


begagna vår krediterfarenhet. Genom att disku

tera Edra låneplaner med oss kan Ni lätt nog finna 

den bekvämaste lösningen av Edert kreditproblem. 

SKANDINAVISKA BANKEN KUMLA 

Skoindustrien har gam la 
yrkestradi tioner i Kum la 

Ni söljer mera skor 
om Ni söljer Ku m I a 

Eleganta och kraftiga s k o r 
med god passform vinna ökad omsätt

ning. - En verkligt konkurrenskraftig 

sko, som är helt i publikens smak är 

den avbildade modellen utförd i kalv 

med enkel perforering på bakkappan och 

helt 51ätt framstycke samt dubbel botten. 

Lätt att bära - Lätt att sälja 
är en sko från 

A.-B. Kumla Skofabrik 

()'" . ' -~ . 

lYWi~ 
DAM- & FLlCKSKO 

Efterfråga alltid 

våra inregistrerade 

varumärken ~ERRSKO 
JOEL ANDERSSON, Kumla 

I den riktiga julstämningen 

Tel. 299 

BAD ÄR 
HÄLSA! 

kommer Ni först 

efter ett bad i 

KUMLA VARMBADHUS 

Medicinska kar- och badstubad 

B j örkma,Ds ' ~ondi tDri 
Torget, Kumla, rekommenderas! 

Te l. 184 
Moderna lokaler, lämpliga för 
föreningssamkoäm, begravn. m. m. 

Prima Kött- & Charkuterivaror, Smör 

Ost, Konserver, Prima Julskinkor 

Elisabeth Eriksson & Son 
Telefon 72, 445 Filialen Fylsta 362 
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Det stiger en morgon ur ödes brand, 

som hatet tände en gång, 

det lyser en sol över härjade land, 

och gråten förbytes i sång. 

Det spirar en ros ur den sargade jord, 

som dränktes i brodersblod, 

en helgad blomma med kärlekens ord 

ger morgonen livskraft och mod. 

Det stiger en hymn ur skogarnas sus, 

det våras i hjärta och sinn', 

och hoppet tänder ett löftenas ljus, 

som tränger i själarna in. 

Det klingar en maning i kyrkklockans ljud, 

och valkig hand söker hand, 

och hjärtan tolka hjärtans bud 

i morgonens signade land. 

Gustaf Söderberg 
Kum/a 

s========~~========~~~~ 
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Rumla stadsfråga 
:\Ied anledning av al l dct lill a l'\ybro vid ärsskiftet 

1931 erhöll upphöj else till Siad,. riktade Rumla Julblads 
ulgivar e i no\'. samma "l r fyr a fr ågor till 8 ledamöter av 
mllni cipa lfllllmiiktige för a tt utröna deras intresse för en 
stadsbildning av KlImIa m . p . Ingen av de intervjuade 
och allra minst frågeställaren kunde d å knappast ana, alt 
r edan tio år fram \t i tiden Rumla skulle vara färdig· att 
ikläda sig sladsdräkteu. 

Frågorna \'oOr o följande: 
1) Anser Ni, all Kumla snarast bör söka sladsrät

tighrlcr'! 
2) Bur n!la omrc1den dcs.~förillnan inkorporeras '! 
.'3) Vilka fördelar skulle, enligt Eder åsikt, Kumla få 

som stad'! 
4) Vad är Eder åsikt om skallens storlek, om Kumla 

llll sklllle söka och erh c111a stadsrälligheter? Skulle den 
överstiga den nUIJ(l1'ande sammanlagda kommunal- och 
municipalllfdebiteringen , 7,20'1 

.h de tillfdgade ha tre avlidit , och fingo således inte 
vara med om samhällets upphöjelse till stad. Dessa äro 
bankkassör Aug. Almblad, grosshandlare Erik Olsson och 
landslingsman P. G. Gustafsson. Fyra ha lämnat full
mäktige och endast en, byråföreståndare Manfred Johans
son, lillhör de uu avgående municipalfullmäklige. 

Här följer nu nägr a cila t ur enquclen. 

överlärare Erik Ekdahl: 

Att Rumla som stad skulle få n ågra stora fördelar är 
sdrl att pro ~e t e l-a om. Skulle skoOindustrien r :tkl i ~1iödlä

ge, kanhända det vore med fördel förenat att tillhöra sock
nen. il. ven om frågan angäendc ekonomiska· fördelar eller 
nackdelar nu i 'Sin h elhet lämnas obesvarad, kommer nog 
i sinom tid fö rhållandet mellan samhället och socknen 
att leda till lanken på att samhället bör bilda egen kom
mun. Om utncldingen kommer att gå lika raskt som un
der de sista 15 [u-en, närmar sig den tidpunkt, då skillna
den mcllan industrisamhället med arbetare, affärsmän och 
tj fmstemän ä ·ena sidan och landsbygden med övervägande 
li1l1 jordbruket .pil e tt eller annat sätt knuten befolkning 
ii andra sidan blir så stor, att ett samgående ej :längre 
iiI' önskvär t för n ågondera parten. 

Byrå f.öres tåndare Manfred Johansson (motionär 
s tadsfrågan ) : 

Samhä llets yerksamhet har alllmera gripit omkring 
sig. Allt !le ra uppgifter , som man förr h elt och h ållet 
överJiimnade å t det privata inilia tivet, r entav fordrar man 
nu att samhället skall taga upp p å sitt program. Det och 
det far icke toler eras och så och så skall det se ut i ))vårt 
moderna samhälle», lyder uttrycket. Vi ha få tt en annan 
samhä ll suppfattning och en annan samhällskänsla. Sam
man mcd d enna djupgående förändring i uppfattningen av 
samh iill sintresset har emellerlid gält »den allmänna eko-

först diskuterad i FiUlllla Julblad 
nomiska ulveckiingen», som likso m h ar fangat in oss alla 
i elt nät av inbördes beroende. 

Den fråga, som kanske kommer all bli\-a mest svår
löst, iir nog den ekonomiska, men om man ser p å de sum
mor samhällets innevånare erlägga i vägskatt samt den 
utdebitering, som f. n . utgår , torde möjligheterna, evad 
d et gäller det ekonomiska, ljusna betydligt. 

Fj :lrdingsman Emil Larsson: 

Fr[lgan n:r 1 anser jag bör bes\-aras med ja. Om 
det skall s ke snarast kan ju diskuteras. Om inga oför
u tsedda händelser intråffar torde, med hänsyn till den 
tid, som åtgår för frågans ordnande, d en böra uppta
gas till behandiing de närmaste åren. 

Fdgan n:r 2 skulle jag vilja besvara med: I sam
band med sökande av stadsrättigheter bör inkorpore
ringsfr ågan bchandlas. En ny inkorporering torde böra 
omfatta ett ganska vidsträckt område. 

Frågan n:r 3: Fördelarna som stad? Jag skulle i 
d et fallet våga hoppas, alt genom en god och : enhet
lig organisation fördelar kan komma. 

Fr~tgan n :1' 4: Beträ ffande skattens s torlek skulle 
jag yilja dela till icke alltför s tor optimism. 

Bankkamrer Arvid Olsson: 

KumJ a blir stad? Det lå ter bestickande, och frågan 
om förändring i samhällsordningen har diskuterats länge. 
Samh,-tllet har nu c:a 3,500 invånare, och vi skulle som 
stad ifr åga om invånareantalet s tå närmast Örebro bland 
länets stiider och som n :r 84 bland landets_ Men det är 
icke inyå narantalet, som är avgörande. Samhällets skat
tekraft och sannolikhetsberäkningarna om denna skatte
krafts s tabilitel äro viktigare. En gång måste frågan upp 
och lösas, men ännu torde det vara bäst aU »vänta och se». 

Huru frågorna än lösas, ett bör man hoppas, och det 
är att Rumla skall gå framM, och att den framManda, som 
städsc utm,-trkt Kumla, även i fortsättningen skall föm 
vårt samhälle till den ställning och d en samhällsbildning, 
som för samh~tll e t och dess invänare är den bästa. 

.T ärl1\'ägstjänsteman If jalmar Rosdahl : 

Knmla i raden av rikets städer ! Tanken är ju tillta
lande. Kanskc inte heller oberätligad. Vad folkmängden 
b eträffar, så torde vä l en tredj edel av städerna i vårt land 
stanna vid d en siffra , som är lägr c än d en, Kumla samhälle 
med intilliggande tä ttbebyggd a områden för närvarande 
kan uppvisa. 

En ny ~tad i "åra dagar betyder vål i allmänhet, att 
intressemotsä ttningarna mellan illv~lI1arna i det stadslik
nande samhället och den omgivande landsbygden blivit 
så stora_ alt e tl boskifte för alla framstält som den na
turliga lösningen. Varje frama tgående industrisamhälle bär 
i sig frö et till en sådan utveckling_ Lämplighetsfr ågan blir 
efter h and ·en tklsfråga. 

LÄMPLIGA JULKLAPP AR 
Klänningstyger, Koftor, Jumpers, Garnityr 
Väskor, Handskar, Linnevaror. Stor sortering 

A.-Bol. O. A. OLSSON Kumla 
Hallsberg 
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Stadsfullmäktiges presidium och drätselkanlmaren 
'fr' 

Carl A.ndersson Gotttrid Carlson 
Stadsfullm. ordf. och vice ordf. 

H eim('r :lndersson-Age Joel .tnderssoll 

J oset Johansson Man/red Johansson 

LIN OLIUM -MA TIOR, FERNISSA 

VAXDUK FOR BORD OCH HYLLOn 

SJUKV ARDS- & 

FORBANDSARTIKLAR 

Emil Larsson Erik Ekdahl 
Drätselkammarens OIdf. och vice ordf. 

Henning HcglLl Ild IlaIger HLlltman 

.4.ivar Petterson .. trvid SånelI 

NYVELIUS, Rumla 
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En pratstund med den nya 

stadens ålderman 

C. J. Thorcll 

Om nflgon har fålt uppleva en hög pensionsålder, så 
är dct f. jiinlYiigstjiinsLcmannen C. J. Thorell. Han har 
i sommar fyllt 95 å r , .och när han nu sitter här bredYid 
mig, sä ser han sannerligen ut, som om han utan anslräng
ning skulle slr änl ö\"er 100"~lrs s lrecket. 

- :'lIen iiI' d eL inle nagot fe l mcd J' ,yrkböckerna ? fr ågar 
jag min yilaJe gäst. 

- Jo , fel är det så tillyida, att jag är antecknad i 
kyrkböckerna i Ekeby all vara född 7 aug. , men jag har 
alllid fira t den 6. , rlalet 18--16 är da rikligt, och det är 
ju hU\·udsaken. 

- Hur länge h ar far})l'or varit kumlabo? 

- DeL har jag "arit nästan jämt. Som liten pys flyt-
tade jag till Kumla , men i 15-årsa ldern kom jag till i\Iosfl s 
för alt hjälpa till i lanU)l'LLkel på en gård. Där stannade 
jag lill 1873, och arbctade sedan nagOll tid som rallare i 
GryLhyll all. Vid jultiden var jag på hemresa och träffade 
då på en bekanl i Nora. Han ville, att jag skulle söka in 
Yid j ä l'l1\'ä gen. J ag lydde honom, och efter läkarunder
sökn ing fick jag pla ls ;i Hall sberg, först SOI11 exlra men r e
dan eiler eLL år som ordinarie s tat ionskarl. 1877 blev 
det förflyllning till Sköyde, men efter tre ä r var jag ä ter 
h allsbergare, ell er kumlabo, ty under så galt som 11ela 
min ljänst Yid Hallsbergs station bodde jag på ,området, 
som hörde lill Kumla. Jag fick åka mycket som extra 
J,onduklör och yar ocks{[ lovad att bli ulnämnd till or<1i
naric konduktör. Trafikinsprktörcn sa vid elt t illfäll e, 

Diskar Ni med disktrasa? 
Försök då i stället med 'di sk/appen »Reno!» 

Hygienisk - ingen lukt 
Stark - håller i veckotal 
Billig - 3 öre pr styck 

förpa ckning om lO st. hos Eder handlande 

En ovanlig 95-åring som flitig 
gudstjänstbesökare 

aU jag stod närn1Jal~~ ~ tur, men årena gick, och till slut 
blev jag nog för gammal. 

- Hur slor yar ,avlöningen fÖl-sta tiden? 
- J ag minns, alL jag under många år hade i aylöning 

49 kronor. i mänan. Sisla år·en gick den upp till närmare 
100 kr. För dessa pengar fick man inle bara arbeta i 8 
timmar om dagen utan ofta 12- 16 timmar. Sed an jag 
få lt pension hjälpte jag under krigsåren till vid godsma
gasinet i Kumla under Scholander s stinstid. Det var 
mycket alt göra där. :Särskilt strax före iunan maga
sinet skulle slängas, då kom man med slora lass med skor 
fdn fabrikerna. 

- Vilket är flyttade farbr or hit till Kumla? 
- Del gjorde jag samma är, som jag fick pension, 

1911. Ar et förut hade jag köpt Kärr, där jag sedan 
!Jolt. Men dä var det inte mycket byggt i trakten, ulan 
skogen yar ännu kYar med sina kärr, där man fick lägga 
ut stenar och brii.der för att någorlunda torrskodd ta sig 
fram. 

Farbror h ,lll er pil med sina gudstjänstbesök i 
KlIl11la kyrka, har jag sell. 

J ag tycker sä mycket om psalms~[ngen, den ii I' så 
yaeker. Predi kan har jag numera svårare all följa , ty 
min hörsel är sämre. l\Ien alllid fa r jag ett och · annat 
sanningskorn att minnas. 

. Alt minnas, d et var just ett uttryck för en 95-åring. 
Efter naturens ordning, synes det, som om de gamla lätt 
glömma vad som rör sig i tiden men beyara yngre års 
upple\·elser. Farbror Thor eJl leyer även i nuet och har 
ett gotl minne. Nä r jag ser honom framför mig, kan jag 
omöjligen tänka mig hans ankomst till " år p lanet 95 år 
tillbaka i tiden. Här sitter han som vilken 70-åring som 
hels t och berättar om fornt och nylt, gör ina reflektio
ner med den näs tan illmariga glimten i ögonvrån. Ty 
humor har han, äyen då han säger : »Nu ii.r jag så gam
mal, så nu kan jag inte bli gamlare». Själv jäyar han det 
påsl åendet, då man ser honom under bans dagliga vand
ringar lil! affärerna för a lt uträtla sina inköp, glad och 
gemytlig som alltid. Några krämpor tycks inte oroa den 
pigge 95-,lringen. H. 

Papper 
Papp 
Bindgarn 
Förseglingsremsor 
Fuktapparater 

Dekorationspapper 
Papeterier 
Haft- o. Skjortpåsar 
Kassaapparatrullar 
Kontrollre msor 

I parti från 

A.-B. Ekenberg & Huldberg, Malmö 

Repr.: FOLKE AN DERSSON Tel. Kumla 
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När 
konselj beslutet 
korn den 7 mars 

Den första stadsutredningskommitten 

Landshövding 

BROR C. HASSELROT: 

Uppdelningen av Kumla soeken! i b 'å kommuner, stad 
och landskommun, har sin upprinnelse: i därom framställt 
krav från inYånarna i det tätbebyggda samhället oeh 
grundar sig på en frivillig överenskommelse mellan de 
olika parterna. Den anda av förstäelse för uppdelningens 
ömsesidiga fördelar som präglat de förhandlingar. som 
föregå tt uppgörelsen, ger anledning till trygg förvissning 
alt stadsrättigheterna skola bliva orten till gagn. Det är. 
min livliga övertygelse att den nya staden, länets tredje 
till innevånareantalet, skall under den nya ' styrelseformen 
gå en god utveckling till mötes. Den allmänanda, som 
redan tagit sig uttryck i Yälfärdsanordningar ay skilda 
slag, kommer förvisso att prägla arbetet även i fortsätt
ningen och, hoppas jag, göra Kumla till en stad, där ar
betsgivare och arbetstagar e, hantd~ i .,hanal i ~emensam strä
van för stadens bästa, trivas så väl i arbete som ro. 

Byråföresiåndare 

MANFRED JOH.4. NSSON : 

När nu stadsfrågan är avgjord känner man onek
ligen en Yiss lältnad över att (le många och långa diskus
sionerna om kommunala frågor nu torde ha nå tt silt slut. 
Personligen har jag den uppfattningen, att med en förnuf
tig organisation av den nya stadskommunens administra
tion, det ej skall givas anledning till ånger. F,ärutsält
ningar finnas för att skatterna ej skola bli mera betungan
de än vad de för närvarande äro, och detta är väl vad 
man i f,örsta hand tänker på vid ett tillfälle som detla, 
Ställes bara inte de olika kraven på vägar och gatDr samt 
yatten- och avloppsledningar inom de nytillkommande om
r ådena allt för högt och invånarna sålunda visa förstå
else för de sLora frågor, som nu komma a tt möta, tror jag 
säkert alt den nya staden skall klara sig tämligen bra 

(T~i:" '~'o'i"i Förlovnings- & 

igenom de första 'svår~~ åren utan allt för bet~iligånde 
skatler. 

Municipalfullmäktigeordf· 

CARL ANDERSSON : 

Visserligen hade det yarit i högsta grad önskvärt 
om Kungl. Maj:ls utslag om Kumlas stadsblh'ande kom
mit i I(' tt annat tidsläge än det nuvarande, men d å frågun 
nu en g[lllg ayancerat så långt som den gjort, kan man 
ej annat än hälsa yad som skell med största Lillfl'edss trtl
lelse 

E mellertid mås te man nog räkna med , all det nuya
rande tillståndet ute i yärJ.cl en kan komma all medföra 
en hel del syårigheter för de nya kommunerna, men 
dessa torde knappast i så fall ha blivit mindr.e för den 
större enheten, yariör man får hoppas det bästa i med
yetande om att beslulet trots allt bjuder en del förde
lar för båda parter , som man ej bör 'eller kan bortse ifrån. 

Beträffande d e nya kommunernas ekonomiska bär
kraft , tror jag för min del, alt ingen anledning till oro 
föreligger. Kan bara n'trt land, Isom hittills, hålJ a sig 
utanför de stora och fruktansvärda händelser , som ut
spela,s i :Yfirlden, och Yi därjämte undslipper en mera om
faltande arbetslöshet, har man all anledning all se 'fram
tiden an med tillförsikt. Ställes bara inte fordringarna 
för högt på de nya kommunerna, och den vilja till är
ligt fruktbringande samarbete ol ika grupper emellan, som 
under min tid tagit sig uttryck inom municipalfullmäk
tige, ä \'en gör sig gällande inom d e nya enhe terna, d å 
är jag övertygad om, alt staden även skall lyckas lolsa 
sig igenom de första å rens många blindskär utan för hö
ga skaller. 

lIIunicipalnämndsordf. 
JOSEF JOHANSSON: 

Det torde nog kunna sägas att vi såväl från mUlllCl.
palsamhället som från socknen ~lro nöjda med a tt frftgan 

Vigselringar (r~';:" ';'o'i"'i 
..... ...................... 

Julklappar i Guld, Sih-er och Tenn, Nysi!yer, nya 

modeller, Väggur, Fickur och Armbandsur. Gammalt 

guld ocb silyer uppköpes 

. ....... .................. . 

A.-cB. Elias Englunds Guldsmedsaffär 
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nu Jii tt sin lösning. Det har nii.mligen visat sig alt smnar
bete t inom de kommunala institutionerna under de senaste 
åren bliyit lidande på att stadsfrågan legat i stöpsleyen. 
.. hen om tidpunkten för en kommundelning just nu icke 
kan sägas vara den aUra lämpligaste, så tror jag \ som 
sagt att båda parter nu äro nöjda att frågan är löst. 

:\Tär nu alltså frågan om . kommundelningen är av~ 

gjord, vill jag ävcn ultala en förhoppning om, att de hugg 
som ibland skiftats mellan stadens och landsbygdens re~ 

presentanter i !denna och andra frågor, icke skola ha satt 
för djupa spår efter sig, ulan att vi komma att skiljas 
som goda vänner och komma att leva i god grannsämja 
med varandra. Kumla kommun tillönskas en god och 
lyckosam fortsät tning. 

J(ommunalfu,llmäktigeordf· : 

EMIL LARSSON: 

Den fråga, som man så ofta får höra är: »blir det nå
got bättrc för a lt det blir stad»? Jag vill ej söka besvara 
den frågan och förulsäga något därom, helst som för 
n[u'\·arande nästan hela den samhälleliga sammanlevna
den synes stå under omdaning och vad som skall fram
komma hör till det ovissa, dock synes d et mig som om 
stadsformen är den enda lämpliga samhällsbildningen för 
et t samhälle, som önskar att gå framåt. 

Samarbetet inom kommunalfullmäktige har i stort 
sett varit det bäs ta, och jag vågar uttala den förh()pp,
ningen a lt såväl den nya staden som d en kvarvarande 
kommunen må lte genomgå d en kris, som nu är och som 
möjligen ännu mer kommer att göra sig kännbar, och 
att båda, vilka fortfarande få mänga gemensamma in
u'essen, m å lte gå en ljusare framthl lill mötes . 

Yi som bo tt och leva t i: Kumla ha lärt oss att älska 
bygden och d et fo lk, som här bygger och bor. 

Prosten 

C. G. WILLEN: 

För det kyrkliga arbetet kommer väl knappasl Kumlas 
upphöjande till stad att medföra några större förändringar. 

Det stora önskemålet är fortfarande ett eget försam
lingshem i Kumla, såväl för de kyrkliga syföreningarna 
som för ungdomskretsen. Hade inte den slora fördyringen 
av byggnadsmaterial salt in, skulle vi sannolikt vid d et 
här laget kunnat våga oss på att bygga, men som det nu 
är kunna inle pengarna räcka. Det behöver väl knappast 
påpekas, a tt vi äro tacksamma för alla donationer och 
gåYor som kunna komma på församlingshernss tiftelsens 
lolt. Ett församlingshem är nödvändigt för d en blivande 
staden. 

En förändring gent emot de nuvarande förhållandena 
kommer emellertid elt sladsblivande alt medföra, att Fyl -
la-, Norra Via- och Södra Mos-områdena m ås te överföras 
i kyrkböckerna för staden. 

• In 

Ett frikyrkligt ullalande : 

Ur andlig synpunkt vill man livligt hoppas, att den 
kristliga verksamheten skall kunna utvecklas och gå mot 
nya segrar. 

Överlärare 

ER/J( EIWAHL: 

Under anmärkningsvärt lugna och sakliga förhandlingar 
med r epresentanterna för landsbygden och d en blivande 
staden har den viktiga frågan om Ikommwldelningen blivit 
behandlad. Det har å ,. b åda sidor fW1l1its vilja till för
ståelse. Delta varslar om ett gott förhållande i framliden 
mellan de båda Kumla-kommunerna. De behöva fortfaran
de varandra, och d e få även f fortsättningen mycket ge
mensamt. HilliIIs har indelningsändringen ej medför t de 
i dylika fall ,·anliga slitningarna och ibland även ovänskap. 
Lyckligt yore, 0 111 det goda förhållandet finge forlfara, 
och de båda kommunerna var för sig funne trevnad och 
vägar lill god utveckling. 

Arkitekt 

L. ARBORELIUS: 

Flera stora byggnadsfrågor yänta pa sin lösning i 
Kumla och främs t bör då stadshuse t nämnas men även 
församlingshemmet, jOmbyggnad av Fylsta skola och idrotts
huset. LokalbehO\·et för den offentliga verksamhetens gre
nar är överhuYUd stort. Detta är på sä tt och vis gläd
jande da det kan möjliggöra, att d essa tor a byggnads
objekt kunna insä ttas som ett led i kampen mot arbets
lösheten. 

Om jag får uttrycka ett önskemål vore del, a tt Kumla 
s tad skulle kunna b edriva en mer aktiv tomlpolilik än vad 
Kumla municipalsamhälle haft r esurser till. Svårighe
ten att uppbringa lämpliga indnstrilomter har under den 
korta lid jag var;i.~ i Kumla haft lill följd, att i flera fall 
industrier som varit intresserade av att slå sig ner i Knm
la mås t söka sig till anclra p latser. Det räcker ej h eller 
med a lt staden skaffar sig ett eller annat mindre område 
för exploa tering, utan den hör som varj e god affärsman 
haya ·ett yäl or ter at lager fö r tillgodoseende ay skiftande 
beho\'. 

Disponent 
HELMER ANDERSSON: 

Liysyillkor et för sajJ1lhälle t och staden Kumla är ju 
a tt den industri som burit samhället framåt ges tillfälle 
at t finna triysel och ut,·ecklingsmöjligheler inom den 
bliyande sladen. 

För sladen Kumlas Yidkommande gä ller d et således 
a tt se till så a lt industrien fo rtfarande kommer att tri
vas inom dess hank och stör, och det tillkommer den bli
yande sladsföryaltningen och stadsstYI'et att ge akt på att 
betingelserna för induslrierna bli så gynnsamma som möj
ligt, för att Yi skola knnna locka även andra industrier 
a lt slå sig ned här . 

den slant som kan avvaras, så 

att den finns när den icke kan SVENSKA 
avvaras. 

Oppna sparkasseräkniag med HANDELSBANKEN, KUMLA 
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/:0/dC/770 -

Haria över l\.llmla socken; lItvisande det område som skall inga i l\. /lmla stad, f ört !ldl igat med slreckning, samt 
n /l varande Humla mllnicipalsamhälle. 

Handlanden och kommunalmannen 

GUSTAV ZETTERL Ol' : 

Den nya kommunen \"ar bra i m ~lI1ga ayseenden och 
hade kunnat få äga bestånd ännu n ågon tid. Vi skola 
emellertid göra upp vår a m ellanhm"anden - staden och 
landskommunen - i fr ed och endr äkt och i framtiden 
hålla ihop , ty vi behöva var andra sa Yäl. Båda, d en nya 
och den gamla kommunen, önskas Yälgång i fort sä llningen . 

l drotisledaren 

GUNN rlR ST/I.HLBERG : 

Det är glädjande, att Rumla nästa år kan d eltaga i 
städernas täd an i r iksmar schen Ii gång. Det kommer 
säkerligen a tt yerka stimuler ande på deltagandet. F ör 
Yår a idro ll spojkar s d el "iII jag påstå . att de komma a tt 
gör a yllerligar e anSlr~ll1gl1illgar för a tt på e tt Yärdigt sätt 
kunna r epresenter a staden E Lll11l a uta t. 

har du tänkt på vad en långvarig arbetsoförmåga på grund 

av sjukdom kan betyda för dig själv och fami l jen? 

Vänd Eder til l 

KUMLA ERKÄNDA SJUKKASSA 
Exp.: Folkets Hus Te l. 29 

Gardera Eder för sjukdomarnas konsekvense r genom anslut

ning ti ll ERKÄND SJUKKASSA. 

Exp.-tider: Tisdagar och fredagar 4- 7 em. 
Lördaga r 10- 12 fm. 
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-Lantbrukare 

JOHN H. JOHA.N SSON: 

Indelnings~indrjnge ll medför giyetvis bådc för- och 
nackdelar, men sä kerligen åTa de förra övenägande. De 
kommunala inLressena i en stad och på landsbygden äro så 
pass olika, att de ej gäTna längre kunna förenas . Staden kan 
nu bättre lösa sina sanitära frågor på ett rationellt sätt. 
Vallcn- och aYloppsfdgorna kunna lösas i ett samlllan
hang, Yilket är nöd,·ändigt ur praktisk synpunkt. Detta 
hade förut ej kunnat ske, då kOlllmunen skullc ordna av
loppsfnigorna och mp. ägde yaltel1\·erkel. Hur det ur 
skaItesynpunkt kommer att gestalta sig är sYårt att nu spå. 
Staden få r det ojämförligt bä ta skattennderlaget, men i 
gengäld är landskommunen S[l mycket säkrare vid konjunk
turernas Yäxlingar. P å b iida hållen kommer säkert spar
samheten mera till sin rätt efter delningen än d en gjort 
förut , och någon särskild risk för större skattehöjningar 
behöver man nog inte befara. 

Vi fnl n landsbygden yilja ya ra d e första att gratulera 
den nya staden . 

Pensionsnämndsordf. 

ARTHUR JONASSON : 

Den kommunala mi sbildning som municipalsamhälles
formen med rätta sagts vara., i synnerhet när den ,får 
en sådan storlek som ifrågavarande fall, har även här 
som på många andra håll visat sina olägenhet.er. Den 
torde kunna liknas Yid en gökunge, som växer och växer 
och till slut driver b åde dem som kläckt den och de andra 
små liven ur det gemensamma boet. Exempel på dylika 
ansatser ha icke alldeles saknats i Kumla under de senare 
aren. 

Jag hälsar, allLså för min ring? del kungl. maj :ts beslut 
med tillfredsställelse. Kanske har jag fel häri, kanske 
gäller när allt kommer omkring här som ofta eljest den 
gamla satsen att ingel~ting blir så bra som man hoppats, 
men inte heller så illa, som en del till äventyrs fruktat. 

Köpmannaföreningens ordf.: 

MA.RTIN ANDERSSON : 

Jag hoppas, att staden och landskommunen skola 
htllla ihop liksom förut. Samhället har ju tidigare varit 
ett affärscentrum för den kringliggande bygden, vilket 
man önskar skall bli fallet även i fortsättningen. För 
oss affärsmän blir det varken bättre eller sämre för att 
Kumla blir stad. Skillnaden blir praktiskt taget ingen, 
enär ]iyet konllner att fortgå efter samma linjer som förut , 
å tminstone ur affärssynpunkt. ~Ian är givetYis inom af
färskret ar intresserad av att stadens blivande ledning 
söker få nya indust'rier att söka sig till Kumla. 

Lantbrukare 

GUSTA.F ANDERSSON: 

När nu Kumla samh~lll e blivit stad, får man hoppas 
a lt det blir till bå tnad för shiil den nya staden S0111 för 
landskommunen. 

