna ä,'c ll iJl hjl1 dil ~. I e ll lal fÖI"
Id a rarlr ha n hl. a. : i FfllT Iwr trak te ll h~lromkring 
kall a ts för ),' ''rrasakersrolen. mell del ii I' go tt alt 
kunna säga. a ll c!ptn3111lwl gii r de Jl inlr s kiH !'ör läng
n'. filr lHl ~ir .de t bra 1l1,'c kr l hiHlr{'. ,: 

. - Pa tal o m I'l's tpr. s"a tlnOrdn:'Hll's de l \' iH 1l ~lg0 il 
g{l ll g frilufLsl'esl under somm artiden? 

- Pa Lckebackcn i Hj.o rt sberga 'höll s en och an
nan fest. F os terländskn föreningens fes l minns jag 
sår skilt. Då r-csl-e man upp sll'Ilarna lill domare
ringe n, och en yxhullsarbela rc: Guslaf Larsson, högg 
in :irh',l i de m. Rekto r Jonsson från Käyes la la lad e 
\"id festen. Gusta,f Adolfsdagen e lt å r fick jag yara 
med 0 111 den första hT,'erkeril'es Len. En h ornor
kester frå n Sannahed spelatle och sång utfördes av 
en 4-stäl11l11ig manskör a'" yxhulLsarbeta re under led
ning a" trumslagare F. L . Hellslröm. J ag yar ocksrt 
n red i denna kör. 

Samtalet fort sä tter ännu en s tulId. Olsson be
nillar ytt erligarern hel del o m del lxlll\lt som flytt , 
om den 200-ariga Yila byggnaden norr om ]andSY;l
gen \"id H ällabro tle t, som på sin tid ble\" prisbelönt 
för sin s tabilitet och ännu anyäncles SO I11 bostad, om 
sin kårlek till yxhullsbygden, fas tän 111ariesladslrak-
1Ptl: födelsebygden) ånnu lockar sin gamle landsman 
aJer. 

För or lens ideell a Ii,· h a r Gns len Olsson betytt 
myckel. Han kiinner nU till o rtens befolkning, och 
den na känner 'Också honom S{lsom en synnerligen 
präktig, god och redbar perso Il . Och bfl Ure tycker 
jag ingen kan be tygsä Lla den gamle h edersmannen 
ä n yad en a'" hans stockholmska yanne r gjort i föl
jande o rd: »Hos Olsson finlle r man e tt ay dessa 
andliga kraftcentra) " ara" bygden och landel allt 
mer och I11rr har bellO'")' . '/1:. H. 

De lämpligaste Julklapparna finner Ni hos 
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J(Ul11!a!11a!m elt 

Ingeborgs hem pit KlImlamalmcn hade inte fcHt 
mycket med ay jordiska ägodelar. I eLt enda rum 
Yvro familjens ålla medlemmar inhysta. För det 
nwsla lItg}ord,e antalet sju" modern och de sex bar
nen. Fadern ,"ar likso m besa tt ay en orolig ande 
och yandrade om kring på yägar och stigar, ofta 10-
lal mil från Kumla. Yar de t trängseln i hemmct 
oell faltigdomel1~ som förtagit honom lus ten all d,"äl
jas i familjekreisen ? Ho yel. ELL fäderneäni sprit
begär hade sin andel i den brislande ,al1syarsk~ins
lan för familjrlls ulkomst. 

FalligYårdssLyrclsen yar inte någon generös in
rållning under Ingeborgs barnaår. Anslagen Yoro 
småll lillmäUa, och därför bley hjälpen lill den 
stora familjen på Kumlamalmen i det knappaste 
lag.et. Men Ingeborgs mor var en underbar kYinna. 
Ingen kunde som hon räcka till för ,allt. Hon kokade 
karameller och sålde, gjorde hemhjä,Jp i prästgården 
och hos familjer i Kumlaby. 

Hedan i skolan bley Ingeborg uppmärksammad 
för sill utseende" Pojkarna yoro eniga om, att hon 
var skolans sötaste flicka" Särskilt m"gångsklassens 
pojkar täYlade om hennes gunst. De hade s,"[u'l atl 
se sig mälta på h ennes djupblå ögDn och ,"ackra här. 
Fastän lite blyg~ kände Ingeborg sig angen ~imt berörd 
av kamraternas uppmärksamhet och log giirna emot 
de ras ,"änskapshe,"is, som mera synligt ulLryckles i 
form ay karamell er och frukt. 

Den mes t yälkomna gåyan yar den, som klassens 
mest tillbakadragna pojke gav henne på Ingeborgs
dagen. Det yar Yiktor Rydbergs dikter. Hon hade 
flera gållgrr hört lärarn läsa Snöfrid~ DC'xippos och 
andra dikter 'Och lyckt. alt dc yoro S[l gripande och 

jJnfe&O'lf rå 
/(umlamalmen. 

Från armodets al/t försakande 
skikt til/ slösande rikedoms höjd 

Av N. Helander 
IIlustr. av J, Narlander 

yackra. H'on minl1s s~l ,"iil en gång, när Hrarll be
rättade om Yiktor RydlJergs hem' i J,önköping, o m ko
leran och hans mors död 1 och den lille föräldralöse 
Yildors hå rda behandling ay sina kärlekslösa fos
lerföräldrar. Yid drl lillfiillet snyftade hon. 

SkolLiden yar slut, och IngebOI'g måste länka på 
fön·ärYsarbelc för att hjälpa till alt halla den yarsl a 
faLLigdoll1 en borta från hemmet. ~Iodern hade inte 
samma krafter SOI11 ticligarr. Skilsm,åssan från ma
k'en YcH etl fullborda l faktum sedan flera å r. Inge
bor~ fick plats på -etl hembageri yid station, och på 
lediga stunder biträdde hon m'odern i hem31'betel. 

Ofta pit l.;.\"ällarna tog hon fram s in bok oeh lärd e 
sig flera a," diklerna utantilL De hade öppna l rör 
henne ,en vidare horisont och skänkt henne förmaga 
all njula ",. !i,·els slora lycka: att yara lill. AIH
sedan hon första gången läste dilderna »Snöfricb och 
)\Harpolekaren Oell hans son». hade hon förälsk at 
sig i namnet Gunnar och öl1sk~t, aLL hon själ" h etat 
Snöfrid. Så lustigt atl hennes sk,olkamral helle (;U11-

nar. Hon kånde sig rikligt \'arm Gm hjärtal, när 
hon länkle härpå. 

Gunnar syntes .ofta ha sina Yägar förbi hemba.
bageriet. I ngeborg hade ingenting emot uppyaktnin
gen utan hälsade honom alltid med sill Yänligasle 
leende. På söndagarna yandrade de till Stene brunn 
och Järsjö hällar, men oftasl lill Lekebacken i Hjorls
berga" Samtalsämnen tröto aldrig" Båda yoro lit
terärt intresserade. Unlier det Ingeborg njöt av na
turens i"ägring Yid Lekcbaek,ell läste Gunnar ur nå
gon m'edhayd bok: och båda yoro eniga med skalden, 
alt 

» En bok är en källa i skogens 'Tå, 
du kan dricka dig mälL ur den' ... ) 

Gunnar hade ingen snhighet all fa en bra kon-; 
tars plats. Han ' "ar mycket om tyck t i I\"ännernas lag, 
och dessa Yille d å oclr då ha honom med på Yili. En 
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a'· l..:amralerna ,·ar för del mesta ,·i d god kassa och! 
bjöd t'rikosligt pfl ka[[e e ll er amerik anskt \"iII. L ång
re fram yar inLe del oj äsla vine L liHf~· lI es l ulan lIL
bylles mot s lark,·in och porl er. Gunnar n ekade förs t 
at l Yidare dellaga: i ,·ä nnern3S sammankomster men 
Hit sig nagon gån g övertalas a ll sma ka p å deras för
fri skni ngar . Han kände dock vämjelse efter . nuje 
gilllg han druckit med dem. En dag brö t h an dock 
med Yännerna1 innan begclr,e t slagit ro t: Gu nnar ha
de n~imligen blivit bekanl med en nägnl yngr e gl'an
n r och med honom öyer enskommil o m gemensamm a 
självstudie r . l\u blev del ,en pl uggets tid , so m ocl.:sa 
gjorde sammanträffandena med Ingeborg sparsam
mare. De h ade nu sälls ka pa t nlera r egelbundet e tt 
år: men ingen hade för dit t några and r a å n Yånskap
liga känslor. IGidekells s to ra problem hade de Yis
srrJ igell gemensam i dryfLa l men aldri g su bjektivt. 

!>ci konton' t hade man uppmana t GllnnHr alt lära 
sig slenogra l'i. Det yäckte genast hans intr esse, och 
p il I'örvå nan syärt korL tid hade h an nöjaktigt liir l sig 
de melinska figurerna. Geno m stenogl'afi lidn ingen 
tick han adr,esse n på en nls lenls l"licka. som var hå
gad a ll korresponder a på s t.enografi . Nu började' (' n 
räll Ih"Jjg br-ey,·iixling me ll an YäsLer ås och KumJ a. 
Gli Il nar hade sl{)r nytta h är a," ; då vås tcnls rIickan 
,"a r mera förs igkommen 'OCll gay honom e n hd del 
egna tccl..:en till o rdförko r tnillgar . Det foga de sig 
emellertid så: alt han fi ck sin nl l'nplikls tjänsLgöring 
förlagd till »gurkornas stach, och h ärigenom kom ·aU 
bli p erson ligt bekant lIled flickan i Aseastadc Jl . I 
h ennes h em åtnjöt h an dessutom en ,·älk0111 men gäst
frih e t. T ack yare della lrinles Gunnar u tmärkt. och 
n ä r hans kamrater reste h em linder p ermission en , 
stannade ha n kvar på förläggnin gen . 

~I en en söndagskYäll kände Gunnar för första 
gången rikligL hjär teve. En av h ans kamrater, som 
kommit tillbaka från Kuml a, medförde en särskild 
hälsning till honom från Ingebor g. Frän denna stllnd 
förs lod han. a tt deras hj ärtan hörde samma n. \'äs
teråsflick ans Yänlighet mot honom had e gjort gott 
intryck, och han kunde inte förneka, att . han känt 
sig dragen . till henne. ~Ien lUllsningen från Illge-borg .. 

De t var en s tor da!g i hans Ii\". Redan samma 
kvä lJ besyarade h an hälsningen med e lt ko rt. De 
första skri \"Il a r aderna Hll henne. 

Någon lid efter sedan Gunnar å terkommit till 
Kumla, voro han och Ingeborg en söndag bjudna på 
bärkalas av .en ex,erciskamrat i Yes ta. När de under 
h emvägen rastade vid Do mareringen å L ekebacken 
prisade de den härliga julidagen och nalurens tju
sande skönhet. 

- Ja, hä r är verkligen gudagott alt vara ~-. i ditt 
sälls kap, Ingeborg. 

- Och i dill , du käre Gunnar . 
De omfamnade varandra, och den första kyssen 

våxlades. SLumm a av lycka tryckte de yarandras 

Skrivställ, Ramar, Album, Tavlor, Plånböcker 

Portmonnäer, Portföljer, Almanackor, Jultid-

ningar, Grammofonskivor Stort urval! 

Skrivunderlägg Reservoarpennor 

B O K E N B Ä S T A G A V A NI 

hilnder såsom et t teckcJl till e ll oupplösligt fö rbund, 
Tys tnaden bröl s med all Gunna r begeistrad Uil Rune
bergs ) ~lolne ts broder tolka ,·ad han innerst inne 
kände, i )cn stund so m denn:l : 

"Kä r ett hprta möll eU a lllIal hj ärla 
ringa blir då \"ad 1"örut \"ar mycke l. 
jord och himnH:, I: heml a nd ; fad er, moder .. » 

En lju\"lig SOlllmarknl l1 arel (hlrp}! sullo dc i Fran
zcnsgrotlan i prastgä rdsparkr ll. Under dagen ha
de eU uppfriskande regn fallit , som skänkt n a turen 
en s,ll lsam tjusning. Del doftade från lräd och bus
kar . Yackerl lIt breddc sig byarna fra mför dem i 
syäIlande fö rsommartid: Orsta med den idylliska 
kullen, Sånnersta och Bråns ta med si na röda stugor 
och slillliga björkä 11ga r. 

