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Se, jag bådar eder en stor glädje" som 

skall uederfaTC!s allt folket. Luk. 2: 10. 

Så lyder Guds l' älsning genom ängeln till herdarna 
vid Bellehem. :.\Im denna hälsning gällde ej blott 
dessa, den gällde allt folket, alltså även folket av i 
dag. Och denna stora glädje skulle komma genom 
det barn. som under nalten . fötts i Betletem, och 
som nu Yilade på krubbans str å. Det ramel \'ar 
till yne ' den ringaste av alla dem, som omtalas i 
yärt juleyangelium. Kejsar Augustus, som , alt på 
Roms yärldsfanmande härskartron, syntes väl vara 
förmer. :.\Ien han var ingen glädjcspr:dare. Tunga 
skatter kunde han pålägga människorna och ge
nom sina påbud kunde, han Yålla mycket besvär 
och stor oro. :.\Ien giva glädje, det kunde han 
icke. Lyckliga kände sig Josef och Maria inför 
barnet, som givits dem, Oell öyer allt det ' äll
samma, som stad i ' förbindelse med barnets födel~e. 

:.\Ien trols in egen glädje kunde de icke gh'a gläd
je ål allt folkel. Änglarna kunde sjunga om den 
tora glädjen. men de visste, att blott en kunde 

bringa den till en hel värld. 
\'ärlden är fattig på glädje. Därute är det mer 

tarar än leenden. Orsaken till denna fattigdom 
och sorg är att yär1den har förgätit den ende, som 
kan "ha yerklig glädje. Världen tar gått förbi 
barnet i Betlehem, gått förbi Kristus. 

\'år sorg och yårt djupa lidande har sin rot i 
yar synd. Den är Yår härskare och tyrann, om 
haller oss i. nesiig fångenskap. Själva ha vi ingen 
möjlighel alt hjälpa oss . Andra kunna ej heller göra 
det, yatl'-en kejsare eller konungar, icke ens änglar
nas legioner kunna frigöra oss från syndens välde. 

Bloll en kan frälsa och det är Jesus Kristus. 
Ja, han l,an frälsa, fullkomligt frälsa alla dem, som 
tro. Ära Yare Guds heliga namn! Därom viltna 
änglat'na i sin härliga lovsång. Därom kunna tusen 
och åter tusen frälsta själat· bära vittnesbörd. Och 
med denna frigörelse från syndens härskarmakt öyer 
oss följer den stora glädjen. Se här ett par exempel. 

Känslan av egen yanmakt över synden kom 
Saulus från Tarsus att utropa: »Jag arma månniska! 
Vem skall frälsa mig från dellI!a dödens kropp?» 
Men uppleyelsen av Jesu frälsande makt l åter ho
nom triumferande utbrista : »Gud vare tack, genom 
Jesus Kristus, vår Herre!» 

Luther vred siua händer i ångest och rop'lde: 
»Min synd, min synd!» Men sedan han mött Jesus 
såsom sin Frälsare kunde han sjunga om Jesu Kristi 
frälsande makt: »Han är den Herren Gud, som; 
klädd i segerskrud, sin tron för evigt grundat.» 

Och hll dessa två skulle kunna läggas mångtusen
den, som alla skulle bära amma vittnesbörd OIll 

Jesu makt alt fräl~a från synd och skänka åt män
niskorna den stora, ~anna glädjen. Men det bästa 
vittnesbördet får den , som själv går till Jesus med 
sin synd. Ty här gäller det ordet, att vat' och en 
som tror på honom, skall bliva frälst. 

Men det är ej endast i de l ent andliga förhJlIande
na, som Jesus kan gripa in och fönandla frin 
sorg och oro till glädje och frid. Även i dra lim-

, liga förhållanden ].:an han ingripa och fön·andla. 
Vi minnas h..uru Jesus på en av sina vandringar 
kom till Nain och utanför stadsporlen möLte ett 
liktåg. Det yar en änka, som fÖ1ljde sin ende son 
till grayen. Natnnlös var sorgen och bittra yoro 
tårarna. Men JESUS stannade liktågEt, h'öslade den 
sörjande änkan och uppväckte den döde. Väl hade 
denna moder förr känt glädje över sin son, men nu 
var denna glädje fördubblad. I sällskap med den tOTa 
glädjen fick mor och son vända åter till sitt hem. 

Och ä\'en h"r kunde exemplen rr..ångfaldigas. 
»Hela yärlden skulle icke kunna rymma alla de 
böcker, som då bleve skrivna» - för att nu använ
da ett gammalt uttryck - om alla vittnesbörd om 
Jesu ingripande i människornas yardagsliv skulle 
tecknas ned. 

Och så möter oss en rent svindlande tanke: Tänk 
om Jesus med SID allt förvandlande makt finge gripa 
in i dagens yärldshände.lser! Vilken julhögtid det 
skulle bli! Huru många tårar skulle icke då torl,as 
bort, och huru många sår skulle icke då läkas och 
huru skulle icke friden bli mäktig som haysström
marna. O, att vi och alla de andra visste och det 
i denna 'dr dag, vad vår frid tillhör. 

Vi känna inför allt som sker i yärlden vår egen 
vanmakt och oförmåga att återställa och hela, vad 
som nu är nedrivet och söndertrasat. Men vi lmnna 
vara med om ett bestående ålers tällelseyerk genom 
att själva öyerlärnna oss åt Jesu makt. Och i den 
mån han får mald över de enskilda människorna 
börjar den s tora förvandlingen av världsförhållandet. 
'i skola aldrig vänta, alt det verket skall börja hos 
andra och genom andra, det skall börja hos oss 
och genom Jesus Krislus. I den mån Jesus får här
ska över den enskilIde, i den mån går världen en 
glädjerikare tid tillmötES. Och skulle inte vi så här 
i juletid kunna ena oss alla i denna enkla men så 
belydelsefulla bön: 

O, Jesus kom in i mitt hjärta 

och tag du din boning däri. 
Fördriv all min oro och smärta, 

från synd gör mig verkligen fri. 

J. R. Rickardt. 



4 

Ordf. kyrkorådet, kyrkofullm. och stadsfullm. samt kommunalkamrer 

C. Gott/rid Willen 
Kyrkorådets ordf. 

Axel Axelman 
Kommunalborgmästare 

Dagmar Haggren 
Stadskassör 

Gus 'at Samuelsson 
Kyrkofulim. ordf. 

Befattningshavare 

Conrad A.xeZs:on 
Stadsfullm. ordf. 

Stadshuset 
(Se även Kumla Julblad 1941, sid. 5) 

Torsten Brissman 
Kommunalassisten t 

Sigrid Tisell 
Kontorist på Elverket 

Carl Tengstål 
Luftskyddschef 

Nils Ericsson 
Schaktmästare 

Linoleum -Mattor - Fernissa 

YVlE T A p E T E R 
Sjukvårds- och Förbandsartiklar 

Edvin Andersson 
Kommunalkamrer 

/ 

Birger Lönnvik 
Luftskyddsb. förest. 

Rune Hellgren 
Hälsovårdstillsyningsm. 

nu 



C. A. Fosselius 
på 1880-talet. 

Over äldre köpmanshus och deras inneh avare vilar ej sällan 
en air av respektabilitet och gammaldags förfining. Enbart red
barllet i handel och yandel är icke nog att skapa ett sådant in
tryck. Bildning, begå ming och framför allt sympatiska person
liga egenskaper hos köpmannen och hans familj spela härvidlag 
ofta en lika betydande roll. Ett sädant aktal köpmanshus var 
på sin tid Fosselius & Bergöö* ) vid Kumla station . . Firman grun
dades år 1864, men inneh ades av Fosselius ensam fr. o. m. år 

1872 . t. o. m. 1918, då den upph örde. Saxon, som under åren 
1877-1879 var anställd som biträde 'i affären, h 'ar i sin bok »1 
handelsbod på 1870·talet» inte bara lämna t · en livfull och sympa 
tisk skildring av den aktade principalen och hans f;unilj samt av 
~ive,t i boden utan även erinrat om lanthandlarens betydelse för 
sin bygd och om den kulturgärning denne utför, när han P-t" sådan 
han skall vara. Erkännsamt skri" er Sa:con: >Jag har aldrig 
upphört att betrakta det som en av pelarna för den framgång 
jag lIaft, att jag hos Foss elius fick lära mig bokföring och 
dubbel italiensk bokföring, där det inte huttlades med bokslut, 
om det också blott var 5 öre, som det gällde för att ;det skulle 
stämma.> En annan av yännerna belyser Fosselii noggrannhet, 
då det gällde att >skriva in i böckerna>. Hans ständiga maning 
till bokhållarna vaJ;: >,hen om det brinner omkring er, så skriv 
~pp -först och släck sedan.> Äldre Kumlabor och vänner till F . 
och hans familj skola helt visst med nöj'e <i Iden nämnda boken 
läsa Saxons skildringar av Kumla på 1870-talet. Äve,n i Kumla 
Julblad 1931 har Saxon skrivit om sin Kumlatid. 

Sekreterare.n i Sällskapet Närkingarna i Stockholm, fröken 
Valborg Sundblad från Orebro, vilken gärna och flitigt umgicks 
>nästa Foschelljussasses> har haft älskvärdheten att sända Jul
bladets RItgivare följa3-de skildring av ett besök i sin hemstad och 
hos familjen Fosselius på 1890-talet. 

*) Adolf Bergöö, vars gr avsten med porträttbys t läsaren kan se 
på Kumla kyrkogård, d rev under mäuga år affär i Hallsb'erg. 
Han var s"ärfader till konstnären Carl Larsson. 

TILL FLYDDA TIDER A TERGAR 

MIN TANKE ÄN sA GÄRNA 

Not i minnet och fantasin söka sig tillbaka till det 
upplevda - det kan ingen taga ifrån oss - huru trist 
än världen för närvarande förefaller. Man njuter i 
dubbelt mått av reseskildringar i böcker, naturscene: 
rier, som visas på den vita duken och sist men icke 
minst av det talade ordet från någon person, som 
kåserar om upplevelser och äv-entyr. . 

En stor besvikelse för oss Stockholmare var indrag
ningen av de s. k. Epatågen. I dagar hade man pla
nerat och glatt sig åt att få uppliva barndomsminnen 
vid en resa till Närke, och det kära Örebro. Genast 
man hunnit upp på tåget, där idel glada, förväntans
fulla r,esenär,er placera t sig och man hörde närkingskan 
surra från olika håll, infann sig rätta stämningen. 
Letades så fram fiol och dragspel, och låtar av Jeremias 
i Tröstlösa m. fl. lockades fram, då fattades ingenting. 
_ är tåget nalkades Pålsboda och Hallsberg, var för
brödringen' i full gång och gemytet flödade . 