S0111 sockenbo kan jag inte underlåta att framföra 
ett tack till samhället-staden för det goda skatteunderlag, 
som under tidigare år kommit oss landsbor tillgodo. Sam
tidigt som jag önskar staden framgång på alla områden, 
hoppa · jag, latt vi ltte i socknen skola reda oss bra utan 
alltför höga utdebiteringar. 

Folkskollärare 

GL' STA.F Il A GS] Ö : 

Hur än förvalLningen i Kumla kommer alt ordnas, är 
det ett hmudYillkor enligt min uppfattning, att man redan 
fr~lIl början går in för en stark centralisering av fön-alt
ningen för att göra administrationskostnaderna så låga 
som möjligt. Vidare bör det vara en gemensam sak för 
alla politiska partier att tillse att för de olika befaltnin
garna endast utses sådana, ' som äro kvalificerade för 
ifrågayarande tj änster, ty därav kommer stadens framtida 
utyeckling i m ångt och mycket att bero. 

Sign. - d.- i [L-T . : 

Stadsbo! Jo , jag tackar ja ! Nu kan man känna 
sig jämbördig med vilken örebroare S0111 helst. Förut har 
Yi bara varit municipalare eller kommunalare eller kan
ske mera ofta kumlaiter. ?lfen nu är vi stadsbor. Våra 
f. d. socken kamrater på andra sidan gränsen tycka, att 
Yi haft så bråttom med att bli stad därför att vi ansett 
oss för fina att f längden tituleras sockenbor. Och na
turligtyis är det så . Eller' våd säger ni, nykorade stads
bo? Vi är ju faktiskt inte längre från landet, vi är från 
stan . .... 

OL.·t i ö. n:s Veck o-Ron el : 

Kumla är skostad, den saken är klar, och den som till 
h entyrs inte har sin fotbeklädnad från Kumla kan få yeta 
sanningen av telningarna i folksk olan, vilka få lära sig 
ett tillägg) i geografien efter nyåret. Så här kommer det 
alt stå : 

K u m l a, 6,000 im·., Yid den yackert belägna Kumla
sjön. Staden är känd för sina skofabriker , som äro tal
rika som Newyorks skyskrapor, för sina g,lngare (Verner 
Pettersson) och för en Iiyaktig sky tteförening. I närhe
ten ligger ör ebro, som har elt berömt slo tt , uppfört av 
Birger Jarl. 

Därmed är Kumla presen ter a t. Välkommen i famil
jen , far man Yål ocksa säga. 

Rörledningsentreprenör ARTUR AHLSTRAND 
il (Ii i l \ fi~ 
I :: \ \ 1 1\ \ 

. : I I il 

J! ,: U\\ \ 
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-~r~ 

10 

Ut för V ärmr-, Vattrn- och A rloppslrdningi:ll', VC- Oc/J Pllmp

an lägg.n inga/', Rrparatione/' aE alla slaQs rörlrdnillgCl/' ul föras 

omso/'gsfullt och billigt 

TELEFON 517 

-



EN ÄDLING OCH HANS ANOR 

Ju/iarm Christina AdIers Ado/fina Cflllrlalta ,Ad1m;· 
r. Wikander 
1827-1861 

Gustaf Ot. to Adlrfs 
1824-1901 

r. SCllcrq\'i sl 
1856-1924 

»Dygderik är mer än rik» 

gammalt ord pr~lk. 

Under niira ett sekel fram till <ir 1910 YOrO namncn 
Adlers och rxhlllt oupplösligt förenade. I KU1l11a JullJlacl 
1935 skildras under r ubriken »En Kumla-pamp för 100 ~ir 

sedan» den dådkrafLige regementskommissarien och kro
nolänsmannen Conrad rid/ers. Julbladets redaktör har öns
leat 'en minnesruna ö"er dennes son Gustaf A,dlcrs. Denne 
ådle man föddes den 7 Augusti 182-1, den tredje i ordnin
gen av åLLa syskon. Modern var Anna Maria Lenccus. 

»Släkter liknas billigt vid trän, som upprinna av jorden, 
grönska, utsprida sina grenar och Mer utdö, ty de åra lika 
öden underkastade», skriver en författar e på 1700-talet. 
I varje mfll1l1iskas ådror rinner hennes förfäders blod, och 
hon kan i avs,eende på an'segenskaper, redan om man l'iik
nar anorna i enda t sex släktled, vara på\'erkad i högre 
eller hlgre grad ay ej mindre än 126 personer. Det bör d,'t 
vara ägnat alt ge relief M ättlingens bild, om denna få r 
framslå IllOt den bakgrund, som de kända anornas natio
nalitet, cgenskaper och sociala ställning bilda. Dh Guslaf 
Adlers' antavla erbjuder intre sant toff för en s{ldan bak
gr und, skola n{lgra drag ur densamma här återgivas. 

Fädern et. 

Enligt en Illuntlig lr adition lär släkten Adlers hiir
stamma frCll1 Tyskland. Aldsl skrev famiIjenamnet ocks ::i 
endast Adler ( S\' , Örn). Gustaf Adlers' farfarsfar, slads-

är alltjämt 

musikanten i Malmö Hans Georg Adler, f. 1734, är den 
hittills äldste kånde namnbåraren. Denne var på 1750-lalet 
bosalt hos en nära frände (möjligen fader ) »Hautboislen» och 
»Sladz Tll usicanten> i Malmö Johan i'idler och fick av ho
nom sin musikaliska skolning. Efter antagandet till stads
musikant 175-1 äktade Hans Georg !lcller Charlotta Appel
gren och fick med henne mänga barn. Han avled 1777, 
hustrun ett år >tidigar e, Yngste sonen Gustaf Adolph Adler 
f. 1770 flyttade till Stockholm och gick i guldsmedslära. 
Aderlonår ig tog han 'emellertid - sedan Danmark förklarat 
Syerige krig - " äryning " id Upiands regemente och blev 
soldaten Malm på ,en r ote i När tuna socken och följde 
regementet på dess marsch till Sk{llle. Vid återkomsten 
följande {Uo gifte han sig med soldatdollern Brita Persdotter 
11 ' est man och medan en talr ik barnskara växte upp om
kring honom, avancerade han li Il sergeant och fältyäbeL 
Omkring 1802 log han avsked ur krigstjänsten. De t år 
troligt, att 'han redan under sin soldattid ägnat sig ål lärare
kalIet i de fyra llplandssocknar han fly ttat emellan. Är 
1807 kom han som klockare och skolmiistare till Yller-En
hörna i :Söd,ermanland och verkade där bortåt 20 [u' . Re
dan 1792 hade han och en åldr e broder , Johan Jacob, iind
ral familjcnamnet till Adlers. Gllstaf l1dolph Adlers slu
tade sina dagar i Hallsbergs klockaregård 1827, dit han 
flyttat {u'el förut. Änkan fann en tillflykt hos sonen, krono-

för SPECERIER, KONSERVER 
DELlKA TESSER, KONFEKTYRER 

J. W. Johanson & C:o 
Tel.: Huvudaffären 98, 344 Fi li alen 68 
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lånsmannen i Kumla COllrad Adlers, f. i Xärtwla 1791. 
Dennes livssyn . kommer något till synes, då han i famil
jebibeln hälsar åldste sonens födelse, 1823, med följande 
ord: »Gud hjelpe honom· all blifya en för sig . sjelf 
och andra gagnelig menniska». 

Gustaf Adlers möderne. 

I Lena prästgälxJ i Uppland bodde på 1500-talet pros ten 
Canlllus Petri GestriciL~s, född av bondeföräldrar i Gestrik
land. Innan han blev kyrkoherde, hade han en tid varit 
hovpredikant hos konung Erik XII'. Omkring 1570 ingick 
han ä];,tenskap med köpmansdotlern JIargaretha Persclolter 
från S·tockholm. 

»Det vill synas som hade denne gubbe varit nog knapp 
och rädder om sig och derigenom gifvit Upsala Studenter, 
som på el t Julgästabud, lörhända obudne honom besökte, 
tillfäll e att göra den ännu löpande landsagan om honom : 
Domilllls Nodus in Concedere faciens paJ/is CllrSum die ler
tie Rota, non erat rotundus. sed valde bracillln* 

Hvilket skulle säga: »I-Ierr Knut i Lena , som gjorde 
gästabud tredje dag Jul, han var icke runder, utan ganska 
arm och njugg.» l en detta Studenternas kläcke-ord och 
glänt oaktadt var dock Callulll s Pelri en väIm.l ende He
dersman och Fader för: »Doc[or J ohanlles Calluti Lencclls 
och Brita Knutsdolter Leneca. 

Denne doktor LenCEus, född 1573, studerade i Tvsk
land, blev vid 31 års alder logices pro/essor i Uppsal; ar 
1604, m en r es le åter ut för att fullkomna sina kunskaper; 
å terkommen till hemlandet lät han präst,iga sig vid 39 
års alder och blev d å teologie professo.r. i Uppsala; senare 
domprost med Gamla Uppsala som probende. Ar 1647, 
således vid 74 ars ålder , utsågs han till Sveriges ärkebi -
kop och skötte med »full mannakraft" ämbetet i 22 dr 
eller till sin död 1669 vid 94 års ålder. 

Vid Gamla Uppsala hade L . i silt hus och i sin kost 
drottning Krislinas ku in, prins Carl Gustaf. Dennes mo
der (Gustaf II Adolfs syster ) hade [llagt domprosten a tt 
»håZZa prinsen tarvligt» och denna föreskrift efterkom han 
hen så bokstavligen, att han låt den blivande konungen 
för kroppsövnings kuli såga ved , \"arför ocks{l Carl X. 
Gustaf när Len<E us sedermera såsom ärkebiskop salte kro
nan på hans hm·ud, skämtande sade till honom: »Xå 
kåra far, i dag slipper jag väl saga yed.» 

Utan ärkebiskop L:s vetskap och mot hans vilja blevo 
hans }em barn, yilka alla nådde en hög samhällsställning, 
adlade a.v konung Carl X Gustaf år 1658 och erhöllo där
vid namnet Clo. 

Ärkebiskopens oyan nämnda sysler Brita, född omkring 
1575, ingick äktenskap med faderns efterträdare Agustinlls 
lon e BotJwiensis och blev Gustaf .-idlers' morfars farfars 
farmor. ~är hennes brorsbarn blevo adlade, övertalade 
ärkebiskopen henne och syågern att låta deras barn »eme
dan de såväl som h an yoro i Lena Prästgård födde kalla 
sig LenCEus». :\. v ättlingarna i rä lt nedstigande led blevo 

" »SkolpojkslatinD, där t. ex. jul blivit översatt med Rota 
= hjul etc. 

Köp Julklapparna 

tY:l var efter annan kyrkoherdar liksom fadern , medan de 
därp.! följande tv,! bleyo l'-tkare. Den is le av dessa Knut 
A.uguslinson LenCElls, född 1738 och död 1799, disputerade
under Carl von Linnc och blev 1771 Bergslags-Medicus
i Xora Bergslag. I hans andra äkten kap - med Brita 
Maria Lilo (jordad pa Kumla kyrkogård 1829) - föddes 
Gllstaf A.dlers' mor .-lnna J/aria LenCE ll s 1790. Dennas. 
anor p[l fäd ernet är o [t Elllgt vi kiinna dem rent s'-enska 
och endast t\" ."I professioner - pråstens och läkarens - äro 
fö r eträdda i. a,ntavlan. Henn es m ödern eanor visa en annan. 
bild. Holländskt adelsblod liksom ock något »blå tt. svenskt 
har p.! denna väg kommi't in i släkten och i yrkesregistret 
viixla officerare till land:.; och vatten med köpmän och 
brukspatroner. I spetsen för denna anrad möta vi på 1500-
ta let den holJändske amiralen (;las Ludvig van Oestgeesl 
tran Ostendr . Dennes ölclste son och sonS011 - båda köp
mii n - yoro född a i Ho ll and mrn överflyt tade till Sverige. 
En dolter till sonsonen gifte sig 1697 med majoren Johan: 
Lilo, vilkens mor \·ar holländska. Fadern yar vinhandlare
i Slockholm . S.hål major ens son Peter som hans sonS011-
Johan Ja cob Lilo, född 1726 - voro brukspatroner på. 
Ramsbergs bruk. I den senar es iikten kap med Brilta Slltl
hof! föddes 1756 den tid igare nämnda Brita J/aria Lilor 

Gustaf _-\dlers ' mormor . Som ö\Tiga namn i antaYlan må 
nämnas Gabriels, Langmiirk, T ersm eden och Robsahm. 
Porträtt i olja a\' amiralen vall Oestgeest och av Johan 
Ja cob Lilu finnas i släk ten Adlers ' ägo. 

Ar 1833 intogs Guslaf .·idlers i örebro Högre Lärdoms 
Sclzola och 1841 i Strengnäs Gymnasium, där han synes
ha visat sörskilt intres e för naturalhistoria. ..\.r 1845 av
lade han tudentexamen i Cppsala. Enligt en uppgift av 
sign. S-e i :-; . A. 1901 åmnade han ägna sig å t läkareveten
skapen och skulle '-n·en en tid ha bedridt medicinska stu
dier vid univer sitet. En långvarig sjukdom hindrade ho
nom emellertid att fullfölja dessa. Sitt intresse för läke
konsten behöll han dock h\·ct ut. 

Ar 1849 ö"ertog Gustaf Adlers av in far Y:xllllltS Sten
huggeri och det "ar på detta h<irda arbetsfält han fick ut
föra silt Ih'syerk; intill 1878 som ägare, därefter till 1887 
som fön·alta re. Fran sistnflI1111da år och till sin död var 
han bosalt i Stockholm , d iir han tin i början på 1890-talet 
förestod Yxhult sholagels avdelningskontor . 

Det allmiinna tidsliiget 18-19 kunde knappast bjuda 
den 25-.!rige patronen pa Yxhult några bländande utsikter. 
:.\Ian levde där ännu i den »lilla industriens ' , d. v. s. han t
yerkets och hemslöjdens dagar, då stenför ädlingen när
mast betrak tades som en binäring till jordbruket. De 
maskinella hästkrafterna voro ånnu storindustrien förbe
beh ällna. Yid lxhuIl kunde man på sin höjd tala om »ox
l,rafter». Slipverket drev n;lll11igen av oxar. :Medan plat
sens stentillg[lI1g "al' obearänsad, tvungo pellningeknapp
heten och jordbrukets ofta klena skördar ännu under ett 
par decennier till kyarhclllande vid föråldrade arbetsmetoder, 
samtidigt som saknaden a\· järnvägar starkt begränsade 
aysättningsmöjligheterna för ortens produkter. Kort sagt 
de ma teri ella r esurserna yoro smil. P.l det kulturella och 
sociala området sag det föga bättre ut. Okunnigheten var 

KlIMLA JÄRN- & REDSKAPSHANDEL 
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stor, brfll1nyinssupandet allmå nt och fat tigdomen utbredd. 
Or lens smådenamn »Trasåker srot eJl» h örde också den tiden 
till. »Goa Adlers» var emellertid ej sen att gripa sig an 
med reformer i sina samtidas Pcter Wieselgrens och 
Torst en Rlldenschölds anda. Hans fromhet och ädelhe
ten i hans t ~ll1kesätt tillika med en djup ansvarsk~insla 

gåvo styrka <H hans uppså t. Genom sin hur tighet och 
sitt okonstlade sått vann han ungdomens förtroende och 
genom sin stora hj älpsamhet och sitt blida väsen de äld
r es aklning och tacksamhet. Väl fick även han under
stundom rön:l mo tstånd och genomg~l svåra personliga 
prövningar, \11 ('n sådant har h an med manligt tålamod. Ett 
glatt och frid samt sinne präglade ocksa ända in i ålder
domen hans öppna, flärdfria väscn. 

Hans inlressen voro omfa ttande. Ungdomens fostr an 
och utbildning lågo honom särskilt om hjärtat. Så ver
kade han t. ex. både i tal och krift för slöjdens införande 
i Kumla-skolorna. För elt enkelt och n a turligt . levnads
sä lt ivrade h an varmt och var en positiv nykterhetsviin. 
Saknaden a,' 1~lkare p,l platsen gjorde a lt han cmellanat 
fick gripa in p ,\ det medicinska omrtldet inte bara som 
tandläkare och S0111 kirurg vid olycksfall utan h en niir 
vanlig sjukhFd p var av nöden. »Yisst är, att mangen lidan
de genom honom fått sina pWgor lindrade och flera än en 
m åhända även räddats till linl»: skrev signaturen S-e i 
N. A. vid hans bortg,\ng. Den filantropi »Goa Adler s» 
utövade, Yar aldrig ett planlöst offrande j ljudet a,' sedel
prassel och sih'erldang, ulan en mestadels fatt ig mans fri
kostiga offer a,- sig själv, sin tid och sin kunskap utan 
tanke på lön eller erkännandc. »Han var som en !far 
för oss». 

Hemprovinsens minnen fångade tidigt hans intres e. 
Till Förcningen för Nerikes Folkspråk och fornminnen 
lämnade han på 1860-talet anteckningar om Rumla och 
Hallsbergs fornlämningar. Till h embygdens prydande med 
tr äd bidrog han även sedan han lämna t orten och fö r plan
teringen nödgades anlita yngre krafter . Också för allmän
na värv togs hans duglighc't i anspråk t. ex. i kommitten 
för Kumla fa ttighus 1876 och c!<l Kumla Sparbank 1883 
skulle få nytt r eglemente. 

Vid industrial ismens genombrott på 1870-tal et - i 
mångt och myckct ·en tidsgräns mellan gammalt och nytt 
- fann Gllstaf Adlers d et Yara ett JiysYillkor för siLt fö re
tag att erhålla nödigt rörelsekapital. För sådant ändamål 
bildades också 1878 Yxlwlts Stenlwggeri A.kliebolag. Stif
tarna voro: hon-ättsddet Viktor A.dlers och dennes broder 
notarien Ossian Adlers, brukspatronen Wilhelm Agrell, 
orgelbyggaren E. A . Setter q vist, lanthrukaren Adolf Jons
son och bruksfön-altaren Frilhiof ,Värk . . Flertalet av d es
sa män vara slå kl. Gllsta! l1dlers .ulsågs till bolagets för
vallare. Ar 1880 upptogs kalkbränning, som blev en bety
dande verksamhet. I börj an på 1880-talet infördes äng
drift och anskaffades maskiner för stenens bearbetning. 
J ärnväg till Kumla station hyggdes 1883. Ino m stadsbyg
gandet gjorde kray·et på en rik arkitektur i äkta material 
naturstenen efterfrågad och Gustaf _-idlers hade glädjen 

att slutligen se sitt kära Yxhult stå i blom, då han 1887 
på förvaltareposten efterträddes av sin son ingeniören 
Emil Adlers. 

.. r 1856 ingick Gllsta! Adlas äktenskap med Jllliana 
Christina Wikander, född 1827 och kyr koherdedotter från 
Ekeby. I delta äktenskap föddes 1858 d en ovannämnde 
sonen Emil. Ar 1860 dog Conrad Adlas och året d ärpå 
avled Gustaf Adler s' hustru, när hon skulle ge livet åt sitt 
andra barn. Hans moder linna ,llaria Len(Eus gick ur ti
d en 1871. Med Adoljina Charlotta Seft erqvist hade Gustaf 
Adler s 1868 ingått ny tt äktenskap. Denna hans andra hust
ru var född 1836 i Hallsberg och dolter till d en förut 
nämnde orgelbyggaren Setterqvist. Hon var vacker sär
skilt i d en meningen »yacker den som vackert gör». Over
levde sin man i 23 år och bodde som änka i Örebro .till sin 
död 192-1, alltid sig lik , kärleksfull, blid och stilla. 

Gllsta! Adlers avled i Stockholm den 31 Mars 1901. 
Hans toft föi'des n e'd till hans kära Yxhullt i en smyckad 
järnYägsyagn och därifrån den följande påskdagens mor
gon till vägen 1l1Yid Kumla l,yrka, varefter kistan, företrädd 
ay Yxhults arbetarekår, fördE's fram till det vilorum, som 
näslan på dagen 40 år tidigar e r eddes å t hans första hustru. 
Pastor Johannes Falk vigde stoftet till ro. Hans av vän
skap burna trösteord, p~lsksolens str å lar och några drillar 
fran vårens första lärka just i d en stund hembygdens jord 
mottog stoftet ay sin trogne son gjorde stunden oför gätlig 
för oss, som voro med. 

J ag är tacksam alt Rumla julblad berett mig glädjen 
alt pä 40:de fu-sdagen ay min faderlige väns Gllstaf Adlers' 
död få bringa i ]1ågkomst hans ädla per son och hans livs
verk. 

31. 3. 19-1 1. Henning Jlllin . 

* 
En man, en röst, ett gevär! 

I N. A. för den 8 juni 1901 läses: 

Ägar en av Rumla Ångkvarn, den bekanle frisinnade di
rektören Alfr. Sandahl, har till skarpskyttekåren i Eskils
tuna skänkt 1,000 kr. samtidigt med följande skrivelse: 

»Som jag hyllar den bestämda åsikten att svenska fol
kets valspråk bör Yara e tt r ungande : En man, en röst, ett. 
gevär ! så bifogas härmed tusen kronor till inköp av 
mausergevär, att utdelas såsom' premier för visad skjut
skicklighet inom Eskilstuna stads skarpskyttar, med anhål
lan att beloppet m å tte såsom ett minne av gasbolaget mot
tagas såsom en gåYa till skarpskyttarne. 

Högaktningsfullt 

Dir. \lfr. Sandahl.» 

Sandahi var hU\llddelägare i Eskilstuna gasverk, som 

ö,-ergått i s tadensä,go. Han aYled 1 maj 1902. 

VID EDRA RESOR 
till och från den nya staden 

eller i öHigt, a ni i t a omnibllslinjerna Vretstorp- -Hallsberg- KlImla
Örebro-Kumla-Hardemo och Kli 111 la-Y xhult, som i öDer 18 år och 
fortfarande tillämpar landets lägsta biljettpriser 
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f{ varngatans södra del 

Den nya staden Kumla har inte blott uppmärksam
mats av lokalpr.essen , till vilken vi få r äkna ssamtliga öre
brolidningar, utan äyen av våra stora tidningsdrakar. Sv. 
D. yar fÖ I"st färdig med ett tredigt r eportage. Det var sign. 
»Allis, som gjorde Kumla den äran på själva )) Luftskyddets 
dag». Den 17 juni hade tidningen Halland i Halmstad offrat 
drygt ett par helsidor, överväg'ande annonser, på skostaden, 
och ·en vecka senare var det D. N :s »Bert )) , som i ;el[[ piggt 
r eportage skildrar hur han tillsammans m ed »den utsände 
fotografen o ch Johansson, ~Ianflied , traval1 i väg för att 
dyka på huvudet t 1{umlas havsbad». 

Vi till å ta oss gör a några klipp fr an »Attis )) och »Bert». 

I .den lilla bor en skomakare ... 

Hur ser Sveriges yngsta stad ut? - d en som är så 
ung a tt den ännu bara komm~t till i ,en födelsedagsannons 
med 1 jan. angivet som datum för den lyckliga tilldra
gelsen? spörJer »Attis)) och svarar själv: Den ser helt 
enkelt ut som småsyskonen i den mellansvenska kullen. 
Som ·en liten stad m ed br ed huvudga ta och låga hus och 
ett torg med plats för både parader och fontäner - och 
festligt firande av »Skons dag)) också om den skulle kom
ma. . . , Varannan stuga är liten och röd och varannan 
är s tor och vit, i d en 'lilla bor en skomakare och i den 
stora en skofabrik . . . Men samhället har påfallande m ånga 
nä tta små .ri:ida arbetarbostäder och fabriker , som se ut 
som större vita villor. Lägger man så till smäckra björk
alleer, ett friluftsbad, där infödingen badar i lika hnt vat
ten som han dricker , så har man den första bilden av Kum
la i dagsljus. 

Spridda mormoner. 

En söndagsförmiddag i Kumla skildrar »:\LUs» sa här : 
Mellan 11 och 1 var Kumlas gator lika tomma som på lör
dagskvällen . Förklaringen kunde man bland annat läsa 
på den anslagstavla, vid järnvägsstationen, som an
nonser~dc dagens evenemang: 6 frikyrkors anslag och 

En lämplig försäkring är 

»SkOlnakarstaden 

Kumlä en grann 

trädgårdsidyll !» 

ingenting anna t stod att läsa där. Men så har s taden Qck
sil baptister , metodister , ad\'entister , helgelseförbund, Mis~ 
sionsförbund, pingstvänner, Frälsningsarme och 'spridda 
mormoner . 

Modernt idealsamhälle. 
»BerLs" intryck av Kumla formulerades på följande 

säLt: Frånsett centrum kring torget visar Kumla en gans
ka sär egen stadsbild, bara syren- och björkinhägnade vil
lor, oftast röda, m ed och utan skyddsrumspil. Något 
som säkerligen är märkligt är att Kumla aldrig ber ör ts 
a \' n ågr a arbetskonflikter , det vittnar gott om god vilja 
hos både arbetar e och företagare. Kapital som man på 
andra h åll mås t lägga ner på arbetsinställelser har Kum
laborna .anyänt till egna hem, varför det torde finnas få 
samhällen i "'ärt land där genomsnittsförmögenheten bland 
arbetarna är så stor pr individ och där bortåt 2,000 ar
betare l eya och bo under så sunda förhållanden. Med sin 
egnahemsbebyggelse har Kumla m es t karaktären av tråd" 
gardsstad eller modernt idealsamhälle, där ljus och luft 
äro rikligt utportionerad. Den saken får man nog till 
stor del lacka gamle fabr ikören för (A. G. Andersson), som 
yar framsynt nog a tt ordna med markinköp, som sedan 
uppdelades till egnahem. 

Värmen stannar och hyresgästen 
också. 

S ~h-äl ».-\ ttis )) som »Ber b) omtalar ett besök hos s!.i:oin

dnslriens nes tor, fabrikör A. G. Andersson. Den sistnämn
de sign. skriyer en h el del om skoindustrien och även om 

Yxhultsbolagets speciella tillverkning Ytong, vilket vitsor

das som utmärkt för både sommarsvalka och vinter

"ärme. »Värmen stannar och hyresgästen också», och 

det m åste m an tycka är en förnämlig verkan av en sten~ 

bro ttsprodukt. 
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representan ter i Kumla och begär offert! 

Kassör Herbert Widen 
Tel. 485 



Riksdagsmannen från 
Sånnersta 

Erik Olsson 

Dc flcsla av våra byar kunna yv,as ö\'er aLt ha n~\gon 
s. k. niimndemansgård. Men riksdagsmannagårdarna äro 
så mycket mer sällsynta. Efter yad sign. erfarit, torde 
de vara alt söka i ösLra Kumla. Brånsta har en efter 
framlidne riksdagsman L. E. Gustafsson, men Sånnersta 
stå tar med två. Riksdagsman Erik Olsson innehade först 
svärföräldragården men kom sedermera även att inköpa 
granngården, som nu äges av lantbr. Josef Gustafsson, gift 
med en av O:s döltrar. P å så sätt fick Sånnersta sina 
tvenne riksdagsmannagårdar. Den första gården är så 
tilldda märklig, som där föddes en av Sveriges mest fram
stående personer under 1900- 1920-talet, nämligen Erik 
Olssons s on, sedermera statsrådet, talmannen, landshöv
dingen !II. m. Johan Widen, om vilken är mera skriyet på 
annan plats i Julbladel. Där född es också brodern Jonas, 
vilken som föreståndare för Kemiska Stationen i Orebro 
under många år blev känd inom vida kretsar av vårt län. 

Erik Ol son föddes i Vissberga 5 febr. 1816. Sin upp
växttid tillbringade han i h emme t. K ågon skola fanns ju 
inte , men vissbergapojken yar begåYad, vilket också fram
tiden skulle b-ära vinne om. 

1.50 för e tt parlass v e d. 

Bl and andra göromål hemma på gården fick Erik Ols
son som 16-ärig frakta ved till Ör ebro. De små h ästarna 
kunde inte orka med mera än en halv famn åt gången . 
För denna betalades 1,50, fritt ör ebro. Det yar inte 
mycket a lt tjäna på. Men så hade en huggare bara 25 
öre pr famn . De voro i verkligheten huggare, ty nå
gon såg hade d å inte synts \.ill i Yår a bygder. 

Kumla sockens Främste man 

Av N. H- r 

1845 . flyttade Erik Olsson till sYiirför ä ldrargården i 
Sånnersta. (Gården äges numera av lantbr. Hans Eriks
son). Sånnersla by bestod ay 9 gårdar, och Erik Olssons 
gård bestod av en s. k. halvgärd med 26 tunnland odlad 
mark. 

My rängarna gav goda skördar. 

Far var den förste, som odlade myrängen, säger fru 
Edla Gustafsson vid undertecknads besök i Sånnersta. Gran
narna tyckte det var slöseri med arbelskraften att använ
da den på myrängen. Men när den första havreskörden 
inbringade 1.000 kr. , då blev d et snart fart p å odlingen där 
äv·en fr ån grannarnas sida. Det var framför allt området, 
som ligger öster om gärden å t skjutbanan till, som skum
plöjdes och blev så lönande. 

25-öresarvet förkovra des s to rt. 

Det var en hyrkusk JouliU j Stockholm, som köpte 
den första skörden på myr ängen av far. Han var fran 
Hjortsberga. Tillsammans med två bröder flyttade han i 
unga är till Stockhohn, där de två bröderna började en 
hyrverksrörelse, som med tiden fick en betydande omfatt
ning. Av sina föräldrar ärvde d e 25 öre var , och det var 
deras startkapital, Men det må tte ha yarit stor yälsig
nelse med tolvskillingen, ly d e blevo alla myckel välbärgade. 

Präktiga bygator i Sånnersta. 

Aren 1832-35 ägde laga skifte rum i Sännersta, ber ä t
lar fru Gustafsson. :'Ian tog ut gatorna till 11 alnars bredd, 
vilket inte yar så vanligt. Gatorna voro på b åda sidorna 
kanlade med sten. Denna slen tog man vid vägomlägg
ningen för en d el år sedan och am'ände' i Yiigen . Därför 
ha vi så bra Yägar här ~ Sännersta . 