Ingeborg sn lt försjunken i lanka r. 
- Yad tänker du p il? 
- Pi, kyrkogården, på de döda där. Tror du 

på Gud och l'" live l e fler döden, Gunnar· 
_ . Ja: hur s kulle jag kunna gör a annal. Och d u 

sjiily ? 
- Inte alllid. Kär yi haft det mycket s\'ål't h em

ma och inte ens haft salt lill polatisen, och jag sel t 
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mor riktigt tyngd av bekymmer för morgondagen, 
d å har ja" haft sYårt att tro på Gud och på hans 
kärlek tin'=:' armodets barn . Och när jag länker på 
dem, som leva på livets solsida med överflöd p å allt, 
b lir jag bilter. . 

_ Del har jag aldrig märkt, att du va1'1t. 
Gunnar berä LLade om att på d en p lats, där de nll 

siLLer hade c n av Kumla församlings namnkunni-
aas te' prästmä n diktat · nåara av s ina mest berömda 
psalmer. H a n erinl:ade sig en stro f av Franzen, som 
hj[tlpt honom själv i stunder av tvivel: 

1I I som ropen : de t är ingen, 
ingen själ fördold i tingen , 

allt är stoft, ej mer ; 
dårar! blo tt till l,ällan stigen, 
sen ert anlete, och tigen , 

rodnen, höljen er.» 

Han läsle den sak ta och var dj u pt gripen. Inge
borg tiLLade på honom med sina goda ögon: 

- Vad du kan mycket vackert! 
Gunnar Hy llade efLe r något å r från Kumla . H an 

hade fåll plats längre uppåt landet. Under jnlle
digheten var han å ter hos sin käresta, d å de vax lade 
r ingar . Ingehor g \'ar nu 22 år. Söt och ver kligl in
taga nde, tack \'ar,e s iLL naturliga sä lt och goda sma k 
beträffande klädsel. 

Efter ett par år började en viss kyligilet göra 
sig märkbar, i lderas förhållande . Ingeborg uppträd
de alltmer kriLiskt mo t s in fästman och förebrådde 
honom för avtaga nde känslor för henne. Vid ett 
tillfälle bröt ovädre t löst. Det gällde endas t en små
sak. Gunnar hade inte uppskattat en fäs tmögåya 
efter förtjänst. Alminstone var det Ingeborgs upp
falln ing. H ärda ord och t årar, som slutade med att 
Gunnar gm' med s ig. Me n han kunde senare inte 
fri göra sig frå n alt han bliyit orä.ttvist behand lad och 
tyclde sig in te rikligt känna igc n sin fäslmö numera. 
I e tt brev till henne längre fram s lutade han medi: 
att d e borde gemensamt ans tränga s ig till att l;>ortse 
från småsal,er och se lite mera i slort för att skapa 
e n livslång lycka. Eljest blir det tragedi. 

Ingeborg förs lod honom inte. Hon tog det som 
förebråelse, riktad enbart mot hellne. I e tt svars
brev meddelade ho n fästmannen, att hon t. v. ej ville 
bära någon ring. Först när d et var försent, vaknade 
hon ti ll besinning och ångrade unde r tår eflöden s itt 
handlingssätt. Hon trodde, alt Gunnar skulle ta förs
la låg ti ll henne och be om för lå te lse. I delta räk'.
n ade hon slor ligen fel. Gunnar svarade henn,e i ett 
synnerligen kyligt formulerat bre v, alt han ansåg 
förlovningen dem emellan tillsvidare bruten men 
var re do alt om e tt år , om förutsä Llningar fUllllos:., 
å terknyla förbindelsen. . 

GUlInar trodde på en å terförening samtidigt som 
han avvisade a lla trevare på eU sammanträffande, 
innan året nått sitt slut. 

Men p å nyårsaftonen samma år drabbades han 
av ett hårt slag. E n annons meddelade, a lt Inge! 
borg yar bere dd till ny seglats. En av hennes varma 
beundrare från tidigare år , men som hon då h elt 
avvisat, hade passat på och anmält s ina tjäns ter och 
inviter at till onpphörliga bilresor. Om sex m ånader 
skulle bröllope t stånda. Gunnar fick strax förut ve
ta, alt deras vägar ännu kunde mötas, men det bråd
skade .. ... 

Ingeborg p å Kumlarnaimen kom från armodets 
allt försakande skikt men nådde en slösande rikedoms 
h öjd. So m gift saknade hon ingenting av denna värl
den s goda) men henn es ' tjusande flickgestalt skulle 
dock brytas ned av eh oberäknelig sjukdom. Under 
li,·cls o lika skiften glömde hon a ldrig de lyckliga 
stunder i Lek,ebacke n och i prästgårdsparken med 
Gunnar. Ty del var honom och l ingen annan hon 
hade käl' . 

En liten bukett plockad till minnet 

av löraren Jacob Janson, Byrsta. 

Av HUda Melin_ 

~~I' l anken, grå och s liten, unders tundom flyk tar 
till vad skalden plägar ka lla för minnets tempelgård, h än
der d el a lt ett e ller annal aYSonulat lilet blomster som 
genom ctL under plötsligt väckes till liv. Och de minIlen ~. 

som man säker t Leyarar livet igenom och som man hälsl 
dröjer kvar vid , iiro mimlena från barndomsåren och 
skoltiden. F ör min del har jag plockat fram minnet av 
skoltiden Ii. Byrsta skola, såsom det allra ljusaste och 
yackras te ten mflllniska kan medföra på sin färd genom 
livet, IQch det, tack yare d en Lärar e, som jag h ad e glädj en 
f å å tnjuta unden -isning av och S0111 jag hä r vill ägna min
nets blomst·er åt, allas vår älskade och avhållne Jacob 
J,anssoIl. 

Ja n sson var den borne och sanningslllskande lära ren, 
som kLart och koncis t kunde bibringa oss elever den kUll
skap och det vetande, som vi under fyra år skulle medt. 
hinna alt inh~ mla enligt d en lidens skolpiatI. Jag, som 
så många "andra hade lång nig till skolan, men ac k hur 
ledigloch lätt k ilade man icke iväg, väl vetande alt där, 
mötte en liirare, som" var som en far för alla s ina må nga 
elever och de voro ej få d en tiden. Han kunde även 
skämta och ibla.nd på rasterna deHag~ :L ':våra lekar. Jag 
ser honom nar jag vill , då h'an brukade prom enera på 
mittgången upp och n ed, med hdnderna på ryggen, medan 
vi sullo och hade »,-alskriyning_ eller ock räknade. 

När ,yi hade sångövning brukade han stanna vid var
je h5nk och lyssna på våra mer eller m indre disharmo
niska röster, som blevo utslagsgivande för betygssättnin-
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J3yrsla gamla skol/ws 

gen. Man har ju som 'barn ej funnit d en stadga av upp
faltning ,aven människa , som man sena;r:e: i live t f inner, 
men Idå jag tänker tillbaka på min skoltid , så kanner jag; 
både gladj e och tild\samh el, för att jag f ått gå i .r :1Il s~ons 

skola. Det var ej allenast läraren utan även människan 
jag högt uppska ttade. ,Min förs ta s tora sorg ya l' nar 
skolkursen var lillånda och man var tvunge n all sluta. 
Då fälld e jag många t[u"ar. Många voro de förmanillgens 
ord han gav oss till a v.sked, vilka säkert lä ngre fram i 
livet voro värda alt 'tl1innas och kan ske för llul nga utgjort 
ett gott s töd fÖl" d e må nga s tötar, som senare mötlc oss. 
Det var tre sma enld.3 ord, som han s~i ofta liHJmpade 
på oss e lever . Dessa tre små ord hela kärlek, Wlamod 
och Iö rk'Helsc. ~,ag kan ej påminna 'lnig att jag fick ban
nor av honom mer itn en gå ng och d et var för en, i och 
för s ig osky ldig förseelse, Av naturen och på ungars vis, 
hade jag Lätt för att skratta åt )) ingenling» naturlig,lvis i 

och så salt jag icke s tilla i bänken utan snodde på mi~ 
då d et väl säkert var någon trevl'ig kamrat., som bakom 
viskade något skraLt.retande. »Hilda, sade h an, om du 
inte s itter: som du skall gi)ra i hänken så får du byta och 
sitta baklänges)) . Röd som en kräfta vågade man 
ju knappas t att se upp, för a tt ej bris ta i gapskratt och 
narra de övriga att göra lika . Han ägde en stilla humor, 
och jag är förvissad om, att han själv såg d et lus tiga i 
situationen. Nog snodde jag på m'ig i !b-J.nken många gånger 
sedan den avbasniagen, men klarade mig utan bannor, 
och vid avslutningen erhöll jag ett mycket fint be tyg. 
Aterfinnes i matrikeln för 1892. 

J ag betecknar honom som en verklig personligl1e~ 
som kunde skilja på det väsentliga och det oväsenUiga. 
Han är för länge sedan borta, men är det mig kärt 3iU! 
här få plocka fram några tacksamh'etsblomster och gälla 
dessa även de av mina skolkamr ater, som tillika med ho
nom vila i den tysta mulIen. De hava lämnat efter sig 
en strimma av 'SoL 

Kumlaortens 

S;'1 mänga Ih in barndolll sdar , 
dc ara Dorla och jag är kvar, 
de vela den .stora g.Han, 
och jag förbidar d ess S\"3r. 

Hellström på Hörstabaeken. 

P å 1860· talet tjänade för ett d ss t nummer i Hör sta 
en husar Hells tröm. 18i 4 fl vLLade ban frå n Hörstab ac
ken Ull obekant ort. Hells tr öm var en lus tig kurre. 
Tvenne fyndig.a y ttranden a v honom å tergivas i d et följ ande. 

Hells tröm var skomakare till yrket och h ade e n ar
belare som h elle U . Han had e den ovanan , att han skar 
ut , SOI11 det h eter , näslan a ll a kranspliggnrna, när han 
beskar klac karna. Nu ä r d et sa att dessa pliggar lysa 
igenom , om ä n dunkelt , både svärta och puts och skämma 
således skons utseende. Vid ett tillfälle sade Hells tröm: 
llU" h an gör s pj ~il s ta"ke t omkring klackarna •. 

Vid e tt tillfålle mötte Hells tröm' en flicka, Stenmans 
.l ohall11a, V å vägen mellan HÖI"s tab'acken och vägen , som 
går å l Valler sla, i v ilken by hon skulle söka tjänst. Då 
I"Iickan ha,d H . "isa henne \'ägen ti ll en g[lI"d där, svarade 
han : »Dä ii int e s vårl a tt hitta dit , för i byn ~i. ) d å ' en 
backe, som Yiigen g.1 r ö\'er , tl nerför backen står e lt par 
grind s tolpar, tl ve 1(' 11 a\' d em sU\ r en gubbe, å han fd lgar: 
\"ar ~1 du henulla a "art ' ska du g[l ? a d~u" ska d u g/l in, 
för dal' ar den gå,r 'n, som dn f rågar :1lter .» Flickan tac
kade för underrättelsen och forl salle och kom utan vid are 
till rätt s tä lle ; ly det fö rhöll s ig a lldeles som H. sagt , 
vartenda ord visade sig var a sant. 

En annan gå ng skulle Hells tröm gå till Hörs ta by för 
alt uträtta något årendc. P fl vagen dit mötte han en 
kvinna, som gick mycket fram å tlutad och som diirför gav 
honom anledning till följande yttra nde : )) Nar ja' kom 
te vaJlcrstavflgen (vagen som går åt V. by,) så mötte ja en 
käringekäk, ä när ja kom te Pörthusbacken (något 100-
tal m eter å t öster ) så mötte e lt skrov å - .. å d å förs tog 
ja att dä var mora i Valler sta )) . Sehå. 

fIl 
Jonas Högs sluga 

Mejerifören i ng 
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Runmärkt Smör, Långtidspasteuriserad Mjölk med hög 

och och jämn fetthalt förs äljes i egna butiker och hos 

återförsäljare 
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Infanteria vdelning rastar vid oljekällan i Södra m os 

Sista vakten på Sannahed 
El! Sannahedsbrev 1913. 

Den för mången manlig indiYid s,l minnesrika ex(;' r
cisplatsen Sallnahed går nu sin upplösning till mötcs:. 
All t som h ör till elt yal ordnat r egemente packas ned i 
lårar och dagligen sker transport av det s tora fö r radet 
till Kumla sta lion f. v. b. till örebro, dur r egementet hå-
dan efter SOI11 bekant är för lagt. . 