Tänker man efter, blir man häpen över, huru myc
Ket, som hanns med under några timmars uppehåll i 
Örebro. Föräldragraven på Södra kyrkogården utgjorde 
förs ta målet. Därifrån njöt man av promenaden in till 
stadens centrum. Stack in på den gamla gården Drott
ninggatan 54, där pumpen och svalgången beundrades, 
fortsatte fram mot Pumpkälltorget, förbi huset, där 
Hjalmar Bergman föddes, till Nicolaikyrkan, Stora Tor
get, Stadshuset, Engdbr<ektsstatyn m. m . På Storbron 
tvärstannade man, fängslad av den underbara synen
Öl'ebro slott på sin holme i Svartån. 

Efter en titt på teatern, frimurareiogen oth spar
bankshuset, sv.ängde man tillbaka till Trädgårdstorget, 
förbi d-en plats, där surret från Engelbr-ektssons kvarn 
ännu tycktes ljuda( i öronen. Så var man framme vid 
Slott sparken och Kanslibron, skymtade arbetshuset, Brö
derna Petris obelisk, Karolinska LäroV'erket, f. d . Kråk
slottet. Var voro tid och rum, här på .detta område, 
där man' i len blink fångade in många års. ,studentexamen 
i vårsoloens glans. 

Det forna »risgrynet» försummade aldrig att springa 
in på färgare Ericssons gård på Olaigatan, för att från 
klappbryggan vid ån beundra slottet än en gång. På 
nötta trottoarstenar uppnåddes Tingshuset, f. d. Ris
bergska skolan. Aven minnesgod fadd-er i Spangenbergska 
gården i Choisie förplägades man rikligen och fick 
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Makarna Fosselius p å gamla dagar 

till sist från bron*) över järnvägen vid Örebro Central 
en blick över Kilsbergens blå horisontkontur, viLken 
för att tala med en annan närking - »gåvo den unge 
en första aning om oändligheten bakom livets alldag.» 

På den sistia resan till fädernestaden fattade jag 
ett raskt beslut, att nästa gång stiga av tåget i \Kumla 
och se mig om där. Tyvärr tycks denna min önskan 
få vänt'a på att gå: i uppfyllelse, men ombedd att skriva 
ned några minnen om de kära bortgångna Kumlaborna 
»tant och farbror Fosselius», har jag ej tvekat att våga 
försöket. Många kumlaiter erinra sig helt visst de båda 
vitrappade husen vid södra järnvägsöv,ergången i Kumla. 

På övre våningen i det större huset r esiderade 
familjen, som även till sitt förfogande hade flera rum 
i flygelbyggnaden. Nio barn' (2 gossar dogo i späd 
ålder) växte upp, i ,ett lyckligt föräldrahem, där arbetet, 
glädjen och harmonien vor o hustomtar. Den snälla, 
dugliga, välmenande tant Maria skötte sitt stora hus
håll med den äran. Besvär existerade ej för henne, man 
möttes av stora famnen och kände sig genast hemma
stadd. Farbror, gammaldagsfin och försynt, smålog på 
sitt lugna vis åt alla de skolflicksupptåg, utklädningar 
o. d., som vi improviserade och varav förrådet tycktes 
outtömligt. Stor barnvän var han och likaså fågelvän. 
Jag minns hans fågelautomater utanför kontorsfönstret; 
på långt håll hördes ett pipande och kvittrande, som 
varslade om välfyllda lådor och trivsel å ömse håll. 

Barnens skolhushåll i Örebro, var först beläget å 
Köpmangatan, men flyttades till den s. k. Wadstenska 
gården, i hörnet av Skol- och Fredsgatorna. I skol
hushållet regerade »gamla Gustava». Mycken mat och 
och ma:t i rättan tid var hennes paroll, uppfostran fingo 
barnen klara av bäst de kunde, och det ha de gjort 
utmärkt. Mitt föräldrahem, då.. iFredsgatan 16, grän
sade nära intill »Fosseliussarna», bekantskapen stökades 

*) sedermera ersatt med en undergång. 

undan fort. Esthe r F. och jag hängde ihop som ler 
och långhalm under hela skoltiden och ha glädjen att 
även nu få träffas. 

Den idyll, som Kumla var på 1890-ralet, innan in
dustrin satt sin prägel på samhället, därav finns må
hända ej så mycket kvar. När Esther F. och jag under 
skolloven fingo löfte om att följas åt till Kumla, blev 
glädjen stor. För a!qti i största möjliga mån kunna av
njuta resans lockelser, färdades vi på godståg, försedda 
med stadig matsäck, smörgåsupplag med fru Hilda 
Muhrs beryktade korv, och plättar med hallonsylt. Väl 
framme vid resans mål, sneglade stationsinspektor Roos 
välvilligt nedlåtande på två nigande och fnissande skol
flickor, men vi läto oss ej bekomma, ty alltid fanns Hera 
av syskonen F. på perrongen för att välkomna oss. HQS 
Fosselius älskade yi att hålla! till l flygelbyggnaden, där 
.v1 i lugn och ro kunde rita och måla, steka äpplen fram
för brasorna och krypa sent till kojs efter spännande be
rättelser och lagom rafflande spökhistorier. 

Tiden före påsk var arbetsam. Då fabricerades 
de påskbrev, som vi ämnade sälja för att få fickpengar. 
Starten var ej vidare lovande, ty bokhandlare L. ut
brast yid vår åsyn: »Fy tusan». Vi blevo högeligen för
skräckta, då vi trodde oss vara bå de hyggliga och sn;illa, 
men när vi vid förnyade besök fingo samma tilltalsord 
till livs., härdades vi så småningom: Arbetet hade varit 
mödosamt och roligt - förtjänsten dock ringa. 

Under julen, då 'hela Kumla låg inbäddat i djup 
snö och kylan nöp! i kinderna, åktes kälke i sandgropar
na bortom kyrkan, för att ej tala om alla tiders barn
kalas. Där traskade vi i mörkret med lykta för att 
hitta vägen, men väl framme och avpälsade sattes leken 
i gång, och vår lilla kvar tett klämde i. av alla krafter 
för att sätta "fart på blyga och bortkomna, som till 
slut höll o på att skratta sig fördärvade. Leken »Nisse 
var en konstig man, tusen konster kunde han», utgjorde 

Fosselii affär och hem 

Rumla Gummiverkstad 
Innehavare MANNE LARSSON 

Försäljer : 

B I L Fl I N G A R, O L J O R, B I L A R 

GENGASVED och -KOL 
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vårt paradnummer. Den tog dock ett snöpligt slut, ty 
vid re frän gen »han kunde brevena läsa, nyp 3. sin n 'ista 
i näsa» fascinerades e n a" pojkarna F. till "den vilda 
grad aven kra ftig flicknäsa. Han störtade var gång 
ö,'er goh'et och högg tag i densamma. Flickan blev 
först smickrad, men vid fortsatta kraftigare tag grät 
hon, och till vår sorg och grämelse förbjöd tant Maria 
den frestande versen. H emmakvällar höllo vi till i 
barnkammare,n; i stora byggnaden, kring det runda bor
det skockade sig det ena huvudet intill det andra, för 
att vid fotogenlampans sken avnjuta julböcker och jul
tidningar. Härinne tändes ä"en granen och avåts jul
gotterna, I förmaket kvint ilerade farbror på sin kära 
fiol , ackompangerad av någon av husets döttrar. 

Somrarna voro i vårt tycke glödheta, ty var taga 
vatten att bada uti? Lyckliga Kumla av idag, som löst 
problemet och anlagt en konstgjord sjö. På lands
vägarna stod dammet som en tät rök. Den ena flak
vagnen efter den andra, las tad med glada, sjungande 
beväringar passerade förbi på våra strövtåg under till
rop av »Förtjusande po ta tisblommor», 

Fru Agnes Palme, född Fosselius, ha r varit vänlig 
nog att ge mig en beskri vning över hemmets trädgård. 

»På gårdsplanen var en stor rundel, och mitt på 
denna en väldig lind. Utefter vägen stora lönnar och 
silverpopplar och en sval syrenberså. Alla i familjen 
voro stora blomsterälskare och här fanns också en 
rikedom av blommor. Stora buskage av gammaldags 
rosoir, i \,ltt, rosa och laxrosa, även mossrosor. Utmed 
flygelbyggnadens vita fasad, r akt i söder, var blomster
prakten störst. Dä r fanns ädlare rosor, prästkragar, 
stockrosor m. m. Fruktträdgården .med äpplen, päron, 
körsbär och plommon låg mellan de båda byggnaderna 
och for tsatte med kökstr,ädgården, där det mest upp
skattade var de långa sparrislis terna, och så massorna 
a v krusbärsbuskar. 

Mitt framför flygelbyggnaden var en stor, vacker 
gräsplan, krocketplanen, flankerad av ett par jätte
stora silverpopplar, som förresten voro planterade av 
pappa, Planen omslöts aven rätt stor park, mest 
barrträd med inslag av ett och annat lövträd. D en 
var putsad och vårdad, med slingrande sandgångar, 
som här och där svällde ut till små ' sittplatser m ed 
trädgårdsmöbler. Parken var en omtyckt lekplats, och 
när ungdomarna växt upp och blivit förlovade, och 
det ena paret e fte r det andra sågs promenera där,: 
Jcallades den av grannarna för »det förlo vade landet», 
Själva Kumla var e j så lyckligt lottat för en .botanise
rande skolflicka, men i omgivningarna, särskilt i Y}"llult 
med sin kalkgrund, fanns utmärkta fyndorter, och kun
de man få en åktur över Hallsberg till den längre bort 
belägna Herrfallsä~, kunde man fylla sin portör med 
ljuvliga lundväxter, mycket uppskattad var Vätteros 
LathTaea squamaria, som växte som parasit på hassel
r ötter.» 

Det goda och patria liska förhållande, som i Fosselii 

familj rådde mellan husbondfolk och tpnare, be,'isas av 
att tjänarna stannade 10-:-20, ja ända till 30 år. Gamla 
Gusta,'a t. ' ex. höll ut fast hon var så giktbruten, att 
hon mest gick på hälarna och liksom \'evade sig fram 
med armarna för att komma ur fläcken. När hon hade 
hand om skolhushålle:t i staden, \'a r hon så ivrig att få 
med sig så mycket som möj,lig;t i matväg och brukade 
säga : Fruns barn (det var de små, som voro k var hem
ma ) få så mycket, »mina barn» få 'aldrig något». 
Augusta, en annan av tjänarna, förklarade : '»Nu kom
mer våran fästman», när en av döttrarna, vars fästman 
hon \'armt gillade, väntades, - Augusta unnade sig 
sällan någon ledighet. Gjorde hon det, kände sig korna 
som hon skötte om, bortkomna och ville ej släppa till. 
mjölken åt en främmande. 