1860 köple far d en gård, som vi nu ha, av länsman 
Conrad Adlers. F örut hade en släkting till länsman bott 
här. Han var doktor och helle Linnaeus, och troligen yar 
det han som lät uppföra en efter den tidens förhållanden 
pampiga byggnad inlill bygatan. Byggnaden fly ttades remel-

till billiga priser 

finner Ni bäst genom besök 
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Märta Wigerell Tel. 522 
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"Ri.l(sdagsma l1 l1agården" i Sånners!a 

lerlidlill :\[osås, där den i vara dagar bebos av goclsäg. 
Axel Kilsson, Kyr kbyn. 

Kyrklåser blev smed;elås. 
K är Kumla gamla kyrka r e\"s, så hölls auktion på en 

del saker, som inte kom till användning till den nya kyr
kan. Sa var också förhå Ilandel med de gamla kyrklåsen. 
De inköptes ay Erik Olsson, och elt av dem var under en 
mansålder his för smedjan i. Sånnersta. Kär denna revs 
på 1890-talel. tog man yara på låset. Yid underteck
nads besök log herr Gustafsson fram tvenne lås, och Yi 
yoro Ö\'er ens om, att det yar kraftiga kyrklås, som någon 
smed kanske för 300 år sedan eller mera gjort med den 
tidens mycket primitiya redskap. Låsen borde införliyas 
med samlingarna på hembygdsmuseet. 

En ay pelarna i den nya kyrkan har fatt sitt male
rial från gården i Sånnersta. 

Erik Olsson blir riksdagsman. 
1865 yaldes Erik Olsson för förs la gangen till riks

dagsman. Del var ·en arbelssam riksdag, som yarade i 
ej mindre än 17 månader lll1der aren 1856-58. Som leda
mot ay bondeståndet deltog han även vid riksdagar na 
1859- 60. Sedan den stora representat ionsreformen genom
förts år 1865 med va,t i 'enmansyalk.retsar , blev Erik Ols
Son uppställld som kandidat för Kumla-Sundbo härad 
1866 och blev även Yald. Kästa period lyckades bru ksäg. 
GriII från :\[ariedam få majoritet. Därefter var det [tter 
Erik Olsson, som gynnades av »\"ahinden», för att nästa 
gång åter bli utslagen av bruksäg. Grill. 1879-81 var 
det varken Erik Olsson eller Grill , som blev valkretsens 
representant i Andra kammaren utan en bruksägrae GiÖbel. 
Så var det åter igen Erik Olssons tur. Denna gång blev 
det elt liYligt Yal med 520 röstande, därav 277 på Erik 
Olsson och 243 på ingeniör Edvard Thermaenius, Halls
berg. Man ville göra yalet ogi ltigt, fö rmenande all Erik 

Olsson r es terade för skatt. Uppbördslängden Yitsordade 
också , att sa ya r förhållandet, men Erik Olsson kunde 
styrka, alt han Yid någon sammankomst med uppbörds
mannen hade erlagt skalten. Och valet stod fast. Men 
nästa period lyckades Thermaellius fä majoritet. Tullstri
d en hade blivit br[tnllande, och ännu en gång Yisade det 
sig, att Erik Olsson; i S ånnersta hade trogna Yäljare! :\fa
joriteten bestod blo tt aven enda röst, men samtliga mot
kandidatens, Thermaenius, röster kasserades av nagon 
anledning. Erik Olsson föredrog emellertid alt stanna 
hemma och lät gollsftg. K. G. Bäckgren, Markebäck, f,l 
mandatet. 

I onåd hos Karlllvarsson. 
I riksdagen tillhörd e Erik Olsson lantmannapartiet, 

där de olika meningsriklningarna hade ganska fritt spel
rum. :\Ien Erik Olsson kom en gång att försynda sig mo t 
partiets ledande man, den kände bondehövdingell Karl 
lharsson. Erik Ol sson, som yar yald till supp-l. i statsre
yisionen , fick Yid ett tillfälle tjänstgöra , då den ordinarie 
ledamolen hade insjuknat. I r e\'is ionen röstade O. vid 
ett ärende på ett S~tlt , som yar emot Karl Ifyarssons öns
kan, och som djupt förtörnade honom. Erik Olsson har 
själY berättat om händelsen och tillfogade : »Sedan jag så 
försyndat mig mol den mäktige mannen, \"ar icke yärt för 
mig alt mera tänka f,l mottaga nagra förtroendeuppdrag 
Yid riksdagen». All del i verkligheten förhöll sig så, fick 
O. höra ay en annan framstaende riksdagskamrat, Liss 
Olof Larsson. 

25.000 kr. till Ralaåns sänkning. 
Redan Yid in första riksdag 1856 lyckades Erik Olsson 

f~t en motion anlagen. Det gällde anslag till Rala-äns sänk
ning. Beslutet innebar ett anslag ay 25,000 kr. , tdi. tred
jedelar som Un och en tredjedel som anslag. O. "ar 
Yid denna riksdag suppleant i ' statsutskottet. 

nder sin andra riksdag tillhörde han som 1:e suppl. 
konstitutionsu tskottet och tjänstgjorde som riksgäldsfull
mäktige ·en sommar. 

Yid 1867 års riksdag yädte Olsson en motion, som 
yäckte stor oyilja hos prh·atbankdelägare. :\Iotionen gick 
ut på att borttaga sedelutgiyningsrätten för enskilda ban
ker i den mån, som oktroj-er na tillälldalupo. Motionen 
Yann den gången inle riksdagens bifall. Bättre lycka hade 
O. med sin andra molion all beräkningsgrunden för 
kommunala utgifter borde utgå cfter taxeringsvärde och 
ej efler hemmantal. 

Var motionen riktad mot 
prosten falk? 

Yid en av riksdagarna 1882- 84 väckte Erik Olsson 
en motion om borttagande av kyrkoherdes rätt att vid val 
till kloc kar e och organist räkna sig tillgodo 2/ 3 av för-

RUMLA 
GUMMIVERRSTAD 

Försäljer Fisk o. Trelleborgs 

Bilringar, Oljor, Bilar 

G E NGAS-~~~ JnneharJare: Manne Larsson Tel. 350 
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En enda mans storbragd 
i Rumlas utveckling 

Länsmansskogen, som blev två stads
idyller och en guldgruva 

Fabrikör A. G. rtndersson 

Genom älsk"är t tillmötesgående av skoindustriens ne:5tor, fabrikör A. G. Andersson, har 
Kumla Julblads utgivare berett, tillfälle att under några kvällar fa lyssna till den vitale 
83 -åringens berättelser ur ett ovanligt strävsamt och händelserikt liv . ;Skildringarna ha 
kännetecknats av ordning och redl. och med en minn;;:ss kä rpa, som varit underbar. De ha 
berört händelser från faderns liv, inte minst f rån hans m3.rkn3.dsresor, som kunde vara rätt 
sä äventyrliga under tider, d å. vargar befolkade skogarna. Vad utgivaren nedtecknat om 
dessa och mycket annat om »partiskomakeriets fader» skall så småningom tryckas. Som 
fijrst3. artikel följ1er nu en skildring om den nya stadens största industriella . namn. Den 
gör ingalunda anspråk på att ge full rättvisa åt föremålet. En framträdande stark blyg
samhet h03 'k . har u tgjort ett hinder för mera interna uppgifter, men dessa har. utgiv~ren 
sökt erhålla på annat håll, vilket må ursäktas honom. Utgivaren ber a tt på denna plats 
få frambä·ra ett varmt tack för att tillfälle lärnnats att åt eftervärlden be,'a ra upp teckningar 
om tvenne högt begäv.ade kumlabo rs märkliga in3at3 j sin hembygds uh"eckling . 

I Yall er s ta föddes den 9 okt. 18;)8 Anders Gustaf An
dersson, andre sonen till d en i fö r ra årets julblad om
talade Anders Andersson, »partiskomakeriets fader ». Den
ne hade 18-19 köpt ·en l iten tor pstuga, från vilken so
n en skulle få sina första barndomsminnen'l i ett .hem, där 
.arbetsamhet, sparsamhet och sann gudsfruktan var rå
dand e. Redan Yid 8 å r s å lder fick han börja att hjälpa 
till i faderns skomakar eye rkstad och tilläts inte att ligga 
och ta igen sig p å morgnarna. Det å låg honom att tyå 
timmar före skolans början arbeta på verkstaden och 
sedan efter skolarbetets slut å ter ta itu därmed ,lika 
länge som fad erns övriga skoarbetare. 

I skola hos "Skräddare-Per". 

A:s föräldrar hade en bekant lärarinna fr ån Karlsko
ga, som läste m ed barnen i s. 1,:. fly ttande skola. Hon 
hade också skola med barnen i Vallersta från början av 
d ec. till frampå våren. Dit kom också barn från andra 
byar för att få unden-isning. Längre fram gjordes en 
torpstuga iordning till skola. I d enna undervisade en 
bror till nämnda lär arinna. Denne . hade ej utbildats 
till skollärare, och det hade ej heller »Skräddar e-Pep, 
som Yid sidan av sitt skrädderi delade med sig av si tt \"e
tande. Han läste också med barnen f rån Säbylundstrak
ten . På vardera stället läste han tre dagar i veckan i 
skolan. Så gjorde också en lär are Palmgren men i folk
skolan. Läsningen tillgick på så sätt, att lär aren p å en 

ERBJUDER EDER DET STORSTA URVAL AV 
TREVLIGA, 

J lJ 
PRAKTISKA, ALL TID VALKOMNA 

Il liK IIL A\ liP lP A\ IR 

ta\"la på väggen hade skrivit olika orl i lodräla rader, 
som m an skulle stava ihop. »SkräddGr C'-Pcn fann A. 
tilll' iickligt försigkomm en alt biträda h :mom. s1 han fick 
ofta s tå framme Yid tad an och peka ut d e ,- r J. som hans 
mindre försigkomna kamrater skulle staya igeno m . 

Under A:$ skoltid hade tä nds tickorna för förs ta g i\ ng
en kommit till Kumla. Det yar h a llS far , sool11 haft med 
sig dem från n ågot marknadsbesö k. Vid e tt tillfäll e höl! 
den u nge A. på . att leka m ed en bunt tändstickor å 
spishällen i skolkammaren. »Skräddar e-Pen ö," erra~ k 3.de 
11ollOm och straffade honom P:l sa sHt, alt A. ble\" ulan 
frukostrast och i ställ et fick h ålla på atl läsa 10 rader p å 
bidan oaYbrute t fr am- och baldäng s OC;1 upp 'och ned. 

Första skolan i Hör sta byggdes 1863. Det ,·ar egent
ligen missionsföreningen p å plalsen, som ägde byggna
den men överlät den på Kumla förs:1mling, d ock med r ä tt 
för missionsför eningen alt där håll a sina möten . På sam 
ma sä tt erhöll Byr sta och Ves ta sina skollokaler. ~lan be
tonade yikten av a lt barnen koO m: i tillfälle att g:t i skola 
och er hålla kr:stl ig under visning. 

Det året frös också rågen ... 

A. fick inte fo r tsätta att g ~~ i skolan långre ån till sitt 
tionde å r . Fadern behövde honom som dl'äng vid lant
br llket. Som sådan fick han b åde plöja och så och äv,en 
klara det huvudsakliga skördear betet. 1867 yar Yå l~lr och 
1868 torkår. Det året frös ocks~l rågen, och man fick 
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samlingens aygivna rös
ter jämte sina egna, »d ~l 

det alllid bley kyrkoher
den, som lillsa lte den 
honom bäst behagade.» 

När O. skrev denn3. 
motion hade han med 
all sannolikhet Kumla 
f'örsamlingsherde i 1an
karna. Denne och riks· 
dagsmannen i SånnersIa 
hade m el n g a gänger 
»korsa t klingorn3. ) Det 
yar också så, alt den 
som tillsa lle lär!lretjäns
.terna i Kumla yar ing ~ n 

annan än prosten Falk. 
I en artikel i l'\. _.l,.. fr<ln 
den tiden heter det »alt 
ingen annan lärare an-
ser det lönt att söka Jonas Widen 
Kumla, som icke med 
mun och åthäyor kan agera Guds barn». Som arlikelns 
förfaltare har med r ä tt eller orätt utpekats riksdag man
nen från Sånnersta. Nu \ilIe han ha 'bort denna konserya
tiya kvarleva, och han fick också riksdagen med sig. Och 
därmed var slaget med Falk vunneL Som en parentes 
må det vara sag t, att prosten Falk i r egel placerade begå
vade och duktiga Elrare i Kumla, liirar~ , som ägde förmå
ga alt ge sina disciplar en god vägkost p ~l der as yandringl 
genom livet. 

Riksdagsmannen och 
församlingsherden. 

Mellan Falk och Erik Olsson r ådde på sin tid, som r e
dan nämnts, inte det bästa förhå llande. O. reagerade mot 
prostens sätt att dela upp värdiga och inte värdiga, da 
det gällde na,ttvardsgången. Båda voro män, som inte så 
lä lt avvek från sin mening. Erik Olsson kunde yvas öyer 
att ha sockenpamparna på sin sida, men när det verkligen 
gällde, veko de undan, och O. fick själv taga konsekvenser
na. I N. A. förekom en tid spaltlånga artiklar, där riks
dagsmannen ganska omilt angrep sin församlingsherde. 
Denne blev ej heller svaret skyldig. Så här långt efter åt 
tycker man, att d et skuUe kännas ganska besvärande för 
de fridsamma församlingsborna , att d er as själasörjar e och 
kommunens ledande man rakait i :elt skärpt motsatsförhål
lande till ·varandra. Delta skulle emeller lid inte bestå. Fru 
Gustafsson berättar, att h ennes far och Falk hade ett ge
mensamt tjänsteärende på någon plats söder om Kumla, 
vid vilket tillfälle de försonades . De omfamnade och bad 
Yarandra om förlåtelse för vad de brutit och 'Joyade var
andra vänskap. Den blev också av det mera hjärtliga 
slaget och höll till live ts slut. Båda fingo upple\'a hög 
[tlder och lämnade jordelivet med endas t e tt [\loS mellan
rum. 

U IIB I L I E I ~ 
av välkänt fabrikat - MJUKA MATTOR m. m. 

Billi gt och smakfu ll t i go da kvaliteer 

En mångbetrodd man. 
I Kumla kommunala liv spelade Erik Olsson en domi

nerande roll. De flesta mera betydande kommunala upp
dragen anförtroddes honom. Landstinget tillhörde han 
i 20 år. I icke mindre än 42 är tillhörde h an Kumla hä
r adsnämnd. D.1 han som häradsdomare 1900 lämnade 
denna, hyllades lIan och vitsordades för sin långa och ni
tiska verksamhet som nämndeman. Han tillerkändes ock
så den kungL medaljen för medborgerliga förtjänster. 

Han var tillika direktör under många ~Ir för Hallsbergs 
folkbank och länels bolag för brand- och hagelförsäkring. 
När Kumla Sparbank grundades 1848 yar han en av stif
tarna, och Kumla brandstQdsbolags förste ord!. , när för e
ningen bildades 1886. 

En moderationens och 
besinningens man. 

Under hela sin riksdags tid var han varmt besjälad av 
freds- och skiljedomsiden. Och ä"en i sin ålders vinter 
bevarade han en djup fredskärlek , som bL a. tog sig ut
tryck i hans kritik mot den hetsighet mol :\forges frihet, 
vilken fördes inom d ssa krelsar av Yårt land. Ända till 
sena å lderdomen var han i besittning av goda själs
och kroppskrafter. Det var inte så ovanligt alt se den 
80-ärige mannen vandra den 1 ~lI1ga vägen till Hallsberg 
och äwn se honol11 deltaga i lättare sysslor på gården 
i Sånnersta. 

Han uppehöll sådl under som efter sin riksdagstid 
korrespondensen med riksdagskamraterna. En större hr·ev
samling finns ännu kvar, likaså ett hundratal porträtt av 
riksdagsmännen och andra minnen från andrakammar
tiden. På samma plats fön-aras också en rikligt andnd 
auk tionskluhba. Ty Erik Olsson var även auktionist. 

När den gamle riksdagsmannen den 21 april 1905 
samlades till sina fäder , hade han fyllt 8l) år. AY sin 
samtid vitsordad es han som en heden-ärd person, en mo
derationens och besinningens man. 

Fast minnen är allt jag äger, 
och en t år den julskänk jag får, 
ler jag som f ordom och säger: 
Tack , Gud, f ör din gåva i år! 

HERIBERT 
ZARELIUS 
TeL 64 TeL 64 
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Johan Widen 

På riksdagsmannagården i Sånnersta föddes den 16 
febr. 1856 ,en av vårt lands mera kända politiskt och so
cialt y·erksamma personer, Johan \Viden. Fa,dern var den 
bekante riksdagsmannen i bondeståndet och Andra kam
maren , häradsdomaren Erik Olsson. 

Redan som lO-åring började Johan i :skola i Ör,ebro. 
Efler inskriyningen, berättas det, kom han hem och be
klagade sig för far: »De satte mej allra nederst. . Fa,
d ern trösta,de honom emellertid med: »Du ska se, att du 
får snart flytta upp.» Oeh denna förmodan gick snart 
i uppfyllelsse i en utsträckning, som fadern säkert 
inte kunde ana och tyvärr ej fick uppleva. Ty Johan 
bley med liden inte blott riksdagsman som fadern utan 
även statsråd, talman, landshövding och mycket mera. 

En äkta bondestudent. 
Från l äroy,erl~et i Örebro kom d en unge Johan till 

Uppsala, där han nittonårig aYlade studenbexmuen 1875. 
Ener densamma ställdes färden till hembygden, där han 
en lid senare obseryerade'i 'i iKumla prästgård aven stu
derande Rix, som skriyer om händelsen följande : 

- I slutet av maj 1875 befann jag mig] ~ Rumla präst
gård, då någon e n dag viisade mig på en ung student och 
sa,de: »Det är riksdagsmans son, han har just kommit 
hem från Uppsala.» Riksdagsman Eirik Olssson i Sån
nersta åtnjöt stort anseen.de i socknen, vilket väl bidrog 
till, alt en tjugoåring, som just skulle till att bli student, 
fick bilden av den lycklige, som redan erövrat vita mössan, 
så stm"kt inetsad i mitt minne. Och ändå vill jag förklara 
det på annat 'yis. De stlldenter, huyudsakligen stock-

18 

som blev statsråd, talman och 

landshövding 

Av N. H- r 

holmare, jag dittills hade sett, voro livade pojkar aven 
helt annan typ. Här stod en stilla, allvarlig, samlad och 
sluten en framför mig, tydligen en som läste och tänkt,e 
läsa och inte kände sig vidare dragen till »studentens 
glada ma c, mac, mac,» Jag erinrar mig mycket tväl, att 
han hade hemvävt tyg i kläderna. Han yar en äkta bon
destudent. 

På ferierna återvände Johan till fädernehemmet i 
Sånnersta. M·en han hade ofta plats som informator p å 
olika platser. Det var också som informfltor han kom 
till sedermera major Murray, Nyköping, vars dotter Ellen 
han sedermera hemförde som brud. 

Riksdagsman och statsråd. 
Bondes tudenten ayancerade snabbt. Han avlade ho\'

r ätlsexamen 1880, blev Yice häradshövding 1883 och audi
tör Yid Södermanlands r egemente 1884-86, länsnotarie i 
Södermanlands lån och tillika r ådman och notarie pub
licus i ,Kyköping 1885 samt landss·ekreterare 1896. I aug. 
1905 kallades han till civilminister i Lundbergska mini
stär en . Då hade fadern , den gamle häradsdomaren för 
n ågra månader sedan. gått bort och fick således ej del av 
d enna sonens stora utmärkelse. Men han fick vara med 
om, når den 'begåvade sonen gjorde sitt inträde i den 
kammar,e, som han själv lmder fl.era perioder tillhört som 
r epr esentant för hembygden. Ty under ål'en 1900-08 yar 
Johan Widen riksdagsman för Nyköpingskretsen, och se
dan han 1906 förordnats till landshövding för Jämtlands 
län, förnyades rik dagsmandatet av meningsfränderna i 
Östersund-Hudiksyalls yalkrets och senare Jämlands söd
r a under år en 1908-17. 

Bevarade sin ursprungliga natur. 

1914 yaldes W. till Andra kammarens talman och 
J;:ym"stod till 1917, d å han lämnade riksdagen och det 
politiska liv·et. Ovannämnde Rix skriver fran ett besök 
i riksdagen 1916 följande: 

»Såsom han nu 'efter fyrtio års förlopp, yarunder han 
ayancerat till riket högsta ämbeten, sitter där i andra 
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bereda sig på ett svårt nödår. Rågbrödet saknaåe;; då 
i kumlahemmen, och många kvällar fick man lägga sig 
hungrig. Hanebröd var mycket vanligt. 

Under den varma årstiden var det mycket vanligt, att 
såväl äldre som yngre gingo barfota, t. o. m. till kyrkan. 
Man bar då skorna under armen, tills man ,kom i inärhe
ten av kyrkan, d å de togs på. Ener gudstjänstens slut 
tog man åter av dem. Man hade inte r åd att slita dem. 

Även på annat sätt rådde fattigdom och enkelhet. 
Sängmadrasserna voro i regel stoppade med långhalm, 
och halvlakanet - n ågot helt sådant bestod man sig inte 
med - var vävt av nöthår och kallades »vepa». Man ha
de en känsla av att man låg p ~l något vasst. »Veporna. 
användes också till packning av skor. Två stycken syddes 
ihop till ·en ·säck. I en sådan kunde packas ner 100 par 
krökstövlar. Skorna packades också i tunnsäckar, vilka 
dock inte rymde mera än 20 par. På 70-talet använde 
man s. k. bosskorgar. 

Fadern hade 1863 köpt en hemmansdel i Vallersta. 
Han tröttnade emellertid på att både vara lantbrukare 
och partiskomakare, och överlämnade därför lantbruket 
1870 till en bror, sedan han köpt en lägenhet i !Sörby. 
Sista oxparet såldes på en marknad i Vingåker fÖr 110 
kr. När A. under törra världskriget .;från sin egendom Red
berga i Falköpingslrakten sålde ett oxpar för 5,000 kr., 
kunde han inte underlåta att tänka på den långa vand
ringen till Vingåker med fadern 50 år tidigare och det 
pris, som då betalades. 

En arbetsam vecka. 

Från 1872 har framförallt en händelse ristat sig in i 
A:s minne. Han hade fått löfte att få följa med far till 
ITIarknaden i Kiöping. Men på e tt villkor, och det var nog 
så hårt: han skulle bottna 12 par krökstövlar på en vecka, 
Det blev en arbetsam vecka. Sista dagen, lördagen, var 

värst. Efter läsningen hos kyrkoherde Fl\lk på fm., satte 
han sig genast åter vid skodisken och arbetade till kl. 
4 p a söndagsmorgonen. Da var också alla tolv paren 
bottnade, och marknadsresan skulle bli en verklighet. 

P a måndagen gick han med fadern till Mosås station, 
därifrlin tåget togs till Köping. Framkommen dit, tog A. 
två par stövlar p a axeln och bar genom staden för all på 
så sätt göra reklam. Det var på marknadsaftonen. Då 
gjordes också affärer med partiköpare från olika plat
ser. Marknadsdagen såldes skor på torget i minut. Pri
set var 14,25, vilket var bra betalt, beroende på livlig ef
terfdgan på skodon under och närmast Iefter fransk-tys
ka kriget. SällInda steg skorna från 7 ~ill 16 kr. , men pri
set dalade sedermera ner igen. 

30 kr. i startkapital. 
Vid ett tillfälle skulle A. tillsammans med en bror fara 

till marknaderna i Nora och Köping. 107 par skor voro 
packade, för vilka fadern bes tämde ett visst pris. Kunde 
hans pojkar få mera för partiet, sa var det deras. för
tjänst. Yid h emkomsten visade det S!g, att det blev 50 kr. 
över för .-\:S del. För dessa pengar köpte han ' sig ett 
fickur för 20 kr. , men för de 30 krollo rna bylte han till 
sig en av de hudar, som hans bro r köpt ii Köpingsmark
naden. Det blev nu A:s startkapital för hallS mera pri\'a
ta partiskomakeri vid sidan av faderns. Från 1872 ficl~ 

nämligen A. sköta om verkstaden och b ~lde sälja de skor, 
som dä r tillverkades och de, som gjordes av skomakare 
här och var i bygden. Dessa senare fingo alltid materia
let från wrkstaden i Sörby i färdigskuret skick. 

1882 köpte A. av sin far för 50 kr. en skogsbit om e tt 
hah·t tunnland, avsöndrat fran hans lägenhet i Sörby, 
llU\'. Katrinelunds Handels trädgård . Aven lantbrukare 
i ~. Sanna inköpte A. en stugubyggnad, som flyttades 
till SörlJy för alt fram till 1897 tjäna som verkstad 'och 
bostad fö r parti komakaren .-\, G. Andersson. 

Ett betydelsefullt Stockholmsbesök. 
l\' är .-\. tillsammans llled en bror en höstdag 1882 

Yandrade Ber idaregatan fram , fing o de i ett skyltfönster 
se en yeckad stövel, som genast väckte deras uppmärk
samhet. Den granskade de med den allra stör sta nyfi
kenhet. Vid hemkomsten sökte de upp Axel Norlen i Nä
vesta, Ekeby socken, som var vida beryktad för sina väl
gjorda block och läster. Denne blev idel öra, när han 
hörde beskrivningen av de nya städarna. Han lyckades 
också göra lämpliga block för dessa. 15 provpar av 
veckstövlarna sändes upp till Stockholm för att granskas 
av grosshandelsfirmorna. De utföllo till belåtenhet, och 
beställningarna strömmade nu in. Veckstövlarna blevo 
aldrig någon modesak utan efterfrågades ända fram till 
1912 . . Hela vagnslaster dylika skodon expedierades till 
A:s grossister. 

E. Danielssons Möbelaffär 
Mjuka mattor i olika kvaliteer och prislägen 
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kammarens talmansstol med den maktsymboliserande 
klubban: i högra handens närhet, slår det mig, hur oför
ändrad han bevarat sin ursprungliga natur, hur han än
nu alltjämt under kraschaner och band bär genom släktet 
hemvävd samhörighet med värme för folket. Han är 
<>ch förblir riksdagsman Olssons son från Sånnersta. Den 
förste talmannen, född och fostrad i ett svenskt bonde
hem. Utan personlig bekantskap med W., har jag svårt 
.att yttra mig om, i vilken proportion den frisinnade lägg
ningen och förkärleken för sociala reformfrågor, fatlig
vårdssaken ej att förglömma, kan vara att härleda ' från 
Kumla, Uppsala och Nyköping, med ett ord från livser
farenheter, fr an studier, ämbetsvärv. Allt tillsammans har 
emellertid mognat till en politiker, som är folkligt svensk till 
hela silt skaplynne. Där fattas varken försiktigheten eller den 
<>ryggliga fastheten , sedan han gjort klart för sig Sill 
ståndpunkt. Det är i första hand icke den intellektuella 
begåvningen, det är karaktärens begåvning, det är nans 
plikttrohet, hans arbetsflit, hans ärliga goda vilja, som 
gjort Johan Widen till vad han är. Hans flärdfria väsen 
gör honom sympatisk även för åsiktsmotståndaren. Han 
.är en bra talman.» 

Ett hiärta, som ömmade för alla 
nödlidande och behövande. 

F ör det svenska fattigvårdsväsendets r eformering har 
,Viden gjort stora och fruktbärande insatser. Han var 
<>rdf. i den av Centralförbundet för socialt årbete 1906 
sammankallade märkliaa fattig\'{Il-dskongressPll, ' och i det 
vid kongressen bildade svenska fat tigvårdsförbundet val
des han till ordförande och kvarstod där till sin död. F. 
d.· kanslirådet G. H. v. Koch har i: »Tidskrift för barna
Yård och ungdomsskydd» nr 8, 1933, skrivit en vacker 
minne runa öVer W., ur vilken vi citera följande: 

»Det ella val' hans sällsynta sanwetsgrannhet. Han 
lämnade aldrig ifrån sig ett arbete halvfärdigt, han träng
d e 'in i detsamma från olika sidor och lät aldrig annat än 
sakliga synpunkter göra sig gällande vid sitt ståndpunkts
tagande. Den andra egenskapen var hans ovanligt go
da omdöme, Även värt förbund har haft sina svåra 
stunder, har måst genomkämpa ' kriser. Hade vi icke 
kunnat lita till \Videns omdöme, takt och erfarenhet, skul
le vi säkert råkat på villospår. Han förlorade sig icke 
i fant::.siens värld utan stod alltid på verklighetens fasta 
mark; men han upptog ä andra sidan fördomsfritt nya 
uppslag och ideer och sökte för förbundets bästa till
godogöra isig det, som kunde vara uh'ecklingsdugligt. 

1\ är det gällde vårt förbund , sparade han sig aldrig. 
Han hade alltid tid för ett samråd och deltog icke alle
nast i alla d .ra styrelsesammanLräden utan ä\'en i de 
bada avdelningarnas ärskilda möten. Yid oialiga kon
ferenser presiderade han. Det vår tydligt, att han hade 
e lt djupt intresse för alla de ärenden, som förbundet 
har att syssla med. Hans stora instinkt på området kan 
ingen hel\·ida. Han yar ju ordförande i den kommitte, 
",ar förslag lågo till grlllld för b<lde 1918 års fattigvärds-

Skidor, Bindningar och Stavar, Stålsparkare och Sparkskarl 

Skridskor, Bandyrör, Bandyklubbor, Hallar m. m., Fickkni

var, Saxar, Ljusstakar, ll:okkärl av koppar, aluminium och 

rostfritt stål, Kandelabrar i tenn och mäSSing, Rostfria 

Bordsknivar, Gafflar, Förskärare, Manglar, Vridmaskiner 

Presentkort I 

Där Johan Wir/en föddes 1856 

Gärden äges numera av lantbr. H, Eriksson 

lag och 1924 års barnanlrd slag . . Alt h'an ' utomordentligt 
livligt intresserade sig för denna senare lagstiftning, torde 
alla veta. Både vid 1911 och 1921 års barnaYårdsmöten 
inledde han frågan om d en offentliga barnavården och 
citerade därvid biskop Martensens ord, som han gÖrt'N från 
ungdomen, aU från barnet, från familj-en utgår välsignel
sen till hela folket» och att yj skola »vinnlägga oss om 
att bägna den heliga framlidsbrodd, varifrån \'äl ignel
sen skall utgå". 