Denna Hyllning betraktas m ed saknad och yemod 
h:'ir ute i hygdern a. Under regement smötena h ar b efol k
ningen om kring han .en extra inkomst, som nu för a lltid 
s inal ut. Tager Illall sä i hetraktande alla d essa stor slag
na byggnader och anord ningar samt dc stora lummiga 
Iru llen , under \" ilka heYilringarna sam lats så Jl1<.lngen g<.lng 
till ko!'ulll , d{1 solen silade si na första slr:i lar genom lo\'
verket och lys te på de bl ankputsad e uniformerna samt 
dc Ill<.l nga kyrkparaderna m ed sin h ögtidliga s tiimning 
och mycket annat , som har ~Igt rum , då blir man vemodig. 

H.l r ,"ore mycket a lt tillågga, om övergiyandet av 
denna lämpliga mark · för öyningarna. Dessa sandfält 
kunna a ldrig Jrambringa n~lgon s !~öl"d titt d:J. l"emot jorden 
omkring ö rebro iiI" lämplig å l,erbruksjord . .!\len nu skall 
det bl i exercis på åkertegarna och sandfälte t hår skall 
ligga öde. Och nya kaserner skola byggas för m ilj ontals 
kronor, och pojkarna skola dras in till s tan. :\ ren nu är 
d et j u försent all göra nago t å l d el. M·en nog kan man· 
undra litet ö\"er meningen m ed d et. 

Sista yak ten avgiCk i lördags. Al1 tsedan hösten 19"08 
har ' ·i.lrje Yinler en uydelning ay r egementet, ,·anligen 
indelta soldater , fullgjort yakttjänst vid gevär s- och am
munilionsförr{ldet samt d,lrjäm te handdckning ä lun·ud
J"örråd. 

Den nu s ist ayg:lcnde vak ten b es totl av befälhavaren 
dis t-korpralen n :r 1·1 Andersson sam t manska p grenad
jflrerna n :ri s 18/ 6 \Vestman fr ån Yesta, 19/6 Björ kman 
från Hjor tsberga, bilda i IKumla, samt n:r 58/ 7 Kling fra ll 
Knlklinge. 

Farvfll emellertid nu i glada ungdomar. 1 kommen 
IlU aldrig hit lI1ed ed ert muntra skoj . Yii l kunde det 
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h <.l nda alt nagon b land eder glömde s trfll1ghelen i krigs
Jngal'lHI . men del IlIldra Yi icke s:l l:lyd,e! p{l, och del h2 
Yi öHrsell m ed. Y~l r gemensamma öns kan är den, alt vi 
f{IIL beh.i. ll a eder hJL· som för ut, skL'j\·cr en som saknar cr. 

Gångna tiders »vargaväder» i Kumla 

1867 r~lknas såsom ett ur \"~Iderlckssynpllnkt mycket 
svår t {II'. Vintern hade varit snörik och d en följ ande 
vår en våt och kall. Den 29 maj n ödgades man ploga 
"ägarna "för a lt komma fram. Beväringen skulle rycka 
in till Sannahed den 22 maj , m en n ågra tä lt kunde inte 
uppsu ltas, ,·arIör man måste inloger a soldaterna i kring
liggande byar . 

18G8 föll kn appt en ·enda r egnsKur på h ela sommar en. 
I \ ' issherga L ex. fanns etl :.lkerfäIt p:.l omkrin~ 7 tunn'
land , som var beså tl med korn~ ~·ål ell str,::lna var s~\ ko rta? 
alt dc mås te plockas upp med händerna. De t fanns 
böndel' i det annars \·:ilb~1.rgade KumJ a, som icke hade 
hröd under hela vintern. 

Adventssöndagen den 27 nov. 18i1 r ådde ett fruk 
tUllsV~lrt ~TY:1 d er. P~l k,·ällen mä tte snödrivorna upp till 
3 meler. 

1872 gick en hagelby over Kumlatrak Lcll m ed hagel 
stora som \"a lnötter . Dä hagelslormen kom lj öd d et i lunen 
som av flera ban tag. 

.\ rhundradels s tarkaste l;:öld kunde vin tern 1875 upp
,·isa. Termom etern Yisade då ·10 minusgrader. Under 
marknaden i öl~eb.ro var det Yr\cader 1 4 dagar , så a tl 
alla täg måste insElIlas. 

1877 utmärk te s ig för snörik vin ter. När så \"ä r 
flod en kom , s tällde den till åtsl.;i lligt med skador. På 
järnvågen mellan ~ I osås och S • ."tbylwld gick vaLtnel en 
hal\' meter över han vallen. Tilgen voro fö rsedda med 
lva lok, av vilka del ena frå nJiOpplades och passerade 
vattnet innan tägel fick passer a. 

1879 Yur å ter en snödn ter med manga tåghinder. 
Ett nattåg till Kumla h:lev s tående en km. norr om slalior
nen. E tt hj ~dptåg från Hallsberg körde också omedel;.. 
bart fas t i driyorna. Först k\'ällen c1årpä hade man 
plockat fram tåge t till Kumla genom a lt ta en vagn i 
sander . ~I e ll da yar h eja kol- och \"u ttenförrädet slut. 
Kol Jick man köpa i en h andelsbod, och nl ltnet f ick häras 
från en källa. Lju\·Iiga tider. 

fint ska det vara •. 

Undertecknad an tager h '-Irmed lillnamnet Brudin samt 
antecknar mitt 'y r ke fnln arhetare till filare. 

( Postlidn. 13/11 1900.) 

U t f Ö r Nybyggnader, Reparationer 
R i t n i n g a r och Arbetsbeskrivningar 



» Till flydda tiders handskomokare återgår • min 
tanke •• on 

o 

so •• garno» 
Ett galleri av 1800-talets 

sko-folk i Kumla 

Del lär Yäl inte finnas någon plats i n1rt land, 
som haft så många pionjärer inom skomakeriet som 
Rumla och trakten därom kring. H~lr har en lång 
rad av skickliga skomakare och skohandlare första 
gången sett dagens ljus, och här ha de med otroligt 
knappa ulgångSlllöjlighel,ez' genom träget arbete ska
pat sig en stabil ekonomisk ställning. Många ay 
dem h a få lt sina namn tecknade på his toriens blad 
såsom töregåugsm,an under ett synnerligt intressant 
skede i ,skomakeriets utveckling. Rumla Julblad är 
förvissad om ~ ;a ll det skall intressera våra dagars 
kumlabor att bli,'a e rinrade om e n del 3\' handsko
makeriets stormän. Till grund för dessa antecknin
gar ligga dels samlal med ännu le'-3nde Hnås lare:\ 
dels den <lY Bernh. Forssell å r 1920 utgivna , Hand
skomakeriet i l'\.ä rke. 

Partiskomakeriets fader. 

I en skildring som denna har utgintren inte h"c
kat a tl sä lla namnel llnders Andersson frän HörsIa 
främ st. Om denne märklige torparson har skriYils 
mycke !'. Och d ell a 'med all rätt. Han föddes den 6 
juli 1823. Ett lorparhem på den tiden hade det be
tydligt mera ·knapph.ändigt med denna jordens goda 
än vad förhållandet är i våra dagar. Någon folk
skola fanns jate i 1830-talets Kllml a, utan del yar 
modenl som lärde Anders och hans tre yngre sys
kon all läsa. Yid sju å rs ålder började redan för- ' 
vänsarbet·e t hos böndern a. De första å ren ulgjord e 
mate n den enda e rsättningen, 'men efter 3 år förtjä
nade A. 3 skilling pr dag, och 15 ål' fyllda hade h ans 
avlöning höjts till 8 öre, vilke t ansågs yara bra betall. 

Efter konl'irmalionen erh öll A. 'plats hos en by
skomakare, som yau,l-\"tlde från gård till gård och 
tilh'erkade skor å t bÖ~l-denia, Den sparsamm e poj
ken hade vid sexton 'å r sparat ihop en del slanta,', 
vilka h an omsall"e i 'läder i Orebr.o, dit han begiyit 
sig- lill fots. Någ<1n jäl'llv"g.~fal-l-ns -inte f-örrän o-18&2, 
och att färdas e ner häst yar mins t ay allt en lorpar-

En lömplig försökring ör 

A.nders J./ulerssoll m ed maka 

pojkes lott. Efter ~ll erko ll1s l cll från örebro bcga,r 
han sig till sill förii ldrahem i Hörs ta, där han ay 
de t inköpta lädret gjord e låga mallsskor med näyer-l 
botLnar. De förs ta fem paren band han ihop med 
spannremmen och för-e log e n ny s tadsresa och sålde 
dem för 5 plåtar par·et1 i nu g~l l1gse my nt 1.07 pr 
par. Det var h östen 1839. Stadsresan upprepades 
yarje lördag med de skodon, som undcr ycckan hann 
iilh"-erkas, vilkas antal all tmer ö kades, sedan hans 
båda yngre bröder blivit så gam la, att de kunde 
hjälpa till med skoarbete I. Dessutom anställde han 
lärpojkar och lämnade även ut arbele till bygde
skoma kare, som utförde delta j ~ina hem. På delta 
sätt uty,ecklades rörel sen allLm el', OCll färden till 
staden fick så småningom företagas med häst och 
yagn. 

I egcnskap ay Yårt la nds förste lillyerkare av sko
don i parti har Andt'rs Andersson för eftcn-ärlden 
bliyit känd .genom lltm ~irkelsen ») partiskomakcrieis 
{adel'» . 

1847 köpte ha n en jord lägenhet i Yallers ta och 
tYå år senare ingick ban äk tenskap me d en dolter 
till lanlbr. Anders Persson i Hörsta, 1880 flyLLade 

en säker placering • 
I osäkra tider 

Barnförsökringar, livförsökringar 

Pensionsförsökringar, L i v r ö n tor 
Allmänna Liv-Odens representanter 
i K u m I a och begär offert! 

Folkskoll. Gustaf Hagsiö = Kassör Herbert Widen 
hL3~ hl 4~ 
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han till Sörby och 
forl sa lle skomal< cri
rörelsen där till 1891, 
då den yngsle av 
hans fcm söner, rabr. 
A. (j. Ander s so n, 
Kumla mp., över log 
de nsa mma. Anders 
Andersson gick ur ti
den 10CO, 77 å r ga m
mal. 

))KumlakUllgen.}} 

H.c m mansäga reso
nen Carl Erik Pers
son. i Stene föddes 
d. 10 maj 1823. Han 

Carl Erik Perssoll ,"ar sMedes jämnårig 
med ovannämnde An

ders .-\.ndersson . I unga år kom haI~ i ;skomakareIAra 
hos Anders Persson , Hörsta. Carl Eriks far hade 
blivit bri.ngad i l,:ollkurs, något högst ovanligt för 
en lantbrukare denna tid. Sonen måste därför ti
digt Länka på att förtjäna mera än vad skomakare
UII'lilJ.gar \'ore i till fälle a Lt göra. Av den ursprung
liga fäde rnegården hade föräldrarna lyckats av kö
paren u tyerka husrum till döddagar. I deras lilla 
lägenhet slog sonen sig ned och börjadc 1840 tillverka 
näverbo tLnadc lågskodon till avsalu , såsom hans vän 
i Hörsta hade gjor t år et förut. Förutom Carl Erik 
själv, kunde den Jilla ycr kstadell ej rym ma Ill·ena 
än en s koarbcLarc, varför han snart nog måsLe an"':' 
för tro skoar be tet å t bygdeskomakarna. Perssons liv
liga lynne passade ej riktigt med ett stillas ittande 
li v vid skodisken. 

Nä r P. börj ade komma underfund med, a tt par
liskomakeriet ej allenast skulle föda sin man, utan 
äyen k0l1ll11a alt lämn a .överskolt, sa lte h an som s itt 
förnämsla mål livsmål alt återförvärva fädernegår
den, Yilket också lyckades. 

P. gick alltid klädd som en allmogeman med för
skinn och vadmalsrock samt under vintern i får
skinnspäls. Klädd på d ella sätt gjorde han en gar 
vare i Köping under en marknad riktigt förlägen. 
Han hade sport denne, vad ett större parti skinn 
kostade. GarYaren, som trodde alt den enkle lan t
mannen skojade med honom, uppgav ett alldeles 
för lågt pris. »Ja, si här är pe ngar», inföll P. Gar
varen protes terade och ville sno sig undan och er
bjöd sig till sist att betala P. 500 kr. för att köpet 
skulle gå tillbaka. "A, en karl ska stå vid sitt 01", 
invände P. och ökade p" sitt anbud med 500 kr. Och 
affären uppgjordes. 