Ar 1918, sedan barnen flugit ur boet och många av 
dem bildat eget hem, såldes gården till grossh. Buren, 
och tant och farbror fl yttade till · Nora, där de funne 
sig \'äl tillrätta- i ,den lilla \'ackra staden. I Nora firade 
de ä"en sitt guldbröllop år I922, båda pigga och lycko
strålande. Tant \'ar iklädd samma g uldbruna siden
klänning, som hennes mor i sin tur burit på sitt guld
bröllop, 

Ankling år I929, b03atte farbror sig i hm'udstaden, 
där han av barn och barnbarn \'årdades med den största 
kärlek och omtanke till sin död år I932. Ännu in i 
åldern sena höst "ar fiolen hans glädjekälla, sista 
gången jag såg honom ,'ar en vårkväll, di\. min m or och 
jag hälsade på. Hans förtjusni.ng, då min mor erbjöd 
sig att ackompagnera till fiol, \'ar rörande. 

Konstnärs- och musiksinne har gått i arv till fl era 
av barnen, av vilka alla, utom fru Frida Ruhlin, finnas 
i Ii ,'et, 

T ant och farbror Fosselius, som båda ,'oro födda i 
Närke, ha synts mig representera den bästa typen för 
det landskap, och det folk, vi kalla "årt. Ärlighet, 
rättframhet, arbetsglädje, gästfrihet och sist den stilla, 
lekande, glittrande humor, som skänker ett gyllene 
skimmer åt vårt korta jordeliv. 

Esther Posselius 
17 år 

gift Cederslröm 

Ya lburg Sundblad, 

Agnes Fosselius 
19 år 

gift Palme 
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KUMLA I MIN UNGDOM 

Då Kumla ej är min födelseort utan endast ut
gjorde en c:a 3-årig vistelseort från hösten 1888 till 
våren 1891, får rubriken här ovan tagas med en viss 
reservation. Som dessa år för mig blevo av stor, för 
livet avgörande betydelse, stå de i mitt minne med 
oförgätlig, aldrig slocknande glans. Redan vid 18 år 
var mitt sinne inställt på att följa Kristus. 
Detta sinnelag var mänskligt sett ett heligt arv från 
ett gudfruktigt hem. Jag blev faderlös vid sex års 
ålder, men min gudfruktiga moder lät mig ofta böja 
knä med sig, ·och i . varma böner anförtrodde hon mig 
ocH de andra barnen i sin trofaste Frälsares vård. 

I Kumla kom jag mycket snart i förbindelse med 
söndagsskolverksamheten i skolsalen vid kyrkan. Jag 
vistades nämligen hos min broder J. A. Carlsson, som 
några år tidigare hade startat en mindre garverirörel
se vid Elvbro. Han och hans maka tillhörde de »stilla 
i landet». Många dyrbara minnen bevarar jag från 
dem. Efter första besöket i söndagsskolan blev jag 
ombedd att deltag~ i detta arbete. En klass av unga, 
livliga pojkar blev mig anvisad. Då jag första gången 
i mitt liv skulle börja undervisningen, kommer prosten 
A. P. Falks unga och älskliga dotter Ester och sätter 
sig som åhörare. På mig steg blodet brännande till 
kinderna. Att jag var den gladaste i lokalen, då kloc
kan ringde till avslutning, torde vara begripligt. Hur 
undervisningen förlöpte, vet jag ej mer, men från den 
dagen var jag bunden vid söndagsskolverksamheten. 
De kära kamraterna resonerade nog så: Bättre att ha 
en svag reservkraft än ingen alls. 

Vid den tiden rådde i Kumla ett mycket varmt 
missionsintresse. Kumlaynglingen Axel Hahne hade då 
blivit antagen till missionär i Kina tiIIsammåns med 
apotekaren Aug. Berg från Jönköping. Då Axel Hahne 
en längre tid varit lärare i vår söndagsskola, var det 
naturligt att hans kamrater såg o upp till honom med 
mycken kärlek och aktning. Förberedelserna till sön
dagsskolan, som hade ett lo-tal lärare och lärarinnor, 
ägde vanligtvis rum: i skollärarinnan Hanna Granströms 
lilla röda stuga, tätt invid landsvägsbron över Yxhults
ban~n j lKumla by. Dessa vom mycket gedigna och läro
rika och burna av mycken bön. Man kan gott säga, att 
denna lilla krets var ett salt och ett ljus även utanför 
söndagsskolans ram. De små böne- och väckelsemö
ten, som av Axel Hahne hade påbörjats, fortsatte i de 

. olika byarna. Denna heliga eld, som där brann, fick 
kraftig näring genom den då verksamme och allvarlige 

På kapitalräkning 

Av G. D. CARLSSON 
Pastorsadj. i Tyska S :ta Gertruds kyr~, Stockholm 

väckelsepredikanten Emil Gustavsson. Jag minns, hur 
han vid ett friluftsmöte satt på en tuva, medan en sång 
sjöngs, stilla mediterande, sedan steg upp och höll en 
mycket gripande predikan. Nu är alla dessa vänner 
antagligen hemförlovade. De voro alla äldre än jag. 

Under min kumlatid rådde en livlig blåbandsverk
samhet med föreninga.r; i olika delar av den stora sock
nen. Jag var själv med\ i Kumla bbf. 

Mina käraste o. ljusaste minnen från denna Kumla
tid äro förknippade med dåvarande kyrkoherden, seder
mera prosten Axel P . Falk. Då han understundom var 
gast i min broders hem, hade jag där lärt känna ho
nom såsom en blid och älskvärd och förstående vän. 
Ej underligt då, att jag först anförtrodde honom min 
från Gud mottagna kallelse att gå ut ~m missionär. 
Faderligt ömt tog han mig vid handen och knäböjde 
med mig. Därvid blev han mig en verklig fader i 
Kristo. Ehuru han då var sysselsatt med omskrivning 
av kyrkoböckerna och ' redan till åren kommen, erbjöd 
han sig att giva mig undervisning i språk, »ty», sade 
han, »språkbegåvning är en av de viktigaste förutsätt
ningarna för missionskallet». Han frågade, vilket språk 
jag helst ville börja med: tyska eller latin. Jag valde 
då tyskan, vilket språk senare blev mitt andra moders
måL Calvagens grammatik anskaffades i hast, och 
första läxan blev hjälpverbet h a b e n. Glad i hågen 
och medveten om att kunna min läxa gick jag till min 
gode lärare. Men se, hela mitt kunnande var som bort
blåst. Jag kunde ingenting, fick bakläxa och som ny 
läxa hjälpverbet s e i n. När jag veckan därpå åter in
fann mig, gick det bättre. Dessa stunder med min 
avhållne lärare blev, som han själv en gång skrev, verk
liga högtidsstunder. Många sådana blev det tyvärr ej, 
ty kort därefter for jag till Tyskland för att 'inträda i 
Evang. Brödraförsamlingens Missionsseminarium. Un
der ferierna besökte jag Sverige och försummade då 
ej att besöka min käre lärare i tyska. 

1896 var jag hemma med min unga maka före ut
resan till Nicaragua och besökte då med henne för 
sista gången den vördade kumlaherden. Vid en för 
några år sedan företagen bilresa genom Kumla, stannade 
jag vid kyrkogården och uppsökte graven, där min 
gode, faderlige väns stoft vilar. Frid över hans minne I 

Att min ungdoms Kumla genomgått en oerhörd 
förändring, har jag konstaterat vid mina genomresor . 
Till det gamla Kumla äro mina minnen förknippade. 
För Kumla aVl i dag är jag en främling. 

lägges räntan halvårsvis till kapitalet, vangenom all 

ränteförlust omöjliggöres på upplupna, ej uttagna belopp. 

Kapitalräkning kan öppnas på 

K O N T O R· I K U M{ A 
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ANDERS COLLIN 1830 
.BYRS~-~ONEN .1S0A:BL:r;Y: 

STRUMPVÄVAREGESÄLL • KONVEN-TIKFJ,PREDI
Kf\NT · KRISTEN MYSTlliER: HO'\mIRI)ol$lV\RJE .. ....., 

~AlARARE · V~GORARE 

I den gustavianska tidens memoarlitteratur möter man 
emellanåt namnet Anders CoZlin. Det bars aven av Stock
holms vid tillkomsten av den s. k.. Nya Secten i början av 
1780-talet mest omtalade personer. En av fil. doktorn 
C. O. Fineman skriven Biographie öfwer aflidne Hofbib
liothekarien Anders Collin intogs 1858 i M. Arkianders 
i Helsingfors på Finska universitetets bekostnad utgivna 
stora verk »Dpplysningar om de religiö~a rörelserna i Fin
land». Väsentligen på grundval av denna har sedan -
,80 a 90 år efter ColIins död - hans levnadsteckning inför
livats med den svenska personhistoriska litteraturen genom 
bl. a. framlidne pastorn i Stockholm Hj. Lyth, likaledes 
framlidne hovpredikanten i Stockholm Th. Mazer och ge
nom biskopen i Lund Edv. Rodhe. Detta till trots är 
ColIin, som själv önskade att få glömmas, föga känd av 
vår tid. Hedern av att han om ock blott i en notis på 
sex korta tryckrader finnes omnämnd i den speciella 
Kumlalj,tteraturen, tillk<lIIlill.er två nu hortgångna: den bok
synte »greven på Säbylund» och den flitige klippsamlaren 
Lars Persson i Blacksta. 

Då de höga intressen, för vilka Collin avskildes redan 
i moderlivet och för vilka han sedan levde och verkade, 
ännu äro starka i pen bygd, där han för snart två hundra 
år sedan föddes, och då Julbladets lovvärda strävan att 
åt framtiden bevara minnet av bemärkta Kumla-söner 
förtjänar att stödjas, har undertecknad sökt att i det föl
jande med ledning huvudsakligen av uppgifter i ovan an
givna källor återge några drag ur CoIlins liv och enligt 
Mazer »sWla utvecklingsgång». 

Som den Sjätte i ordningen av nio syskon föddes An
ders Collfu i Byrsta i Kumla den 27 december 175<1. För
äldrarna voro hemmansägaren Olof Larsson, f. i Byrsta' 

1718, och Elisabeth i\Iånsdotter, f. i Kumla klockaregård 
1721. Modern tillhörde en fro m släkt. »Hennes fränder 
efter köttet och efter anden 'hyste såväl som hon själv 
åningar om att det barn hon skulle föda, månde få stor 
betydelse för Guds rike». Om sonen Anders säges: »att 
han under sin uppväxttid på ett märkbart sätt berördes 
av Guds kallande och dragande nåd». 