Lik\'iss t är det icke hans intresse och kunskaper, som 
främst gjorde honom avhallen och oumbärlig för hans 
medarbetare. Det yar hans personlighet, som \'i alla mest 
beundrade, Han hade j u kommi t så långt fram i yärlden 
som över huvud är möjligt för en medborgare. ~Ien 

han förblev i alla skiften en ansprakslös, ödmjuk männi
ska, som aldl-ig ga\' en antydan om sin överlägsenhet. 
Han 'var i ordels bästa mening en folklig man, kanske för 
en. främling något torr och Letänksam; men yi, som kände 
honom, visste vilket r ikt och \'annt hjärta han hade för 
dem, som behövde stöd .och' hjälp. Han hörde icke till 
dem, som anse sig fullärda. T\'ärtom följde han med 
utvecklingen både i " fu-t eget och andra länder, läs te .och' 
tänkte samt lyssnade gärna till andras meningar innan 
han bildade sin egen. 

Under mer än tjugufem år 5 samarbete kan jag aldrig 
minnas något enda tillfälle, då han ble\' irritel:ad eller 
otålig. Denna sinnets balans \'erkade \'älgörande och man 
förstod alt hans harmo niska väsens hemlighet var att sö
ka i ·en nlrm och vidsynt r eligiös lh·såskägning. » 

Ett välvilligt och tillmötes
gående väsen. 

Som landshö\'ding fönärvade Widen allmänt förtro
ende och uppskattning. HallS initiati\Tikedom, hans om
tanke och arbetsförmåga riickte till för alla sidor av länets 
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materiella och andliga 
liv. Oyerallt nådde han 
till, både i länsstyrelsen 
i landstinget och hus
hållningssällskapet och 
att ute i länet konfe
r era med bygdens be-

. fo lkning om deras vill
kor och önskningar. 
Med en ingående kän
nedom i administratio
nens olika grenar, med 
en fullkomligt enaståen
de arbetsförmåga · och 
lätthet att omsätla det 
tänkta i tal och skrift 
fördjupad e han sig al
rig i detaljer, ehuru 
även dessa voro honom 
yälbekanta. Han var 

Johan Widen som student en chef,som aldrig be-
hövde f ö r r espektens 
uppehållande begagna 

sig av andra medel än dem han ägde i sina överlägsna 
egenskaper. 

Vid ett besök i sin fosterbygd fick Widen höra talas 
om hur ,en tj änsteflicka, soI11' fått ett barn, av husbonde
folket inte blo tt erbjöds alt ha platsen kvar utan även få 
ha barnet hos sig. 

- Det var rikligt gjort, så skall man handla, förklarade 
den folklige och barnkäre w. 

W. var typen för det bästa hos ,en svensk ämbetsman: 
orubbligt plikttrogen, arbetssam, kunskapsrik, förenande 
sällsynt grad av objektivitet med ett städse välvilligt och 
tillmötesgående väsen. I 

För alla hade han tid. 
Vi avsluta Yår skildring med följande minnesord av 

landshövding V. Murray, en svåger till W.: »Johan Widen 
var med alla sina gå,·or en för egen del mycket anspråks
lös man. Han såg livet och dess frågor vidsynt och för
domsfritt , lys nade gärna till olika meningar, vägde dem 
för och emot och omsmålte dem slutligen till en egen, väl 
vägd enhet. För alla, höga och låga, gamla och unga, 
hade han tid». 

Sin fosterbygd höll han mycket kär livet ut. ,så gott 
som varje sommar besökte han Sånnersta, sista gången 
året före sin död, som inträffade 22 jan. 1933. Han ligger 
begr aven på Värmdö kyrkogård. 

* * * 
Från fröken Anna Persson, Odensbacken, bördig från 

Kumla, har Kumla JuIblad fåLt mottaga följande tillägg 
till biografierna om Erik Olsson och Johan Widen. 

Den gamIe riksdagsmannen Erik Olsson i Sånnersta 
minns jag mycket väL Hans lilla men ändå r aka gestalt, 

hans klara blå ögon, så vänliga men ändå tt skarpa och 
genomskådande. Som ung flicka gick jag nästan varje år 
med telegram till honom pa hans födelsedagar. Hans sö
ner, landshövding Johan Widen och direktör Jonas Wi
den voro då ofta h emma. De gjorde sig alla alltid noga. 
underrä LLade, hur det yar med min far och mor och öv
riga släktingar . 

Landshövding Widen bodde nämligen under sin skoltid 
i örebro hos min morfar och mormor, lantmätare och 
fru C. G. Törnquist. De hade ibland ända till 10 skolpoj
kar inackorderade, bland dem var Widen mormors för
klarade gunstling. 

Som syskonen Törncluist också yoro många, le,·des 
där ett glatt och hur.tigt liv med all sköns lekar och upp
tåg. Men för :den skull försummades ej studierna. Det 
förstår man, då fl er a av pojkarna nådde framstående pos
ter . 

Söbylundsarbetaren, som blev 
framstående författare. 

- Minns du Bernhard Nordh? Torvarbetaren från 
Säbylund. 

- Jo, honom minns jag mycket väl. 

- Vi var ju först lite tyeksamma, om Yi skulle låna. 

honom några böcker, då han inte var skriven i ,Kumla. 

Men då han fick låna nöjde han si$ inte med eLt par 

böcker å t gången, utan ville ha hela fång. Skönlittera;

tur, historiska, filosofiska och naturvetenskapliga verk, 
ja allting läste han med ett ovanligt intresse. 

Samtalet växlades å folkbiblioteket mellan ordf. och 

föreståndaren för biblioteket. Jag visste, att den forne 

torvarbetaren blidt en av vårt lands mest framstående 

vildmarksförfattare kallad »Norrlands Kipling», och jag 

visste även al tt hans förfaLtarbana började i Kumla. Vi 

hade en gång tidigare brevvä.~lat, och han hade även lovat 

att "id ett tillfälle skriya om sina Säbylundsminnen i Kum

la Julblad. Ovannämnda samtal gav mig dock anledning 

att påminna Bernhard Nordh om hans löfte. Det dröjde 
blott några dagar, innan jag i min hand hade d et »Brev 
till Kumla», som å terges å sid. 37-38. I della omtalar N. 
att han r äknar Kumla som sin födelseort som författare_ 
Han har visat sig vara mycket produktiv, och flera av 
hans böcker har utkommit i massupplagor. Bland de 
hittills utkomna märkas: 

Jorden är god. (En hymn till den syenska jorden). 

Undan frosipiskan. (Från den stora emigrationen till Ame

rika). l Marsfjället skugga. FjällfoZk. (Två vildmarks

skildringar). Folkhemmet. T ösen på Valtomta. 
N . H. 

RumlaortellS 
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Flyttning t ill Kumla stat ion. 

ender senar e hälflen a\' 1890-talet hade rörelsen tagit 
s[ldan omfattning, att .-\. för att slippa de långa transpor
terna beslöt a Lt flytta heja verksamheten till Kumla sta
tionssamhä lle. För detta ändamål inköpte han ett områ
de på närmare tnl. tunnland i närheten av järnvägen. 
H:'ir uppfördes 1897 en \'illabyggnad, som fick tjäna det 
dubbla syftet; bostad och skomaka.re\'erkstad. Den se
nare \'ar inrymd i andra d.ningen, och här installera
des oe ks,1 dc första skomHskinerna, däribland en stans
maskin. Dessa förorsakade ett enen 'erande O\'äsen , som 
gi \'eh'is inte fabrikörens familj kunde yat'a så traktcrad 
a\' a tt dagligen nöt.lga5 uthärda. Prostinnan Falk yttra
de en g,lng \'id ett besök i , A:5 hem, d:l fabrikationen \'ar 
i g,IIlg, )lall \' istelsen i under\"iin ingen yar lik en färd 
under däck pä en i full g,l ng \'m'ande ångbåt med .allt 
detla e\'illnerliga dunk och rassel». Man hade tydligen 
inga ljuddämpare på den tidens maskiner. 

6 1/ 2 mil;. i omsättning. 

Redan 1903 närde A. nya byggnadsplaner. Så tillkom 
en ny särskild fabriksbyggnad, och dit flyttades nu all 
fabrikation. :\Ien det skulle inte gå sa värst m ånga är, 
förrän trangboddheten -iller igen gjorde sig märkbar. 
Samma dag som storstrejken bröt ut, '* aug. 1909, togs 
det första spadtaget till grunden för fabrikör ens största 
byggnadsföretag. och därmed ocks,l till d en största sko
fabriken i Kumla. Sista :l r et' i d en gamla fabriken upp
gick arbetareantalet till 150 och steg sedan oavbrutet för 
att na sin höjdpunkt 1915, d,l inte mindre än "175 voro 
anställda Yid företaget. Oms~iltningen d et året räknade 
också med et t sudant tal som 6 1/2 milj . Det yar givetyis 
en följd ay de sto ra leveranserna lill s\'enska armen men 
också massexporten till ullandet. 

Yid ett tillfälle fiek A. mottaga en svensk militäror
d er på 70,000 par skodon. Redan före världskriget ha
de dock o msättningen ett år snuddat vid 2 milj .-gränsen. 

Sedan A. fön-ärvat ett 11ytt område 1101'1' om fabri
ken och Drot tninggatan, lät han hit flytta den äldre sko
fabriken och uppförde där en fabriksbyggnad i tre vå
ningar. Han hade länge umgå tts med planer att förse 
Kumla med en alldeles ny fabrikation och få den förut 
ensartade industri,en n ågot uppblandad. Som 73-årig starta
de han 1931 .-\ga Konfektion , som med år en \'ll xl t ut till 
storindustri. .-\ntaJet sys elsatta i de båda industrierna 
uppga till c:a 500 personer. 

Söndagsskollärare I 27 år. 
.-\.:S i sällsport grad praktiska läggning lät sig gott 

förenas med eLt djupt odlat intresse för andlig verksamhet. 
Tillika med sin hustru bistod han bl. a. Hörsta friför
samling, som ofta rönt storslagna bevis på fabrikörens 
minnesgodhet. Som 19-årig blev han söndagsskollärare 
och kvarstod som sådan till 1903 eller långt efter flytt
ningen till samhället. 

Första 

sko fabri

ken 

Egnahemsfrämjare utan like. 
får man nog till s tor del tacka 

fabr ikörn för, som var framsynt nog för 
alt ordna med markinköp, som sedan 
uppdelades till egnahem. 

Dagens Nyheter 21/ 6 1941. 

Att Klunla blidt en trädg,lrdsstad, S0111 inte minst 
väcker främlingens förtjusning, far i s tor utsträckning 
tillskriva fabrikör A. G. Andersson' insa ts S0111 egnahems
främjare, n~r samhället yar i \'ardande. Tidigt in åg 
han det egna hemmets betydelse för sina arbetare. Istäl
let för att bygcra hyreskaserner , om vanlig tvis före
kom på industriorterna, köpte fabrikör :\. G. .-\ndersson 
den ena skogslotten efter d en andra, bl. a . 7 större och 
mindre g,lrdar från S. Mos, Kumlab)' , Söl'by och Fylsta 
byar. För3l Eit han pu prov byggl 3 sI ligor och su lde. 
dessa till sina arbetare, för att se hur det skulle gå. Se
dermera slyckades d e inköpta skogs lo ttel'na i to mter och 
tillhandahölls till billigt pris. Det hände att en arbeta
re på fjorton dagar hade tjänat in till sin tomt . 

När tomten var klarad, ,lterstod givetvis d et största 
bekymret: m edel till stugan. i\l en ä\'en för denna sak 
visste fabrikören r åd. Han hjälpte till att ordna med 
inteckningslån i sparbanken , och vad därutö\'er behö\'des 
förskoLterade fabrikskontoret gen0111 mer eller mindre lång
fristiga lån, med avdrag å den intjänta lönen. :\. \'betal
ningarna sköttes mönstergillt, och samtliga arbetar e lda
r ade helt sina lån. 

Under det fabrikören avger de sa yackra Yitsord om 
sin personal , rullar han upp en karta, upptagande 53 
uppdelade tomter, a11a bebyggda, från järnvägen i öster 
till Sörbyvägen: i väster, vilka samtliga tillhört ett skogs
omr åde, som inköptes av A. Såväl Hagaskolan som tand
kliniken befinna sig på området ifråga likaså förutvaran
de Folkets park. 

Men de 53 tomterna äro dock blott en liten del av 
"ad A. åstadkommit. Sammanlagt har meilan ·100 och 450 
tomter stycka ts och sålts genom fabrikör Anderssons till
skyndan. Man fresLas göra ett räkneexempel. Om t. ex. 
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yarj e fa stighet p a de tomter , som A. frånhän t sig; bebos 
ay fem personer , så kommer man upp till en siffra av 
drygt 2.000 personer, ell er en god tr edj edel av h ela den 
nya s tans befolkning. Och dessa bostäder har främst 
;tillkommit tack vare en enda mans energi och stora 
framsynthet. Yilket samhälle kan uppvisa något liknande ? 

Gullspångskraften - ett led i 

samhällets blomstringstid. 

Fabrikör \ndersson h ade vid ett tillfäll e att fatta elt 
beslu t, som framför allt ur ekonomisk synpunkt yar av 
avgörande betydelse för inte blott samhället utan å \'en 
för h ela KUl11la kom mun. l\ybyggnad av skofabrik ell er 
rörelsens flyllning lill Örebro? Avgörandet var fö rknippat 
med förekomsten av elektrisk energi. De personer, som 
len'rer ade det s. k. Baekaljuset, hade med sina c:a 30 
hkr. in te mycket att bjuda d en ener giförlJrukande all
miinheten , i all synnerhet som Yxhultsbolagets behoy först 
skulle tillgodo es. Därtill kom, att ener gien isynnerh et vin
ter tiden yar högst opålitlig. Innan n ago t fabriksbygge kom 
till stånd, undersökte A. möjligheterna alt fran andra håll 
tillföra Kumla elektrisk enercri. Kraftledningen fl'[ll1 Gull
spång passerade Kumla vid Stelle, var ifrim lämpligen en 
a \'grening kunde ordnas. Underhandlingar inleddes h är
om med örebro Eleklr. bolag, som dock fo rdrade, att A, 
sku ll e ·vara för 100 hkr.:s energiförbrukning. Della yar 
emellerl id för mycket fö r hans d el, vars beho\' utgjorde 
c:a 50 hkr . Ett för ök all intressera andra förbrukare 
misslycl;ades. Is tället för a tt uppmuntra det för samhäl
lets utyeckling nöd\'ändiga projektet, sök te man såvål fran 
de styrandes sida som pit vissa andra håll hindra dess 
ulförande. :'lIan dr og sig inte för all p[lstå , att en transfor
mator anliiggning i nårhe len aY Fyls ta skolomdde sku lle 
vara farlig för skolbarnen. Tillstånd om transformalor
bygget maste under stiillas kyrkos tämman.. Den oml alas 
ha yari t en efter förhållandena mycket liYlig stämma, Yid 
vilken A. hemförde en kl ar seger, Sedan blcy del in le mer 
tal om, alt transformatorn innebar n ågon ri ·k för sko lbar
nen. 

Rålt många år var A. ,ensam förbrukare a\' Gullspångs
kraft en . Så sm fmillgom insåg man dock för delen av att 
övergå lill den båttre och äkrare I,raflkii llan. :'I fcn för 

A, G, Anderssons 

Skofabrik 

iniliativtagar en yar det givehis en tid, som krävde tåla
mod och optimism. 

I och med elkraftens utbyggande 1908 bör jade samhäl
lets blomstringstid. Ty vad hade samhället varit d en dag; 
som i Idag är, om inte tillgången i\:iIl elektrisk energi fanns 
disponibel i betryggande omfattning. 

Hur Mossbanan I<om till. 
Att Kumlaborna har A. G. Anderssson att tacka för 

Mossbanans tillkomst torde inte vara bekant för så många. 
Han h ade n åmligen r äknat ut, att ·Ekebymossen borde kun
n a lämna billigt brånsle. Kumla Ängq\'arn h ade nyligen 
byggt b'arnen för ångdrift och förbrukade mycke t stenkol. 
Fabrikör \nder sson intresser ade en byggmästare att göra 
en undersökning av Ekebymossen och, om lämplig bränn
torv fanns, söka få dir. Sandahi p å Ängqvarn alt driva 
kvarnen med ton, Resultatet av samtalet med Sandahl 
blev, alt denne utan Yidar e köpte 40 tunnland av mos
sen och byggde transportbana från densamma fram till 
Angqvarn. Affår en blev dock en missräkning, ty n ågon 
bränntorv fanns inte. Istället for slades det fram stora 
kvantiteter tOrYströ, inte fö r alt eldas upp utan för att 
saluför as till Angc[\'arns m ånga kunder bland lantbrukar
na i bygden . r-Ien Mossbanan fick tack var e detta pro
jekt silt nam n och har 'beh .:i llit delta under tiderna, fast
än d en officiellt lyder under namnet Mossbanegatan. 

fegeIbruk : Sfene. 

Behovet av legelbruk h ade länge p åtalats, men först 
Yid sekelsl~ifle t kunde KLimla få sitt eget tegelbruk. Un
dersökningar om förekomst av lämplig lera gjordes lite 
vars tädes i samhållet och i socknen, Resultatet 'blev, 
alt ell tecrclbruk byggdes vid Stene. Initiativtagare var 
fabr ikör A. G. Ander sson, som tillsammans med en bygg
mäslar e och (' Il tredje person bedrev tegelbruket under en 
d el år , 

Lönsmansskogen, s om b le v två parker 
och en god inko mstkälla. 

H ur Länsmansskogen kom alt bli samhä ll ets egendom, 
torde var a förborgat för de flesta av våra kumlabor. Fa
brikör Ander sson hade visserligen köpt stora o mråden, som 
h an s('d('nncra styckat till tomter och sålt, men för d en 

Rinaldos Kartongfabrik 
Tel. 82 Rumla 
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egna expansionen fanns ingenting di ponibelt. i\Ied d en 
framsynthet , som alltid karaktäriserat .\ ., insåg han dock 
behoYf't ay ett r e en ·omr åde. Blicken sökte sig sjäh '
klart till dc n:trmast skofabriken liggande delarna ay L:ll1 -
mansskogen. .\l en hur komma 'at dessa ? Dylik mark är 
inte Hitt för nagon enskild person a lt få köpa. Det yar 
då .-\. kom pä <.len genialiska i <.l en, som skulle fa elen allra 
största betydelse för Kumlas ut eende, och som knappast 
kan til lräckl icr t uppskattas. Samhället ~ k uJle köpa Lin
mansskogen. När förslaget kom inför municipalstyreisen -
fabrikör en tillhörde inte denna utan ll1unicipalnämnden , 
- yäckte detta först en Yiss tyeksamhet. Sedan .-\.. erbjudit 
sig a tt för elt r elatiyt lit et omnide (nu\·. b ·art. Elefanten) 
betala 15,000 kronor , förs\'ann t \·eksamheten. Och så blev 
samhället ägar e av Länsmansskogen för 22,000 kronor, en 
summa som man på ett enda ar skulle fä in på grustaget, 
vil ket också ingick i områd et, som sträck te sig fr. o. m. 
n uy. Brandstationsparken i väster ner till Angsvägen i 
öster. 

:'Il är köpet yar klart , må lte det ha gå lt upp för munici
palstyreisen, att den med Länsmansskogen kommit på en 
riktig dyrgrip, trots den delYis mycket träskrika marken, 
ett omr åde, som kunde bli synnerligen värdefullt för fram
tida behoy. Förslagets upphoysman visades inte precis 
nagon törrre erkänsla, da man nu YiJle höja köpeskil
lingen för hans tillämnade mark med jämnt dubbelt, eller 
till 30.000 kronor. ~Ian ma inte för undra sig öyer, om fa
brikören inte precis kände sig angenämt öyerraskad öyer 
artighetsgesten. Så h är efter å t kan man vara mUllicipal
s tyr elsen tacksam, för att den ändrade mening. A. be
gärde en betänketid, och d en tiden m~tste man medge yar 
väl anyänd. Ty nu föddes en tanke , som å t eftervärldens 
Kumla korn att be\'ara större delen av Länsmansskogen . 
A. accepterade nämligen municipalstyr elsens pris, dock på 
d et dllkoret att de 30,000 kronorna aysaltes till en fond 
(skogsfonden ), vars avkastning 'kulle användas för sam
hället. Men det stannade inte med 30,000, utan d et blev 
40,000 kronor. A. närde en ön kan , att ståndskogen skulle 
beyaras och att området skull e ordentligt uppsnyggas. 
För att åstadkomma detta, lämnade h an 10,000 kronor till 
alt lika fördelas på västra och östr a delarna om järnYiigen. 
På si'! sätt kommo de båda parkerna till , och tack yare de t
ta initiati\' kom samhället och den bli\'ancle staden a lt i 
de centrala delarna få ett par idyller , som in te minst \-äc
ka främlingens uppmärksamhet. 

Genom samhällets förYir y a v Lånsmansskogen pit å 
fördelaktiga Yillkor erhölls gratismark till såvål yarmbad
bus som brand ta tion och äyenså för tunneln till avlop
pet. Till allt detta kom det ur ekonomisk synpunkt me t 
betydelsefulla: den yäI'defulla grusåsen. Samhäll et fick 
alldeles gratis denna guldgruva, som icke blott tillfört mu
nicipalkassan ansenliga belopp utan dessutom varit oyär
derlig för iordningsställandet ay samhällets gator. För 
fastighetsägarna har det också varit ,en stor tillgang all få 
eLt så fullgotL grus till ett jämförelseyis lågt :pris. Ty 
att d et är ett fullgott grus, därom ger A. de bästa vi tsord , 

A/ät let fället 
att köpa ved till lägsta dagspris, sågad, hug

gen eller kastved, 8 j ö r k- eller 8 a r r ve d samt 

GENGASVED (Ny, modern Hgenoaskap" 

med hög kapac itel finnes) 

Aga Konfektionsfabrik 

inte minst efter de erfarenheter, som framkom vid betong
arbetena på Trystorps säteri. I SOI11l11ar och höst ha stora' 
kvantit eter lever erats till skiffero lj everket vid Kvarntorp, 
vilka lever anser föregingos av noggranna undersökningar 
av specialister, som ocks{t lämnade erkännsamma vit sord 
om grusets kvalitet. 

Norra järnvägsövergångens tillkomst. 
N är järnvägen byggdes, under 1860-talets första år, 

i det då tida skog området blev det inte så lätt för Kumla
bybönderna att komma åt sina skogslotter på västra sidan, 
d it järnvägen skar av förbindelserna med dessa områden . 
Järnvägen byggde d å d en s. k. södra j ärnvägsövergång
en. Denna yar under många ar den enda kommunika
tionsdelen mellan östra och västra delarna av Kumla. Allt 
efter som bebyggelsen fortgick , och industrien fick allt 
större utbredning, bleyo olägenheterna allt större. När 
norra järnvägsöyergången slulligen korn till stånd, var d et 
en frukt av 13 års oförtrutet arbete av fabrikör Andersson. 
Järmägen behövde mark för det beslutade dubbelspåret 
och hade för avsikt att lägga beslag på yägen utefter ba
nan, och mark för ny Yäg skulle expropieras från A. G. 
Ander sons tomter. Järnvägsstyrelsen "ilIe inte erlägga 
några kontanter utan gottgöra genom markbyte, då järn
,-ägen, i likhet med A., ägde mark på östra sidan. Järn
vägsstyrelsens sak sköttes aven kapten G., som vitsordas 
för god förhandlingsvilja. För a ll avstå frå n b erörda 
mark fordrade emellertid A. , att övergången byggdes och 
bekos tades av järnvägen, vilket den gick med p å. 

"är samhället inköp t Li.nsmansskogen, ansåg A. att 
en ordentlig Yäg borde iordningställas öster om den nya 
järnYägsöyer aången. Han gjorde municipalnämndell upp
märksam härpa och trodde, att järnvägen skulle gå med 
på a tt anlägga den, om samhället släppte till ~mark Kämn
den var visst Yillig att släppa lill mark men hyste ingen 
optimism om jänwägens genero"itel. Vid en senare mark
uppgörelse med järnvägen, genomdrev fabrikören sitt för
slag. P,l å sä lt kom jirnviigen a lt bygga denna del av 
den nu\". Drottninggatan. 

Järnvägstunnel hörde också till A:s fr amtidsprojekt. 
Elt flertal kos tnadsberäkningar gjordes, och det dröjde 

rekommenderas 
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Fabrikör och Fru A. G. Andersson 

å tskilligt , innan det blev klart, vad tunneln skulle kosta. 
Första beräkningen löd på inte mindre än 100,000 kr. Se
dan framlades e tt förslag på 70,000 och ett på 50,000 samt 
ännu elt på 40,0000. Samhäll ets del fixerades till 20,000 
kr., som A. \'ar med om a tt insamla på frhillighetens väg. 

En dyrbar väganläggning. 
Fabrikör Andersson var mycket intresserad för alt 

fä en ordentlig väg paral1ellt med järnvägen. Förr fanns 
förutom södra järnvägsövergången endast en smal öyergång 
ö,'er banan i gränsen mellan Kumlaby och Södra i\'Ios. 
En markägare yäster om denna stig hade spärrat d en 
med staket och tagglråd. varför arbetarna nödgades gå 
en längre Yäg yästernt föl' att komma till arbetet. Detta 
kunde ju inte fortgå ~ längden , yarför A. gjorde ansträng
ningar för alt få en ordenLlig Yäg iordnillgsställd fram till 
yTadukten i norr. En öyere nskol11mel e gjordes m ed mark
agaT,en om fr iköp ay mark till y~\g för ,en kostnad av 
1.250 kr. 

A. anlitade nu en duklig person, som lyckades få 
öuiga Il.1arkägare med pä att upplåta mark till en 71.'2 
meters bred Yäg. Denna anlades av fabrikör A. för en 
koslnad ay 12,000 kr. och hade en sträckning från järn
yägsstationen i $löder till \"iadukte;n i /norr. Detta yar 1919. 
Några ar senar gjordes en framställning till vägstyreisen 
alt intaga yägen till allmänt underhåll. Det blev avslag, 
men efter en ny framställning ett par år senar,e lyckade 
det bättre, sedan A. kostat på vägen ytterligare 1,000 kr. 
Vägstyreisen fordrade emellertid e n del ytterligare för
bättringar. A. uppdrog då åt vägstyrelsens entreprenör, 
Aug. Eriksson, att verkställa arbetet. P å så sätt hoppades 
A., att "ägstyreisen skulie godkänna vägen, vilket den ock
så gjorde. 

Den nya vägens, eller, som den numera kallas, Järn
vägsgatans tillkomst fyllde ett verkligt behov som genom
farts"äg i norr och söder väster om järnvägen. Skulle 

man tidigare fara norrut, m åste m an först till södra järn
Yägsö\"ergången o. vidal'e Odengatan-HagendalsYäg~n etc. 

Stadsplanen:- en besvärlig fråga. 

A. yar hen leda mot i utredningskommillen för stads
plan. Det var inte precis nagon sinekur att vara med där. 
Ty man Yisste faktis kt inte yar man skulle börja. Så 
berällar A., att han tillsammans m ed e n annan ledamot 
stegade ut en del gator , SOI11 sedermera godkändes. Som 
sakkunnig hade av kommillen kallats ingenjör Ferd. Eg
gerts, Stockholm. a tt tillsammans med kommilten uppgöra 
stadsplan. Den karta av stadsplanen, som r eproåucera
drs och tillhandahölls allmänheten, bär också hans under
skrift. Den 3 sept. 1926 godkände regeringen de av E. i 
samband med kommitlen uppgjorda »Särskilda bes täm
melseT för stadsplan». Men innan kom mitten hade hunnit 
s[\ långt, hade höga yederbörande mer än en gång a ter
r emitterat är,endet. 'id elt tillfälle hade kommitten gjort 
upp ett förslag, som underställts en framslaende expert 
pil stadsplanefrågor. Det kom tillbaka med ell 60-tal an
l11~irkningar . 

Som samhällels längs la gata yar Dro ttninggata n r edan 
d å. tänkt från Angsvägen, 'i öster till Stene" ,igen i Yii ter. 
Til! Stene\"ägen skulle ocksa Slwh'ägen få ank lly tning. 
Enighet vanns dock inte om \"ågens sträckning vid Fylsta 
skola. En del ville att den skulle sl.ära ·ax sk(J~.()mr.iidcl , 

m edan m an pa motsatt h åll föreslog, att Skolvägen skulle 
fortsätta uteft er skolans södra sida. 

Kommittens uppdrag sträckte sig över en tidrymd av 
fem år. Aven om den nuyarande stadsplanen ej är helt 
fri från krilik, utan en hel del borde h a varit annorlunda, 
f<lr man dock ge kommitlen et t golt b etyg. Hur är det in
te i " åra dagar ? För alt kunna iordnillgs t~illa bara en 
lilen gat tump, krä ,'es årslånga utredningar om marklösen 
etc. 

Ett gott dagsverk.e. 
Under sin langa yerksamhet i Kumla har fabrikör 

Andersson livligt deltagit i att bygga upp samhället. I 
municipalfullmäklige, i nämnder och styrelser har h an 
necllågt e tt väl vitsordat arbeLe. Ty man var mån om att 
få den praktiske och kunnige fabrikören med, då det gällde 
a Lt ordna med frågor ay d e m est skiftande slag. Det var 
framför allt Yatten- och avloppsfrågan, som krävde ätskil
ligt med tid och ekonomiskt sinne. Av dem, som 'hela ti
den var m ed i kommitten och framlade det ' slutgiltiga 
förslaget, är ,endast A. kvar i livet. Men det fanns även 
andra frågor: hälsoYården, torgfrågan, brandväsendet etc., 
som fabrikören i municipalnärnnd och som ledamot av 
kommitteer fick vara med att utreda och föra fram till 
lösning. 