IJ " I 
GRUN DAD 

P:s bokfo(I'ing var av enk las Le slag. Räkninga.r
na s l~reyos på baksidan ay frakLsedlar e tc .) som sam
lades i 'en skänklåda. När likvid kom, togs deJl bel aida 
räkningen ut och lades i en annan låda, och pengar:
na stoppades i plånboken. Han lär. också ha an
v[lIlt spismuren för antech.'lling av bom ärken. Hur 
en kel denna bokföring än yar, kunde P. ögonblick
lige n uppge huru mycket var och en av hans kunder: 
var sky ldig, även om räkningarna V01"O aldrig så 
många. Hans fenomenala minne var såhulda hans 
r älla både huvud- och inyentariebok. 

Genom sina om fallande affärer förvärvade P. 
vedernamnet »Kuml akungc lll>, e lt namn som efter 
hans död 1890 övergick tilt ;; Idste sonen, grosshandL 
P . .T . Carlsson, Kumla mp. (död 1920). 

Startkapital på potatisplockning. 

Till föregångsmännen i parUskomakeriels Kumla 
får även räknas Pet/er O/SSO/1 i Stene. Han kom 
till \·ärlden året efter de båda förs tnämnda och 
föddes på Sickelsta sergean tbostä lle, som fadern ha
de pa arrende. Denne var egenLligen murare och 
arbetade som sådan Yid kyrkobygget 1834- 315. Den 
unge Petter fick som blolt lO-åring biträda sin rar 
som hantlangare. Han kom sede rmera i lära hos 
sockCllskomakaren Olof Olsson i Sanna, vilken ascn 
lär ha yarit ovannämnde Anders Anderssons mästare. 
Ve rksamheten som partis komakare började Peller 

Pet/er Olsson 

" 1 848 

Olsson gans ka 
b lygsam l. Själv 
har han beräL
ta l, a ll sLartka
pitalet yar för
tj äns ten p [l Lre 
veckors potatis
plockning. Ge
nom skickl ighe t 
och energi för
vä rvade han sig 
en tryggad ställ 
ning. 1850 köp
Le han s ig e tt 
hemman i SLe
ne och blev 
granne med 
ovaun ,ämude 
Carl Persson. 

Fy rtio år se
nare lämnade 
han lantbruket 
till sin måg Jo
han E riksson o. 
nöjde sig med 
e Lt undantag. 

"t\! 
Reservfond : Expeditianstid , H e I g f ri a d a g a r kt. 10- 14 (2 em.) Insatta medel: 

Lördaga r kl. 10- 13 (1 em.) 

700,000 Styrelsen sammanträder den 5, 15 och 25 i varje månad 6,375,000 Rikstelefon 12 
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Lars Erik Lundholm 

Han forl
sa Ile ,emeller
lid med par
tiskomakeriet 
lill sin död, 
DC h skorna 
sålde han del s 
till en måg o. 
de ls lill Brö
derna Lund
holm ; Rumla. 
En av döttrar
na var gift 
med Carl Erik 
Johan sso n, 
Långgä ll a} en' 
med Adolf 
O I S o n, Jär
sJo; och en 
Iredje dolter 
med Per E rik 
Erlkson , ä'"cn 
han på s in 
iid parIisko
makare, rÖl'S l 
på Slenebac
ken, senare i 
Norra Sanna: 
,-arOI11 Illera 
län gre fram. 

Skickligaste finskomakaren. 

Av dcn kyarl,e lt framslående parLiskomakare, som 
alla först såg dagens ljus under 1820-lalels Kumla, 
ha vi nu kommil till Lars Erik Lund/101m, Södra 
,Mos, Han född es på ~jälva midsommardagen 1829, 
Sina förs ia lä"ospån i skomakeriyrkel erhöll han 
hos e n åtdre broder i Ekeberga, Hallsberg, "id 19 
,\rs ålder kallar hembygden h onom åler, då fadern, 
som var lr:ädgårclsmäslaT·e i Via, avlidit och sonens 
uppgifl blc\' !a ll draga försorg 0111 sin mor. L. började 
som byskomakare med en lärpojke och fick snart 
namn om s ig att yara den skickligaste finskomakare ll 
på trak ten . Som såda n fkk han allt bestä llnings
arbele från Säbylund, 

Lundholm 'tillverkade, utom de gängse näycrholl
]lade skodonen, än~n $. k. »pumpadc » s kor. När 
pliggskomakeriet i !illillen av 1850-talel kom på mo
de l, yar iL. nog framsynt aLt i s in verkstad tillverka 
dessa nymod iga tskoclon. Sjä lv kom han aldrig att 
få någon !färdjghet med dessa, ulan anställde mera 
försigkomn a s komakar.cdrrängar, )Som hade fått lära 
sig »pliggm akeri,ets lmyslerier». 

Lällgre fram upphörde L. med bcslä llningsskoma
I,eriet och Ilillycl"kade skodon lill aysalu, blev s, 1<. 

LIVFÖRSÄKRINGAR 
i dess ol ika Former erhållas 
fördelaktigast i gamla välkända 

Brand- & Livförsäkrings A.-B. 

, Svea 
Göteborg 

Agentur för Kum/a: Kassör THURE SCHELIN 

pariiskoma kare och skohandlare, I likhet med sina 
kolleger inom :partiskomakerie t, s kaffade sig Lund
holm lantbruk. Genom löYCralls trängning hade han 
i 40-årsålr!,ern 'b1iYit klen till hä lsan och ordiner ades 
e tt mera <rörligt Ii\". Han ägde e j ringa affärsegen
skaper , o, lack yare god ekonomi kunde han under , då
liga lider:, 'köpa up p och lagra skodonen, tills c"f ter 
frågan sleg och priserna blevo fördelaktigare . Sär
skill på ,hös tar na rådde god efLerfrågan på skodon, 
och då ,hade L , ett yälförselt lage.r ay lågskor och 
s löd ar, 

Sin rörelse ö"erlämnade han höslen 1900 till sö
nerna August 'Dcll Axel Lundholm, Tack vare e tt 
h ärdande friluftsl i,', ,hade L. E, Lundholm icke blolt 
'öy,ernlllllil s in mCclch' lclers ohälsa ulan desslik·es 
f;\t t upple,'a en oyanlig hög ,uder , '"id s in död 1914 
yar han <nära 85 1.1r gammal. 

Stamfar för en hel skomakarslökt. 

Yid ·en ·granskning ay ~ lwmak er i e Ls pionjärer un
der 18CO-lalels fOrs la hä lft, rinner man all samlli aa 
<1 1'0 utgångna Ifrån mycket fa lliga hem. D el finska 
kriget hade g iyelyis medfört fattigdom och 1100. För 
Kumla: som ·hade si lt slora kyrkobygge att fin ansi
era ,och 'Som krävde clags ,-erkcl1 a,- en\-a l\ yar del e n 
sä rskilL påfres tand e lid , Dessa skomakare, som ,'äx te 
up p och 'etablerade s ig under dessa lider:' hade i 're
gel starkt 'si nne för spa rsamhet. De ,·iss le med s ig 
yad penningen '\-ar värd: och all e ndasL med arbete 

och försakdse 
kunde en tryg
gare till yaro 
'-inn as. 
På d{ 1I m l a-
111 a l m e 11 ». 
ll. om l\.1I1ll1 ~ 
kyrku: kanin
le p ,\ slås Ila 
råll '·ä lm äga 
r dessa smil 
t o r p S I äll on 
har sa nnerli
gen fa tU g.do
men bitit s ig 
fas t. ~[en <Iet 
o a k I a t har 
)J l11alm cn ~ föl t 
många präk
tiga n1<:l Il och 
kvinnor, som 
s kapat ~ ig en 
god fra m lid . 

l ohan Blixl 

Här föddes 
i en backsl u-

Automobil- och Motor-
cykelFörsäkringor i 

Ansvars- och olycks
Fallsförsäkring 

Internationella Olycks
fallsförsäkrings A.-B. 
Stockholm 

Agentur: Kassör THURE SCHELIN, Tel .• 23 
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ga Johan Blixt, sonl 
skull e bli slamfar till 
en be lyd ande skoma
makarsläkL Hos vem 
och när Blixt kom i 
skomaka rlä r a är 
okän l, ,men hans sam
tid a vill göra g,ällan
de, alt det mätte ha 
yari t hos sin tids bäs
le s komakare, ty bå
de Bli xt och senare 
hans söner had e nam11 
om sig alt vara skick
liga skomakare. 

Yid 17 års ålder 
Lie" Blixt rekry t Yid 
hu sa rerna och äkta
de året därpå husar
doll,ern Kristina Sten 

Carl Erik Blixt Jrån Stene., Då ha-
de han redan egen 

skomaker irörelse och hade fullt upp med sysselsä tt
ning i bondgårdarna. Sedermera ägnade han sig 
helt åt beställningsskomakeriet. Hans specialite var 
längstövlar med hopvikbara kragskaft av kalvskinn, 
Yilka uppyikta räckte ända upp till ljumskarna och 
där kn,\pptes till pä sä rskilt för ändamålet i byxorna 
fäs tade knappar. Dessa slövial' be lalades bra och 
kunde beLinga ända upp lill 35 riksdaler paret. De 
voro mera smidiga ,än smorlädersstövlarna och an~ 
vändes bl. a. av jågmäs tare och godsägare. såsom 
jakistövlar. 

Vid sin död , 1891 , hade Johan Blixt fyra söner, 
som lorisacte i fad erns yrke. 

En glad sällskapsmänniska. 

E n son lill OyaIUlämnde Johan Blixt var Carl 
Erik Blix l, som föddes i :räby 1833. Han lärde sko
makeriyrket hos s in far men e tablerade egen rörel
se 1859 i hos fadern förhyrd verkstad. Någon tid 
därefter flyttade han sin rörelse till Almby, men 1872 
var han ä ter kumlabo, då han inköpte ett s tälle i 
Södra 1110 S, som han innehade till sin död. 

I likhet med så många andra hestäUningsskoma-' 
kare, gjorde Blixt under den s. k. »döda säsongen » 
skodon på lager, som sedan under bättre tider saln
fördes under torgdagarna i 'Örebro och under mark
naderna i grann städerna. Längre fram kom tillverk
ningen att i hm'udsak omfaUa militärskodon, tack 
vare förbindelse med lvenne gros&i.ster i)mvudstaden'J 
Efterfrågan på dessa skodon blev så s tor, att B. med 
sina 7 arbelare e j kunde klara orderna på den egna 
yerkstaden utan måste anlita s .k. »hemskomakare , . 

En del leyerallSer överlät han dessutom på sin svå
ger, F. A. Carlsson, om vilken läses längre· fram . 

B lix t "aT re ligiös t inlresserad och en ivrig blå
band is t. Han yaren synnerligen glad sällskaps
människa och ägde e lt rikt förråd av historier, som 
han berä ltade med yerklig förmåga. I hem met od
lades fliLigt sången och musiken, och döLlrarna yoro 
kända för sin a vackra röster. Dåvarande I,anlorn i 
Kumla, Adolf Andren, yar en ofta sedd viin i Södra 
mos. Han lade också beslag på döttrarna för kyrko
kören. Hit förde han också sin ungdomsvän , direk
tör Josef Kihl berg, Hjo, som resulterade i alt denne 
förde med sig dottern Signe till Hjo. 

I äklenskapet med nämndemansclottern Maria 
Charlo lta .-\.ndcrsson i Söd ra mos hade B. fem dött
rar, av \'ilka en är gift med grosshaJl(ll. Axel Lund .. 
holm, Orebro, en med hand!. E mil Hal1m"n, Orebro, 
och en ,änka cHef ovannämnde dir. Kihlberg, Hjo. 
Blixt s lutade sina dagar 1916. 

En yngre broder till Carl E rik Blixt var skohand
laren Johan Blix t, som utövade skomakerirörelse 
fÖl'S1 i Tähy och senare i Norrbyås, ö rebro, Almb) 
och Gä llel'SLa. 1880 slutade han med sin rörelse och 
fly ttade 1885 LiIl Göleborg, där han innehade skohan
del eLt 20,tal å r . 