Ar 1771, när fadern dog - modern hade gått ur tiden 
två år tidigare - kom ColIin 17-årig till Stockholm, där 
han fick anställning vid Remahls sidenväveri på S öder
malm. Redan tidigt bör~ade han följa sin Herres och sitt 
hjärtas bud tOm övandet ,av barmhärtighet, däri även under
stödd av sin gode husbonde, som ofta tillhandahöll mat 
och penningar för hans besök hos sjuka och nödställda. 
Med sådana besök fortsatte f. Ö. Collin till sitt livs slut. -
För att lå ett begrepp om den andliga atmosfär, som omgav 
Collin i Stockholm, och för att förstå hans utv,ecklings-

- gång över huvud taget, vore det nödvändigt att känna åt
minstone huvuddragen av de strömningar, som på det 
andliga området drogo fram över vårt land under 1700-
talets senare hälft. Särskilt den gustavianska tiden torde 
annars för mången i våra dagar - delvis tack vare en 
outrerad Bellmanskult - framstå som en epok, fylld blott 
av grace, skönhet, livsglädje och fint vett. Ramen för 
denna artikel medger emellertid varken en analys av tids
skedet eller en presentation av dess ledande gestalter. 
Callins bild måste därför här tecknas utan tidsfärgad 
bakgrund. 

Det lider ej tvivel om alt den unge CoIlin redan från 
hem och skrifter kände till striden mellan å ena sidan den 
av rationalismens dimmor omsvepta kyrkan och dess ur
vattnade neologi och å den andra sidan den radikala och 

LÄMPLIGA JULKLAPPAR I Tel. 70067 
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inystiskt färgade pietism av tyskt ursprung, som alltifrån 
seklets början, trots hierarki och samvetst\"ång, haft fram
i1ång i yårt land. l'\amn sådana som Arndt, Böhme, Franc
ke och Dippel samt svenskarna \"on \Valcker, Sven Rosen, 
von Strokirch, Tolslaclius och Tollesson yoro hOllOm säkert 
kända, troligen kära. 

Collins hjälpverksamhet bland de ringa i samhället 
förde honom så småningom över även till själasörjare
verksamhet. Till en början väckte denna ingen upp
märksamhet, men sedan han med åren också börjat predika 
för mindre kretsar »av sökande och troende människor » 
väcktes på hösten 1779 oro hos Stockholms konsistorium, 
som i orto<.loxiens intresse befarade att Collin, om han 
finge fortfara, skulle åstadkomma »förargelse eller viller
valla bland den enfaldiga menigheten». Resultatet blev 
dock denna gå ng endast en varning, meddelad av pra.eses; 
ö\'erhovpr edikanten Uno von Troil. Konsistoriets farhå
gor besannades emellertid. I juni 1780 blev Collin jämte 
en åkaredräng arresterad för det de »ofta vid en kärra på 
torget predikat iI'riga meningar, bränt åtskilliga andakts
böcker och uttalat förkastelsedomar över prästerna såsom 
varande opånyttfödda.» Collin skulle vidare ha »talat en 
gång hos hoyslagaren Wickman föl' några själan>, en annan 
gång »talat för sökande själan>, »få tt nåd att omvända 
syndare» samt gå tt till sjuka ibland om morgnarna». Mot 
borgen av sin gode husbonde, fabrikören Remahl, blev 
Collin emellertid redan efter tre dagar frigiven , sedan 
han dock först erhå llit en allvarsam varning och före~ 

lagts yite av sex par spö. 

Collin fortsatte emellertid med framgång sin verksam
het. I staden höll han talrikt besökta konventiklar och 
h ela sommaren 1781 predikade han ute vid Nacka, På 
hösten finn a vi honom emellertid å ter på de anklagades 
bänk. Under ett ka tekesförhör i Storkyrkans sakristia, 
då några a\' Collins anhängare voro nän'arande, hade 
nämligen »tre gesäller och en piga» tillhörande »Vännerna> 
eller »Nya secten», som Collins meningsfränder på spe 
kallades , högljutt mot den tjänstgörande prästen förklarat, 
att hans lära vore djävulens och att hans katekes borde 
brännas av bödeln. Saken väckte uppmärksamhet och 
kom inför konsistorium. Von Troil fann dock opportunt 
att göra ärendet blott till en yttre ordningsfråga och fiCli: 

ö,'erstå thållare Sparre att ingripa. Collin arresterades, var
jämte de, som vållat uppträdet i Storkyrkan, dömdes till 
14 .dagars fängelse vid vatten och bröd. *) 

När Sparre, en driftig och skicklig ämbetsman, men 
en ödmjuk smickrare inför konungen och stolt och oför
dragsam mot andra, underrättade Gustaf III om vad som 
passerat, blev denne ytter st förtörnad, han ovilja vände 
sig dock närmast mot von Troil och han befallde icke 
blott att de arresterade skulle frigivas utan ä "en att rätts
ligt åtal skulle anställas mot von Troi!. Sparre sade 
emellertid blankt nej till denna senare å tgärd. Troil blev 

"' ) Lägsta s traffgraden vid brott mot 1726 års konventikel
plakat. 

Nm'arande Bählmarkska egendomarna vid Högbergsgatan i 
Stockholm, tidigare delvis tillhörande släkten Pennan, Det 
'var i bottenvåningen i miltelhuset. som »Yännerna» den 26 
Januari 1782 under ett kvällsmöte hos notarien Perm an ut
sattes för ett överfall a\' pöbeln. I bakgrunden Ka tarina 

kyrka, på vars kyrkogård Anders Collius grav f innes. , 

också genom denna för honom y tterst pinsamma sak för 
en lång tid utestängd från konungens gUllst, den h an 
dock men först efter fl er a fruktlösa fö r sök å tervann, 
Gustaf III:s hå llning i fallet Collin både d å och senare 
torde närmast få tolkas som en konseb 'ens a v 1781 års 
toleransedikt* ) och om ett uttryck för h an önskan att 
bli ansedd som en >>upplyst>> monark, i "ars rike fördrag
samhet mot olika tänkande skulle råda, Djupare motiv 
kunna dock tänkas. Ett rykte förmälde nämligen, att 
konungen av religiöst intresse förklädd' besökt »Vännernas» 
sammankomster - som de uppgivas ha hållit i en lada på 

*) Vilket dock närmast aysåg judar, reformerta o. katoliker. 
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Söder - och a tt han t. o. m. rådfrågat Collin om möjlig
heten av en r eligionsförändring, diket sleg denne emeller
tid bes!ämt avnldde. Det är ock historiskt känt, att Gustaf 
ur i lutet a" 1770-talet under inverkan av frimureri och 
svedenborgianism erfor en religiös och sedlig väckelse, 
lik 0 111 ock att han under yåren 1780 hade starka religiösa 
inlressen och då var en flitig bibelläsar e. 

Frigi" andet av de arrEsterade kunde nu knappast tolkas 
plI mer än ett sält. Konungen gillade d en »nya sekten». 
Dess anhängare ökade också snabbt i anlal och uppgivas 
år 1782 - antagligen överdrivet - ha uppgå tt till 4.000. 
Delds til lhörde medlemmarna nog kret~ar, som stå tt den 
pietislvänliga kyrkoherden Tolst~dius i Jacob nära. Axel 
von Fer sen kar~ktäriserar i dn dagbok, dec. 1781, seklen 
som en »blandning av socianism, anabaptism och qväkare
sekt». Enligt biskop Rodhe skulle d en kyrkohistoriskt sett 
ha varit en varialion av den r adikala pietism, vilken såsom 
en asketisk teosofi - och byggd på Böhmes ideer - på 
1730-tale{t) i vårt land företräddes av två finska prästsöner 
Eriksson, »Skevikarnas» stiftare . »Nya secten. förkastade 
kyrkans gudstjänst och sakrament och hennes präster an
sågo vara antikrister. 

Skvallret och förtalet kring sekten frodades emellertid 
och bland de mera osäkra d emcn e l Få huvudsladEns gator 
kommo lidelserna i svaJlnirg. Lördagen den 26 jan. 1782, 
då ,, \,ännerna» hade ett b 'ällsmöte hos notarien i södra 
Unmärsrätten S. P . PermauI j 21*) Högbergsgatan på Söder 
och vanid även en del officerare och underofficerare 
voro närvar'ande, kom d et tiU ett pöbelupplopp, - von 
Fersen anger deltagarna tiU två a tre tusen - varvid 
fönsterluckorna sönderbrötos, rutorna krossades och frid
störarna, försedda med käppar störtade sig över de för
samlade: av yilka flera blevo illa tilltygade. Militären drog 
blankt, andra begagnade eldgafflar och andra tillhyggen 
och satte sig med hlälp härav till motvärn och så uppstod 
först inne i Perm ans bostad och sedan utanför ett det 
våldsammaste tumult, som slutade först sedan en stark 
militärpatrull ryckt ut och med fällda bajoonetter rensat 
gatorna. 

Collins namn var nu på allas läppar och: i tidningarna 
tog man parti för och emot »nya secten». Hånfulla verser 
av r åaste art om den »Collinianska galna ITOIl>, förekommo 
också. Av hertiginnan Hedvig Charlottas dagböcker fram
går att även hovet följde saken med uppmärksamhet och 
att konungens obenägenhet för stävjande å tgärder väckte 
fönåning och ogillande. 

O"erståthålIare Sparre måste ex officio på nytt ingripa. 
Han yrkade nu på att konungen måtte lå ta' konventikel
plakatet med dess förbud mot olovliga sammankomster 
ånyo tillämpas. Gustaf III skulle d å ha brusat upp och 
svarat att det tvärt om' slrull€\ i alla rikets kyrkor pålysas, 
att Hans ~fajestät tog denna sekt under sitt beskydd och 
att den had&. att utse åt sig någon plats inom huvudstadens 
område för att där uppföra å t sig en kyrka. En häftig. 

*) Nuvar. n:r 23. 

Innehavare : HENRYach HARALD KAR'LSSON 

REKOMMENDERASl 

ordYäxling uppstod, varunder Sparre genmälde, att en så
dan åtgärd strede mot grundlagen och hotade att avgå 
från sitt ämbete. Konungen blev emellertid efter hand 
mera medgörlig och Sparre tilläts till slut att utfärda 
förbud mot folkskockning på gatorna. Samtidigt lär ko
nungen ha försäkrat Collin och hans »Vännen, om sitt be
skydd och sin Yålvilja. 

Sparre, som inte glömt sitt nederlag vid aktionen mot 
Gollin 1780, kände tydligen till alt skrattet är ett farligt 
vapen, som t. o. m. kan förgöra och döda. Och han tvekade 
heller icke ,att göra !bruk ay d etta, då det gällde, att komma 
»Vännerna» till livs. Axel von Fersen uppger i sina dag
boksanteckningar, att det också var på Sparres anmodan, 
som den »"ittra dagsländan», lustspelsförfattaren Ell\"allsson~ 
hopsatte en tarvlig teaterpjäs »Nya Secten», som under 
mottot »Ride, si sapis» - Skra tta, om du är vis - under 
våren 1782 spelades på Eriksbergsteatern, d en tidens folk
teater. Under namn av Fripan (fr. bedragare, skurk ) fram
ställdes Collin i ~ustspelet såsom d en , där under den r eligi
öse ledarens täckmantel spekulerade i andra pengar, och 
som en simpel bedragare. Stycket ansågs göra lycka och 
spelades elva gånger på teal·em och en gång i hovkretsen. 
Oscar Leyertin har betecknat pjäsen, vilken även gav~ ut 
i tryck, såsom ett med grövsta drag tecknat tendensstycke; 
beräknat för pöbeln. 