Så nog har fabrikör A. gjort ett gott dagsverke i 'det 
Kumla som gått och förtjänar inte minst erkännande från 
oss, sena tiders barn, som njuta frukterna av hans och: 
andras arbete under uppbyggnads åren. 

N. H. 

Gå in ti ll KULLBERGS, där ordnas saken till allas belåtenhet. Vi ha massor med 
praktiska och välkomna saker att välja på. 
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För Herrarna t. ex.: Skjorta, Sl ips, Underkläder, Pyjamas, Strumpor, Handskar 
Näsdukar m. m. . 
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• ~tatlO'n~-

Jamh.;;!!fl tl!! ~tad 
Rumla samhälles hisloria sammanhänger intimt med 

byggandet ay Mjölby-Rrylbobanan under 1860-talet. När 
banan var fä rdig, och de första tagen började stanna Yid 
<len lilla enYållingsbyggnaden, som yar bade stationshus 
-och postkontor, kom byggnationen alltmer alt koncentrera 
sig till järnYägens närhet. 

Redan i hörjan ay 1880-talet hade omradel vid Rumla 
station blivit så tättbebyggt, att det blev nödvändigt med 
-en byggnads- och brandstadga, yjlken fastställdes av läns
slyr elsen 1885. För att få samhället så r egelbundet byggt 
som möjligt upprättades också en plankarta. Liksom i 
s [t många andra samhällen härskade ett Yisst lå t-gå-sys
'tem och bostaden b\,agdes där det bäst passade ägaren 
:ay tomten. utan hänS)'n till närmaste grannen eller någon 
.annan. :\ian resonerade i många fall som så: »Dom får 
Täl flytta kåken om dom lörs, men sa här' bygger jag i 
alla fall». Följden av ett dylikt byggnadssätt medförde 
en hel del elakartade elds\'ädor. 

Byggnads- och brandstadgan g~tllde till 1899, 'då läns
styrelsen uppdrog <'i t ortens kronofogde alt h;tlla samman
träde med å kOl11munalstämma röstber;Htigade i amh iillet 
för att bringa byggnads- och brandstadgan i övel'ensstäm
melse med den 1898 antagna nya lagen. 

Hälso\'ardsstadgan an togs vid oktobersammantr ädet 
1900 och fastställdes ay länsstyrelsen 1901. 

Municipalsamhället avlöser stations
samhället. 

Just Yid sekelskiftet 1900 upphörde Rumla att vara 
stationsssamhälle. Länsst nelsen förordnade 1 febr. sko
]landlanden P. J. CarlssOl; att yara ord!'. i Kumla munici
palstyr else och inom Rumla municipalsamhälle. Han ut
färdade ocksa kallelse till samhällets första municipal
stämma, som hölls 28 mars. Därvid valdes municipal
:styrelse, som bestod ay 2 personer jämte ordf. Denna 
styr·else höll silt förs ta sammanträde r edan två dagar d är
-efter och utsåg bl. a . till brandchef tand tekniker Aug. Bo
relius och till vice ordf. urmakare Gust. Olsson. Nyårs
afton 1901 tillsattes en hälsovårdsnämnd. 

En svårlöst fråga. 
Den trio. som sålunda valts för att taga det närmaste 

:ansvaret fö r ' det nya samhället, behövde inte söka efter 

Gamla stalionslwsel 

arbetsuppgifter. TYärtom berä ltas det att sammanträde
na oftast pagingo till långt inpå nätlerna. Och del yar ändå 
i den (famla goda tiden, d å man hade så gott om tid. Vat
t e nfr'l~an l \'cks ha nrit den besvärligaste att få nöjaktigt 

<", " 

lös l. Vid ·en extra municipalstäruma den 23 sept. 1901 
fördes frågan fö rst på tal genom all en av samhäll~ts »me~ 

ra framskjutna medlemmar» hade ingivit en skr~v"else, l 
yilken de miserabla vattenförhåJlandena belys les fr an hy
gienisk synpunkt men också ur brandsäker~etssynpun!,t. 
),Samhällen med riklig nttentillgång har yanhgen alt glad
ja sig åt liYskraftiga indiyider, da samhällen Illed r,inga 
vall enlillaån cr har att uPP\'isa motsal en», heter det l en 

:;, <:) . -

skriYelse. Om brandfaran heler det: »Kumla samhalle 
s tar r edlösar e än manget annat gent emol en hotande clds
yada. En bjudande nöd\'ändighet är således att skyndsamt 
tillse all denna brist i å tminstone nagou mån bL' av
hjä11;t». Re ulla le l ay öyerläggningen bley a lt en kon;mitte 
tillsa ltes. Yid oklober slämm an förelag ett förslag fran 
kommillen. Delta innefattade dels uppd~imning ay det 
crenom samhället gående hälsovadliga adoppsdiket i när
heten ay Hagendal 'ka vägen, dels upprensning ay en kä lla 
fl Lars Jonssons mark, yarigenom en vallentillgang på när
mare 11.000 liter pr dygn skulle ulvinnas. Förslaget 
bley före mal för en lang diskussion. Den första kom
millen ad östes ay en 11\' kom mille, trols att, efter yad som 
framaå ay protokollen, 'båda för slagen bragles lill \'erksläl
licrhe~ Och därmed yar man för en lid fr am<ll ifrill1 '" . 
den besYärliga yatl enfr ågan. 

"Kumlasiukan häriade fruktansvärt". 
Det skulle dock inte dröja så många år förrän vat

tenfrägan än en gång skulle bli aktuell. De källor, som 
ftillnos lämnade i aITrnänhet e tt dåligt yatten. Som dricks
yatten 'yar det' on'a' hälsofarligt. Epidemierna aYlöste yar
andra och vid e tt till fä lJ.e n r nästan nrenda samhällsbo 
angri~en av s. k. »Kumlasjukan. , som: yttrade sig) i svår-

Dohlwitz Bokhandel 

Kun11a Tel. 56 

Skrivställ, Ramar, Album, TaYlor, Plånböcker, Porlmonnäer 
Portföljer, Almanackor, Jultidningar, G r a m m o f o n s k i vor 
S t o r t u r y a l ! Skrivunderlägg, Reservoarpennor 

BOKE N BASTA G Å V A N! 
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C. G. Ströms Skofabrik 

artade magkn·ip . De hemsökta vclndades och ängslades 
och befarade, att den eländiga sjukdomen skulle taga 
en ända med försk räckelse. Man var dock inte riktigt 
överens om smittoämnets härkomst. De flesta ansågo 
att det kommit från förorena t vatten, medan andra sköto 
skulden på svagdrickat, som leverer ades av bryggerier 
från olika trakter. 

Epidemierna hade dock det goda med sig, att vat
tenfrågan 1908 å ter aktualiser ades. Då tillsattes en ny 
vattenkommitte med C. W. Ohlin som ordf. övr iga le
damöter voro; C. G. Ström, Gustaf Andersson, Aron Pet
tersson och H. Arbin . I Kumla Julblad för 1939 har 
kommittens ordf. mera utförligt berättat om hur arbe
tet bedrevs och hur detta fick en öyerraskande fram
gång. 

En kommith~ledamot, som behövde 
"fred och stillhet". 

Läser man protokollen från denna tid finner man, 
att yattenledningsfrågan vållade de olika kommitteerna 
å tskilligt huvudbry. Vid ett tillfälle avsade sig en av 
ledamöterna uppdraget, emedan han, trots energiskt arbete 
för alt sammanhålla kommitten till enigt arbete för sam
hällets bästa , ~därvid blivit rätt h årt motsagd». Till 
yttermera visso åberopar han ett läkarutlåtande, »som 
bestämt tillråder annan Yistelseort i fred och stillhet 
för att återvinna hälsa och krafter.» Någon tid efteråt 
hade ännu en tröttnat. ~Ien denna avsägelse avböjdes 
med m ånga sirliga vändningar, vilka utmynna i en Yäd
jan till vederbörande att kvarstå »till dess arbetet nå tt 
sin slutliga fullbordan». "J detta beslut voro fullmäktige 
eniga och tillkännagayo detta genom att samtliga r esa 
sig», h eter det till sist i protokollet. 

Beslutet om anläggning av vatLenledning daterar sig 
till 1912. Då beslöt nämligen municipalstämman att upp
taga ett ·lO-årigt amorteringslån på 60,000 kr., varav 32,000 kr. 
skulle å tgä till vattenledningen och 5.500 kr. till kloak-

Kumla Brandstation 

ledningar. Det ö\Tigt upplånade skulle användas till trot
toarer och jordinköp för ·tadsplanens genomförande. Att 
ombestyra lånets upptagande valdes P. J. Carlsson, A. G. 
Andersson och C. G. Ström. 

I maj 1914 uppdrogs cU A.-B. Sana i . ~Ialmö om 
byggande av ! yattentorn och n edläggande av lednings
nät. Kostnaderna för tornet och närmaste ledningsnät 
skulle uppgå enligt kontrakt till 57,400 kronor. Tor
net skulle vara fär d igt r edan 1 nov. samma , år. Det 
förlägges str ax öster om ,stora landsvägen på samma 
plats där förra året brunnar med gott vatten anlades, 
heter det. i en notis från nämnda år . 

Genom samhällets snabba tillväxt har givetvis vat
tenförbrukningen alltmer stegrats. Detta förhållande, jäm
te de senaste årens torr a somrar, har tvingat fram nya 
åtgärder fr ån yattenledningsstyrelsen fö r att trygga yat
tenbehoyet. under 1940 utfördes flera borrningar, Yilka 
resulter ade i en ny källa med 1,200 minutliter , ,all tså 
ett yärdefullt tillsko tt. Härigenom kan numera en av 
källorna h ällas i r eserv, yilket inte minst "id :större 
eldsyador är ay oskattbart värde. Sammanlagt lämna 
nu källorna omkr. 2,500 minutliJter ,. 

Under åren 1938-39 yerkslå lldes en betydande om
lä<1gning av det stora hm'udaYloppet fr an Köpmanga tans 
södra del-Torget- Trädgardsgatan-DroLtninggatan- Grus
gropen-Kumlacln. ~Iellan Drollninggatan och grusgropen 
ulfördes ett anmärkningsvärt tunnelarbete under Kungs
vägen, som tilldrog sig stort intresse hos allmänheten. 
Rören ligga hä r pa ett djup a\· 12 meter. _-u-betet var 
kostnadsberäknat för 300.000 kronor, men Yid anbuds
gimingen Yisade det sig, alt samhället skulle fa de l ayse
\'ärt billigare utfört. Hela kostnaden uppgick till 205,426: 
kr. Entreprenör yar Aug. Eriksson, Sickels ta, Kumla. 

Samme enu'epenör utför de åren 1940-41 ett r e
ningsyerk å de s. k. Kumlaängarna för en kostnad av 
57,500 kr. Härtill kommer den maskinella utrustningen. 
som ber äknas till 12,500 M:. 

Genom dessa lYenne anUggningar har den segslit-

.. .. 
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na och synnerligen bekymmersamma ad opp f Tågan bli
"it or dnad på ett betryggande säll. Finansieringen har 
i båda fa llen skett genom lån. Tack var e att ,dessa 
upplogs vid lämplig tidpunkt före den senaste yärlds
kalastrofen, är räntesatsen synnerligen låg eller 2,8 0:0. 

32-ljuslampor som gatubelysning. 
Gatubelysningen br agtes på tal vid decembers täm

man 1903, då en koml1litte tillsattes för att utreda frågan. 
Redan dter en månad förelåg ett förslag, som : vann 
stämmans bifall. Detta gick ut på uppsättandet av 'fem 
st. 32-ljuslampor m ed placering utefter slauons- och Ha
gendalska " ägen. Vi senare tiders kumlabor tycka nog, 
alt det yerkar när mast mörkläggning med de fem 32-
ljuslamporna. 

Fyra år därefter yar det någon ljusälskande sam
hällsbo, som ville ha mera ljus. i\Ian beslöt emellertid 
att fortfarande vandra i mörkret, inte därför att " man 
inte ansåg i att ,mera ljus behö,'des, utan därför . att 
enighet ej kunde dnnas hlU'uvida eleklriskt ljus eller 
»Lux» "ore lämpligast för samhället. 

Segelled på Hagendalsvägen. 
Det nya municipalsamhällets gator "oro inte mycket 

att yvas över. Och intresset för alt få dem förbättrade 
yar ganska klent. Till marsstämman 1905 hade dock 
en samhällsbo inkommit med begäran om en gatas iord
llingsslällande. En kommitte ti Il sa t:tes för att utarbeta 
förslaget. 

Denna avstyrkte inköp av jord till ifrågavarande gata 
emedan »en del invid gatorna boende jordägare icke till
räckligl uppska lla fördelarna av gator , varav också följden 
blivit, alt de fordrat så höga pr is för avträdande av mar
ken, alt det ej kunde föranleda något tillstyrkande från 
kommitter ades sida». Dpt blev ingen ny gata. 

Om Hagendalsyägen, . den var som sämst, skriver 
-en samhällsbo omkring 19"10 : »En fr~ .. ". ·.har dock, sta-

Tel. 196 

Hildur Magnussons 
Garnaffär 

Kumla Skofabrik 

den s fäder förgäves gnuggat sina geniknölar för att 
lösa, och det är den kinkiga frågan, vad man skall göra 
med Hagendalska vägen. Atminstone höst och' vär är sör
jan för djup för att man skall kunna tänka på att for t
sätta med kör trafik, och för att öppna segelled behöYde 
den nog ytterligare fördj upas.» 

Så småningom insåg man dock, att samhället inte i 
längden kunde nöja sig med ha galor, som vor o omöjliga 
för trafik. Hjulspåren kunde ibland mäta en halv meter 
och mera. Kär så de första a"loppsJ.edningarna 1910 be
slötos, lyckades den tillsatta kommitten få vederbörande 
fastighetsägare all gå med på upplåtelse av fri mark för 
ledningarnas framdragande. Ett yillkor uppsatte man, och 
delta ,"ar all ledningarna skulle vara nedlagda under 1911. 

Samhället får fullmäktige. 

l\'[unicipaJfullmäktige valdes första gängen i Kumla 1910. 
Ledamöternas antal yoro 10, vartill kommo ordf. o : h v. 
ordf. i municipalstämman samt municipalnänmden, S{l

ledes en grupp på 15 personer. Utom ordf., skohandL P . 
J. Carlsson, bestod ledamöterna av bl. a. följande personer: 
fabrlkörerna \. G. Andersson och C. G. Ström, di p. Aron 
Pettersson, smeden C. W. Ohlin, kas ör Aug. Almblad, 
handl. Gustaf Andersson, kakelugnsmakare C. H. Syensson. 

De försla fullmäk tige faslställde utgifts- och inkomst
staten, som 'gällde 1911 och slutade på en summa av 3.026.20 
med en utdebitering av 50 öre pr bedlln.-krona. I san
ning härliga skattetidel'. Men så fick man inte så mycket 
gjort heller. Municipalsamhällets sista stat (för 19,],1 ) 
slutade på kronor 115.768.18 med en utdeb. av kr. 2.30 pr 
bev.-krona. 

Torget som idrottsplats - men "'inga 
kläder i träden. 

Torghandeln å det nuvarande torget började först 
1909. Det var först efter en omfattande torrläggning, som 
platsen kunde tj äna sitt nya ändamål. Redan 1905 års 
oktoberstämma diskuterade »torrläggningen. . I protokol-

Gör ett besök på 

Alajjlej Oamctbetlnj 

Tel. 65:2. 

orh Ji bl ir s ä k e r t n ö j d. 

Färgn ingar, inpackningar, mallicure, 
make up, kemisk och eleklrisk per
manen\. Brudar klädas. Slöjor, 
diadem och krona u Lhyres. 
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skulle flera vilja draga sitt strå till s tacken, d. Y. s. bidra
ga till utgifterna.» 

ii av Köpnwngatan H agendalsvägen, s['dd från KlIngsvägen 

Ordningen i municipalsamhällets barndom vållade! 
myndigheterna en hel del bekymmer. :'lIan saknade inte 
bara polis ulan även arres tlokal till att förvara dem, som 
efter a tt ha tagit allt för mycket »på tand. och upp,trätt 
bråkigt, ett lämpligt härbärge. ~Iunicipalstyrelsen gjorde 
framställningar till järnvägen för att på dess mark få en ar
r es tlokal uppföreI. Men järnvägen var inte intresserad. 
Bråkmakarna h öllo i r egel till på järnvägens område, 
ochl i dess lokaler hände det ofta a tt inte en hel fönster
ruta, kunde upptäckas efter en lördagsnatts sYirerier. 

let hel,er det, »a tl d å ingen av de j ' Idiskussionen deltagande 
var på det klara med, hur en sådan torrläggning skulle 
ske, blev det dubbla voteringar och en - kommit te. 

Icke mindre än 200 lass grus skulle påföras torget, 
enligt ett fllllm äktigebeslut, »däruti inber äknat vad full
mäktige kan fä gärdsägar en N. N. att påföra». Gårds
ägaren hade n ämligen låtit utköra en del fyllning .på 
torget. Detta förfarande (gjorde torget ännu omöjliga
r e att trafikera, isynnerh et vid r egn. 

Ar et därpä och vid de nya municipalfulIm~lktiges and
r a sammanträde var det åter fråga om torget. Denna 
gång var det inte fråga om någon torrläggning utan 0 111 

bäLtre utnyttjande av torget. Den nybildade Kumla Idro tts
förening tyckte, alt torget var en lämplig idrottsplats och 
försummade inte att delge fullmäktige den:na sin åsikt. Ef
ter en liYlig debatt biföll fullmäktige framställningen, och 
torget uppläts t. v. för idrottstäYlingar, dock under vissa 
villkor. Dessa voro: ungdomarna skull e uppträda städa t 
och hyvsa t, »som det anstår en anständig ungdom '" inte 
hänga kläder i träden Yid torget, fastighets~lgares tomter 
vid torget skulle noga aktas, och sa yal' det » trängeligen 
förbjudet att med otidigheter störa förbipasserande». 

Lika bra gick det inte för de politiska.,föreningar, 
som ville ha torget upplåte t för föredrag. Det blev blankt 
avslag. Den första förening, som lär ha få tt all\"änt torget, 
var Frälsningsarmen. 

Bör ett samhälle v ara utan polis? 
En signatur Nicke fr ågar i iCn örebro tidning i april 

1901: »Bör ett samhälle, som är så bebyggt och som 
redan stigit så högt i civilisationen att där finns hotell. 
med »ölförsäljning» vara utan polis ? Mängen tycker att 
en polis ej skulle ha mycket att göra här, bara att · gå 
på gatorna, men det vore säkerligen bra om en sådan 
funnes. De personer, som äro nyktr a och ordentliga, 
kunde då m~lllgen gång slippa bli gener ade av sådana, 
som ännu stå i h edendomens okunnighet om att alko
holen är e tt gift. Om det llLl vor e så, alt polisen finge för. 
litet a tt göra, kunde flera sysslor fö renas med befattningen , 
såsom t. ex. att bära ut brev och notiser. Jag tror della 
skulle hälsas med tillfr,edss tä llelse a\" a llmänheten och 

- , 
_NGmD 

kval itetsmärket för DAMSKO DON 
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Arrestlokal mitt på torget? 
1911 väckte s ta tionskarl H. Olsson förslag om alt å t

gärder skull e vidtagas fÖl- ordningens upprä tthallande inom 
samhället. :'IIunicipalfullmiik lige voro inte först h ågade 
at t satsa något till en särskild ordningspolis för samhället 
utan vill e hemställa till kommunen, att den vid val av 
fjärd ingsman skulle ordna sa alt denne mo t erhållande av 
bäLtre lön, skulle svar a för ordningen i s.a:mhället. Frågan 
löstes emellertid på så sätt, att samhället fick sin ordnings
polis. 

Vid ,en extra municipalstämma 1912 behandlades ånyo 
arr estbygget. Från statens järnvägars dis triktsför val tning 
hade inkommit en skrive lse, \'ari utlovades upplå tande av 
mark å järnvägens murade men under förutsättning, att 
samhället ensamt skulle bygga och för framtiden under
hålla arr estlokal. Slämman avslog emellertid della er
bjudande men 'förklarade sig vilja: d eltaga med halva 
kostnaden vid ev. uppförande av arrestlokal. 

Arrestbygge t utyecklade sig långsamt men en kom
mitte \'ar dock ± arblete, som 1915 överlämnade inte mind
r e än trenne försl ag till fullmäktige, som med stor majori
te t antog ett förslag att uppföra en kombinerad arrest 
och brandstation med slang torn mitt på torget. Beslu
tet överklagades hos län styrelsen, som ä \"en upphävde 
detsamma. Fullmäktige beslöt också tre månader däref
ter att upphä\'a beslutet och alt bygga arrest <l \'attentorns
tomten. Den eller de, som ö\'erklagade det första beslu
tet, förtj änar stadens tacksamhet för att den hotande van
daliseringen a\" torget an-ärjdes. 

En blygsam stat. 
Det nya municipalsamhällets första ulgifts- och in

komststat, gällande 1901, hade följande utseende : 

Inkomster: 

Uttaxering ii 8,000 fyrl,! a 3 , öre .. ....... . Kr. 240.-

r..: tgifter: 

Tryckn. a\' brand- och byggnadsordning Kr. 10·1.-
» av debetsedlar .......... .. .. .. . 20.-

Oförutsedda utgifter ..... ... .... .. .. .. .. .. ...... 116.- 240.-

1940 uppgick kassaomsäLtn. till ej mindre än 393.042.53 
förutom E h erkets 83.760.68 

KONRAD ANDERSSON A/B 

KU M LA 
Telefon 720 



2n ji'lma. 

mej lOO-d'lifa. 

t'la.Jitione'l 

4'1: 1839 b.örja~e fade.m till firmans grundare 
Sill tlllverknmg av skor för avsalu, 

och från delta år kan alltså firmans anor räknas. 

Gammal yrkesskicklighet och den moderna tidens 

förstklassiga maskinella utrustning ha samverkat att 

hos A. G. Andersson framställa skor som ifråga om 

kvalitet och utförande stå i särklass. Alltjämt följes 

firmans ständiga huvudvillkor vid skotillverkningen: 

Bra passform 

Gott utförande 
Bästa material 

En granskning . 
ger vid handen 
-- ett i minsta detalj mo
dernt kvalitetsarbete, där 
stil och kvalitet är mått
stocken. AGA-märket är 
borgen för g o d, s ve n s k 
konfektion. 

A.-B. AGA KONFEKTION 
RUMLA 

Båtl€ U nff 
~clz (jammal 

Tel. 87 

KVAUTET A§.A PASS;OIl/'f 

~I\\% 

Skor som passa både foten och 
kassan, var finns de om inte i 
SKOCENTRALEN - affären 
med det sLora lin-alet för både 
ung 0_ gammal. Stor sort. Tofflor. 
Köp därför Eder fotbeklädnad i 

S k O C e n tf a l e n 

Matfrågan 
lill JUL ordnar sig både billigt 

och bra om inköpen göras hos 

/Je " 'Z Kumla 
,l-lfnfllj ~ Hallsberg 

RUMLA TRYCKERI 
- när det gä ll er TI1YCI-'ISAKER i 

A. G. Andersson A.-B. 2unJ6e'lfj 
Tel. 78 

Skofabrik, Rumla Atelje och Fotomagasin 
Utför och försäljer allt fotografiskt 
Moderna ramar i största sortering 
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C. A. Jonssons 

Skofabrik A.-B. rekommenderar sina tillverkningar av: 

Mansskodon Varumärken EXCELLENT o. NAPOLEON 

Damskodon Varumärke GRANDE55A 

Skidkänga Varumärke S:t MORITZ 

EKMAN, HAGLUND & (:0 

Telefoner 

3,36,396 

Olsson & Rosen 
Skofabrik 

försäljer från lager för skotillverkning 

erforderliga materialier såsom: 

Läder, Skinn, Skofoder, Silke, 

Sygarn, Skosnören, Tryckspännen, 

Gummiklackar m. m. 

Specialfabrik för tillverkning av högklas

siga, eleganta och moderna Mc Kay och 

randsydda D a m s k o d o n 

ö P l-SK OTÄCKE 
Patents 

är det moderna inneremballaget i skokar

tonger, som numera användes i stället för 

det förut brukade silkespapperet. 

Tillverkare: A.-B. A U G. H O LM B E R G, OREBRO 

KUMLA JULBLAD är utförd å KUMLA TRYCKERI 



Kumla Brandstation 

tillkom 1927 och uppfördes av byggmäst. Evert 

Johansson för en kostnad av c:a 23,000 kronor. 

Den r elaliyt stora byggnaden räknade man med 

skulle Yara tillfyllest åtminslone elt 30-tal år 

framåt, men redan efter 15 år är tillbyggnad 

högst ak tuellt. Vid brandstalionens invigning 
nämnda år inrymdes där 2 handdragna red
skapskärror, medan f. n . 3 brandbilar och 2 
bogserbara mo torsprutor utgöra en förnämlig 
1~llgång i kampen mol den »röda hanell». Den 
försla brandbilen inköptes 1928 från Tidaholm, 
med inbyggd molorspruta på 1000 min.-l. kap. 
Samma år inmont. också brand te legrafen med 10 
brandskåp och 36 alarmklockor. 1932 -erhöll 
brandstationen en värdefull tillökning tack vare 
Kumla brandstodsbolag. Då inköpte nämligen 
bolaget en fullt utrustad brandbil samt bog-
serhar motorspruta på 800 min.-l. Två år se-
nare beslöt bolaget byta ut bilen mot en större heltäckt 
3-tons Dodge-chassi. För luftskyddets räkning inköpte KUI11-

Ja kommun 1940 en motorspruta med en kapacitet av 1200 
min .-J. jämte en del annan ~aterial. Den sista stora tillök
ningen av brandmateri!el har skett i sOIIl;mar i och med 
inköpet aven s. k. ptegbil för 13,000 kr. , till stor deLinsam
lad på friYillighetens Yäg. Den är byggd på ett 21/2 tons 
Chevrolet-chassi med plats för 11 personer och är icke 
mindre än 18 meter, byggd av stål. 

Den förste brandchefen i Kumla var tandteknikern 
Aug. Borelius. Redan långt efter sekelskiftet var det då
ligt beställt med brandskyddet. Den allmänna brandkå
r en utgjorde yisserligen 500 man, men av brandredskap. 
fanns inle så mycket. Allt vad man hade att r äkna med, 
var egentligen några handdrivna sprutor för fyra eller 
sex man. Brandslangar fanns inte och inte heller brand
poster. För vatteIrlorslingen användes särskilda vatten
kärror, vilka kördes fram till brandplatsen och tömdes 
i stora kar. Under åren 1916-1926 förvarades den be
fintliga brandmateria1en i lvå s. k. brandbodar, en vid 
torget och en vid Nygatan-Parkgatan. 

Det var först sedan byggmästare Carl Lind 1914 blivit 
brandchef och samhället fålt sin vattenledningsfråga lyck
ligen löst, som brandskyddet ägnades mera intresse. 

På hösten 1916 bildades elitbrandkåren och har så
ledes nu ägt bestånd i. 25 år . Kår ens första chefer blevo 
E . H. \\Tiren och O. L. Giilberg, och antalet brandmän be
stämdes till 20. Carl Lind tjänstgjorde i icke mindre än 
20 år eller till 1934, då han tilldelades Svenska Brandkå
rernas Riksförbunds medalj för lång och trogen tjänst. 
Han efterträddes av Tore Lundin, vid vars frånfälle 1936 
utsågs den nuvarande brandchefen Alex Ander sson. 

Elitbrandkårens 25-årsjubileum firades bl. a. med en 
ståtlig uppYisning på Kumla torg den 28 sept. i närvaro 
av 1,500 personer. Dänid överlämnades Sveriges brand
kårers förtjänstmedalj till brandchefen Alex Andersson 

I v:le.1.e.t 
1I'J1.e.rtv:lap, lig s01ak.· . /:J J, od person 

bör vittna 001 g 

Kl/mia "armbadhus Sundberg. 

samt till f. v. brandchefen Axel Norell , som äyen tilldelades 
Städernas allm. brandstodsbolags förtjänstmedalj. 

Kumla stad kan påstås vara väl rustad med ett fullt 
modernt brandväsende. För närnu'ande arbetar en kom
mille med utredning om en särskild industribrandkår, vars 
uppgift skulle vara att skapa ett så effekti\tluftskydd som 
möjligt. Ett förslag, som framkom vid e tt förberedande 
sammanträde, innebar att kåren skulle omfatta 32 man, 
uppdelad i h·enne avdelningar. Den skulle utrustas med 
4 motorsprutor, 2,.JOO m. slangrullar och 4 slangkärror. 
Kostnaden var beräknad till 40,000 kronor. 

Värdet av Kumla br andväsende var vid kårens bör
jan 1916 700 kronor och utgör f. n. 90,000 kr. 

Emellertid lider Kumla br andstation av trångboddhet, 
som d en nya sladen på ett eller annat sätt måste avhjälpa. 

Kumla Varmbadhus. 

När de sanitära förh ållandena i: och med valten- och 
avloppsfrågornas lyckliga lösning blivit avsevärt förbättra
de, återstod det för främjarna av ett sunt släkte ett öns
kemål: ett varmbadhus. l\Iunicipalsamhäl1ets kassa var 
denna tid så ansträngd, alt härifrån kunde inga anslag 
väntas, tr ots det behjärtansYii rda ändamålet. Badmöjlig
heterna voro ganska begränsade. Sommartiden hade man 
Stene Brunn, och för ungdomarna fanns ju tillfälle till 
kallbad i Hultsjön ,eller Tisaren, även om det inte kunde 
bliva fråga om dagliga dopp. Vintertiden däremot måste 
det bli en stadsresa till Örebro varmbadhus, och det blev 
givetvis ett dyrt bad, ty tågresan var förr inte sa billig 
som i våra dagar. 