JJDen sista villan var värre 
än den förstaJJ. 

I 1880-lalets Kumla yar partiskom nkar en Frans 
August Carlsson en av de mera infly Lelserika per
sonern a. Han yar Xödd 18·16 på Nynäs i Ekeby, 
där fadern yar torpare. Till Rumla f1 y t'tade han 
1867 och erhöll anställning hos oyannii mnde Carl 
Persson ) som då var arrendalor av kOJ11minist:erbo

P. .-1.. Carlsson 

s liillet i Yes la. Sin 
egen mäslare b l e v 
Carlsson 1875 o. elab
le rade sig liksom fle
ra andra skomakare 
i Södra 111 0S. Hii,. 
utf,orde han tillsam
mans med s in svåger, 
föru tnäm nde C. E. 
Blixt, le ,·eranser av 
mililärskodon. Efter 
att en tid ha bolt i 
Stene fly ttade C. till 
K u mI a sLalionssam
hälle. Hans affär ut
yeeklades alltmer , o. 
han anslällde icke 
bloll flera "hemsko
makare» ulan börja
de köpa u PI' skodon 

A.-B. AUG. HOLMBERG 
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Gustaf Halling 

a v så dana 
p a r liskoma
kare, som yo 
ro kända föl' 
a lt uU"öra ett 
goLI och p å
lilligL arbeLe. 
Carlsson var 
mån om alt 
använda först
klassigt maLe· 
rial , v i I k e t 
va r nödv,än
digt för a Lt 
kunna ko n
J.;:urrcra med 
de s kod o n 
som vanlig.en 
bjödosuLi 
den allmänna 
S k o m a r k
n a el c 11. 

Den ökadr 
a r f ärsdril"len 

krävde s törre 1I1r~' l1ll11 ell ) "arför C. n ödgades uppfö
ra et t slörflc boningshus. Nä r (!el la 1885 var fänligL, 
kunde h an skryta med , a LL deL var del störsLa huset 
j Kumla. L.ful gre fram uppförde C. en villa li knand e 
byggnad, som han sJälv utfö rde ritningarna till , in
sp irerad mr ,cn s lockholms,-illa, som l1an i h as lighe
ten seLL o ch tagi t intryck m", 1'\ är denna hyggnad 
blev Hll",dig, sl.;: r cv e ll kvick medd elare lill en örebro
tidning, a ll » d~'n sis ta villan yar värre än den första ». 
De n yar belägen ,-id sydväs tra hörnan av torge t; men 
f1yLlaeks 191-1 oeh a nvändes a litj umt Lill boslad åt 
församlin gens kommini ste r . 

Yid Lorgfaslighelen h ade F. A. Ca rlsson en tid 
äyen bryggerirörelse. 

Höslen 1890 ingiek C. kompanjons kap meel Erik 
Aq\' ist, ö rebro, och bildade 5koha ndelsfirman C3I'15-
-son & Å(I"is l. T 'olv å r sena r e utträdde han ur fir
man , och näs tan samtidigt slulade han också med 
s komakcriröJ'{>lscn i 'Kumla. Han koncentrerade sig 
sedan på faslighelsaffärer i Malmö OCll Stockholm , 
där han slul ade sitL "erksamma Ii\' 1919. 

Partiskomakare vid 17 år. 

Bland husarsöuel", som redan tidigt gjorde sig bc
l11ärkLa inom parLis koma kerie t, ya r (;usla! Halling 
frå n H örs la. Född 1847 kom han som blolt lO-äring 
i skom akareiär a hos husar Hjälml i Hörs la. Del be
räLLas, a Lt hela h ans lön under tre å r inskränkLe 
s ig lill e lt par sl,or. Och då bodde han hela Liden i 
föräldrahemm eL, och för s la år et I. o. m. h ade s in kos t 

LANTBRUKARE! 
Kom ihög att )Utsädesbolaget» 
är bästa inköps- o. försäljningsställe 

där. Från Hjålm flyLLael e Halling lill L. E. Lund
holm i Södra l11VS, hos ,oilken ha n hade 70 k r:. i är
lig lön. 

Yid 17 års ålder började h an som egen parIisko
makare med verks lad i .föräldrahe mm el. Liksom de 
flesta a ndra pa rLis komaka re så lde han s kodonen på 
to rgd agar och marknader, men kom snart i direkt 
affärsförbindelse med grossör·er i Stockholm. Han 
kom oc kså aLL bli Je"eranlör till f1oLl an . 

Redan som 22-årillg hade Halling genom träget 
arhele och sparsamhet lyckals få ihop ett kapita l 
tillr,äckligl för inköp a \' liigc llh e lcn H agal und i H ör
s ta. "id samma lid ingic k han äklenskap med en 
Ja ntL:rukare do llf' 1' rrån Järsjö, Maria Josefina P ers· 
son. " 

Und-er m era än 50 år bedrc \' H. parLiskomakcri. 
Med 3-~ s koarbelare iI den egna wl'kstadcn och 
10-12 hemskomakare LilJy.erkades eftr r den lidens 
förhå ll a nden ansenliga kvantiteter skor. Mr ll H. va r 
lihä l inLe nöjd härmed uLan köpte ä"en upp' sko-o 
don från andra skomakare, och han s skohandel hlc \T 
allt mer omJatlande. Ifegel köple d essa sko maka re 
sitt lädcrbehm' ,a,· Halling. 

Även på ,ä ldrr dagar var H . liYl~gt intresserad a v 
s kotilly.c rkningens llh'cckling. Hos Si ll måg, fabri 
kör C . ..1.. JOl1sson, hade han också tillfälle aLL följa 
den mo därna skoindusldcllS sagolika expansion. 

Som 73-ål" ig slutade H. sil t 31'bctssamm a Hv 1920. 

25 kr. för bottning av 350 
par stövlar. 

I ra rs och fl"aml'öral ll i farfars KUlllla \'ar dct in
te lät t a lt för en energisk skomakar-elärliug slå sig 

Per l:ril .. Eril .. ssun 

fra m. Nä r å rslön en 
må nga gä nger utgick 
med blo tt 25 kron or, 
s<.1 är det sYår l alt 
för sla. a LL dessa lär
Jingar ' kunde e lablera 
('gna s koma kerier o. 
fil slanlar ö,oer Lill 
alt driYu r ördse, kö
pa sig rtt sLä ll e och 
mycket an nal'. 

Per Erik Eriksson 
h ar bcr,ä ll a l hunl
som h an SOI11 skoma
karedning hos P . J. 
N Y b 'e r g i AlJytorp 
först h ade en å r slön 
ay ,endas t 25 kronor. 
För dessa sk ulle h a ll 

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

Råg, Vete, Havre, 0110 slog, Ärter 
Gräsfrö, Hö, Halm m. m. 

Varorna hämtas resp. levereras till Eder gård 

Gödningsmedel, Kraftfoder, Utsä
den och Betningsmedel 

Telefonanrop: ··Utsädesbolaget .. 

Kumla Foder- & Utsädes A.-B. 
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Lars Peller Larsson 

bollna 7 par slövIal' 
i ,·eckan. Det blir 
c:a 350 par om året, 
och betalningen 7 ö re 
pr par. 

Eriksson var född 
1850 i Hackvad ocll 
anslii lIdes vid 12-ars
ii ldcrn hos en b\'sko
makare i Yiby, rlä~r han 
sLannade i fyra år . 
Däre fter tjänade han 
under lika iång lid 
ovannämnde Nyberg 
och scnare Joh . Lars
son, SIene. 

På SIenebacken 
s la rlad e E. eget par
ti sko makeri 187-1 och 
stannade där i 7 är . 
H ~ir gi ne han s ig m ed 
en dotter lill den ti

digare omnämnde rörcga ngsmanncn rör partiskoma
keriet Pell,er Olsson, vars lilh"erkning av slilstarka 
och välgjorda becks(>ll1s kodon han också flitigt sal
de. 

E fter 3yJlyLlningcn frän Slcne bosa Lte sig E. i 
Norra Sanna. där han inköpt en h emmansdel. Un ..... 
d er d enna Lid upparbetade han sin rörelse ännu 
mera med tillhjälp av s::l \'ål egna arbetare som h em
s komakar e och slog sig även på s kollandel. Dess
utom uLfördc han beslftllningsarbcte a t officer arna 
pa Sannahcd. Sedan par liskomakeric l sett sina bäs
ta dagar) ägnade sig E. e n tid uteslutande åt beslä ll
nings3I'bel-<"I1. Pä äldre d aga r flyllacl e han. Ull Kumla 
där han köpte sig fas tighet och hade ansliillning; 
å Brödern a LlIndho lms Skofabrik. 

E. ,·ar e n hängi'·cll frikyrk:)man och lill hör de 
Kumla Friförsamling. ~i ~l r han avled 1938 harl~~ 
han n å tt den höga å ld ern av 88 å r. 

Packade skodonen i sockerfat. 

Södra mos har mcr än n dgon annan by i Kumla 
va rit bo plals för skomakerie ts ulö\'are und er 1800-
talet. Alskilliga parli skomakarella fölls d ,i r e ller 
köp l läge nhet i den sl0ra byn och därstädes bedri
vi t skomakerirörelse. 

En på ~in lid mera känd parliskomakare och 
skohandl., Lars Peller Larssoll, \"ar född i Sö<lra mos 
1839. Efter nägra läroår hos 'Jonas Persson: i Slene 
s lartade han 1859 egen rörelse. Yerks laden hade 
han först 'n ågra år hos sin far- i Slene men flyltadc 
1866 till DyningebBrg, där han ö\'ertagit svär'[a
derns gard . Långl'e 1'ram inköpte Larsson eU s törre 

hemman i Aby, där han inrällade sko makarc\'erk
s tad med må nga arbetare. Tillverl.:ningcl1 utgjor
des mest av s. k. krökstövlar. Genom a ll han över 
l-og andra s komakares tillve rkningar, koncentrerade 
han sin ,rörelse p å skohandel, vilken ansågs en tid 
vara 'en av d c stör sta i Kum la. Han xes (c vida om
kring på marknader och avyttrade skor, bl. a. lill 
Slockholm, Söderhamn och Sundsvall. Några kar
tonger anv.ändes e j denna tid, ulan skodonen packa
des vanliglvis j två meLer höga socke rfat. Då fa
ten yo ro i de t närmasie fulla , lrampadc man ihop 
skodonen för att få rum med mesla möjliga. 

Så berällas huru Peller Olsson, Slenc, Yid slulet 
aven markna'd i Karlslad frågade Lar s Peller Lars
son , om han vi lle köpa slumpen av hon om e ller vikt. 
Han hade packat ned huller o m buller i e n slor lå r 
och brydde sig ej om alt slå upp den OC II rakna hu
ru m{U1ga par det var av vardera sortens skodon. 
Låre n visste han huru mycket den vägde. så alt det 
yar bara alt väga den som den var och dTa il'råJllådvik
len. Lars Pe ller , som annars brukade ha fint vä
derkorn och gä rna ville driva med andra men var 
mycket rädd om alt sjalv s lä lla s ig i löjlig ijJage.r , 
nappade d c m1:3 gång p å kro ken samt nämnde ett 
pris som 113n vilI-c ge pr gammtllt s\'cnskL s kålpund . 
Peller Olsson anlog genas l anbudet , låren vägdes 
men så 's nart anlalet yar bekräftat med handslag, 
hördes en ·rösl ur lår en. 

»Nej, nu ·vill jag slippa uU » 
När låren ,ö ppnades b'öp därur en av Pelter Ols

sons skomakaredrängar. 
På Lars P e lle rs bekoslnad fick Pcller Olsson den 

gången skrattarna på sin sida, men bladet vände sig 
någol, då Lars Peller helt r esoluL förklarade alt sko
mak arens stövlar yar hans en e r de t bcs tämda yikt-= 
prise t och då det lroligen yar helgdagss lövlarna som 

\ 
\ 

u lrs Jonsson 

drän gcn hade på sig 
Ull marknaden. var 
det nog Lars Pe lLer 
som mnn på bylet. 
Hur P eller Olsson se
uan gjorde upp med 
sin skomal.:aredräng 
för d e slövlar han så 
hastigt och lusligt bli
Yi l av med förmäler 
icke historien . 