Inom parentes må i detta sammanhang nämnas , att 
Envallsson - av Thorild kallad »Träskets*) genius» -
år 1806 dog fattig, blind och förgäten av den publik han 
så ofta förnöjt. Vid Sparres bortgång befanns, att d enne; 
som lät Co llin bli tecknad som en bedragare, icke hade 
redligt förvaltat honom anförtrodda allmänna m ed el. 

Bland den nyfikna och skandalhungriga hopen hade 
» ya Secten» alltså blivit bokstavligen utskrattad. 

Tumultet Yid Högbergsgatan, den bittra förföljelse, för 
vilken Collin blev utsatt tillika med en allYarsam sjukdom, 
förde honom in i: en djupgående andlig kris, med bety
delsefulla följder och från år 1783, d å Collin var 29 år,
daterar han också ett nytt skede i sitt liv. För en kort 
skildring av detta skede, av Collin som kristen mystiker. 
av hans förbindelse med de finska »vännerna» och med 
hertig Carl (sedermera Carl XIII ), av hans verksamhet som 
lärare och välgörare på Södermalm samt av hans familje
förhållanden och hans bortgång, vågar jag hoppas att 
några spalter benäget komma alt upplå tas i nästa års jul
blad. 

Henning Julin. 

Litteratur, utöver den i texten angivna: 

Hj . Lyth, Från flydda tider, Sthlm 1911 (utsåld ) 
Th. Mazer, Anders Collin, Hans lefnadsbild jämte bref från 

honom' i andliga ämnen, Sthlm 1923. 
Edv. Rodhe, Anders Collin, Sv. biografiskt Lexikon, 8 bandet. 

*) Teatern låg nära Träsksjön. 

Utför alla slags körningar Tel. 70658, 70659 
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~lån gam(a a(oumo(aÖ 

Förre fanjunkaren vid När
kes regemente, Jonas Eng
nell, f. 1833 och död 1913, 
Lilla Elfbro, vilket ställe 
fanjunkarens far byggde till 

undantag.. 

VET NI? 

Fanj . Engnells son, Herman 
Napoleon Engnell, f. i Kumla 
1859, d. i Stockholm 1908. 
Poliskommissarie i Stock h., 
t. f. stadsfiskal därstädes. 

Verksam djurskyddsvän. 

Vet Ni, alt den första underrättelse VI aga om Kumla 
pastorat är i ett påvebrev från å r 1314? 

Vet Ni, att vid Tynninge ryttmästareboställe fanns i ~lutet 
på 1850-talet ett stort ångoränneri ? 

Vet Ni, att Gustay Vasa besökte Kumla två gånger? 
Aren 1550 och 1552. 

Vet Ni, a tt Kumlas kyrkoherde under åren 1825-44 
(Kjellin ) yar matematikprofessor? 

Vet Ni, att hå nära fyra tusen år gamla hällkistgravar 
från stenåldern finnas vid Yxhult? 

Vet Ni, att på ett kreatursmÖtoo i Kumla år 1890 kor be
talades med 60-175 honor stycket? 

Vet Ni, att Kumla kyrkas räkenskaIJsllok för tiden 1420-
1590 är den äldsta bevarade i Sverige? 

Vet Ni, att Västra Stambanan (Stockholm-Göteborg) på 
en slräcka av 600 meter passerar genom Kumla 
s ()cken? 

Vet Ni, att Helgholmen i sydöstra Kumla i äldre kyrko
böcker skrevs EIghohnen? 

Vet Ni, att ännu år 1857 fanns i Kumla socken endast 
en handelsbod? (vid Sannahed). 

Vet Ni, att det första bönehuset i Kumla byggid os i \"Byrsta 
år 1861 ? 

Lägenhetsäg. och stenhugga
ren Gustaf Larsson, Hjorls
bergakilen, f. 1827, d. 188l. 
En av dåtidens skickligaste 

Gustaf Larssons son, Viktor 
Gustafsson, f. 1863 i Kumla, 
d. i Stockholm 1933. Fram
slående omamentsbildhug
gare. Bild. i slutet på 1880-ta
let Bröd. Gustafssons Stenh. 
AB. och var vid sin bortgång 

stenhuggare. Intresserad 
trädgårdsodlare. 

bolagets direktör. R. V. O. 

Vet Ni, att Kumla fordom hade åtminstone två hälso
och offerkällor, Oxöga på Tynnillge ägor och 
S:ta Evas källa på Eh'esta ägor strax norr om 
Romarebäcken ? 

Vet Ni, att i början av 1800-talet gåsaveln i Kumla 
socken icke var obetydlig? 

Vet Ni, att RaJa·ån för cirka 90 år sedan hade ett par 
små vattenfall, som drevo vid Sobo på Gränby 
ägor en såg och vid Blacksta en kvarn och en 
tröskmaskin ? 

Vet Ni, 

Vet Ni, 

Vet N ' I, 

Vet N ' I, 

Vet Ni, 

Vet Ni, 

att tre ay Kumlas kyrkohel'dar nådde biskops
ämbete (Wallenslråle, von Rosenste;n o. Franzen) ? 
att Sannahed började användas som lägerplats 
år 1815 ? 
att medan Kumla kyrka byggdes 1828-1835 guds
tjänsterna höllos i en Salpeterlada på det rivna 
fattighusets tomt norr om kyrkan? 
att landshövdingarila Fabian de Geer och Johan 
Widen v.oro födda;:i ,Kumla ? Den förre på Säby
lund 1850 och den senare i Sånnersta 1856. 
att man år 1901 i Kumla kunde köpa potatis för 
kronor 2;.50 pr tunna? 
att Kumla sockens vapen, ett stenkummel med en 
pelare, finnes i skulptur på en sköld högst upp 
på gaYeln mot landsvägen på den år 1900 upp
förda kyrkskolan? 

Vii/komna och köp 
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JOIIAN PERSSON 
En telefonens och belysningens 

pionjär i Kumla 

Minnesruna för Kumla Julblad av hans dotter 
Anna Persson 

Joh. Persson 
f. 1851, d. 1897 

Min far, ingenjören Joh. Persson, var av gammal 
bondesläkt och Wdd i Valsta, Asker, söndagen den 26 
januari 1851. Han blev tidigt faderlös. Ett enda minne 
hade han dock av sin far. Det var när han en gång 
vid bäcken, som flöt förbi hemmet, försökte bygga en 
kvarn. Fadern som gick förbi stannade en stund för att 
se på den lille och yttrade därvid: »Du är inte så dum, 
dm>. Och däri hade han nog rätt, ty när Johan slutat 
folkskolan i A sker, rådde hans lärare, klockare Lund
berg, modern att hon skulle sända Johan till sk()lan i 
stan', ty han hade för klen kropp men för gott huvud 
till att arbeta hemma på gården. Hon hade ju flera 
barn, som kunde ta' an den.» . 

Så kom det sig, att min far började i Karolinska 
läroverket i Örebro. Där gick han latinIinjen och läste 
både grekiska och hebreiska. Farmor tänkte väl, att 
han, som många andra bondsöner på den tiden, skulle 
bli präst . Men däråt låg ej alls hans håg. När han 
gått några år, slog han därför om och gick över till 
tekniska läroverket. Därifrån gick han och en kamrat 
ut med de bästa betyg, som då hade utdelats. 

Efter skolan kom exercisen, 30 dagar på den tiden. 
Farmor ville, därför att han var klen, att han skulle 
leja en annan för sig. Det var sista året sådant gick 
för sig. Men pappa tyckte det var roligt att komma 
ut ett tag, helst som flera kamrater från skolan också 
skulle till »heden». Under den t iden hostade han 
emeller tid blod för första gången. 

Hans första anställning efter slutad skolgång var 
som ingenjör vid byggandet av Hjo-Stenstorps järn
väg. En bekant från den tiden yttrade om honom: »Det 
var en huggare att kunna avväga, jag har aldrig sett 
dess make, men stackars dom som skulle följa honom». 
Så länge han var någorlunda stark hade han nog stora 
fordringar både på sig själv och andra. Hjo-Stens
torps ]arnväg invigdes den 18 nov. 1873. Pappa fick 
då erbjudande om plats som stationsinspekt()r vid en av 

PASSANDE 
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Beda Persson f. Törnquist 
f. 1845, d. 1913 

de större stationerna men avböjde, di han ansåg ' sig 
ha större framtid på andra vägar. I stället blev han 
ingenjör vid Karlsdals Mek. Verkstad utanför Hjo. Där 
hade han en tid som medhjälpare och elev ingenjören 
Emil Adlers från Yxhult . Vid Karlsdal gifte pappa sig 
år 1875 med Beda Törnquist, do t ter till civilingenjören 
och lantmätaren C. G. Törnquist från Hallsberg. 

Den ekonomiska kris'en i slutet på 1870-talet med
förde svåra tider för ingeniörer. Karlsdals Mek. Verk
stad lades ner. Mina föräldrar flytt ade då först till 
Hallsberg, där sonen Beng t fögdes, och sedan till Kumla, 
där undertecknad första gången såg dagens ljus, ock
så liksom pappa en söndagsmorgon. Pappa hade under 
de åren köpt ett litet tryckeri, för at t ha något att 
leva på tills ljusare tider stundade. 

Så började i slutet på 1870- och början på 80-
talet telefonen sitt segertåg genom Sveriges bygder. 
Ja, segertåget gick ganska knaggligt i början. T. o. m. 
riksdagsfarbröderna t yckte det var leksaker. Tryc
keriet överlämnades allt me;r i mammas händer för att 
pappa skulle få tid att experimentera med det nya 
kommunikationsmedlet. Den första telefonledningen i 
Kumla drogs 1880 mellan pappas första verkstad och 
urmakare Olssons butik. En sträcka på 200 a 300 mtr. 
Olsson, ehuru antikvitetshandlare, var pigg på allt nytt. 
Det ansågs då mycket märkvärdigt, att rösten kunde 
höras så långt. 