Tack vare trenne frikostiga donatorer fick emellertid 
Kumla sitt egna varmbadhus hastigare än någon kunnat 
drömma om. Fabrikörerna C. A. Jonsson o. Carl Nilsson samt 
grosshandlare Erik Olsson satsade nämligen tillsamman 
25,000 kronor för ett varmbadhus. I maj 1923 påbörjades 

Använd därför 

SVENSKT ANTIKPRESSAT PAPPER 
SVENSK T DIPLOMA T PAPPER 
SVENSKT HAMRAT PAPPER 
SVENSKT LINNEPRESSAT PAPPER 
Efterfråga dessa förnämliga kvaliteter hos Eder Bok- eller 
Pappershandlare 

I parti från JOHNSON HILL A/B - OREBRO PAPPERSVARUFABRIK 
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Kona järnväg:, övergången efler höstens ulvi:lgn ing 

arbelel med byggnaden, SOlTl också finansi erades genom 
den a\' 111unicipalfulImäktige beslutade nöj esska tten. 

Badfrekvensen \'isade r edan från början bra r esultat. 
Särskilt \'ar detta förh ållandet med badstua\'delningen , 
som r edan påföljande ~Ir utbyggdes. 1935 skedde Mer en 
tillbyggnad. Under 1940 sen erades inte mindre än 1.1,295 
badstubad . Därtill komma alla de skolbad, som bekostas 
a\' skol t)Telsen. Karbaden uppgick under 1940 till 1,422, 
\'ilket visar alt nago t större intresse ty\'ärr ej finnes för 
denna badform . De! ta far bl. a. sin förklaring i idet för 
h ållandet, att numera. i så go tt som alla liybyggnader in
r edas badrum. 

Varmbadhuset har emellertid fyllt och fyller alltjämt 
ett stort behov för ett gott hälso tills tänd. Sedan många 
å r har varmbadhuset understötts med årligt anslag fr än 
Kumla kommun, först med 1,000 kr .' och under de enare 
å r en 2,000 kronor. 

Elektrisk energi 

fick samhället första gången 1904. Kraften levererades 
från Backa Kraftverk i Kvistbro. Efterfrågan ökade allt
mer , men d å nämnda kraftverks leveransförmåga var 
starkt begränsad , nödgades man söka ener gi på annat hålL 
Genom ini tiali\' a\' fabrikör A. G. Andersson började 1908 
Gullspångskraften bliva disponibel i Kumla, fa~än det 
dröjde åtskilliga år innan di tributionen från Backa helt 
upphörde. 

Sedan många år hade ansträngningar gjorts .för att få 
till stånd ett· halvko~munalt eller helt kommunalt elek
tricitetsver k. Underhandlingar pågingo flera år med 'Kum
la Elektr. AB. för att förmå detta bqlag att överlåta dis
tr ibutionen av all elektrisk energi inom Kumlaområdet på 
ett samhällets eget verk. Först 1937 kröntes dessa under
handlingar med framgång, såtillvida att bolaget överlät 
alla ledningar på samhället omedelbart men huvudstationen 
förs l med ingången a\' 195 2. Den kommitte, som till sist 
lyckades få fram den successiva lösningen av den för sam-
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Skjorta och Slips är en praktisk och 

alltid välkommen Julklapp för en herre 

~\ () IIBIIEIIRf7S 
K UML A Tel. 627 

hället så vitala f rågan bestod av: Byråföreståndare Man
fred, Johansson, ordf., grosshandl. Henning Haglund, dir. 
J. W. Johanson, disponent Einar Ström och fabrikör Carl 
Nilsson. Som förlikningsman mellan parterna tjänstgjor
de ing. Arth. ~Ioberg, Orebro. 

Nedanstående uppställning ' över första ' (1937) 9ch se
naste åre ts (1940) omsättningssiffror för elverket visar 
en b etydande ökning för all , slags förbrukning 

Antal Max. ' Energi-
tariffenh. effekt.' omsättn. 

st. j;,w kWh 
1937 
1940 

11,010 687 1,646:945 
12,127 846 2,531:685 

Ökning 1,117 159 884,740 
10,t Oja 23,1 % 53,7 % 

De högst t~xerade 
vid sekelskiftet voro följ ande : 
P . J. och C. A. Carlsson 
Joh. Andersson &: C:o .. , .... 
Inspektor C. G. R. Roos 
C. A. Fosselius .. ........ .. . 
YxhuHs Stenhuggeri A.-B. 
L. O. Larsson, Aby 
Lars \ndcr sson, Kum.la by . 
Skohandl. Ad. Larsson, S. Mos 
A. P. Falk .. .. ... .... , .. 
E. Adlers, Yxhult 

Kumla 

8,0'00.-
7.000. -
3.318.-
3.000.-

36.000.-
10.000.-
6.200.-
6.000.-
4.376.-
3.700.-
3.471.-
3.400.-

A. Velin, Länsmansg. 
Bildhugg. Englund, Yxhult · 
E. ~'lannerfelt, Säbylund 
Verkm. H. Ruhlin, Hällabl'. 
Förrådsförv. C. Lundh 
Bryggare \. Johansson 

..... .... ...... 3.200.
.... 2.700.-

2.594.-
2.500.-

Aret därpå hade P. J. Carlssons personliga 
stigit till 60.000 kr . och firInans till 20,000 kr. 

inkomst 

Första bokhandeln i Kumla 
daterar sig från 1 nov. 1901, då köpman Carl 'Persson 
startade Kumla Bok- &: Pappershandel, vilken numera 
innehaves av bokhandlare Algot Dohlwitz. 

Intet gehör för kumlabornas 
önskningar. 

Vid municipalstämman i sept. 1901 beslöts, att hos 
generalpos tstyrelsen begära pos tkontors inrä ltande i Kum
~a och utsågs till att föra frågan inför styrelsen P. J . Carls
son, Gust. Andersson. och A. Bor elius. .h en beslöts att 
hos järnvägsstyrelsen begära att alla tåg, som passera 
Kumla,' finge stanna därstädes. Som skäl för inr ältande 
av posLkontor anföres den stora posttr afiken och att fri
märken för 7,000 kr. årligen säljes. Gener alpoststyrelsen 
förkl2r ade dock alt f. n. inget a\'seende kan fäs Las vid 
kumlabornas önskningar. 

Det blir 
en bra 
Jul 

även i år tack vare vårt goda lager av 

ransonerade och icke ransonerade varor. 

Specerier. Julfisk, Konserver. Julgoller 
av olika slag 

LÄMPLIGA JULKLAPPAR ? 

E.ric E.ricsson, Kumla 
Tel. 398, 499 Filial i Sannahed, Tel. 402 



Rumlaiter på vintersemester 

V ällistefjället • 

1 Av Nils Helander 

))1 Trillevallen för man inte mlgot 
mondänt liv, man dansar visserligen 
ib land, men -slocknar för det mesta rätt 
snart för alt vara klaJr i 1id till nästa 
dags långa skidturer. )) 

Torsten Boberg. 

Tästa station Undersaker l ropar konduktören ut 
i den 1rånga son-agnskorridoren, där ett lag målade gö te
borgskor do!piner a i konversationen om skidans förlo 
yade land. 

Vi plocka fram värt gepäck för avstigning. Det ser 
kallt ut därute ij de stor a vidderna, men vi iiro glada 
över snömängden, som inte var så värst hemm.a i Rumla. 

På statioJlen '1räffa vi en bekant ))Trillevallare». Det 
är chauffören, som förra vintern försåg oss med fär ska 
stockholmsti dningar, när det finsk-r yska kriget var som 
m es t spännande. Det är mänga, som ska till Trillevallen 
i dag. Vår chaufför skakar på huvudet och börjar att 
prata om att dela upp oss för tvenne r esor . 

- Ni, som kommer söderifrån, har ingen aning om, 
vad det vill säga a tt köra gengasbi1i i den här terrängen. 
En halv mil hårifrån har Yi en backe, som bil.en på inga 
v.illkor orkar upp för, om ni ska med allihop. 

Termometern visar minus 30 grader, så vi lyssna in
te pä vår pessimistiske vän utan h äva oss upp i hans 
rymliga hil , som snart är fylld till bristningsgräns·en. 
Vår vän Yid r a ll en är all tj ämt på dåligt hum;ör. Så 
mycket bällre är humöret hos turisterna, som försöka 
muntra upp honom på alla sätt b l. a . med att lova honom 
.att samt och synnerligen hjälpa b ilen upp för backen. 
Men det behövdes inte, ty motorn arbetade som aldrig förr, 
klarade fint sin svåra uppgift och överraskade sin tvi
yelsjuke h erre. 

)) Trillevallens Hotell och Turiststation» ligger c:a 10 
km. från Undersåkers station vid foten av det vackra Väl
listefjället. Innehavare är den inte minst i våra bygder 
kände författaren och föreläsaren To rsten Boberg och 
hans norskfödda maka. Valet av denna plats för turist
stationen har inte skett på en slump. Tvärtom har den 
kände fjällkänllaren gjort ingående undersökningar med 
noggranna temperaturmätningar, innan han bestämde sig 
för Trillevallens fäbodvall. Härvid framgick , att klima
tet var det bästa tänkbara med en temperatur, som kunde 
vara ända till 10 grader mildare ~in d et endast en mil av~ 
l ägsna Undersakers. Själva hade Yi tillfälle att kontrol-

ler a dett.a under dr första dag. Termometern på stations
huset i Under su ker visar 30 minusgr ., medan Tril levallen 
blo lt hade 21 gr . Så kallt är d~ t dock inte .ofta. Vp.der 
vårt besök uppgick medeltemperaturen till blott 11 gr., 
vilket känns som ungefär 5 g r . hemma på närkesslätten. 

Sedan vi hälsats välkomna av värdskapet och ätit oss 
grundligt mä tta av den goda husmanskosten , tövar det 
inle länge, förrän skidorna spånnas pö'!. Så bär d et iväg 
i det mäktiga skogsområdet, som förres ten på trenne si-
dor omger huvudöyggnaden. . 

Trillevallens ägar e har gjort mycket för att bereda 
gästerna omväxlande skidleder . Nog har man minst ett 
dussin olika turer att välja på, vilka alla äro väl märkta 
i synliga färger. Det är m ånga gånger en upplevelse, som 
man länge minnes, att under solig vinterdag skida fram 
uteft er de slingrande skogslederna med sina tjusande ut
förslöpor. Här finns det möjligheter för allt slags skid
kunnande. Ett spår har man döpt till »invalidspåre1» för 
dess förmåga att mjuka upp stelnade leder. Antingen 
man väljer det gula, gröna, lila eller röda spåret~ för !.att 
nämna någr a av deras namn, så blir man snart betagen 
i naturens förtrollning. En göteborgare, som sett mycket 
av besjungna turistorter i såväl utlandet som här hemma, 
och som i 'vanliga fall har ett rikt ordförråd, blir nästan 

Trillevallen, huvudbyggnaden 

Rumla Cementvaru-& Til/verlw l' DC" /'iirsä /jcr: 

Maskinstampade beLongrör, guIYert, llrunns
ringa r, Rördeiar, Cementslen, Planslen, IvIur
och Putsbruk m. m. 

Byggnad smateri alaffär 
Olof Wiren Tel. 252, Bostaden 224 

Byg~nadsmateriaJ, al/a slag: 

Cement, Takpapp, Taktegel, Sisalkraftpapp, 
Heveteringsmattor, Idealmattor, Gjutedrev, 
Tjärdrev, gakelplattor, Isoleringsämnen, Ma
sonile, Ankarboard, Eternit, Plywood, Golv
platto r, Golvmassa 111 . 111 . 
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stum, då han skall i ord ge uttryck för vad han känner. 
Men man ser på honom, att han är en förälskad Trille
yallare. 

Det är ··sällan man får se så m.lnga fäbodvallar, som 
i dessa trakter. De utgöra oftast rastställen för skidturer
na. Stugorna äro i 'regel försedda med eldstad och tjäna 
som tillflyktsort, när kung Bores lynne plötsligt mörknar. 

Varje dag ordnas med geme:nsam skidtur på c:a 
13- 18 km. Då är så gott S0111 alla gästerna med. Under 
skidintendent »Leifs» befäl glider den stora karayanen 
bort · i 'djupa skogen, många ganger i ;elen ospårade terräJ.1g
en. Är yooret lugnt och soligt, går turen upp mot Välliste
fjällets branter. Då kan man få fresta krafterna, men d en 
sympatiske ledaren h~lller god kontakt med alla deltagarna 
och ser till, att ingen blir efter. Rutschningen ner frän 
fjället kan ofta bli dagens sensation, både nöjsamt och 
vågsamt. Klarar man inte den hastiga farten , är det 
bara att kasta sig i den meterdjupa snön, som välkom
nar med den mjukaste famn, som bjudas kan. Signaturen 
glömmer inte så lätt, hur han beredde vännen »Leif»· 
ett riktigt galt skratt, när han klarade en svår backe men 
just nedanför körde in) ii ,en snövall och slog frivolter med 
skidor och allt. Även sådant hör till det nöjsamma och 
sensationella. 

Senioren bland gästerna, en dam på mer än 60 vårar, 
väcker allmän beundran för si tt sätt a lt bemästra skidan. 
För henne Lycks det inte vara någon stor sak alt skida 
upp till toppen av Välliste och med samma spänst störta 
ner för fjällbranterna. En pigg stockholmska har svårt 
att klara de slingrande utförslöporna, men hennes humör 
är alltid prima, inte minst d å hon tumlar om': i snömas
sorna och läpparna å terfå sin naturliga färg. 

P'eder Eriksson, skidlärar'n, är känd vida omkring 
för sin skicklighet. Kring honom i slalombacken är det 
allLid gott om unga och gamla, som ännu har mycket att 
lära för att riktigt kunna njuta av skidåkningens m8nga 
finesser. 

Det faller ofta snö på dessa breddgrader. Särskilt på 
kvällar och nätter. Förtjusande vackert är att se de 
stora flingorna falla i den täta skogen, fön-andlande den
na till den sagans trollskog, S0111 majn läste om i barna
åren, men som nu är en verklighet på denna underbara 
TrilleyalL En sådan kväll samlas gästerna till en extra 
skidtur lill landet n.l gonsta'ns. Under facklor och sång 
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med skidledningen i 1.äte~l glider ett långt tåg bort i ; Yin
terb·ällen. Snart ser man ett starkt ljus i fjärran: SI;:o
gen brinner. Så illa är det inte. Det är deL flammande 
bålet, länt för att värma sig och för att hå lla ,undan 
onda makter och vilda d jur. Men just som tystnaden 
känns som mäktigast , höres hemska vargtjut med korta 
mellanru111. Facklorna lysa allt mindre under hemfär
den, men vargtjuten tilltar. En och annan känner det 
kusligt. Men vid hemkomsten viskas det här och var 
om, alt det yar värden, Torsten Boberg, som agerat varg. 
l\Ian hade sett honom på skidor men saknat honom Yid 
bålet. ... 

Som vanligt på turistorlerna dominerar det täcka kö
net, en tendens som säkert inte kommer att ~lI1dras, då 
konlorsfolket alltmera får sin semester uppdelad på vin
ter som sommar. 

Den härliga lufLen häruppe verkar sä, alt man även 
efter den mest ansträngande skidtur snart k ,-ll1n er sig 
pigg. Därför har framför allt ungdomarna :HskiJligt ·med 
krafter kvar till en s\·ängom under kvällstimmarna. Min 
kamrat och jag föredroga' att i samlingssalen lyssna tiII 
radion eller fördjupa os.s i tidnings- och bokläsning. Men 
damerna, som saknade kavaljerer, tyckte att vi var ett pal~ 
underliga djur, som varken dansade eller spelade bridge. 

Det råder en ständig cirkulation av gäster. Upp
brottet från Trillevallen sker mestadels på kvällen. Då. 
samlas gästerna en corps vid bitarna eller slädarna för 
att hurra iväg·· kamraterna. D[l kan det kännas yemodigt 
att lämna kära vänner , och en och annan av damerna 
kämpa för alt tillbakahålla l:il·31·na. Ty i"lven p[l Trille
yallen händer det, att ett hjärta mött ett annat hjärta. 

Trillevallen är inte blott det högst belägna hotellet i 
Jämtland (700 m. ö. hayet ) utan tillika det, som haft den 
största framgång. Det är nu jämt två ar sedan anlägg
ningen öppnades för allmänheten. Redan från starten nr 
det fullbelag t, medan de gamla yälkända platserna' i Un
dersåker och Are hade det klent med gäster. Sedan dess. 
har efterfrågan på rum stigit i sådan grad, att man måste 
beställa mycket tidigt för att få ett jakande svar. Dess 
ch31'manta värdskap har redan samlat tusentals vänner, 
som ingenting hellre önska än att få komma åter. Ty för 
dem alla har, som det står i gästboken, »Trillevallen bli
Yil Yår längtans arvedeL» 

255 E I NAR W I G R E L L, KUMLA 

36 



Bernhard Nordh 

»Julbladets » redaktör har bett mig att nedskrin 
n ågra minn:en från Kumla. Men finns det några 
minnen ? AJo, en hel del, fasl dessa rader kanske 
jnte komma aU utgöra beviset. Sina minnen kan 
man sannerligen inte pyssla om på det r ätta sättet 
jett brev. 

De t är min avsikt att någon gång framlägga en 
roman med motiv från Säbylund och Kumla. Den 
hade säkert legat i tryck r edan till denna jul, om 
jnte kriget bokstavligt talat slagit pennan ur mina 
händer och i stället lagt ffi t ett beredskapsgevär . 
Jag tar mig friheten att fres ta Edert minne. Kom
mer Ni ihåg gamla baracken i Säbylund ? Här är 
den. J ag citerar ett avsnitt ur den kommande ro
manen. 

»Baracken vid Hedeby mosse låg strax intill 
landsvägen, en grå byggnad med gardinlösa fönster , 
sneda dörrar och halvmurkna trappsteg. Det hade 
varit fråga om att riva baracken och bygga en ny 
men det var som om bolagsledningen inte kunde 
komma sig för, och eftersom ingen hälsovårdsnämnd 
dök ned på eländet, stod baracken ganska stadigt 
trots vägglössens och r åtlornas l örenade ansträng
ningar. 

Ortsbefolkningen hade inga höga tankar om ba
racken. Ä ven under vintern, när dörrarna voro lås
la och fönsterna tillbommade med kraftiga luckor, 
kastade man vid förbifart en skygg blick mot barac
k,en. Det var som om man fruktade, att , något 
obekant yilddjur plötsligt skulle störta fram från 
buskskogen på andra sidan huset. Under den tid 
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på året, då barackens dörrar för det mes ta slodo 
på vid gay el yar befo lkningen änn u mera på sin 
yakt. Flickorna stirrade stelt r akt fram och tram
pade på allt de förmådde för att snarast komma ifrån 
det farliga grannskapet, och inte heller männen 
funno det r ådligt att åka sakta, om det på gräspla
nen utanför baracken låg ett dussin ka rlar, tillhö
rande den grupp människor, som de vägrade att 
kalla hederligt folk. 

Baracken hade tre rum, och det mellersta hade 
dörren och två fönster vända mot landsvägen . På 
andra sidan fanns ett tredJe fönster, som under som
maren stod öppet mest både dag och na tt. Utanför 
fönstret låg en snårskog av martallar och björk
buskar, ett hemYisl för en kviltrande skara småfåglar, 
som denna förmiddag trafikerade fönsteröppningen 
lika obesvärat som under tidiga morgontimmar , då 
deras kvitter ackompanjerades av tunga snarkningar 
från mer eller mindre skäggiga ansiklen. 

Mitt på rummets golv stod e tt bord, bestående 
ay två fönsterluckor , lagda över en uppres t silltunna. 
På bordet lågo brödpaket, mjöl- och grynpåsar, 
korv, margarin, socker, kaffe, fruktsoppa, pannkaks
bitar . .. ja, kort sagt allt, som tillhörde skafferi och 
matbord för ett halvt tjog karlar, som yar och en 
lagade sin mat. 

Småfåglarna gjorde rikliga skördar i della para
dis, hackade ulan minsta möda sönder margarin
papper, smakade på pannkakorna, pickade i sig gryn 
och mådde gott .. . j) 

J a, i denna barack intog jag en dag miltrumme ts 
trettonde sovplats. Ett olyckstal? Visst inte l Utan 
baracken och min tid i Kumla skulle jag knappast 
vara den jag är. 

Här började alltså min bekantskap med Närke, 
och det är möjligt, att jag i dag skulle ta ett litet, 
lite t ofrivilligt baksteg, om jag ställdes inför ba
radens »matbord». Vad var vems i denna hopplösa 
röra? De t var i 'början inte så lätt att r eda ut, och 
äy'en sedan man blivit hemtam, var det mest instink
ten, som fick avgöra vilken påse man hade rätt till. 
Att sitta o ch äta vid ett s. k dukat bord kom givet
vis inte ifråga. Det fanns inle ett ämne till stol 
i baracken. Det var att slå sig ned i »slafen» eller 
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också alt med pannor och kastruller cvakuera till 
barackens närmaste omgivningar. 

Av kamraterna från gamla baracken minns jag 
med en särskild känsla två bröder från Avesta, 
e tt par präktiga pojkar, som kommit lill Säbylund 
så gott som direkt från orge. Under sensomma
ren kom en kraftig värmlänning till baracken, och 
om inga större förändringar skett det senaste året, 
så är han anställd vid torvmossen än i dag, gift med 
en flicka från I skofabrikerna, innehayare av e tt 
torp och vad till et t sådant hör av kor, s,"in och 
höns. Ett gott kamratskap : var en absolut nödig 
förutsättning för alt det över huvud taget skulle gå 
alt vistas i baracken. Tänk på »malbordet »! 

Nå, det blev vinter och vår igen, och på grund 
av omständigheler , varom jag inte här sk3. orda, 
stod jag en dag åter utanför den gamla grå barac
ken, vars tillbommade dörrar och fönster tydde på, 
alt jag var årets första flyttfågel. Från denna dag 
började min egentliga Kumlavistelse, som oaybru
tet kom at t vara i fyra år. 

På eftersommaren detta år blev den nya ba
racken färdig. Den var uppförd i ,en stGr grusgrop, 
skymd för alla nyfikna blickar .. , ett rikligt Ull

derverk av undangömd ensamhet. Ett par nygif
ta kunde inte ha varit mera ivriga än vi, då vi toge. 
den nya bostaden i besittning. Vi köpte gardiner, 
satte krukväxter i fönsterna, gjorde »otlomaner» av 
plankbitar från bygget, slGgo ihop bGrd och pallar, 
köpte sockerlådor, som fÖrYandlacI.es till skåp, upp
piffade m ed draperier av färggrant bomullstyg. Vår 
hemkänsla räckte även till för ett ordnande utom
hus" För att skilja ' »gårdsplanen » från grustaget 
forslade vi ned matjord och planterade en häck 
hallGnbuskar. Framför södra trappan placerades 
åtta stycken manshöga ungtallar, och en dag fick 
jag se en vacker björk! i myrkanlen. SImlle det gå 
att flytta den? Jovissl . Kamraterna yoro inte lika 
övertygade, men som jag lider aven viss uppländsk 
envishe t, fickjagtr e man till hjälp a U bära den med 
rölter .och allt uppgrävda björken till baracken. Lö
y,en voro nyss utspruckna, den var stor och grann,' 
en riklig prydnad för grusgrGpen - men hur länge 
skulle den leva? Den dog inte den sommaren, inte 
nästa eller nästa, men hur är det i dag? Jag v-el inte, 
Nog var den vid liv, när jag för två år sedan gjor
de en blixtvisit till Kumla. Tallarna däremGt tyck
tes gå mot förintelse. 

Här talar jag om baracker, björkar och tallar . .. 
är det någonting att minnas? Kanhända och kanhän
da inte, det beror på ur vilken synvinkel man sel' si
na minnen. Om baracken i grusgrGpe n kan jag 
kanske till sist nämna, att här skrev jag en vinter
kväll vid skcnet från en liten fGlogenlampa de förs
ta, stapplande raderna på min första novell, SGm 
mot ett honora.r av femton kronor publicer ades 
av Nerikes-Tidningen . 

o 

KUMLA AKERI 
Innehavare: Henry och Harald H.arlsson 

Yi »barackarc » läto ofta se oss i samhället. 
Det var proviantering varje vecka, vi besökte bio
grafer .och föreläsningar 'Gch naturligtvis ,Folkets 
park. Och kan jag i detta sammanhang 'öppet er
känna, att jag n ågon gång stiftade bekantskap med 
de käcka kumlaflickorna. Jag tror) att det skall 
finnas e tt och annat fotografi i mina gömmor. Jag 
gjorde även en Idel utflykter , och deU finns väl 
knappast en bondgård i Kumla socken, som jag 
inte »snuddat» vid. KGmmer ni ihåg en långhårig 
individ , som någon ljus sommarkväll :strök förbi 
Er gård på en cykel, individen .. ". n å! det var 
jag ! 

Namn, namn, namn - jag vet inte var jag har 
Er alla, som jagen gång mött och talat vid på vä,.
gar och gatGr, på samkväm och bjudningar. Skulle 
jag nämna ,elt par, skulle det väl i förs la hand bli 
förmannen vid tGnl11Gssen , hedersmannen S ahlin, 
och varför inle gamle greven på Säbylund, som 

lät torvarbelaren obehindrat röra sig bland hans 
väldiga boksamlingar. 

Till sist ber jag alt genGm Redaktionen få framfö
ra mina varma h älsningar till min födelseort som 
författare. 

Gamla Uppsala i nov. 19 .. 10. 
Bernhard NordlI. 

Julafto n hos fam'ille n Gahlin. 
- Hur länge ska d en slekas egentligen? 
- Yilken? 
- Lutfisken? ( D.N. ) 
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En skicklig bildhuggare och 
ett gott skatteobjekt 

Anton Englllnd 

Vid granskning {l Kungl. Biblioteket i Stockholm av 
örebropressen för sekelskift et fann Kumla Julblads utgi
vare en no tis, Yilken å tergav namnen på de högst taxerade 
i Rumla 1900 jämte taxeringsbeloppen. I notisen upp
märksammades framför allt ett namn: 

Bildhuggare Anton Englund ... ...... .. ... ..... ..... .. .... kr. 3.400.-

D[l det torde intressera Rumla julblads läsare att få 
veta något mera o m denne store inkomsttagare i sekelskif
tets Kumla, har utgivaren vänt sig till några personer, 
som på ett eller annat sätt varit ~ kontakt med Englund, 
för att Hl några glimtar från den tid, då skulpturen hade 
högkonj uktur. 

Direktör C. Aug. Carten, Yxhult : 
Anton Englund träffade jag för sta gången hos E:s 

svåger, fön-allare And. Jonsson, Wilhelmsbergs Stenhug
geri i Asker. Då jag 1903 flyttade från Tångsäters Sten
huggeri till Yxhult, yar således Englund ej fullt främmande 
för mig. Dock kom jag icke i Inärmare kontakt med An
ton Englund förr än en hel del år gått. Det var hans ge
digna arbete i hög- och lågreliefer samt fristående figurer, 
som studerades och beundrades, så att det icke blev tid 
över rör E. Endast en knapp komplimang. Mästaren blev 
således st~i lId ~it sidan för sina verk. Förs t 1910, då jag 
öyertog ledningen av Yxhult, förde omständigheterna Eng
lund och mig på närmare fot, och jag bley; i tillfälle stu
dera E:s karaktär och sjftlsegenskaper. 

Englund har förtjänat en vacker runa, och det gläder 
mig, att jag får ge ett bidrag härtill. 

Englund yar finkänslig och hänsynsfull, rättänkande 
och anspråkslös. Hans mest i ögonen fallande karaktärs
egenskap yar dock plikttrohet. i\Iånga vackra d r ag såg 
jag hos E . under d e 18 ~"tr y[n-t samarbete varade. Ofta 

1Jtt1 I LA\ ~ 

»En av de mest beg[l\·ade bildhug
garna yar .-llllon Englund, som 
ansEilIdes Yid Yxhult är 1883 och 
arbetade där till in död 1928». 

Yxhulls Stenhuggeri AB :s 
minnesskrift 1938. 

hände att han, mera för att hjälpa sin arbetsgiyare få 
en order än att för skaffa sig ett at-bele, satte sina villkor 
lägr e än normalt. Då jag senar e någon gång, då konkur
rensen ej var så h~trd , föreslog ett bättre pris för E. som 
'ersällning för tidigar e låga, gav han det syaret: »det gick 
nog bä ttre än jag trodde, så det behön inte». Men han 
erkände inte, att det var hans intensivt hårda arbete, som 
hj älpte upp det läga priset. E. blev inte gärna upprörd 
och förargad, men hände det n~lgon gång, så var d et, då 
han såg någon , som ej gjorde sin plikt i arbetet. 

Han blev med åren mer och mer god \"än med sin ar 
besgiyare, något som tyYärr numera blir allt mer en säll
synthet. Han gladde sig å t arbetsgivarens medgång, och 
han deltog i bekymren. Båda lika värdefulla. 

Anlon Englund var en mycket skicklig yrkesman. Fritz 
Johansson säger att »E. \"ar oöverträffad a tt få materialet 
att hålla». Jag förstå r , alt herr J. därmed menar, att det 
inte gick sönder för honom under arbelet. Detta är sant. 
1923-1924 högg han ornamen tiken till krigshögskolan. 
Ett arbete i den sköra Go llandssandstenen på många 
lusen kr. i arbetslön för honom. Då den sista biten, en 
krona, var i det närmaste färdig utan att nägot missöde 
inträffat kom kontro llanten och jag in för aU beskåda 
arbetet. Just som Yi stego in genom dörren hände det. 
Ett litet kors r åkade att få etl icke avsett slag och så var 
det gjor t. Englund teg, stoppade korset i fic kan och 
högg ett nytt, då kontrollanten och jag gå tt. Det nya 
hade längre skaft och spetsades i foten. E tt passande 
hål höggs i kronan, där det nya kor set sattes ner. Eng
lund tyck te nog, a tl h an borde ordna med en ny krona, 
men jag försäkrade honom!, a tt det nya korset var lika 
bra som det gamla, och där sitter det [tU j dag. 