Lars Pe L~er hade 
ej gliimtdetta silt ne
derlag ulan en vac
ker dag slodo han o. 
Peller Olsson med si
na sko korgar alldeles 
bredYid varandra på 
trottoaren strax invid 
Orebro siadshus. Pet-

Rörledningsentreprenör 
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" A. G. Anderssons skomakareverkstad 

ter skull e gä boc"i. i ett ärende och bad som yanligt 
Lars Petlm' skö ta om kommersen för dem båda. ~[ c
dan Petller Olsson yar borta passade emellertid Lars 
P etter på och skrev på 'hans korgar med s tora bok
stäver i ~ödkrila : Svårsålda skodon. Men detta var 
mera än Petter Olsson kunde smälta, ty när han 
kom tillbaka gay han Lars P etter en kraftig ör fi l 
för det minst sagt ohemula tilllaget. Lars Petter, 
som annars ej brukade vara sen att slå tilI, lät den
na gång udda vara jämnt . 

Lars Peller Larsson yar en kraftkarl med min-, 
drc vanlig styrka. Han avled 1886 endas t ·17 ä r gam
mal. 

60 par stövlar på tre veckor. 

»En Lillika niLig och skicklig par Liskomakarc J. 
De t betyget har Lilhnätts Lars Jonsson, som l S-itrig 
1857 s tartade partiskomak<'iri i .>fädernellemmet i Ste
n eo Nio år senare flyttade han till Kumla sta tion. 
där han förs t byggde sig en stuga på ofri grund, mCli 
flyttade denna sedermera till friköpt mark. Jons
son ägde goda anlag för sitt yrke. 

Sörby i början av 1890-lalel 

"id ett tillfälle, berilllas det, hade han på endast 
tre veckor gjort 60 par yaxläderss töv lar, ell kvali
tetsarbete som förskaffade honom särskilda Yitsord 
ay en Dalaskohand lare, som köpte stö,·clparliel. Jons
son utstofferade ofta stö"elskaflen med olika möns
ter. Della föl' att få ut så mycket som möjligt av 
det även på den tiden som dyrbart ansedda lädret. 

Under en resa till Göteborg hade Jonsson och 
hans bmr f<Ht se de första yeckstö\'larn;a. De gjor
de en skiss a,· dessa och lål göra yar sitt blockpar 
åt sig. K dgoll framgång bley det ej med tillyer1~
lljllgen (' fl er dessa blJc kpnr. Sedan den bekante 
Iåslskii rarell och blockm akaren Axel Norlen förfär
diga t nya block, lyckad es det Jonsson få fram först
Idassiga s tö,' lar. Han lillverkade också e ll slags slöv
lar, Yilka \"'01'0 e lt mellanling mellan krökstöYlar o. 
iungslöylar. Dessa hrnämudcs ), SuoarongslÖylar )) . 
Hur della namn uppkommit, ·är o känL 

Nä r konkurrensen Jrån skol'ahrikerna gjorde det 
omöjligt att få handskomakeriet lönande, upphörde J. 
med sin rörelse. De sista åren sysslade han med 
hopspanning a,· reseft på s töwlskarl. 

Yi sluta med denna expos," om , flydda liders 
handskomakarc l< med alt åtcrg.c elL c it at ur en ar:li-

BENGTSONS 
G OSSKLÄDER 

HERRKONFEKTION HERRKLÄDER 
ARBETSKLÄDER 

TEL 182 
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kel av kapten A. Yictorin i Hermodstidningcn Korres
pondens augustin:)'" i år. 

, Historien, som började under höstmarknaden i 
Orebro 1839, när sex tonåringen Anders bjöd ut sina 
fem första par näverbottnade skor, "r emellertid vi
da mer än partiskomakerieLs historia. Det är också 
('11 spegelbild av Sveriges egen hisloria. HanLverket 
med dess slit och glädje. Marknaderna med deras 
kommersande, myllriga liv, kniYiga uppgörelser oeh 
po kulerande, som inte alltför sällan slutade i s ta
dens finka. Det är historien om färd livet på vägar
na , innan järnvägarna kom till och bilarna. His
torien om härda, rejäla tag, envist spjärnande in 
i det sista mot den framstormande industrialismell 
med hårda uppgörelser, vånda och nöd, innan den 
nya före tagarandan blåste nytt liv i verksamheten. 

~Ien framför allt är det en säregen historia om 
ungdomens käcka bravad. Pojken Anders Anders
SOIl , som visade vägen och drog sina jämnåriga med 
s ig, käckt brytande mot fem hundraårig slentrian. 
Med s loolådan, läs tkn ippan och vinnesyl'n grep de 
sig an och trollade bokstavligen fram en väl
bärgad bygd. Däri slår de nog ensamma i hela vår 
hisloria , och därför måste deras gärning fram ur 
glömska ns djup ». 

Här iir dock på sin plats att bringa en honnör at 
de handskomakare som i skoindustrien.s Kumla be
tytt så mycket, då det gäller samhällets utveckling. 
Framför allt är de t kvartetten A. G. Andersson, C. 
G. Ström, Carl Ni lsson och C. A. Jonsson, våra stora 
och äldsla skofabrikörer, som genom silt kunnande 
och sin stora energi hjälpt Kumla och dess befolkc. 

)ling e tt gott stycke framåt. När Kum la skoindu
s Lris historia en gång skri"es) måste dessa namn 
tecknas på dess främsta blad. Yi hoppas vid något 
tillfälle fä å terkomma till såväl dessa som en del 
andra av skoindus triens föregångsmän i vår ort. 

))sjuttio kronor (ör alla tre åren.)} 

Aven vän till Kumla Julblad har utgivaren fått 
taga del av följande kon trakt från 1880-talel. 

:) 1 'cg.eJlskap av Jörmyndar,e för arl idne lorparen 
Joha:n Jonssons frfm \VesLa egor barn har jag här:, 
m ed med skonu,karen Erik \Viktor Jonsson, Linde, 
H a rdemo, öfve,renskommit, att han för lärdom i 
Skomakeri emotlager sonen Johan David under tre 
å rs tid , raknadt från den 24 oktObel· 1887 till dem 
24 ro ktober 1890, emot en öfverenskonllnen er sä tt
ningssumma af SjuLlio (70) kronor, för all a tre årell, 
samt villkor att ovannämnde Jonsson föder, kläder, 

Vid behov av 
o 

Il 
anlita 

TELEFON 

ömt 'Och chrislligen uppfostrar, såvä l j s l\olgång 
som öfrigt, samt fullsländigt lär myndlingen skorna ... 
keriarbetet under lärotiden ; allt för ofvannämnda 
summa SjuLlio kronor, hvilka penningar utbetalas 
sedan första halfäret gått af lärotiden ell er den 24 
nästkommande april ; med förbehåll likvä l att om 
lärgossen innan läroårens slut med döden skulle 
afgå så återbär Jonsson af dessa Sjuttio kronor så 
mycket som kan vid uträkning belöpa sig p å den tid 
al läroåre n som återstår. 

Sålunda öfverenskommet försäkras: 
Vinde i H ardemo den 22 Februari 1888. 

jlugust Olsson , Hjortsbcrga 
förmyndare. 

Ofyans täende kon trakt antages och förbinder jag 
mig de t till alla delar fullgöra: 

Hardemo & Linde datum som förut. 
E. 11'. Jonsson , Linde. 

Närvarande vitLne: 
P. J. Carlsson, Slene, Kumla. 

P" andra sidan stående kontrakt är betalt, som 
härmed kvitteras. 

Linde i Hardemo den 13 Augus ti 1889. 
E. 11'. Jonsson. 

Konung Oscar och regementspastorn 
på Sanna hed. 

Konung Oscar II besökte Sannahed 1900 för att 
ö"crJämna fanor lill livreg. Från Orebro utgick pa 
morgonen e Ll långt låg med 2 :nc lokomotiv. N.är.
mare heden vimlade vägarna av cyklister, häståkdon 
och fotgängare. :\Iånga flera ch·ila möLLe upp än 
vad det fanns mililärer där. Konungens extratåg 
ankom till Sannahed kl. 12. Från hållpl a tsen till 
heden var vägen dekorerad med ett SO-lal höga flagg
slä ngCl', och hela vägen var liksom en väldig äreport 
av björklöv och försedd med vapen och tjogtals s törre 
och mindre flaggor och vimplar. 

Konungen överlämnade med etl Lal Ull en var av 
de 3 bataljonerna en fana. Dagen gynnades av ett 
strålande väder, som gav konung Oscar anledning 
att y ttra: "Nerkingarna ha ställt till med vackert 
våder åt mig i dag ». Men det dröjde inte länge 
förrän det mulnade och ett häftigt regn föll , som gjor
de slut på festligheterna tidigare an beräknats. 

Vid kyrkparaden predikade regementspas tor Berg
slröm. Texlen var l> berättelscn om farisecn och pub
likanen' . Yid det han talade om den store syn , 
daren vände predikanten sig respektfullt flera gånger 
mot konungen, vilken lill sist utbrast: 

, Yänd d ig icke till mig hela tiden utan också till 
de andra ». 
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Kumlosporten 
-il: 1940 )f 

A v A. Dohlwil~ 

Sliloci ngcr m \Verner Pel! ersson 

D et cm 'isa höst reg net har up phö rt, tdd en h ar adö\'ats. 

D et l i ~l e r mot s lu tet a v idrott ssäsollgen. Det ä r ted a tt g ö ra 

en Ii !cn ö \'c rblick a ,' K u mlas i:d rotts li\" 19 ... 0. 

All vara lagledare' i f o t b o I l dett a krigets ä r kan in
te vara något nö je. Det har nog båd e den o rd ina rie och 
den vikarierande lag leda ren f il tt erfara för Kumlakam rater
nas del. I nt e e n enda gång u nde r åre t h a r samma la g k un 
nat ställa upp till spel. Be red skaps tj än sten har ju gjor t 
de t mesta, ju ste ringa r h a r ord nat r es te n . 

At t K umla i 'd ra s skull e åka u r d i\". I I , va r väl varen
da Kumla bo säker på. S å blc" o : k så fall et, me n faktum 
är att K umla med sitt nya lag klarade sig o vä ntat b ra . 
he la se rien had e Ku m la e n stor otur. Det är inte sa g t ur 
lo ka lsynp unkt. T . ex. dc b åda match erna mot E sk ilstu na. 
D et blev udda må lsnederla g både borta o ch hemm3, men sak 
ku nniga perso ner, doma re n "R ibba» Andersso n och b iträ
da nde lag ledaren E . K empe. E skils tuna, påstodo, att K umla 
skulle haft minst oavgjo.:- t i dessa match er. N og sagt om 
d i v. II . 

N ä r Kumla sedan ha mnade i d iv. J 11 (Södra mellan· 
s vensk an), så trodd e m an a llmänt, att st riden skulle stå 
mella n Kumla och Ci ty. Nm·ara nde se rie tabe ll vi sar h elt 
a nna t. Det borde var it bättre för Kumlas d el, men fakta 
kvarstår l l\I a n får hoppa s på en god d i rsä song . Den blyg
samma p lacering la get nu innehar m å s t c och k a n f ö r· 
b ä t t r a s ! Det finn s rikli g t med ma terial att bygga pa . 
J un iorlag et ha r klara t s ig b ra men fö ll tillba ka i slutet a\· 
sä songen. Det finn s någ ra spela re som gått upp sensa tio· 
nellt: Sune Pette rsson i ,mm, Xy strö m ba ck , Sell berg ha h ·· 
t ac k, \Vind:a h l vy, ) Kli rra Ka rl sso n forw a rd. li ng a poj · 
kar allesamma n. 

Allmä nna id rotten började u tan stör re s tj ä rnor, me n så 
d ök e tt namn upp, SO nl är värt a tt lägga på minne t. Det 
är frisksportaren Gösta Pettersso n. D enne 19-år ig e yng 
li ng ha r gått upp· i stor stiL lVid tä vling.:tr i Karl skog a ho
tad c han t . o . m. sjäh·e la.nd slagsmannen Lennart N ilsson 
på 8::>0 och slog k lart B .lagsmanncn Olle R islö\" . I-l a ns 
bästa tider 19-1-0 ha r va rit: J OO Ill. 11 , 8 , 400 m. 55.6, 800 Ill . 