Ar 1881 byggde pappa sin första telefonstation. Det 
:var i Örebro. Initiativtagare till stationen och pappas 
medarbetare var ingen mindre än ingenjören Jonas 
Wennström, sedermera chef för Asea, Västerås, samt 
urmakaren Aberg, Örebro. Det var med mycken möda 
de fingo ihop 25 abonnenter. »Inom 5 år får i alla 
fall ingenjörn ta' ner skräpet», sade örebroarna. Pappa 
byggde också en telefonledning mellan Fosselius & 
Bergöös kontor i Kumla och Bergöö & C :is kontor i 

KLANNINGSTYGER, KOFTOR, JUMPERS, GARNITYR 
VASKOR, HANDSKAR, LINNEVAROR - Stor sortering 

A.-B. O. Ä. OLSSON, KUMlA~HAllSBERG 
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Ett unikt porträttgalleri 

Speciellt för Kumla Julblad 

För omkring trettio år sedan skr~v dåvarande riksdags
mannen L. E . Gustafsson i Brånsta för en ortstidning en 
sammanfattande redogörelse för Kumla samhälles dittills
varande utveckling och inledde sin artikel med ett citat 
från Tegner: »En stad står upp ur kärr, vars namn vi 
knappast vetat.» I och med att Kumla sedan blev stad, 
fick ju citatet en ännu mera bokstavlig tillämpning. Att 
staden stod upp ur just denna kärrmark, har emellertid 
sin förklaring i att järnvägen kom att dragas fram just 
här, och att stationen anlades på sin nuvarande plats in
vid vägarna hll Hardemo och Hallsberg. 

Järnvägsstationen fick sålunda stor betydelse för frågan 
vart traktens hantverk, köpenskap och sedermera industri 
skulle komma att koncentreras. Den intog också länge 
en central plaJ~SI :I folkmedvelandet. »Staschon» med stinsen 
var något som var människa hade ärende till. An i ~ag ha 
sockenborna i allmänhet ärende »fram till station», det 
är just ingen som säger »in till stan», annat än när man 
menar Örebro. Samma folkliga aktualitet som förr har 
ju annars numera inte järnvägsstationen, även om järn
vägen helt naturligt behåller sin rangplats som kommunika
tionsmedel. Av det sagda framgår · emellertid att några 
strödda anteckningar om Kumla station och dess »stinsar» 
vål torde motivera sin plats i Kum;a Julblad. 

Genom tillmötesgående av nu avflyttade stationsin
spektoren Carl von Schoultzär Kumla Julblad i tillfälle 
:att i ord och bild presentera samtliga stinsar, som inne
haft ordinarie befattning å Kumla station alltsedan järn
vägens tillkomst. En del av texten utgöres av anteckningar, 
som utgivaren gjort å Kungl. Biblioteket vid studium av 
den äldre ortspressen. 

Sekelskiftets stationshus i Kumla 

Som Kumla Julblad 1941 meddelade, kunde Kumla 
järnvägsstation 1942 fira 80-årsjubileum. Det var nämligen 
1862 som trafiken började, och det lilla stationshuset av 
trä uppfördes. Det nuvarande stora stationshuset, byggt 
av kalksten från YxhuIt, tillkom genom ett riksdagsbeslut 
1898. Statsutskottet hade tillstyrkt ett anslag på 51.000 kr. 
för byggnadens uppförande jämte utvidgning av spår
systemet under följande motivering: »På stationen funnes 
allenast 3 spår, och stationshuset vore otillräckligt för 
nuvarande förhå1landen. Behovet av ifrågavarande an
läggningar framginge nogsamt av järnvägsstyrelsens sta
tistiska redogörelse exempelvis för åren 1885 och 1895, 
varav inhämtas att resande och mängden gods ökats från 
51,111 och 17,080 ton 1885 till r esp. 86,602 och 20,639 ton 
år 1895 samt att totalinkomsterna vid stationen under 
samma tid stigit med 37,605 ];r.» Stationshuset blev färdigt 
först 1901 och togs i bruk 1902. 

Förste stinsen i Kumla var förre materialskrivaren 
Claes Adolf Uggla, som upprätthöll tjänsten åren 1862-65. 

1866 blev Viktor Gabriel Lokranlz stins i ,Kumla. Han 
omtalas såsom en human och mycket omtyckt person. 
På grund av något »postfel» blev han 1874 avskedad från 
sin tjä.nst vid statens järnvägar. Han erhöll sedermera 
plats som stins vid en enskild Järnväg på Gottland. 

Under vakanstiden uppehölls stinsbefattningen aven 
stationsskrivare vid namn Carlen. Man hade långa dags
verken på den tiden, men så synnerligen krävande var 
inte tjänsten. En lantbrukare som en kväll skulle resa 
med lO-tåget och samtidigt ville lämna ett paket till post
befordran, fann stinsen vilande på en paulun, som han 

och LÄSLAMPA är både praktisk 

och trevlig Julklapp! 

Köp dem 

Danielssons Möbelaffär, Kum/a 

13 



C. A. Uggla v. G. T. Lokrantz A. O. U. Slählbom C. G. R. Rons A. G. N. Blomen 

iordningsställt genom att rada upp några kar mslolar. 
Lantbrukaren undrade om han fick lämna paketet, fast 
det inte var laga tid. »Mer än gärna», svarade earlen, 
»det syns nog hur arbetsamt jag hal', då jag ligger så här !» 

Den nye stinsen bar namnet A. Schröder , en man med 
kraftig vilja och framförallt en ordningens upprätthållare, 
vilken senare egenskap torde vara mycket önskvärd hos 
en stins. Hans Ud i Kumla ble\· kort , d å han samma år, 
1875 alltså, förordnades till stins i Töreboda. 

Till Kumla kom· i stället Schröclers företrädare i T ör e
boda, A. O. U. Stählbom. Flyttningen innebar för den 
sistnämnde en tydlig degradering, då Kumla statio n var av 
lägre klass än Töreboda. Kanske b~drog detta till , att 
han hade s\·årt att finna sig till rätta på sin nya plats,. 
Mellan honom och kumlaborna blev förhå llandet nämligen 
inte vidare idealiskt. Hans lynne liksom hans sprityanor 
yållade, att han ofta kom i t\·ist med trafikanterna. En 
del ay dessa skrädde inte heller orden Yid sådana till
fällen. Det berättas t. ex., att en kumlabo, som skulle 
hämta sin post och dänrid kom i delo med stinsen, passade 
på att ge honom följ ande salva: »Jag kan tala om, att 
strax norr om Kumla finns en mindre station, som heter 
l\1osås, sä det kan bli nerIlyttning en gång till 1» Ståhl
boms stinstid i Kumla blev d ock hela 13 år, från 1875 
till 1887. Sistnämnda år aygick han med döden och be
hönle sålunda aldrig flytta till Mosås. 

Nästa inneha\·are ay platsen skulle också tj änstgöra 
i 13 år. Innan Carl Georg Rudolf Roas, förut stins i Arbrå 
i Hälsingland, 1888 tillträdde stinstj änsten i Kumlar hade 
denna någon tid uppehållits a\· stationsskrivare [{amp{. 
Roos var av ett helt annat kynne än Ståhlbom och om
talas som en glad och trevlig människa, som gj orde sig 
allmänt omtyckt för sin slagfärdighet och sin humoristiska 
läggning. Många his torier leva ännu kvar från hans tid . 
En gång beklagade sig en av hans \"änner över att han 
mistat h året. »Yar inte ledsen för d et du», tröstade Roos, 
»så går det m ed alla intelligenta männi kor ! Eller har du 
sett en flintskallig bonddräng?» (Inte så vackert sagt mot 
drängarna, som ingalunda var dummare än andra.) 

Roos hade sina goda skäl att hå lla efter ungdomen, 
som om kyällarna kommo fram till stationen för att titta 

på tåget och därvid inte alltid uppträdde så korrekt. 
Men stinsen läste lusen av dem och kunde ibland svära 
och domdera värre över »den r åa massan», som han ut
tryckte sig. Roos var en korpulent och jovialisk typ, 
som tyckte om en grogg i glada vänners lag. Dessa kunde 
också ibland driva me honom. En gång, d å han var bju
den hem till en känd grosshandlare vid Kumla statilon, 
passade man på att gömma uniformsmössan för honom. 
Plikten kallade emellertid, och Roos måste till vännernas 
oförställda glädje posta för tåget barhuvad. När han den 
6 juli 1902 gick ur tiden, likaledes i Kumla, fick han i 
ortspressen det eftermälet att ha varit en synnerligen du
gande järnvägsman och tillmötesgående och human mot 
trafikanterna. 

Hoos e fterträddes 1902 av Anders Georg i\'upnle :m 
Blamen, förut stins i Simon_torp. Han iJeshh cs som en 
mycket lugn och r edbar pel·son. Liksom sina företrädare 
hade han ä\·en ans var et för pos tstatio nen. Lil,a sldcldigt 
som Blomen skötte sin stinsbefattning, lika bra ldarade 
han sin b'isysslal, i det han fick omdömet at t Ila varit den 
duktigas te postmänniska som Kumla hart. i\"l ii ngen he
klagade postyerket, d~i Blomens befattning med posten llL
!gick i o ch med inrä ttandet av postkontor i Kumla. 

Ar 1913 ko nstituerades Esaias Scholander, förut stins 
på Jordholmens slalion i Skåne, till stationsinspektor i 
Kumla. Hans tjänstetid i Rumla sammanföll mot slutet 
med en period av genomgripande modernisering av jäl'l1-
\"ägsanläggrJngarnia i yår a or ter. För Kumla station inne
har det bl. a. att linj en blev dubbelspå rig, hang[lI·den ut
byggdes, nytt godsmagasin uppför des och nll\·arande last
kajomr ådet iordningställdes. I utformande t av allt delta 
tog Scllo lander en verksam och intresserad del. För övrigt 
var han , såso m ä \·en framgål' av hans portriilt, en stå tlig 
och sträng helTe med utpräglade befälsegenskaper. Han 
inade för personalens bästa och ville ha mönstergillt 
folk på sin staUon. 

S. hade i sin ungd om planerat att bli läkare och kunde 
ibland ä ven som stins fuska i yrket. En stationskarl S. 
insjuknade en gå ng i feber. Scholander ställde diagnosen 
och rekvirerade fr ån apoteket i Hallsberg n ågra flaskor 
bittenatten, av vilket han beordrade den sjuke S. att 

Grundad 1848 

R e .se rvf o nd: Expediti onstid : Helgfri.a dagar kl. 10-14 12 em.) 
Lördagar kl. 10- 13 Il em .) I nsatta medel : 

710,000 
Styrelsen sammanträder 5, 15 o. 25 i varje månad 

Telefon 700 12 7,100,000 
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Hallsberg. Om det var före eller efter örebrostationen 
vet jag ej. 

Något nertagande av »sktäpet» hördes emellertid 
ej av. I stället började hallsbergs- och kumlaborna, 
ja örebroarna med förresten, tycka att det vore bra 
om de kunde komma i förbindelse med varandra per 
telefon. Kumla-Hallsbergs t elefonförening bildades med 
pappa som ordf. Den fick köpa Fosselius & Bergöös 
ledning mot villkor, att Fosselius fick bli Kumla första 
telefon abonnent. 

Värre var det att komma i förbindelse med Öre
bro. Urmakare Olsson, grosshandlare Joh. Andersson och 
pappa vandrade mellan Kumla och Örebro, ett par 
gånger t . o. m., och lyckades till slut be\'eka mark
ägarna att få sätta stolpar på deras ägor. Många 
trodde cIf. t va r något farligt och övern~ tL1r1igt med 
telefon. 