Englund vat- materialkännare som ingen annan. 
Den sten, som Englund till största delen bearbetade, 

vat- kalks ten. Den icke fullgoda ay denna sort Yittrar som 
bekant sönder efter r elativt kort tid. Det är mången 
gång sor gligt att se hur hela fasader med lis tverk och 
annan grannliit fallit sönder efter n[lgra tiotal år. Men 
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.1nlon Englllnd modellrummet 

icke så med de pm' tiet' ornamentik och bildhuggeri, där 
Englund yarit med och utvalt stenl~rl. Ett gott exempel 
hiirp[l finnes i fasaden p.i Danelii hus Birgerjarlsgatan
Biblioteksgatan i Stockholm m. fl . ställen. 

Englunds skicklighet sa ttes fl era gånger på prov. Jag 
Yill s~lrskilt nämna ett. Till Olaus-Petri-kyrkan i Örebro 
fanns ·en hel del arbeten för Englund. :Modellerna till d essa 
skulle utför as i England under arkitekt Häggs anvisningar, 
D{l modellerna kommit till Yxhult, skulle Hägg och lek
Lor Kj ellsLt'öl11, SO I11 var kyr kans arkitekt, bese och god
kfu1I1a dler kassera. Det blev det senare under missnöje 
och besYikelse hos arkitekt Hägg. Då han gått omkring 
en s tund och beskådat yad Englund tidigare gjort, utbrast han: 
»H~lr har Ni jn en sä skicklig man så det var dumt att 
besYära dem i England. Låt Englund göra modeller , så 
kommer jag tillbaka». Englund modellerade. Hägg kom 
och ble" mycket förtjust. Men gladast var E. och berät
taren* 

Visst yar E. skicklig, och han har gjort m ånga goda 
saker. Det finns dock ett men. Hans natur yar inte 

lämpad att vara klavbunden Yid andras ritningar och 
modeller , vilket han tyvfm' fick bli alltför mycket. Han 
berättade, att han, d å han någon gång fick ko mma på 
ett museum och fick se yad människohänder kunde ästad
komma, grät han. Varför, det vet den bäst, som kände 
Englunds konstnärssjäl. 

Englund hade haft sin vågda:~ i siLt andliga Ii". Den
na mörka lid, som han helst ville ha för sig sj äh', för
stod han att vara både ledsen och glad å t. Han var, glad 
därför att, d å han lyckligen övervunnit den, kunde han 
se på sitt gångna liv och sin framtid med tacksamma 
blickar mot den, som hjälpt honom. Med åren lades 
sordin över elden i hans konstnärsnatur och en allvarlig 
gudsfruktan fick intaga det mesta av hans tankar. 

EngILlllds gärning vid Yxhult Devaras' i ~acksamt minne 
och '1 det arkiv, som är under vardande, kommer ett 
stort utrymme att ägnas honom. 

'" Skulpturerna från Olaus PetriKyrkan äro återginla över 
dikten å sidan 3. 

Paul Johanssons Handskfabrik, Rumla 
Tel. 441 Tel. 441 
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Smeden Gust. Olsson, Höllabrottet : . 
Anton Englund yar född i Asker 1865, där han för t 

arbetade som stenhuggare Yid Wilhelmsberg. Till Yxhult 
kom han ungefär samtidigt med mig. Han gjorde sig 
snart bemärkt för sin stora kunnighet som bildhuggare. 
Då han genomgick en kurs vid Tekniska skolim i Ör ebro, 
fick han de bästa vitsord. Lektor Kjellström gav honom 
oeksa det erkännandet, att ingen under hela hans långa 
tjänstetid \ 'id Tekniska skolan hade haft så vackra betyg, 
Ett är säkert, en stor konstnär var han. Det yar verk
ligen yac]{ra saker han gjorde. 

Han hade goda inkomster, och yar en generös kam
rat. I Asker hade han tillhört baptistförsamlingen, men 
i Yxhult kom han' i »glada vänners lag' , vilket inte yar 
så nyttigt för honom. Med åren började dock det religiösa 
intresset att spira på nytt, och han blev en flitig guds
tjänstbesökare. Han yar en bra karl oeh en hjälpsam 
man med ett gott hjärta. 

Byggnadsintendent H. Julin, Stockholm: 
Jag minns E nglund med glädje från mina yxhultsår. 

I somras fick jag se hans signatur på ett skulpterat portal-O 
ö\'erstycke på Gustaf Adolfskyrkan här, och proy på hans 
konst ser man f. Ö. lite var slädes på hus i Stockholm, 
.hen om signaturen saknas. 

Stenhuggare Fritz Johansson: 

Jag kom till Englunds verkstad 1906. Det var en 
stor dag för mig, ty det var inte så lätt att få plats 
i bildhuggeriet. Nu hade några av Englunds medhjälpare 
slutat och bildat egen firma , Berga Mek. Stenhuggeri . 
Englund varen stor konstnär och som sådan naturligtvis 
något av boheme. Men, i IOlikhet med de flesta konstnär·er 
yar han ,en ordningsmänniska i minsta detalj. Nog höll 
han r eda på sina sylar och prylar, och det var inte nå
digt för den av oss, som inte efter anVändandet plockade 
tillbaka dem i bans lådor. Han var absolut oöverträffad 
i att få stenma lerialet att hålla. Kalksten och marmor 

behandlade han P <.i 

samma sätt som ita
lienarna gjorde med 
den s. k. fläckfria 
statymarmorn. Blancl 
Englunds förnämsta 
arbeten betraktas de 
som han utförde för 
Olai Petrikyrkan i 
Örebro. Smeden Gus
ten Olsson i Yxh"ult 
bör åtminstone n[l
got få dela äran av 
Englunds framgång. 
Ty make till verktyg 
som Olsson len>rera-

Torgen, Englund, H j. Persson de honom, fanns knap-

pas t all få; ty han yar all;) 
tiders yerktygssmed. Det yiss, 
te Englund, och det var ock
så känt vida omkring. 

Utan tyiyel kunde Eng
lund ha bli\'it en än' större 
konstnär, om han föresatt sig 
att resa ut och studera olika 
bildhuggerikonst. :-Ien ekono
miskt Yälsituerad , som han 
nu' med sin höga inkomst, lev
de han ett bekymmerslöst Ii\' i 
bildhuggareyerkstaden i Yx
hult, där han fick tillfälle a tt 
mera själ\Tådigt iigna sig ,'I t 
senare delen a\' 1800-talets de
taljrika konstwrk. 

\' id elt tillfälle yar j a d 
med .\nton Englund till Öre
bro. Lektor Kjells tröm h ade 
lm'at honom alt \'isa ~ iko
laiJ'yrkan. Jag hade förut hört 
talas om det goda förhål
landet mellan dem. Besöket i 
Kikolaikyrkan med den 90-

B edjande barn 

[Il'i de lektorn som ciceron ö\'ertyg::tde mig .-lI1 m er alt det 
yar ett ovanligt gott samförstånd mellan bildhuggaren och 
hans konstintresserade förr e lärare. 

Ellglund \"ar en mångfrestare. Han yar inte blolt bild
huggare och mekaniker utan äyen en framst ~lende fotograf, 
jiigare och lnll1ddressör. Sina konstyerk fotograferade han 
i r egel, först som gipsmo deller men senare äyen då de 
bliYit färdiga i ten. Han uppfostrade hundar a\' oli},a 
raser och yar mycket händig därmed. :-Ien en g,lng gick 
han alldeles bet. Det nu: när h an köpte en tysk Yictoria
mops, om yar ett stycke elwisare än husbonden själ\'. 

En arkitekt hade en gäng sänt Yxlmlt en ritning på 
törnrosor, som Englund fick i uppdrag a tt utföra. När 
han presenterade sitl som yanligt fullödiga mästen'erk 
för arkitekten, överraskade denne E. med alt förklara , »alt 
det yar alls inte meningen att det skulle göras nagra törn
rosor, fast jag ritade dem». S,l det yar inte alltid sa gott 
att nu'a bildhuggare, även om man \'ar konstnär av stora 
mätt. 

Englund ägde en viljestyrka, som fön·ånade. En tid 
am'ände han starka drycker och kunde då fes ta om värre 
med sina vänner, Men på en gäng kopplade han bort be
gäret: »Inte ett glas mera, inte ett bloss mera :> , Och där
vid bl e\' det. Så karaktär och Yiljestyrka kunde man inte 
fr ånkänna den stora konstnären . 

* 
Anton Englund var bosalt i Hällabrottet på d en gård, 

som numera äges av hans mera aYlägsne släkt ing, s ten
huggare Helge Karlsson. Bostadshuset har dock ett helt 
annat utseende nu än på d en tid Englund ägde gården, 
Under ett av utgiyar ens besök i Hällabrottet bereddes till-

Hj. Modins Rlackfabrik 
Tilh erklling av 

Elvesta, Hällabrottet Tel. Örebro 72079 LADERKLACKAR 
sliräl Dam-, Mans- och Barn-

POMP A D l1RKLACKAR 
tillverkas i olika slag 
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fälle alt hos Helge Karlsson få bese en del Englunds
minnen. Som r edan förut omnämnts, var E. en flitig 
fotograf. Detta framgår ocksa av deJ1 stora samling: 'fo
tografier, som E. tagit av sina mera betydande arbeten, vil
ka foton borde ingå i e tt ev. yxhultsortens museum. En 
liten söt statyett, »Bedjande barn. , väcker genast intresse 
ih'enså »Bågsky tten» i modell vax, en miniatyr till en större 
skulptur i Ekebergsmarmor, som eft er Englunds frånfälle 
inköptes av disp. Ernst Andersson, Kumla. Initierade på
stå att »Bågsky tten» var ett av konstnärens älsklingsverk 
och mest omfa ttande arbeten i m armor. Sockeln till d en
samma var utförd i r öd orsasandsten samt Ekebergsmar
mor och försedd med låga r eliefer , vilka Englund utförde 
med verklig mästarhand. »Bågskytten» var utställd i Ör e
bro vid utställningen diir 1928. Då hade E:s krafter r edan 
börjat avtaga, men han sökte samla energi nog för en 
örebroresa. Det lyckades honom inte. Istället fick han 
göra den r esan, därifrån ingen vänder åter . 

Englund yar 'en varm llalunän. Men under sina skogs
vandringar kunde Ihan inte vara overksam. Ett par käppar, 
som tillkommi t under dessa vandringar, visa att han till 
mycket annat även var den högs t kunnige träsnidaren. 

För den nya generationens yxhultar e är m åh ända 
namnet Anton Englund inte sI känt. Men för dem, som 
levde med i byggnadsskulp lurens gyllene tider, är det så 
mycket m era välbekant. Alster av hans hand återfinnes 
lite varstädes i Ibygden . ~Enga äro också de, som i bild
huggar everkstaden i YxhuIt med spänt intresse följde den 
benådade konstnärens förmåga att skapa mästerverk. Och 
de äro in te heller få, som tack vare Englund blevo duk
tiga bildhuggare, äyen om det var ett gott stycke till det 
kunnande, som utmärkte läraren. 

Från olika håll har E. vitsordats som ~n god och hj älp
sam människa. I fö ljande fullt sannfärdiga h istoria berät
tas, hm han kom at t bistå en 'vänJ i nöd. Vännen hade för 
aU klara sin stor a familjs timliga b~hov nödgats anlita ett 
banklån. Dagen för ränteinbetalningen närmade sig, men 
yännen visste ingen utyäg att anskaffa pengarna. Han 
Yände sig då i bön till Gud, ty han hade hj älpt lmnom 
förr så många gån~e.r i andlig nöd. Nu bönföll han Gud 
om lekamlig hjälp. Bönesvaret lät vänta på sig. Men 
en dag kom Englund in till sin vän och bad denne hjälpa 
honom med e lt arbete på en bössa. 

- »Du får 20 kronor, om du vill göra detta arbete åt 
rnej. Och pengarna ska' du få i fö rskott». 

»Nog ska' jag göra arbetet åt dej och är mycket 
glad ftt pengarna. Men du kan vän ta att ge mej dem, ty 
jag ska först skaffa li te mera till en utgift jag h ar. 

- »Du får låna det du behöver av mej, och betala igen, 
när det passar dej ». 

Då började ögonen alt tåras på den nödställde vännen. 
:Med djup rörelse förklarade han, att d et var Gud, som 
sänt honom på detta sätt att hjälpa, När de b åda vänner
nas ögon möttes, förstodo de, att det var Guds bönesvar, 
och alt Englund yar r edskapet. 

Englund yar gift med en dolter till Johan Fredrik 

Carlsson i Hällabrottet. Hon skördades av spanska sju
kan 1919 och ligger begraven å gamla kyrkogården intill 
västra muren. Platsen utmärkes aven hög sten, å vilken 
Englund utfört en skulptur. Själv vilar Englund på nya 
kyrkogården sedan 1928. Hans gravsten krönes av en vac
ker skulptur, »Herden som funnit lammet», som lär ha 
innebUrit en personlig sanning för konstnär en själv. 

En röst från Sännahed för 40 år sedan. 
Humant och gott tillmölesg[lende från överordnades 

sida. Maten är också bra. Endas t två ting vilja vi på
peka, som är lika nödvändigt som tandvärk. Det första 
är de s. k. n öJena på »Skandalbacken» utom lägret. Där 
finnes ett stort parti ' sedeslöst slödder, som endast är till 
för alt ockr a på vär stor a dagpenning eller ock på ",år lilla 
medtagna kassa. Det andra är ölutsktinkningen, ett onö
digt ont, som bara ställer till kravalleri. Tack "are mis
sionshuset vid Sannahed har man dock en till fly ktsor t, där 
man kan få höra Guds ord och hämta andlig kraft mot 
fres telserna. 

Adolf Johansson i Kumla och Aftonbladet. 
I likhet m ed så många andra har Adolf Johansson 

i Kumla kommit underfund med alt kåsören »Flips» i 
AB. skriver åtskilligt nonsens. Så ,en dag under mid
sommarledigheten fattar han pennan för att dels ge kåsö
r en en snärt och dels för att pröva hans allmänbildning. 

Klippt m AB. den 29 juni: 

F r å ga: 

»Ni pratar så mycket nonsens. Men vet ni egentligen 
vad som menas med nonsens ? 

Adolf Johansson, KUl11la. » 

S v a r till Adolf Johansson.. Kumla: 
Det Val" ,ett förb. tjatande fr ån hr Johansson i Kumla. 

Upplysningsvis skulle jag dock kunna nämna alt en elefant 
i och för sig inte är någon nonsens. En blåklocka är 
inte heller någon nonsens som sådan. Men när en elefant 
hänger ut över en klippa med svansen snodd om stängeln 
tiil ,en gullviva, d å k a n m a n t a l a o m n o n s e n s. 

i dess olika former erhållas 
fördelaktigast i gamla välkända 

Brand- & Livförsäkrings A.-B. 

Ombud för Kum/a: Kassör Thure Schelin GOTEBORG 
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När fullmäktige turades om 

att vara nattpolis 

- Hur kändes det att vara en av de tolv? 

Frågan riktas till den 82-årige kakelugnsmakaren 
C. H. Svensson, en av de första ledamöterna i Rumla 
municipalfullmäktige. 

- Inte behövde man förta sig, ty samhället var inte 
stort då. P. J. Carlsson styrde och ställde nästan som 
han ville. Men han kunde också få känna på mothugg, 
särskilt då från Erik Olsson. Det hände inte sI sällan, 
att han bjöd upp sina fullmäktigekamrater till lunch, 
ty »P. J .» tyckte mycket om sällskap. 

- Vilket år blev Svensson kumlabo? 

- Det var 1898. Jag bodde första tiden hos banyakt 
Noren i: PriYathotellet (vid nu\'. järnvägsgatan). Noren äg
de hela området till nuv. Parkgatan i väster och Skolvä
gen i !'löder , men bara en tomt nr bebyggd. När så Koren 
1902 flyttade till Mosås, blev det auktion, som hölls av 
Lars Andersson ~ Kumlaby. Tågon större köplust var 
det inte. Affärskraschen några år förut var ännu kännbar. 
Jag bjöd 6,000 kr. för fastighe ten och tomterna, men Lars 
Andersson tyckte det var ett dåligt bud. »l\1en det går 
väl att börja med», svarade jag. Så småningom hade 
man kommit upp till 8,000, som var mitt sista bud. En 
Mosåsbo bjöd 100 kr. mera och avgjorde auktionen. No
ren yar inte alls h ågad för att låta det gå för denna sum
ma utall ville minst ha 9.000 kr. för d et hela. P å häl
len blev jag kallad till den lilla banyaktsstugan, där Noren 
bodde, och nu skulle det avgöras om Mosäsbon eller jag 
skulle bli köparen. Jag stod emellertid fast vid mitt sista 
anbud, men ~Iosåsbon höjde sitt till 9,000 kr. Det dröjde 

CARL SUNDBERGS 
M O torreparationsverksta.d, Rumla 

Tel. 435 

Gamle kakelugnsmakar'n berättar 

minnen från samhällets barndom 

inte länge förrän han ångrade sig och ville s~llja till mej 
för 8,000 kr. 

- Varför köpte inte Svensson det d å ? Priset var väl 
inte för högt? 

Jag hade en viss motvilja för fastigheten. Den var 
dåligt byggd. Oeh så ingick alla vägglössen i Priyatho
lellets våning i köpet . . . Jag ångrade dock senare, att fag 
inte gjorde affär. Ty priset var mycket billigt. Det blev 
skohandlarna L. J . p.eltersson och F. A. Carlsson, som blev 
nästa köpare. De sålde först en jordremsa till kyrko
stämman för 300 kronor till skolväg, och L. J . p.etters
son tog undan en remsa söder om denna för att läggas till 
sin tomt. . 

- Det var väl egentligen P. J. Bäckman, som satte fart 
på bebyggelsen här? 

- Jo det var Bäckman, som sedan köpte alltsammans 
och byggde Ellby. Han gjorde en god affär. För mina 
båda tomter begärde han först 900 kr. , men släppte dem 
för 750 kr. F. E. Svensson köpte grann tomten yäster om 
Lundhy och »Borås-Syensson» de båda andra (nuv. Hå
kanssons Conditori). Meningen var alt jag skulle köpa 
dessa för logen Kämpens räkning, men Bfrekman hade d å 
redan lovat bort dem. »Kämpen» köpte istället av sko
makare Lindström längre ner på Skolvägen. 

- Fast detta var intressanta saker att höra så var 
det egentligen för alt få veta något om arbe.teit i !den första 
fullmäktige tolvan, som jag besvärat Svensson. 

- Mest var d et vatten- och ayloppsfrågor, som vi syss
lade med. Och då och' då kom prov.-läkaren till Rumla 
för att med oss göra en rond till fastighetsägarna för att 
se hur de hade det ställt med sina uthus. 

- Föredragningslistan hade i regel in (e så många ären
den? 

- Det kunde vara mycket olika. Ibland yar d et bara 
ett par ärenden från länsstyrelsen, vilka ö" erläl11nades 
till länsman Welin för att han skulle avge yttrande. Han 
hade inte bråttom med att avge sådant, utan »låg på 
dom» ganska länge och fick då och d å en erinran fr ån 
oss om en hastigare tågordning. :l\Ien fullmäktige hade 
stor fördragsamhet med den godmodige länsmannen. Och 

tt1111111G)ii IIIIIIB 'Y·m'l 1l111111L IIIIII~ 
Var solidarisk genom att i dessa tider av 
stor brist på bränsle, till murning och jord
förbättring använda den prisbilliga 

MOSSBYKALKEN 

Bröderna Jonasson, Mossby, Hällabrottet 
Tel. Orebro 72008 

L e v e r a n s sker, om så önskas, pr lastbil 
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Ett storföretag lantbrukets • 
l tjänst 

KU:\ILA FODER- &- UTSÄDESAKTIEBOLAG har från en blygsam början y il X i t 

till ctt modernt företag av imponerande m ått vars verksamhet numer a omfa LLar 

köp och försäljn ing av utsäde, gräsfr ö, spannmål, s tråfod er, kraftfoder , gödllings

[lin nen och traktor er . Utsädesyarorna genomgå förädling i för etagets egna anlägg

ningar där firman förfogar över en modern maskinell utruslning. En betydande 

export av fl'ö er , ärt er , uts~lde och str Moder sker till skilda länder . 

KUMLA FODER- & UTSÄDESAKTIEBOLAG 

.. ,:"".... k 
S O 

Inreg, va rumärke 

KUMLA 

ett förnämligt och välkänt märke när det gäller dam
skor. " I sin elegans och bekväma passform är den en 
god representant för A -B. Jonsson & KjelIin - en mo
dern fabrik för kvaIitetsskodon 

A. -B. JONSSON & KJELLIN 
SKOFABRIK 

Aktiebolaget G. O. Johanson, Jönköping 
Representant : 

Helll1er [;rnestanl 
Västma nnag. 18, Örebro Tel. 10070 
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När kumlaborna fick betala inträdes-
avgift till Mosjö 

Ombedd att skriva en al'tikel för Rumla Julbl ad , vill 
jag gärna villfara denna begär an, ehuru Uet för mig s täl
ler sig sdrt alt mana fram n ågot, som intr esserar en s törre 
allmänhet i vår jäktande och orosfyllda tid. 

Jag skall då börja med att omtala, a tt Rumla socken 
i forna lider var ännu större å t norr än den numera är. 
Det sa kallade Näset, som gränsar. i ös ter till den forna 
Mosjön och: i väster till Ekeby mosse och som nu till
hör i\Iosjö socken, hörde i fo rna lider till Rumla. 

~Iosj ö och Rumla socknar s gränser gick då mitt i de't 

själv hade han ju som bekant stor fördragsamhet, <ltmins
tone då det gällde d e sup iga gesällerna. 

- Ki hade väl också en del alt bestyra med gatorna ? 
- Det var in te så värst med gatorna d i't. BeS\"ärligt 

kändes det då man skulle ligga gatumark av fastighe ts
ägarna. Då var det lättare a tt vara nattvakt. 

- Nath'akt. Fullmäktigeledamöter som na ttvak ter , det 
var verkligen någo t nytt. 

- Vi turades om två .i sällskap. Tjänstgöringen sträck
te sig mellan kl. 10 på häl1en till J-tiden p ;"l morgonen,. 
Skräddare Nystedt och jag gjorde sällskap. ~ysted t tyck
te för t det nr obehagligt, ty det var verkligen dål igt med 
ordningen bland ungdomen -och gesällerna. ~l en oss rörde 
aldrig någon. Ordf. P. J. Carl sson och Almblad gjorde 
sällskap. Det ryktades, a lt deras rond inskr änkte sig till 
järnvägens bagagerum, där de tillbringade nattens timmar 
under gemytligt samspråk, tills de efter v~il förrä ttat värv 
ans[lg sig kunna göra uppbrott imorgongryningen. 

Hur länge höll denna ordningsvakt ut ? 
När polism an Falk ans tiilldes, ville han inte vi skulle 

for tsätta a tt vara ordningsmän. Falk fick mer än en g<lng 
erfara en del bråkmakares ovilja mot ordningsmakten. Han 
var en snäll och hjälpsam man, men med liten lön . 

Den åldrige kak.elugnsmakaren har mycket a tt ber;llla 
från municipalsamhällets första år . . Visserligen yar det 
et t ganska händelselöst liv på den municipala fronten 
i jämför else med v<lr tids hastiga uh'eckling, men det var 
å tskilligt som vållade huvudbry. När man kommer till 
tals med de gamla om sekelskiftets Rumla och årtiondet 
efter detta, så är det en fråga som alltid på talas. Det är 
valten- och adoppsfdgan . Vi ha all anledning att vara 
tacksamma mot de män, sOIDj på ett så lyckligt sä tt löste 
denna fråga . Det är int'e m ånga k lar av den tidens full
mäktige. C. H. Swnsson är emellertid en av dem. 

Berga 
Stenhuggeri A.-B. 
KA LKSTENS- och 
MARMORARBETEN 

HÄlLABROTTET 
Tel. Örebro 72001 

Av Kommuna lordr. Hjalmar Lundvall, Mosås 

smala sundet mell an östra och västra ~Iosj ön , eller niel
lan den nu sä kallade Sundsbrobackeni i söder och Rrllt
bruksbacken i norr, där allmiinna landsviigen i\1osjö
Kumla allt fo rtfarande men i dehis annan sträckning 
drager fram. 

Alt Näset nlllnera tillhör ' i\Iosjö socken lär enlig t 
folktradi tionen \'ara dr o ttning Rristinas verk, som vid 
sina färder med kungsskjutsen 'tog Näset från Norra 
Mos eller Sflbylllnd och gav det i förlä ning ät Ryrkeby 
dfl\'ar ande jordägare som svinbe te. 

Landsvägstrafiken mellan ~Iosjö och Rumla socknar 
hade i forna Lider en färja \'icl sundet mellan östr a och 
väsLr a ~losjö l1 . D.en na bar, en ligt uppgift, 22 personer 
Flmte färjkarl arna. Fär jan togs bor t 1808 då den första 
Sundsbr on, som var a\' trä, tillkom. Den n uvarande gam
la landS\'ägsbron av s ten med sina h'å valv t illkom 1883, 
och :slår även nu som ett minne fdn ,itider som varit, sedan 
en .ny landsvägsbro av betong tillkom år 1938 i samband 
med ombyggnaden av landsvägen . När färjan fanns , fick 
de vägfar ande 'betala färjavgiflerna vid en bom, som fanns 
låst tvärs över landsYägen vid i\Iosjö kyrka. De båda 
bomstenarna finnes ännu kvar på var sin sida om lands
Yågen. i\Iosjöborna med flera fick alltsa i forna tider be
tala inträdesavgift för att konuna till Kumla, och Kumla
borna m. fl. för a lt komma till l\Iosjö . 

Alt ~Iosjön år 1855 för första gången blev sänkt, anser 
jag nu'a ett av 180D-talets oförlåtliga missgrepp på en 
vacker naturlig och fiskrik sja i K erikes mitt. Denna sjö 
borde vi haft ];:\'ar på Närkesslä tten, då hade inte Rumla 
järnvägsstation varit däl' den nu ä r , ty det är att miirka, 
att då järnvägsfr ågan blev aktuell, den stakades för st i 
grusåsen öster om lands\'ägen i i\Iosås by, vidare söder ut 
ö\-er 1\"ä et, Norra och Södra i\Ios, genom Rumla by, och så 
vidar e fram till Hallsberg. Kär järnvägen tillkom 1862, var 
det ,ej meningen fr ån börj an, at t Kumla och i\Iosås skulle 
bli järn\'ägsstationer utan endast hå llpl atser . Järnvägs
sta tionen skulle bliva vid Säbylund. 

i\Iosjöns sänkning kom allts lL att kasla om sträckningen 
a\- jänl\'ägen, sådan den yar tiinkt från börj an , och den 
tilllänk ta b~byggelsen vid Säbylund och vidare runt l\Io
sjöns stränder. Rumla nuvar ande s tations- och numici
palsamhälle, som blivande stad, har säkerligen Yll.l1n it på 
i\Iosjöns sänkning. Mosjö socken har däremot förlora t 
mycket därp[l, båd e ifråga om industri- och bos tadsbebyg
gelse, samt fr amför allt den forna natm'skönhet, som om
ga\' socknen och givit den sitt namn. 

A.-B. Kumla 
Kalkgruva 

HALLABROTTET 
P R I M A OSLÄCKT 
K A L K 

Tel. Örebro 720 01 
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Gamla SLlndsbron, Mosjö 

därstädes, ehuru g[lrden eller hemmanet fortfarande har 
namnet Krutbruket. 

MosjöboOr hil( i Ivåra i tider arbete å skofabrik i Kumla; 
och en del Kumlabor har vad jag vet arbete ' å skofabrik 
i Mosjö. Det har blivit andr a tider och andra förhållanden 
som våra förfäder ej ens kunde drömma om. Vem skulle 
på våren 1436, då Engelbrekt Engelbrektsson tog en omväg 
undan sina förföljare söder om Ekeby moOsse nedåt Täby 
socken, och den vägen in till ÖrebroO pä sin olycksdigra 
färd utå t Hjälmaren, kunnat tro att den stora Ekebymos
sen skulle få det värde senare tiders barn funnit i iden; 
samt att denna mosse med sina foOrna gölar och kärr skulle 
ge arbete och bröd, ja även bränsle å t m ånga av såväl 
Kmula som Mosjö socknars innevånare. 

Då Kumla sock,en från och med nyäret 1942 skall förde
las på en stads- och en l pdskoOmmun, kan jag ej göra an
nat än att lyckönska dem båda till framgång pä skilda: 
oOmråden. r 

Alt Kumla- och l\IoOsjöboOrna även i: forna tider haft en 
del gemensamt framgår av det faktum, att det förr funnits 
Kumlabor, som gjort dagsverken vid Krutbruket, som var 
beläget söder om Mosjö kyrka. I Folketorp har förr fun
nits torpställen, SoOm heta t SjudaretoOrp, vilket i3.lltså är min
nen från d en tid, d et i samband med kruttillverkningen var 
salpetersjuderi Yid Krutbruket. FolklraditioOnen vet här
om berätta, att ägarna eller innehavarna till dessa torp , 
rodde i bå tar rätt över Mosjön till Krutbruket för ' att 
göra sina dagsyerken. Krutbruket i l\IoOsjö socken som 
industri synes ha funnit s till omkring år en 1580 till 1760, 
ell er omkring 180 [Il'. Numera bedrives endast jordbruk 

P å socialvårdens oOmråde önskar jag dock , att staten 
övertager de kostnader, som fattigvårdsstyrelser och barna
vårdsnämnder handskas med. Vad skall egentligen stads
och landskommunerna h a med att göra, att folk flyttar ut 
och in, gifter och bortgifter sig, samt på så sätt förvärvar 
annan hemortsrä tt till nackdel eller fördel kommunerna 
emellan. 

lär statsmakterna stiftl! lagar på socialvårdens oOmrå
de bör dessa ock taga konsekvenserna därav och ej vält
ra bördan över på kommunerna. Därigenom främjas grann
sämjan och samarbetet bäst kommunerna emellan, till båt
• "d för de små och faltigas välfärd, var d essa ån rn ;'l vara 
bosatta. 