J,5S,3. 1;00 m. 4, 15. A\· d essa äro 400 m.-tiden säm re än 

fö rcgtlcnde ;"tr, m en han pås tår själ\', att han kunde g jort 
m ycket h ittre tid i a r, m cn han har i nte lö pt s träckan så 
m tll1ga g[mg cr. Nä sta å r ska ll ha n exercera. Det k a n be · 

K U ro 'a C y k e ,
Sportaffär 

& 

(Evert Ström) 

Tel. 423 

Cyklar, Tillbehör, Repara
tioner, Sportartiklar 
Skinnvaror 
Vintersportartiklar 
Radio, förnäm sta märken 

Gösta Pettersson drive,. mot m ålet 

t yda, aH han få r s t.:-t rkare kondi tion o ch kommer at t na s tor · 
res\llta t. H a ns må l är, att ko mma med i B ·la nd sk a mp C'1l 
mot Finland. ~red de n a mbition och skötsamhet, som är 
u tmärka nde d rag fö r fr isksportande Gös ta P ettersson, är d et 
inte all s o möj lig t, att han når si n3. d römmars m;ll. 

F r i· idrottsmatcherna mot militä rl ag ha r g jort, a tt int res· 
set hållits ," id makt. l\Ialmösprintcrn Nord en, som legat 
fö rlagd n ågonstans i N ärk e. har ,·erksamt bidrag it ,·id tä,·· 
linga rna. 

E n annan Pe tt ersson med förna mne t \ Ve rne r ha r o ck s;l 
sp r itt g la ns ö'·cr Kumla. Vid S.:\I -tädingarna i gång, som 
g ick i H ed emora, blc\" ha n säke r trea, och fick m ycket lo\"
o rd fö r sin vackra stil. och vid .xärkestrampen belad e han 
a nd ra platsen i hu \" ud k lassen. 

Brottningen ha r lid it svån av lä mplig lokal. T ä vlingar 
har dock hållits . Brottningsledaren G rahn , som varit i mi
litärtjänst i n ärhete n, hade en utmärkt d e monstra tion på 
id rott splatsen m ed b ro tta re från Kumla och H all sberg . 

Tennis. Klubbtä vlinga r, som vanlig t . m ed g lädjande nog 
må nga nybö rjare . Stjä rnorna får , ty,"ärr, inte s ta nna kvar 
i Kumla . D e m lägge r Örebro besb g på ! Så har det '·ar it 
med Bengt Nyvelius. och så ser det ut a tt gå med Lenna rt 
J o ha nsso n. Få se hur d er går fö r ' honom i fra mt iden. 

Orientering ha r al lt id varit o m'huld3.:l· i Kumla. Aven i 
flr har intresset \"o. rit sto rt. Fälts:porten har d ykt upp' i d en 
a ll m ~inna beredskapen och ha r gjo rt s ll cc-es. B;:\d~ med 
tä dingar och med träning. 

Bandy. Dcnn~ styvmoderli g t behandlad e gren. so m a'" 
naturfö rhå ll anden: in te ka n nyttj as i fu ll ut s träckning: i .K umla, 
har \"a rit myck et li va k tig . 1939 års serie va nns, och d e t 
ser lit so m även 1 9~ :> års skall g å t ill de ene rg i::i k3 K umla,· 
po jkarna. Vad sägs om. a tt inte mindre ä n fy ra lag ' ·arit 
i eld en. E tt A ·~ag, ett B· lag och n·ä junio rlag. Kon sten 
har \"a rit att ska ffa mo tstånda re. 

Detta var en ko rt öl"e rbJick. Vi g å nu in i \"inrcr\"l la, 
m en den vila n ka n bestå i fält spar t, skido r, sk rid sko, p ro J 
m enade r etc . Seda n kunna ,·i möta up p igen med frisk a 
kra ft er till e tt nytt idro tt sår. M åtte 19.P bli ett s tort år 
för Kumla, fr itt från k rig o .:h bombor, t ill fr ed ligt arbete 
för mänskl ighetens ,·ä lsig nelse. 

Nya Bi Istation 
A. Andersson 

REKOMMENDERAS! 

Töckt turistvagn för 23 personer 

Tel efon 30 
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Det vackra Folketorp har förlorat både 

skomakeriet och kossorna 

Fulketorps handel • 

Folkctorpsbygden ligger så vackert och badar sep-
tcmbersol. Några frostnätter har farit hårt fram i träd· 
gårdstäpporna. Nästan vindst illa råder, men från träden 
komma de färgrika bladen dalande mot marken. Skogsvä
gen mellan I3ränsta och Folketorp rär dryg, och jag tänker 
på vännen Adolf Larsson, som 'nästan dagligen måste fänlas 
åkande eller gående mellan hemmet och samhället, trotsan· 
de alla vädre ts makter. Adolf Larsson är sin bygds klockar
far, som har m ycket att bestyra, då det gä ller fattigdrd s
frågor, vägfrågor, upprätta skrivelser av olika slag och åt 
skill ig t annat. Han ä r en varm idealist och hängiven god
templare och blir inte så "lite vemodig, då han omtalar hu,
rusom log en SkyddS\"aktens verksamhet har måst ligga nere 
i bris t på möteslokal. Han är en god berättare och kän· 
ner väl till livet i 'bygden, inte mins,t i förfarna tider. 

Vid ett sammanträffande spörjer jag honom om han inte 
ville för Kumla Julblads läsare .berätta något om sina ung
domsminnen. Jag visste, att Adolf Larsson var blygsam 
liksom den bygd, där han ·vuxit upp och troget hållit fast 
" id. Mcn min c nvishet avväpnade hans motstånd. Och nu 
låta vi honom få berätta. • 

En tand utslagen på själva 
konfirmationsdagen. 

Under sina pojkår bar Adolf Larsson en tid posten mel
lan Kumla poststation och Folketorps handelsbod. F ör detta 
11ade han ett arvode av I; öre pr dag: När han hade säll · 
skap med hund höjdes avlöningen till 20 öre. HandL Bratt 
var nämligen jägare och dresserade hundar åt olika hund · 
ägare. Det var d essa hundar, som den unge Adolf hade an· 

Tandläkare 

Ake Runestad 
Torge t, Kumla 
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Mottagning : Vardagar 10- 12 fm ., 
5-7 em. l ö rdag a r ingen kvä ll smot
togning. Ovriga tide r efte r övere ns
kommelse. Telefon 303 

»Bosa-Lovisas» ord vägde mera 
än prosten Falks 

s\'ar för och som då och d å ökade hans inkomst med drygt 
30 % . Bratt är nu boende i Asker och är ett stycke över 
80 år. 

Det var nog rådligt att ha hund, isynnerhet om man 
skulle passera Södra mos-området. Pojkarna där vi.lle gärna 
slåss. De lågo i försåt i skogsområdet, som den tiden 
sträckte sig ända fram till nu varande Kumla Skofabrik. När 

Adolf Larsson var på väg till konfirmationen, passade de 
honom och slog ut en tand , vilket inte var så trevligt på en 
sådan bemärkelsedag. 

Alla tide rs slagsmål. 

Bönderna under Sä bylund h:ldc pa J88:Halet drängar. 
som gjorde dagsverken på godse t. Dessa ka llades ailmänt 
för JgodsareJ_ Mellan d es :;a o~h en del sta tionare j> rådde 
s tändig fiendskap . Drängarna g jorde ofta små raider ä,cen 
i Folkc:orpsbygden. En söndagseftermiddag "ar det möte 

i missionshuset. Ju st som mötesbesökarna lämnade detta, 
passade de på att ställa till gruff. En skomakare Kling
ström lyckades komma ur d eras fälla o -:: h genom skogen 
hasta mot sitt hem. l\fcn » god sarna ) satte efter honom och 
högg honom på farstutrappan, ju st som hans mor öppnade 
dörren för honom. 

En midsommardag hade en 
Sannahed och voro på hemväg. 

grupp n godsare ~ besökt 
I Kumla by mötte dem 

några ungdomar från samhället. Nu skulle de t bli batalj. 
De stridande yalde själva länsmansgården för kampen. Utan
för verandan här fanns några piedestaler med blomkrukor. 
Dessa lade ma n beslag på och använde som tillhygge. Inte 
en burk sparade man på, allt slogs i spillror, och de ageran
de fick mer eller mindre alh'ar1ig,~ bless yrer. pS tationarnaJ 
retirerade så småningom mO l samhället. Vid Natanae[sbygget 
blossade striden upp igen, ty nu hade ' s tat ionarna ~ Hitt bå
de bra betäckning och lämplig strid sma teriaL U nder led
ning av husar Arbin avgjordes efter heta str:der kampen till 
»stationarnasD förmån. Mcn båda parte:'na lämnade "al· 
platsen med flera skadade. En av ynglingarna "ar nästan 
skalperad. 

Egendomligt nog blev det ingen rättslig efterräkning. 
T. o. m. länsman Velin föredTog a tt låta det bero med vad som 

förevarit, trots förstörelsen i sin trädgård. 

Prosten falk p6 offensiv i folketorp. 

Prosten Falk försökte på olika sätt komma till rätta med 
folkets vidskepelse och nöjesliv . J Bosa -LovisaJ, en troll
gumma från SkölIersta, vid flera tillfällen omnämnd i Kum· 
la Julblad, anlitades rätt ofta i Folketorp och hade stort 
anseende i hygden. Vid en sammankomst "arnade prosten 

MATFRÅGAN 
TILL JUL 

ordnar sig både 
bra om inköpen 

billigt och 
göras hos 

Kumla 
Hallsberg 



Falk för trollgummans mysterier. Det gick så långt, att en 
brudpar vägrade att lita Falk förrätt a vigsel på annan dag 
än en fredag. Vigsel en annan dag skulle medföra olycka 
föl' brudparet. Delta hade J) Bosa-Lovisa» sagt, och hennes 
ord \'ägde bra mycket mera än prostens. T y hur många 
lyckade kurer hade inte hon att yvas över. 

Vid \'ägskälet \' id Sätra förekom ofta dans. På sina r e
sor kom pros:en Falk en söndag att bli vittne till en dans· 
tills tällning. Falk va r inte sen' att g ripa in och hårt fördöma 
ungdomens si:t att roa sig. Förmaningarna vunno dock 
inte gehör, utan när prosten fortsatte sin färd, bjöd man upp 
till nästa dans. A ven vid husförhören sökte Falk förmå 
ortsbefolkningen att föra ett mera kristligt liv. Många an
sågo att den niti ske prosten var alltför sträng för att vinna 
framgång_ 

En Folketorpspoet. 

L. J. Gustafsson, nu åldrig hallsbergsbo, bodde tidigare 
Dyningeberg. Han hade lätt för att skriva vers. En del 

dikter trycktes i örehrotidningarna. ett par dikter f å 
kvacksalvarna riktigt påskrivet o ch göres till sådant åtlöje, 
att man tycker ~tt förtr·oendet till dem skulle svikta även i 
det vidskepliga Folketorp. Här nedan följer den första 
dikten. 

För femt i är tilloaka fanns en m an, 
gamle lVIunka löven var hans namn. 
halva närkesbygden honom känd e, 
ful å fal'ig som ett stort elände. 

Viss~e man att gubben fanns i byn. 
var det rent förgjort i lagårdshusen. 
Trolla kunde h1an å vänna syn, 
rota ut den hemska väggalusen. 

Till gamla moster A., som nu ä dö. 
en dag han kom å sa : :D Koa ä sjuker, 
ho ska botas mä e halva brö, 
men den måste vara r iktigt mjuker. 

Bre se'n på en dukti b~t mä smör, 
um ni önskar kuren kon ska bota, 
håll så stadig t mor er lagårdsdör, 
så mycket ni förmår å hålla mota ~ . 

Gubben stod bredvid en ko fl sk rek. 
så det skallade i ialla båsen. 
Gumma ifrån dörra icke vek, 
förrän !\Iunkalöven slukat gåsen. 

~Iunkalöven finns ej mc;,!' i byn, 
sedan J875 på hösten. 
Sedan ha vi ätit sockergryn, 
ty gryndoktorer är nu enda trösten. 

nästa dikt tycks Folketorpspoeten ha en gås oploc
kad med Asbrodoktom d. ä. För hans piller och läkekonst 
har han inte de t minsta förtroende. 

Vem "ill mej föl ja t ill nordöstra n åa 
i ena ändan utav socknen K., 
där än i dag man tro på skogaräa ? 
Där ,,,11 en stund min tanke ner sej slå. 

Ty där man ha r för sed, när sjuk man bliver, 
och sams dä ä "1 om'et hela bvn -
ltill Asbr.o man på tåget sej begiver, 
betalar bra fö r n,igra sockergryn. 