Ar 1883 blev Kumla och Hallsbergs telefonstationer 
färdiga . Och, som naturligt var, fick vi Kumlastationen 
i mitt hem. Det blev mest mammas arbete, då pappa 
var mycket på resor och byggde telefonstationer både 
>mär och fjärran». Hans största arbete i den branschen 
var nog telefonst.ationen å r 1884 i Karlshamn. Från 
den tiden har jag en tidningsartilrel i behåll, däri det 
står att man var mycket nöjd med pappas arbete. 

Ar 1885 vistades mina föräldrar en tid vid Modum 
i Norge, för att pappa om möjligt skulle återvinna sin 
förlorade hälsa. Bättre blev han, dock ej bra. Vi 
barn vis tades under tiden hos en moster i Hallsberg. 
För telefonstationens skötsel hade vi pålitlig hjälp och 
i verkstaden huseråde min fars mångårige medhjä lpare 
Hjertman. 

Ja, verkstaden den skulle behöva ett eget kapitel. 
Där förfärdigades allt möjligt, från trådrullarna sorn 
garnet och silket spolades på, till maskinerna i vilka 
koppartråden spanns över. En maskin köptes från Tysk
land, annars gjordes de på verkstaden. 

En tid tillverkade vi 1,000 telefonsnören i Veckan 
till L. M. Ericssons i Stockholm. Det var just den 
tiden, då denna firma gjorde sina stora anläggningar 
i Japan. Så många av våra »snörel1» hittade nog vägen 
dit. Telefonbatterierna gjorde pappa själv, så när som 
på glasburkarna. Kolen till dem »bakades» i verk
staden och så fick mamma »grädda» dem i stekugnen 
i köket . Då stod alltid pappa bredvid och såg till 
att allt blev bra. Lyfta en plåt själv vågade han knap
past, då ville blodhostan komma. 

Telefontråden kom då alltid i ringar. När den 
skulle spännas mellan stolparna, gick det så till, att 
en man fick ta ringen över axlarna och gå sakta fram
åt och runt på samma gång. Det kallades allmänt att 
»dansa tråd». Det var ej många som orkade med detta 
arbete, som förorsakade yrsel. Men pappa hade i Hera 
år en västgöte, en liten gubbe, som hette Johannis 
Olsson och bodde vid Elvesta i Kumla, han kunde 
»dansa tråd» hur länge som helst. 

Tel. 70064 
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Ar 1886 byggde pappa och mamma åt sig det hein, 
som de båda högt älskade. Det fick namnet Almnäs 
efter Almn.äs gods invid Hjo, där de båda varit och" 
rönt gästfrihet och vänlighet. Då var villan en bland 
de största, nu är den en bland de minsta i Kumla. 
Den är a vbildad på omslaget till julbladet år 1934. 

Så kom tiden, då staten övertog telefonväsendet, 
år 1891 Örebro och 1893 Kumla station. Kumla hade 
23 abonnenter. Villkoret för att staten skulle överta 
en station var, att den hade 25 abonnenter. Gross
handlare P. J. Carlsson och pappa betalade då var sitt 
extra nummer i växeln, men det behövde de inte göra 
länge. 

Pappa hade då till dags gjort ett mycket gott 
pioniärarbete på telefonens område. Det finns väl 
knappast någon större gård eller prästgård i Närke, 
där han inte varit och satt upp telefoner eller ringled
ningar eller byggt och kontrollerat åskledare på kyrkor-:
na, en sak som han också sysslade med. 

Pappa borrade också brunnar. Det var något nytt 
då, och det gjorde han med bra mycket primitivare 
redskap än som nu användes . 

När arbetet med telefonerna tog slut, började pappa 
med det e lektriska ljuset. En bland de första dynamo
rnaskinerna. i Sverige tillverkades av honom, och han 
gjorde en del anläggningar för elektriskt ljus . Bland 
annat, minns jag, att när hans bäste vän på senare, 
år, grosshandlare F. A. Carlsson år 1896 firade sitt 
silverbröllop med en större festligh~t, ledde pappa in 
elektriskt lju.s i hans hem. Det var enligt notis i N. T. 
första gången elektriskt ljus lyste i Kumla, utom när 
någon motor provades i vår verkstad. Även på det 
området blev han en föregångsman. 

Den första verkstaden låg på östra sidan av nu
varande torget, intill öhlins smedja, men »ruUades» 
sedermera över torget till Almnäs, när far blivit ägare 
till denna tomt. 

I det politiska och kommunala livet hade pappa 
ej krafter eller intresse att deltaga. Det enda jag 
minn,s. i den vägen var, att han var med och bildade; 
Kumla municipalsamhälle och var medi i dess första sty
relse. I allmänhet hade han sina mycket bestämda 
åsikter, som det ej var lätt att rubba. Vi inom fa
miljerna skämtade gärna med honom oc~ grosshandlare 
F. A. Carlsson, hur de kunde diskutera i det oändliga, 
då de hade olika åsikter i nästan allting. I förtreten 
gick dom ofta ifrån varandra, för att snart söka upp 
varann igen. Vi bodde ju närmaste grannar. En gång när 
de stått och resonerat ett par timmar ringde tant Carls
son till mamma och sade; »Hör du Beda, ska' vi gå ut 
med var sin stol åt dem»? Trots olikheten i åsi.kter 
voro de emellertid de bästa vänner, och pappa bad far
bror Carlsson bli vår förmyndare när han en gång gick 
bort. Han kände nog, att han ej skulle bli gammal. 

Som en kuriositet kan nämnas att pappa hade hjär-

av välkänt Fabrikat - Mjuka Mattor 

Bi lligt och smakFullt i goda kvaliteer 
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E. ScholaJUier J. T. E. Slrömbäck K. O. E . Almqvist C. G. l . Håhl C. von Schoultz 

dricka. S. försök te ta en klunk, fick d en i vrångstr upen 
och hos tade till våldsamt med påföljd alt halsbölden -
ty det yar en sådan - sprack och sjuklingen kom sig. 

En dag fi ck Scholander se en pojke som med sin kniv 
höl! på att rista in initialer och figurer i en av de n.y 
målade fönsterpo sterna i yäJ:t ~ alen . S. sade ingenting utan 
gick in på expeditionen efter sitt kraftiga spanskrör, smög 
sig bakifrån fram till den förhoppningsfulle träsnidaren 
in spe och gav honom ett ordentligt r app där bak med 
den groya käppen. Han visste i r ege l hur han skulle ta 
folk. 

Under d e senare åren d rabbades Scholander aven 
svår, tärande sjul'd ol11 . För honom med sin rasLlö~ a verk
samhetslust och sina vittfamnande intressen var d etta en 
svär prömillg. I-hn avled 1920 i 50-år s åldern. 

Efter Scholand ers fr ånfälle uppehölls stinstjänsten av 
tillförordnade innehavarp, bl. a. stationsskrivare Huss, som 
gjorde sig mycket omtyckt för sitt jovialiska och tillmötes
gående sä lt. Han är nu bokhållare i jänwägsstyrelsen. 
Den ordinarie innehavaren tillsaltes för st 1922 och här till 
ut ägs Torsten Slrömbä ck , fö rut s tins. i Ervalla, nu i Gti lli
vare. Under hans tid i Kumla utfördes en då för tiden 
modern elektrisk säkerhetsanläggning med el. stälIyerk, 
en av de första i sfltt slag i landet. Strömbäck vann ny 
befordran och avflyttade från Kumla 1923. 

Hans efterlrädar e blev Knut Oskar Emanuel A.lmqvisL, 
som beklädde posten som stins i Kumla åren 1924-34". 
Almqvist yar en levnadsg;ad och jov ialisk herre, en da
mernas riddare utan tadel, östgöte till börden, och som 
järnvägsman driftig och fly hänt. Vid tider med stor gods
anhopning gick han ofta ut till stationskarlarna vid vågen, 
där han h ög/g, i och hj älpte till med arbetet, så länge det 
behövdes. Han förfly tt ades 1934 till Sollefteå och dog 
sedermera som stins i Arlöv. 

Carl Gustaf lsak Håhl var s tins i Kumla åren 1934-35. 
Han är sörmlänning till börden och hade tidigare varit 
stins ilerum, Storlien och Kilafors. Han var en före
dömlig tjänsteman, human mot allmänheten och under
lydande, plikttrogen och prudentlig i stort och smått. Två 
saker kunde han inte tå la, d et var snöfall och oordning. 
Snön hade han fått nog av under sin tid iStorlien. Bris-

-Vi rekommendera 

lande ordning förargade honom. En kontorist G. från 
Halls.berg på tillfäll ig tj änstgöring i Kumla kom in på 
expedi tionen med ga-Ioscherna på. »Ta ay galoscherna 
utanför », sade H. skarpt, och G. lydde. Efteråt yttrade 
en annan a\- mannarna p:l expeditonen , a t t stinsen gått 
för långt i sitt ordningsnit. ?Ilen G., som tillhör »Vån
!lernas samfund», hade en annan uppfattning. »Nej », 
sa,de han, »felet yar mitt, jag borde ha vetat bä ttre. Och 
rör r es ten , om du och jag vore 3:e klass stinsar, så vore 
vi mycket värre 1» Ar 1935 fick Håhl förflyttning till 
i\Iotala. Han njuter nu som pensionerad sitt· otium, bo
sa tt i Stockholm. 

På hösten 1935 blev Vilhelm Carl von Schoultz stins 
i Kumla. Han är född i Hudiksyall , d är fadern var 
officer . Efter studentexamen inträdde han i järn\'ägs
tjänst 1899. Ar en 1919-25 var han stins i Pålsboda. 
Till Kumla kom han närmast från Ljusdal. l:nder hans 
kumlatid uppnådde trafiken på stationen därstädes sin 
hittills största omfattning. Stins von SChOllltZ aygick med 
pension den 1 juni i år och bosatte sig d å i _-\skersund. 

Kuvarande kU l1llas tinsen janne Dah l ti llträdde sin 
tjänst här den 1 juni i år. Han kom nännast från Akers 
Styckebruk. 

Följande utdrag ur statistiken för ar 1942 visar vilken 
omfa ttning trafiken på Kumla station f. n. har. 

:\ntalet för så lda personbiljetter utgjorde 138,48-4. 
Största delen ay des ~ a utgjorde tur- och r eturbiljetter . Räk
nar man vidare med det stora antalet fasta månadsbiljett
r esande kommer man upp till ett antal r esor på omkring 
1,000 i: medeltal per dag. Antalet r es- och expressgodsexp. 
utgjorde 18,472. 