Hjalmar Lunclvall. 

När Kumla blir stad? 
O. D .: När tanken på Rum

la såsom stad först kom upp , 
vilket skedde i den välkända 
publikationen' . Kumla JulblacJ 
någon gång i början av förra 
decenniet, skaldade en diktare 
i Rumla följande. I en del 
har utvecklingen gått fo rtare: 
än han kunde ana. Ordspdket 
besannas, a tt yerkligheten ä r 
underbarare än dikten. Här 
följ er alltså dagens dikt . 

I Kumla Julblad s tod det s{tlunda 
Att andra tider i Kumla stunda 
Alt stad det skulle bliva innan kort 
Och samhällsskicket det skulle bort. 
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Vår gatuhållning ej fullkomlig, 
Och varje gata är ej framkomlig. 
En stenlagd gata måste vi nog ha 
Om Kumla nå'nsin ska' få bli' sta'. 

En restaurant, där man får mat och 
nubbar. 

Den skulle gillas av många gubbar, 
Och så elt flottare Grand Hotell 
Med »Supe dansant> varje lördagskväll. 

En busscentral uti stadens centrum 
Med 1:a, 2:a och 3 :dje kl ass väntl:um, 
Det tyckte många vore -bra ·att ha 
Uti "är trevliga »skomakarsta». 

En lummig stadspark efter funkis
mönster 

Med »~Ianfredsstat'p och med Yatlen-
könst er , 

Där man kan gå med sin lilla vän 
och räkna stj ärnorna på himmelen. 

Här kunde ges ännu flera uppslag, 
Och många kunde få fina uppdrag. 
l\Ien var ta pengar till allt det där, 
En större »Budget> är blott till besvär. 

Vi må väl få några donationer 
Av dom, som ägandes är till millioner. 
En »vasalrissa» får va:r och en 
Och så porträtt uti tidningen. 

När stan är färdig vi viger in'en 
Med stolta hjärtan och glada sinnen. 
Vi viger in'en med pomp oOch stå t. 
Och skål för Julblat, som hitta på'i. 

- kostymer och rockar vaxa ständigt i popularitet 

hos herrarna - de tillfredsställa också de högst ställ

da anspråk på ett elegant snitt och ett välgjort ar

bete. Fråga alltid efter Geson ... 

Gustaf Söderbergs Konfektionsindustri 
K U M L A 



V'ltZn ~tatlon~~amlzfi!!~ tl!! ~tad 

Postkontoret i Kumla 

daterar sig från 1 noy. 1906, då generalpoststyrelsen efter 
upprepade framställningar äntligen kom sig för att inrätta 
eLt postkontor i Kumla samhälle. Tidigare utlämnades 
posten på järnvägsstationen. Den förste postmästaren i 
Kumla var E. A. J. Antonsson, vilken efter tre år flyttade 
·och efterträddes av T. J. Lindblom, som i icke ,mindre 
:än 12 år uppehöll tjänsten, tills han 1921 flyttade till Lin
<l.esberg, där han ännu \"istas. Postmästare är sedan den 
20 februari 1940 A. H. Axelin. 

Under postkontorets första å r , 1907, befordrades 57,928 
st. brev och brevkort, 1,924 korsband, 1,849 rek. , 209 ass. 
brev, 2,300 yanliga paket, 27 ass.-paket 6,990 postanvisnin
gar. Postkontorets nettouppbörd 1907 kr. 13,147,96. 

Följande siffror, ~om avse 1941, visar vilken oerhörd 
omfaLlning verksamheten numera tagit. 

Avsända försändelser (uppskattat antal ) : brev 626,000, 
r ek. 6,500, paket 28,000, postanvisn. 20,400, ,inbet.-kort 
(postgiro ) 43,000 st. 

~lnkomIla försändelser: 597,000. Utdelade n :r ex. av 
tidn . 967,000. 

Antal insätln. i postsparbanken 3,008, utlagn. 2,784, 
folkpensionsutbet. 7,112, radiolicenser 1,940 st. 

Inkomster av frankotecken, stämplar och masskorsband 
90,000 kr. 

Ovanstående siffror avse själva postkontoret, utom de 
3 underlydande poststationerna. Beloppet av inbet. post
anvisnings-, postgim-, tidnings-, postsparbanks- och skatte
medel vid kontoret inkl. stationerna uppgår till omkring 
7112 milj. kronor . 

Samlliga utgifter för avlöningar, hyror etc. uppgå till 
60,000 kr. På stat anställda tjänstemän äro 7. Dessut
om äro anstä llda 2 lådbr evbärare och 2 lantbrevbärare. 

Kum la iärnvägsstation 80 år. 

)Jästa år har 80 år förflutit sedan Kumla fick sin järn
Yiigssta tion. Det var n iimligen 1862, som trafiken börja
de och det lilla staLionshuset uppfördes. Under de första 
tio år en låg det ensamt m!irt:t i den dåvarande storskogen 
men fick så smiln~ngom en och annan stuga i sitt grann
skap. 

Av d et gamla stationshuset är införd en bild å sidan 
27. Den nuyarande byggnaden uppfördes under ~lren 

1900- 01 och togS;; l bruk 1902. För postens rälmång upp
läts lokaler 192-*. Som en stor d ag. i stat jonens historia 
r iiknas den 1 febr. 1923. D<l blev nämligen tunneln lln
<Iel' bangården fii rdig. Tidigar e ya llade det åtskilligt be
.syar för allmänheten att passer a Ö\·er bangården, ty bom
marna fiiHdes oaYbrulet vid tagpasseringar eller växlin
gar, de senare dock mest tå lamodsprövande för de vänlan
de, som skulle hinna till arbetsplatsen i lid. Stora för
.cl.ndringar ha under år en vidtagits med bangården , som 

-- ..."...., 

Järnvagsstationcn då funnehz var · färdig 

betydligt utökats, nytt godsmagasin har uppförts samt last_O 
kaj . Dessutom har tillkommit ett modernt elektriskt ställ
verk. 

Följande intressanta statistik för 1940 visar vilken 
omfattning trafiken f. n. har å Kumla station. 

Antalet förs ålda personbiljeller utgjorde 125,986. Störs
ta delen av dessa utgjorde tur- och returbiljett,er, och räk
nar man vidare med det stora antalet fasta månadsbil
jettresande torde antalet r esor stiga betydl ig t öyer 300,000 
eller omkring 900 i medeltal per dag. 

Antalet res- och expressgodsexp. utgjorde 12,9-*5. 
Expeditionerna av il- och fraktgods (alltså antalet an

komna och a\'gående fraktsedlar ) var 97,82;). 
11,216 godsvagnar av- eller tillkopplades under årel [l 

stationen. 
Genom efterkrav å ankommet gods inkasserades under 

året kr. 232)70. Fraktupphörden (alltså bortsell fr ån ef
terkrav ) utgjorde för god kr . 2H,076 och inkomsten [l 

persontrafiken 232,169 kr. eller tillsammans 476,2-15 kr. 
Antalet å stationen expedierade tåg utg}orde i medel

tal per dag 59. 

När te lefone n kom 'till Kumla . 
Telefonförhindelsen Örebro- Kumla var färdig 1883. 

Ledare för anläggningen var ing. Persson, Kumla, som 
också yar den förste telefonstaLi-onsföreståndaren här. Han 
gjorde Kumla till en centralpunkt för telefonen i Kumla. 

Första telefonabonnenten yar Fosselius & Bergöö. Det 
berät tas, hurusom en gumma Yid et t tillfäll e kom in på 
kontoret och såg Fo ·elill s St<1 och »tala vid , \·äggen», 
skyndade ut i affären igen, hrigt frågande bilrädet: »Hur 
länge har patron \·arit tocken dår ? Det m{lste väl yar a 
något galet med honom .» 

1893 övertog staten ä\·en KlImla telefonstation : Un
der de senare å ren har abonnenternas antal avse \·ärl sti
git och uppgår f. n. till närmare 800. Autom atisering ~ir 

aU fönänta inom närmaste tiden. En sådan har som be
'kant i år genomfö~·ts Ii. Hällabrottet. 

SUNDSTROMS SKOFABRIK 
SSK 

Sandalsydda Barnskor samL genomsydda Flick- o('h 
Damskor i o I i k a k y a I i t c e r och utföranden 

RUMLA Tel. 117 
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Kumlasjön blir verklighet. 

Ett Kumla eget friluftsbad 11ade Iiinge h iigr at Jör 
m<lnga samhiillsbor. Fabrikör _\. G .. -\nd ersson har fÖl~ 

KIlmIa .rulblad berä tta t huru som han och fj'ärdinC1sman' , o . 
Arbin för e tt 20-tal år sedan befunno sig nere Yid Djupa
dalsområdet, då Arbin pekade ner mo t dalen och sade: 
»H.ir ska Yi ha ·en sjö, men nl.r ska Yl få pengar till d en ~. 

Tack vare - i det här fallet kan man uttrycka siO' 
" ~ 

sa - arbetslösheten und er 1930-talets första år bley fjär-
dingsmannen ' förslag r ealiserat, och detta i en omfattning, 
som han säkerrligen aldrig dröm t o m. Vid d enna till r åd
de en fruktansvärd arbet löshet vid de förnäms ta industri
erna, och Yid årsskiftet 1933 närmade sig antalet arbetslö a 
siffran 500. Den förödande branden Yid skofabriken Stm'e 
med,'erkade kraftigt lill arbetslöshetens utbredning. Det 
yar ingen sinekur alt "ara arbetslöshetskommilte d enna 
tid, och det var inte gott att få liimpliga arbeten , som 
riiekte migon längre tid. S,t började man en h äll att 
dryfla ett framkommet förslag att skaffa kumlaborna en 
sjö, istället för den som ya r a fäder nägon gang för 
100 ~lr sedan ton·lade. Kunde d et projektet r ealiseras, sö. 
hUlde massor av arbetslösa sättas i arbe te. Till en början 
tog man förslage t m er a på skämt {'ller möjligen såsom nå
got utslag av, blå optimism. Kär så arbetslöshetskommit
ten genom hrr Josef Johans on, Georg Nyman och Gu t. 
Samuelsson motionsledes förde frågan inför fullmäktige, 
började man lite yar diskutera proj ektet med mera all ,·ar. 

~funicipalfullmäklige uppdrog å t sin nämnd alt lå ta 
yerkställa utredning av kostnaderna m. m. Denna utred
ning lämnades till den unge ingenjören Gösta Nilsson, El
yesta , som sedan ko m alt bliya sjöns arkitekt och skapare. 
En h emställan till stalens arbetslöshetskommission att få 
ulföra anläggningen som stat -kommunalt r esen'arbete in
Iiinmades d en 25 maj 1933. Företagets oyanliga karak
tär förorsakade till att börja med betänkligheter hos A. K. , 
men sedan man inhämtat expertutlåtande av geo logisk och 
teknisk art, bifölls framställningen den 11 aug. samma år. 
Statsbidraget ,skulle utgå med 50 % å arbelskostnader och 
30 % fl. material, körning och arbetsledning. A. K. gjor
de först undantag för kafe- och hadhusbyggnaderna, men 
,"id en förnyad framställning frångicks detta d en 25 jan. 
1934. 

Arbetet påbörjades den 21 aug. 1933 och pågick till 
Yår en 1934. hlYigningen ägde rum valborgsmässoafton. 

K U m I a 
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Anläggningen hade kostnadsberäknats till 87,110 kr. To
talkostnaden blev dock lägre eller 82,500 kr. I dessa um
mor ingå icke marklösell, som bekostades av municipal
samhället. 

Sjöns areal yar från början 8,500 k,·m., inklllsh'e öns. 
70x80 "'·m. Area len har sedermera ökat genom inköp 
av ett område/ f ; y;dös tra d elen , å yilket under hösten an
lagts golvbana m. m. Vattenmängden är 16,000 kbm. 

Kumlasjön har blivit en kär tillflyktsort för ung och 
gammal, som bliyit varmt fästade vid d en sällsport vackra 
idyllen. Tack Yare frikos tiga anslag från sk Ikassan. har 
tillfälle till kostnadsfria bad och simunden-isninC1 b~rett s. o 
skolungdomen. A\-en i ,önigt har Djupadalsbadet yarit a,-
o. kattbart v ~irde för hälsotillståndet i JOrten. Restaurangen, 
Iruls a lt " Fn jr min:,ta :"ge l. har blivi t en eftersö ,:t r:··,ts 
Lrots a tt den är minsta laget, har blivit en efter sökt plats. 
för föreningar och enskilda. Inte minst lyckad är d en 
s. k. konsertplatsen med sina terrasser. där under :'I.I'cns. 
lopp m<lnga tio tusentals ortsbor saml; ts till möten och 
fes ler. 

Apotek 
inrättades rör ta gangen' i KUl11la 1926. Behovet a" apo
teks"aror fylldes dessförinnan fdn Hallsbergs apotek, 
därifrån medicinen med tågen sändes hit och expedier ades. 
från stationen. Denna anordning hade mänga olägenheter, 
trots att tågen hen d en tiden gingo ofta. ~redicinbclor
na medföljde dock inte alla Ug. I mllnicipalfullmiiktige 
yäckt es så småningom förslag 0 111 a tt inga till medicinal
styrelsen med anhållan om apotek i Kumla. Styrelsen 
slällde sig välvillig till en framställning från mllnicipal
styrelsens ordf., och 1926 beviljade k. m:t apoteksprivi
legier för Kumla. Apoteket har hela liden yarit inr\'lllt 
i de nm'arande lokalerna dd torget. ' 

Från 500 till 6,000. 
Folkmängden under municipalsamhällets första år ut

gjorde 500. Kumla stad kommer från början att få drygt 
6.000 inyanare, vilket är c:a 400 mera än man Yid ,ulred
ningen r~l.knade med. Som stad kommer Kllmla långt rifr im 
alt höra till dra smä täder , ly niinuareelt 50-tal ha mind
r e inYånareantaL För första gången få vi efter nyår et e 
namnet Kumla med i fört eCkningen av städernas folk
mängd , i närheten av t ~iderna rh esta och Mjölby och en 
del andra på 6,000-talet. Detla tusental är rikligt repre
sen terat i .s'lädernas rad , så det kan med tiden bli en rätt 
intressant tftYlan att komma förbi varandra. ~rarsche

rar Rumla i samma lempo, som fallet varit under de se
naste år en , torde d et inte dröja länge förrän t. o. m. r e
sidensstaden ~rarie tad distanser as ,av skomakares laden 
Kumla. 

Skatteunderlaget Yar under trearsperioden 1937-39 i 
medeltal 46,011 'kattekronor i samhället, vilket motsvarade 
65,34 0,'0 av hela socknens skatteunderlag. 

De röstberättigades an tal den 1 januari 1942 kommer 
alt utgöras av ,t 7-l0 personer, 

rekommenderar sin tillverkning av 

FINARE DAMSKODON 
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Som yanligt har det idroLLals på alla håll och kanter 

i Kumla under 1941. Åyen om\ året inle har ,'arit det 
slarkaste i Kumlas idrollshisloria, så har det i alla fall 
.gh·it en del goda resllltåt. De egna poj karna kanske inte 
n å lt toppen, men på bredden kan man inle klaga. I näs
tan alla grenar finnas yngre förmågor , som bara vänta 
på genombroIlet. 

Fina idrollsbesök har KlIrnia kunnat glall sig åt. Jag 
kan n,lmna hela S"et'iges S,'en »SYängis» Johansson, som 
-en vacker sommardag gjot'de en enaslående prestation 
på den nya riksvägen im'id Kumla. »Omänsklig» helle 
t let i pressen dagen efter. Ett eller rättare sagt två nya 
världsrekord har selt dagens ljus här . Så nu har namnet 
Kumla nå ll rykte .över hela världen, då radion meddelade 
<l.etta. Del Yar »1IIh'::> Mikaelsson, som en strålande höst
dag presterade dessa makalösa r esultat. Hans sUl och 
ambilion bör stå som en sporre för Kumlas idrottsmän. 

Vill nu' i korta drag r edogöra för de olika idrottsgr e
narna. 

SI\.! DOR. Propagandal~iylingen kunde i år gä Ull

d er goda yäderleksförhft llanden. Ny innehavare av Kum
.la Järnhandels yandringspris blev E"ert Slenman. Korp.
täYlingen för 3-mannalag vanns av Olsson & Rosens sko
fab rik och damklassen hemfördes av SånelIs Damfrise
ring. Båda segrarna yoro mycket öyerlägsna. En yerk
)ig pres la tion al' de tådande, d{l det var det b eSl'i"lrligaste 
å kyäder som kunde länk'lS. 

B.,\NDY. Mellersta dislriktsserien vann äyen :i år det 
a mbi tiösa KUhllalaget. Att det bley stryk i kvalificeringen 
mot SI~t1ldalen ta's m ed ro , d å Kumla inte har möjligheter 
a lt deltag.a' i en högr·e serie, på grund av brist på plan. 
Kär skall det bli bandybana på idrolrtsplatsen 9 

er KEL. Cykelsporten hade sin stora dag den 21 ju
Ii , chI det s. k. Kumlaloppet gick av stapeln. Den omfat
tade Kumla- Hasselfors- Kumla och kördes två varv av elit
klassen. Del bl el' något a" fest denna gång crenom Sy·en 
Johanssons deltagande. Så yar det också ett sirålande 
väder och mycket :Ilol!;: dd den nya riksvägen, som läm
pade sig utmärkt för ett lopp som detta, d å: i spurten 10 
man kommo insvepande på nii.stan samma sekund. Sven 
Johansson segrade med över 1 min. Det var »omänskligt», 
da han punkt-erade på första van'et och ett tag låg efter 
nära -! min . Man måsle tänka vad det betyder på så pass 
kort sträcka. Men »Svängis. var på ett särdeles humör 
och da tycktes inte n ånting hjälpa, Kumlas egen åkare, 
E. Ström ,u lev god fyra och har med framgång fört KUI11-

las fiirger \'id ett stort antal tädingar. 

. .J.LLM.4 N I DROTT. l\ ågon stor stjärna har ej fram
trätt della år. Gös ta Pette rsson började bra med fin tid 
spnlk, så fortsättningen blev inte fullt lika bra. Han 
p ,l -100 m., men sedan tog militärtjänsten hans hd i an
komm er s~lkerlig-en igen n~tsta år med friska krater . Ett 

Rumla Cykel- & 
Sportaffär EDert Ström 

Tel, 423 

Tage Persson Iuan Larsson 

bra lillskoll såg det ut att bli i våras 'genom sprintern 
r ke KlenelI. TyYärr blev han förflyttad från sin tjänst 
vid posten. Juniorerna ha varit flitigt i elden. Många 
vänla också på det stora genombrottet. Ingemar Erikson 
har sa tt t"å nya r ekord. I längd 6,15, och 3-steg 12,70. 
Det bör bli bätlre ändå. 

TENN IS. Flera klubbmatcher har spelats, men med 
dåligt resullat. I synnerhet måste man beklaga förlusten 
mot Ha:lsberg, då Kumla hade h 'å inteckningar i vand
ringspriset. Lennart Johansson har varit det s tora namnet. 
Det har dock dykt upp flera juniorer, så man får väl 
hoppas på dem. 

SI MNING. Kumlasjön runt heter d en nya lädingen, 
som kan bli ett stort s13.gnummer. I [tr var det ,första 
gången, med stort deltagarean tal från när och fjärran. 
Vackert väder och publik ö ,'et' 1,000-talet. Kumlasim
marna lycks inte ha det räLla tävlingshumöret, för nog 
borde Kumla få upp goda simmare nu, d å vi ha ett så 
förnämligt bad som Kumla-sjön. Segrare i damklassen 
blev fö rstås en Kumla-flicka : Doris Ek, men hon tävlar 
ju för Or ebro S. S. 

G/ING. Som i inledningen anmärkt·es blev Kumiatram
pen' i å r kanske den förnämsta tävling, som n ågonsin har 
hållits i Kumla. Over lOD-talet deltagare och en publik 
på 1,800 personer hade passerat yändkorsen. Gångförbun
dets ordf. , disp . E. Lindhe, yar också nän'arande och 
förr~tllade prisutdelningen. ;\likaelsson trampade sina 41 
van', påhejad av en begeistrad askådarmassa. Det blev 
nya vi"trldsrekord på 15 km. och enlil11l11esgång. 

En blomma å t Kumlas egen son, \Verner Peller sson, 
som trots en besvärlig hemresa fr ån nordligaste Sverige 
ble,' t n "t a med nya distriktsrekord, som inte kommer alt 
slås i första tagel. Kumlaflickorna hedrade sig med fram
stående placeringar i ,Damklassen. Segrare blev lilla Anna
Greta Nyström. 

ORIENTERING. Denna gren omhuldas av Kumlas 
skogsluffare. Genom år ets riksorienter ing har d et varit 
ex tra fart. Kumla var bland d c bästa i hela distriktet. 

CYKLAR förnämsta fabrikat SPORT AR-
TIKLAR för sommar och vinter RADIO 

CYKELREPARA TIONER utföras omsorgsfullt 

Åuktoriserad HERMES-försäljare SLÄP
KARROR för cyklar fillv, BA TTERIER LADDAS 

D A C K, S L A N G A R, T I L L B E H O R 
i största so rtering 

V i nterförvara Ede r c ykel hos oss 
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Z:OTBOLL. Försl och sisl är d et dock fotbollen som 
härsk3fI" i Rumla. Aret har yarit både bra och d<lligt. Till 
det förra f{n' man räkna den starka vårsäsongen, då 
det ett lag SlIg hotande ut för nedflytlning. Aven höst
säsongen · har gå tt an, med placering i toppen närmasl le
dande Vel'dandi. Speciellt goda malcher ha gjorts mot 
Hallsberg 4- 2 och 5- 0, Riddarhy ltall 7-1 samt mot 
Tunafors 5- 1. Till d el dåliga räknar jag förlusten 
i Kamralmästerskapet mot Västerås 1-2 och nederlaget 
i DJ! semifinalen mot Örebro SK 3- 5. Nya i laget äro 
Rlll1C Ek, som debuter ade som center , och Stig I\Io\\"itz" som 
vikariera t för Bengt Nys tröm på backplals. Resen·ema 
och juniorerna ät'O bra. B-laget leder sin serie och juni
orlagel yar endast ett tuppfjäl fr ån segern. Del ser myc
ket hoppfulll ut på fotbollsfront en. Kan Kumla äyen näs
ra är m Konrad Kalman som trånat'e, bör det bli y tlerli
gare framgå ngar. Denna ypperliga IrånarkraH har Kumla 
fått disponera en g_"ll1g, i veckan, och d et har nog betytt 
en hel del. .. h en. i f~r har en korp .-scrie spelats, och som 
segrare ulgick C. A. Jonss·:llls Skofabrik. 

Jusl som jag skulle låmna in milt manus till r eclaktören 
för Kumla Julblad , tråffade jag Kumlakamraternas lag
kapl en , Ivan Larsson, å tföljd a\· kumpanen Tage Per sson , 
vilkas portrå tt pryda föreg. sida. 

Jag kunde inte underl å la all fr i'tga d em om å rets fot
boll. Båda yoro öyerens om, atl match erna mot Hallsberg 
yarit år ets. I Hallsberg kunde det ha bli\·it en mer a ö \"er
tygande seger än 4- 2, om ~"yslröm hade \"atit »h el» h ela 
malchen. Den trå kigaste malchen ansag de yar mot ÖSK 
i DM-fina len , då Kumla fick stryk med 5- 3. Tro ts alt 
båda Blomkvistbrö~krna yoro borta på grund av militiir
tjånst ansågs, alt nederlag"e t var snöpligt. För öuigt be
r ä ttade de IXlcda populåra spelarna all sammanhållningen 
\"arit och år mycket god. Tr~i l1aren Kalman har ut
tryckt sin stor a tillfredsstållels·e med Kuml a-lagel och 
hoppas komma tillbaka nåsta å t,. Kumlas r esen "er äro 
bra, och de båda nyko mlingat'na Ek och i\Io\\"itz kan 
man "än ta sig mycket a \". Hlr Ek några kilo till , sft blir 
del inte lått alt flytta hOllOm ur låge t framför må l. ~är 

jag fr~lgade om kommatlde säsong och år , ble\" syaret 
mycket optimistiskt. I\"an Larssons ro ligaste match , ansåg 
han vara första gången han fick åran iklåd a sig Närkes
tröjan, yilk'et hånde i Väster ås mot Västmanland. Aven 
matchen ~ Nårkeslaget mot Kispets, ansftg hatl vara en 
bland de båsta han gjort i silt, för fo tbollsspelare lUlga 
liv. Då h ade han ocksa gamle rutiner ade Le\"i Sjö
borg bakom sig. 

Kumla Julblad ställer i utsikt, att till kommande år 
u~dela en pokal för bästa idrottsprestation under år 1942. 
Det gäller alltså, att redan i tid försöka sitt bås ta. Det 
gåller för alla idrottsgrenat' , och en sakkunnig kOl11mitte 
kommer att bedö ma r esultaten. Tänk på det Ni idrotts
pojkar. Att bli belönad som bästa Kumlaidrottsmall under 
första stads året samt få sill portrå lt i tidningen , är inte 
fy skam , . , " 

A . . DOHLWITZ. 

intaga vi bekvämt och billigt å 

MJOLKBAREN 

JOSEF ANDERSSON & C:O 
SKOFABRIK 

Tel. :11 4 

Sandalsydda, durksydda och 
randsydda 

Mans-, Dam- och Barnskodoll 

KUMLA 
BArrER·leE NTRAL 
Hugo Johansson 

Batterier, Reparationer 
och laddningar, Lånbat-

Tel. 88 terier 

SODRA ÅKERIET 
Köpmangatan, Kumla Inneh.: Golthold Nylen 

Hekommendcras ! 
Telefon 178 Torvströ ständigt I lager 

Blommt>'C g(;'c 9ul6o'cdetl 

HERBERT PETTERSSON 
B lom S t e r h a n d el & H a n d e I s t r ä d g ii r d 

HcllommcJlclcras Telefoner: BUliken 144 Trädgården 158 

Passande Julklappar! 
Fick- & Armbandsur, Ringar, Collier, Kedjor 
Borstar, Tenn- & Nysilvervaror, Bordssilver 
Glasögon m. m, köpas Fördelaktigast i 

L. N. Brinks Ur- & Guldsmedsafför 

Ring Kumla Tryckeri när Ni behöver trycksaker! 

LINDBLOMS 
KUM LA 

Tillverkare av finare 

DAMSKODON 
Mat även till 
avhämtning Tel. 657 Tel. 69 
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Speceriaffären 
Telefon 373 

leverera sina kvalitetsvaror 

å Edra "Ju lkort» 

SYDFRUKTER - JULGOTTER 

GOLVFERNISSOR - VAXDUK 

REKOMMENDERAS ! 

Gott kaffe! Gott bröd! 

Följ världshändelserna - läs 

STOCKHOLMS-TIDNIN6EN 
Ombud för Kumla med omne;d: 

Nils Svensson, Tel. 89 

Hos 

Bräderna Sandberg 
får .Ni fermt expedierat ocTl reellt 
lagat i a 11 t vad som fl ör till 
motorbranschen 

F u 11 s t ä n d i g meTianisTi Verkstad! 
Beställningar av T å r t o r samt Oljor - Tillbehör - Svetsningar 

Efterrätter mottagas. Tel. 154 CYLINDERBORRNINGAR Telefon 113 

ELEKTR. MASKIN- & 
BELYSNINGSBOLAGET 

Utför alla slags installationer 
för kraft och lyse. Försäljer 
all slags elektrisk material och 
armatur 

T 8 I 8 f O n 8 r 202 & 106 

c?atf 4t&inj J2al- & 

'!tbetjalcmj Rekommenderas! 

1--------------------------------___ 
KUMLA FOTKLINIK (Torget) 

Behandl. av alla fotdkommor. Hålfotsinlägg 
efter gipsavg;utn. Åderbråcksstrumpor. 

Mottagn-.tid: 10-14, 17-18,30. Lördag 10-14 
Annan tid efter överensk ommelse. 
Mottagning i Kumla Varmbadhus fr.edagar 13 - 20. 

Tel. 613 MÄRTA SJOBERG 

Johanneskyrkogatan 

Telefon ...... .... .... ... 442 

rekommenderas 

ELIS SCHOLINS 
SKOAFFÄR 

NYA 
KARTONG fABRIKEN 

Tel. Kumla . .. . 285 
Filialen, Orebro 15418 

rekommenderar sin tillverkning av 

Sko- & 
Konditorikartonger 

Ebba Lundholm 
Tapisseri- & Kortvaruaffär 

Rekommenderas för 

JULINKOPEN 

Tel. 206 

E. Melins Begravningsbyrå, Kumla 

KATRINELUNDS 

Ombesörjer begravningar i sin 

helhet. KISTOR på lager i oli

ka prislägen. BEGRAVNINGS

BIL för löngre och kortare trans

porter. Telefon 61 

o 

Hyacinter, Tulpaner 

Begonior, Cyclamen 
m. m. 

HANDELSTRÄDGARD 
Sörby,'Kumla 
Telefon 399 



äro sedan mera än 50 år tillbaka kända för god 
passforJ!l, o ö v e rt r ä f f a d k va l i t e~t och elegans 

c. G. Ströms Aktiebolag 
Vtumla första skofabrik Firman etablerad 1888 

På grund av kalla vintrar 

och bränslebrist har även 

iultomten flyttat 
I n i e t t k val i t e t s h u s av 

YTONG 
det högisolerande stenmaterialet 

För ytter- och innerväggar 

I detta hus äro även trappor, golv och 

fönsterbänkar av m a r m o r från Yxhult 

YXHULTS STENHUGGERI A.-B. 
HÄLLABROTTET "'-Tel. arebro 72070 

Pris 85 öre {med oms.-skatt} KUMLA TRYCKERI 1941 
/ 
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