REKOMMENDERAS! 

AL LT INOM YR K ET! 

Och om ej gryna är tillräckl igt mängda 
med , hockus pockus" så det inge t gör, 
så bli vi ej därö"er alls befängda, 
nej, heller lägger man sej ne r å dör 

lvI en en skomakare fi ck lungsotsgriller, 
i öjesyna vart han riktigt vit. 
Hos Asbrodoktorn han sig köpte piller. 
och bra det vart han genast sen ha n fick si·t. 

Då blev herr doktorn uti byn beryktad , 
hans gryn de hjälpa för båd folk och fän , 
Ty sedan , I\'funkalövens' tid blev lyktad 
har ingen bättre doktor funnit s se'n. 

Här bodde t,rå doktorer fast de fälle 
h ar flyttat hän te någon annan trakt. 
Gubben Blindström, dito ]ämmer.Pelk, 
de kunde bota med den ondes makt, 

De kunde bota både folk och kritter 
och , tannaverk, av allra värsta sor t. 
:D Det samma gör. vares t värken sitter:D , 
sa Pelle , , ty den kan jag läsa borh. 

Och Tämmer-Pelle läste fram och å ter 
fö r Petter P erse o ch hans sjuka gris. 
Men mörkrets furste och hans undersåtar, 
de hörde in te upp på någe "is. 

!vlen Blindström kommer, griper tag: i g risen, 
och hörja r Eisa på ett annat ,-i s. 
~Ien förs t han rörde trenne varv i s pisen -
sin sista suck drog Petter Perses gris. 

En lantbrukare i F''Olketorp vann IJ'ykte genom att bota 
sjuka kreatur. Det g ick till på så sätt, att han skrapade av 
en ~ åskvigg " (stenyxa) och gav djuret stenmjölet, som bo· 
tade sjukdomen. 

Slut med skomakeriet vid sekelskiftet 
P å So-ge-talet fanns på varje la ntgård i Folketorps· 

trakten c:a 2- 3 arbeta re, vilka gjorde skor och hjälpte till 
med skörden. Va rje torpställe hade 2- 3 kor. Som foder 
till dessa användes sjögrä s, som hämtades från Mosjön. Be· 
talningen för sjögräset utgicK; i form av dagsverken å Sätra 
gård. Efter Kumla ·kraschen 1899 började skomakeriet av
taga i \bygden, och skomakarna sökte arbete i samhället. 

f olke/orps missj,Jljshus 

Teldon 192, Bostaden 440 

33 



Småbönderna fick däreJter nöja sig med avkastningen fran 
torpen. Vid sekelskiftet uppgick kornas antal till 40 på 
tor pställena och ha r sedan reducerats ti ll 2. 

En vaken befolkning. 

A v det föregående har framgått, att Folketorpsborna 
fordomdags hade lätt att förtro sig till ll klokall gubbar och 
gummor, även då det gällde de mest a llvarliga sjukdomar. 
En ve rs av L. J. G. om detta förhållande bör räddas åt trycket: 

~ .:\Ien om det var en epidemisk smitta, 
det ku nde ingen e nda rätt förstå . 
T y ingen doktor fick till trakten titta, 
för sånna ha vi a ldrig trott uppib . 

I våra dagars Folketorp är folk et vaket och a v ideell 
läggning . Den relig iösa· och nykterhets\'erksamheten har 
stora fö rsän kning.ar i orten. Redan tidigt fanns en god temp
larloge Linnea, som en tid hade 200 medlemmar. Logen 
Skydds\'akten har f. n. ingen verksamhet, men man må 
hoppas a tt lokalfrågan med tiden går att ordna, och logens 
arbete återupptages. Logen har dock ett bibliotek p å c:a 
7 00 band , vilket varje år utökas. Nykterhetsverk samheten 
r epresenteras ay en li\'aktig blåband sförening, som i å r även 
förstärkts med en ungdomsavdelning. Lantbrukare Johannes 
Pettersson i Dyningeberg har uträttat s to rverk för dc blåa 
färgerna i denna del av Kumla kommun. Missionsförsamling
en upprätthåller också verksamhet o ch har förmånen av att 
äga en präktig lokal för sina sammankomster.-

I kommunikationshänseende är Folketorp den mest miss
gynnade trakt i Kumla. Någon buss linje berör ej trakten. 
Vägarna voro tidigare under all kritik men under senare åren 
ha de m ycket förbättrats. Emellertid är det en talrik be
folkning boende här, 'som minst av allt är van vid tidens be
k"ämlig heter på olika områden. Några stora inkomster kom
ma de inte upp till, men de reda sig relativt bra. Postgång 
är ordnad fr. o. m . förra året. Vintertiden känner nog mång
en sig isolerad, men: i sommarens soliga dagar har man all 
anledning att känna tri~se l i det vackra Folketorp. 

En städare .•. (Forts. från sid. 6) 

Vi hade då en liten humoristisk s täda re \id skolan . J ag 
stod en kväll i min vedbod och högg, a lla utrymm;en i ut
husen voro fullbelagda med kommissionsved. Di kom stä
darn in till mig och slog sig ned på. en kubb. II Se, d e 
ä en för o täckt riktig ved, vi ha få tt . , sa' han, . för sk ulle 
husa ta eld och brinna opp, så har vi åtminstone ven b 'an. 

Lössa de gni långt utåt 
gärdena. 

lI Lodare ~ eller lI luffare» var det gott om, och det va r 
svårt att mätta dem. En del var trevliga och språksamma. 
En, som pås tod sig vara från Västerbotten, kom tidigt en 
morgon. D å hade han legat i tegelbrukret vid Stene, och 
han sade, at t de varit ett tiotal där om natten. »Då kry
per väl hela Stene teg elbruk borh , sa jag. - »Neej ll , sa' 
han, . lössa .ä' så rädda för röken vid tegelbruket, att de gni 
långt ut åt gärdenall . 

bör vittna om god personlig smak 
Anvönd därför 

I parti från 

.:\1 ö r k r e t i stugorna var svårt. Många gamla tor
des inte am-ända karbidlamporna. De elJade i järnspisen 
och hade luckan öpp en. En kväll hade \"i kortutdelning 
vid H örsta. D et \'a r trångt med folk och längst ned stod 
en döv man och höll om ett par kaffekofot, som han in te 
fått köpa något pil.. H an var arg, o:h han kramade korten. 
Anders Andersson viskade till mej: » ~T U är den döve ond ~ . 

När han kom fra m till bordet och satte korten för näsan 
på mej, Jträdd e jag ned handen i en låda, jag hade med , 
och tog fram två vita, härliga stearinljus och höll upp för 
honom. :::. F å r jag de dän , sade han. - . J aa), sa' jag. H an 
sken som en so l. Aldrig ett ord sa' han om korten, som 
han inte fått n ågo t på. 

När Carl Nilsson spridde ljus. 
Julaftonen 1917 \'ar karbiden slut hemma. De t såg ut 

att bli en mörk jul, ingen k arbid, \-art man \~d.nde sig. Om 
jag minns rätt, hade jag fått ett halvt pak et julgransljus, 
därför att jag hade barn. Jag f 01: ned till Kumla, ett äre nde 
till brödbyrån. Inkommen fi ck jag höra Bror Andersson 
tala med Ku mla Skofabrik och få löfte om ett fat kar bid. 
Det skulle sändas till C. H. La rsson. ' Så fott jag hörde 
detta~ tänkte jag: 1) Ingen mer än jag vet de tta' . Och jag 
ut, men när jag kom till H agendalsvägen, var det som en 
ström med folk uppåt C. H. Larsson. Där blev en kö! 
Svetten rann av La rsson, som vägde upp bara ha lvki lo på sar. 
Där fa nns i loka len en liten järnkamin. Jag fi ck en lång 
~tund ta tag mot väggen för att inte k lämmas mot och vrä 
ka omkull kaminen och bränna upp mej och andra. AHt· 
nog jag fick c 'tt halvkilo karbid, och fabrikör Nilsson sprid
d e ljus i många hem den julaftonskvällen. 

Det värsta under den svåra tiden var säkerlig en mörkret 
under spanskan sjukans tid 1918. Vi välsignade en la nt
brukare i '.Norra 1\ los, som kom upp till oss med ett k varter 
rOIogen, så "i kunde tända en liten glänta, då vi vakade. 
En lantbrukare i Ekeby. kunde också dela med sig något 
litet. 

Annu ligger som en ljuvlighet i mitt minne den kväll 
efter det stora krigets slut, när vi fått hem fotogenen och jag 
hade fyllt min lampa. En stor hög skrivböcker rättades 
som en lek, och så tog jag fram och sk~r opp en nyköpt 
bok på östgötarnå!. Det var en diktsamling l} Skörd» av 
Gunnar Hede. 

Kanske yi äro bättre ru stade nu att möta det naturliga 
mörkret i ,-rära hem . .:\I en må \'i bedja att vår jord bild
likt talat, andligt sett, ej m å gå under i natt s \"a rt mörker. 

Detta är några hågkomster från en tid, som gömde så 
mycket lidande och så myck en nöd, en tid, som gjorde 
m ånga människor snikna, en tid , då man ville bli rik på 
kort tid. Betecknande är a tt barna\o"årdsnämnden i Kumla 
tog initiati\·-et att ingå .till länsstyrelsen med begäran om 
förbud mot koI't sP-'<'l i det fria å allmänna platser, en begä
ran som dock ej bevi ljades. ?den denna tid och efterkrigs
tiden tände ock så offers inn'e' i månget bröst och dreV' många 
i samarbete för att hjälpa. !\långa människor mötte var· 
Ilndra i gemensamma sociala strävanden. 

Illustr. John No riander. JOSEF SVENSSON. 

SVENSKT ANTIKPRESSAT PAPPER 

SVENSKT DIPLOMAT PAPPER 

SVENSKT HAMRAT PAPPER 

SVENSKT LINNEPRESSAT PAPPER 

Efterfråga dessa förnömligo kvaliteter hos Eder Bok
eller Pappershandlare 

JOHNSON & HILL A/B OREBRO PAPPERSVARUFABRIK 
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leverera sina kvalitetsvaror 
å Edra »Julkort» 

Speceriaffären 
Sydfrukter - Julgotter 

Golvfernissor - Vaxduk 
Tel. 373 

I den riktiga Julstämningen 
kommer Ni först 

efter ett bad i 

Kumla 
Varmbadhus 

BAD AR 

HALSA! 

Medicinska kar- och badstubad 

Tel. 299 

Sundströms 
Frukt, Choklad 
o. Konfektyrer 

Tel. 412 - Kumla 

Hos 

Kiosker 

----,Största sortering! 

Humana priser! 

Bräderna Sandberg 
får Ni allt fermt expedierat 

och reellt lagat i allt vad 

som hör till motorbranschen 

Fullständ. Mek. Verkstad 

Oljor, Tillbehör, Svetsningar 

Cylinderborrningar! 

Passande Julklappar 

~a .\2! , 
I '~ 

" 
Tel. 113 

Fick- & Armbandsur, Ringar, Collier, Kedjor 
Borstar, T enn- & Nysiivervaror, Bordssilver 
Glasögon m. m: köpas fördelaktigast':'i 

L. N. Brinks Ur- & Guldsmedsaffär 

r"'~'~'i~~~~~~~~""'i""'~~'~i~~~~~'~~'~~'~'!'''''l 
L .......... _ ..... _ ........ _ ............................................................................ 1 

Elektriska Maskin- & 
Belysningsbolaget 

Utlör alla slags installationer 

för kraft och lyse. Försäljer 
all slags elektrisk material 

och armatur 

Telefoner 202 och 106 

Håkansson Conditori 
REKOMMENDERAS! 

Beställningar å Tårtor samt Efterrätter 

mottagas. Telefon 154 

Carl Sundberg 
Reparationsverkstad 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II 

Telefon 435 

Automobil- och Motorcykel
reparationer. Delar och till

behör i lager 

Bärgningsbil Nattetid Tel. 601 

Södra Åkeriet 
Köpmangatan, Kumla Inneh. Gotthold Nylen 

Rekommenderas! 

Telefon '78 Torvströ stöndigt i lager 

Vid behov av 

SKODON 
Rekommenderas 

Elis Schölins Skoaffär 
Johanneskyrkogatan Tel. 442 
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