Expeditionerna ay il- och fraklstyckegods var 112,140. 
20,760 godsyagnar av- och tillkopplades under året 

på stationen. 
Genom efterkrav å ankommet gods inkasserades under 

året kr. 386,011 :62. Frakluppbörden (alltså bortsett från 
efterkrav) ulgjorde för gods kr. 382,230 :30 och inkomsten 
å persontrafiken kr. 3-48,577 :55 eller tillsammans krono r 
730,807: 85. 

Antalet å stationen expediErade tåg utgjorde 56 i meå el
tal per dag. 

våra tillverkningar av 

Tårtor, Bak elser och Småbröd 
Erkänt g o tt k a f f e! Sommartiden rekommenderas vår trädgårdsservering 

Tel. 70008 
H e 1 a n d e rs C o n d i t o rt Rumla 
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Arvid Olsson 

Att ha någon hobby är en värdefull tillgång för 
alla men framförallt för dem som nått pensionsåldern 
och koppla ts bort frå n sitt vanliga förvärvsarbete. Många 
äro de, som med stor oro motse pensions tidens sysslo
löshet och åldrande t . Den som däremot skaffat sig ett 
mera privat intresse vid sidan av det dagliga jäktet 
finns intet dylikt bekymmer. T"ärtom, så motser han 
pensions tiden med glädje, då han äntligen ska få tid 
att ägna mera tid åt sin speciella hobby. Sign. känner 
en 63-årig f. d. kumlabo i Stockholms stads tjänst, som 
med stort intresse avvaktar den dag, då han får säga 
farväl till sitt fö rvärvsarbete och får tillfälle att ägna 
sig åt privat hembygdsforskning. 

En pensionär, s~m åren ej förmått åldra, är f. bank
kamreraren Arvid Olsso.n. i Kumla stad. Men så har fri
märkssamlandet fångat hans intresse på ett alldeles 
särskilt sätt . Hans frimärkssamling är en prima sevärd
het . ATI"id Olsson har all tid varit en ordningsmänni3ka, 
och denna egenskap spårar man också hos honom som 
filatelis t . Samlingen är synnerligen överskådlig och om
fattar märken: från alla jordens länder. Man behöver 
ingalunda vara en hängiven filatelist för att tjusas aV' 
de yad.'Ta kollektionerna, som givetvis representera 
stora värden. Den svenska samlingen torde' i det när
maste vara komplett. Ett enda märk;~ i denna är värt 
tusenlappen. 

Olssons frimärksintresse går långt tillbaka i tiden. 
Redan som pojke började han samla frimärken. Det 
berättas, hur han i skolåldern, då han brukade lämna 
hem post t"ill grannarna i Hjortsberga, en gång kom 
med ett mer än vanligt välkommet amerikabrev. Grannen 
funderade på vilket sätt han skulle fägna den lille post
bäraren. Denne hade dock själv ett förslag: »Får jag 
det fina frimärket på brevet av farbror, skulle jag vara 
mycket glad». Det märket har Arvid Olsson ännu kvar. 
Efter närmare 60 år, torde det ej ha så litet värde. 
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väckte intresse för frimärkssamling 

• 

Arvid Olsson är född i Hjortsberga 1878, son till 
d'en kände kommunalmannen och kyrkorådsledamoten 
Aug. Olsson. Sin skolplikt gjorde han i Vesta skola för 
lärare Carl Nylin, av vilken han har de bästa minnen. 
Efter att först ha hjälp,! till i lantbruket hemma, ägnade 
Olsson sig så småningom åt affärsverksamhet och inne
hade en tid partiaffär inom pappersvarubranschen. I 
Ör'ebro Ensk. Bank erhöll O. anställning 1907, och när 
denna bank uppgickj i Skandinaviska Kreditakbebolaget 
blev han även där kamrer. 

I municipalsamhällets uppbyggnadsarbete deltog O. 
redan tidigt aktivt. Han ble\" med tiden municipal
stämmans och municipalnärnndens ordförande och var 
under en lång följd a v år samhällets främste, på vars 
axlar lastades massor av olika uppdrag. Hans person
kännedom förvånade alla. Från sin kamrersplats kunde 
han sitta och betrakta de förbipasserande kumlaborna 
och ange inte bara deras namn och hemvist utan även 
vederbörandes ålder. Vid uppnåendet av pensions
åldern lämnade han så gott som samtliga uppdrag och 
tillhör numera endast taxeringsnämnden som krono
ombud. 

'Vid sina frimärkssamlingar trivs O. som ingen a n
nan. Då och då kommer någon intresserad filatelist 
och hälsar på, som han sakkunnigt diskuterar frimärks 
problem med. Aven en och annan skolpojke, som hört 
talas om farbror Olssons fina frimärken, försöker få 
ett ärende till Almnäs. Den snälle farbrorn visar så 
gärna vad han har och lär ut hur man trevligast och 
mest pra ktiskt skall ordna samlingarna. Själv kan han 
inte glömma amerikabrevet med det färggranna fri
märkelt i sin barndoms Hjortsberga. 

H. 

Till serien »Gamla albumblad» 

uppmanas Kumla Julblads läsare att insända äldre 
porträtt av kumlabor, som i hembygden eller annor
städes intagit en bemärkt plats bl. a . i industrien, hant 
verket, jo~dbruket och handeln ävensom inom det kyrk
liga och kommunala livet. 

Vid Edra resor under dessa ransonerings tider mellan 

Örebro - Kumla - Hallsberg - Vretstorp, Kumla

Hardemo och Kumla - Yxhult anlita alltid OMNI

BUS, så att de billiga biljettpriserna sedan "mer än 

20 år tillbaka å dessa linjer f o r t f a r a n d e kunna 

tillämpas. 



tat på höger sida. H~n vajr i allmänhet vid gott lynne 
och bar sin sjukdom med stort tålamod. »H är kommer 
jag och skall trösta dig, och så trös tar du mig i stäJlet», 
sade farbror Carlsson en gång vid pappas sjukbädd. 
Det var när hostanfallen komrno, och de kunde komma 
vid minstå sinnesrörelse eller ansträngning, som det 
blev en dyster stämning över honom och hela huset för 
övrigt. 

Pappa var, så långt hans krafter tillät, en god hus
bonde och mycket omtyckt av sin personal. Han var 

i det, som mycket annat. Ävenså anade han, att den 
trådlösa telefonen eller radion skulle komma. 

Vid påsken år r896 opererades pappa på Örebro 
lasarett för yarbildning i lungorna. Han hade då hostat 
blod i omkring 25 år. Sedan låg han tidvis hemma och 
på lasarettet . Hans verksamma hjärna arbetade ändå, 
fast än kroppen var svag. Han försökte utarbeta en 
maskin att borra i sten med. Det gjordes visst med 
handkraft för det mesta då. Vi fick bära in en del 
maskiner, som han konstruerat, och stenar i sängkarrn-

Almnäs vid Hagendalsvägen-Odengafan i för jan av gO-tall t 

mycket häftig men behärskade sig rätt snart. En av 
hans mest framträdande egenskaper var hans sannings
kärlek. Vi barn fick lätt förlåtelse för våra odygder, 
blott vi erkände dem och höll oss till sanniligen. 

Jag var som barn mycket frågvis och vetgirig, och 
det gick nog mest ut över mamma, som var närmast till 
hands. Att hon, som, utom sitt hushåll och en sjuklig 
man, hade telefon och tryckeriet att tänka på, ibland 
förlorade tålamodet, var ej alls att undra på . »Du frå 
gar då, så man kan bli förtvivlad», fick jag till svar en 
gång. » Jo, fråga du,» sade pappa, som kom: i det~amma, 
»då får du veta något.» Och han, som inte orkade ar
beta så mycket, tog sig ofta t id med mig och förklarade 
klart och redigt de problem, mitt barnasinne brottades 
med. Bland annat minns jag huru han en gång för 
sökte förklara flygkonsten, som då vall' i sin barndom, 
för min mor och oss barn. Han sade, att om en 25 år 
skulle vi kanske få flyga allesammans. Han fick rätt 

o 

REKOMMENDERAS! 

Alla slags transporter till humana priser 

Körningar till och från Orebro varje dag 

Tel. 70116 

maren hemma, och där borrade han så stenflisoma rök 
om oss. Men han orkade aldrig få sin ide färdig. Han 
dog pingstafton 1897' i sitt hem, endast 46 år gammal. 

Så hade då slocknat, allt för tidigt kan man tycka, 
ett verksamt liv. Likaså avbröts ett äktenskap som, 
trots sjukdom och därmed följande bekymmer, var myc
ket lyckligt. 

Efter pappas död skingrades hans arbetare och 
maskiner å t olika håll. Det var bara telefon, som blev 
kva r i arv åt mamma och mig. 

När det för ett par år sedan förunnades mig att få 
bese Örebro nya telefonstation, tänkte jag vid varje steg 
jag tog där, att det borde ej varit jag utan pappa, som 
få t t gå där och beskåda alla framsteg på. telefonens om
råde, han som arbetat så med den i dess begynnelse. 

Pappas karaktär, ja även mammas, förstår man bäst 
om man läser deras favoritpsalmer. Pappas. var nr 333, 
mammas nr 564 i vår nya psalmbok. 
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Från fattig vallpojke 
till skofabrikant 

Carl Nils on I • 

Av den kvartet t skofabrikant~r i Kumla, som, efter 
att ha bedrivit handskomakeri med ett flertal gesäller, 
slagit sig på storindustri, är fabrikör Carl Nilsson den 
näst yngste. Han är född år. 1870 i Kä.;de i Edsbergs 
socken, och hans väg till sin nuvarande starka position 
har gå tt i skarpa kurvor med otaliga hinder att över
vinna. Hårdaste fattigdom, svåra besvikelser och mot
gångar av allehanda slag har han nedkämpat med hjälp 
av ·en bergfast Gudstro, seg energi och ett oförbränne
ligt gosselynne. Mycket guld har han tjänat, men tu
senlappa:r i hundratal har han nödgats offra på borgens
förbindelser eller på kunder, som kommit på obestånd. 
Motgångarna voro en tid så talrika och så vanliga, 
att de så småningom mottogs med ett stilla leende 
följt av ett beslutsamt: »Det ordnar sig.» 

När man som Kumla Julblads utgivare haft för
månen att få höra Carl Nilsson själv berätta om barn
doms- och ungdomsåren med alla dess försakelser och 
trägna arbete och därmed jämför de framgångsrika åren 
i Kumla, tycker man det är liksom en saga om en fattig 
vallpojke, som fick ärva kungariket. D . v. s. under en 
tid, då ett kungarike var något å tråvärt, vilket det 
näppeligen är i våra dagar. 

Då var det fest. 

Carl Nilssons far, Nils Erik Olsson, var torpare 
under Käxle. Torps tugan stod på ofri grund. För 

Krascher och motgångar av allehanda slag 
kunde ej hindra den företagsamme torpar
sonens väg till ekonomiskt oberoende 

torpets 1/2 tunnland åker, fick han göra 16 dagsverken. 
På vintern a rbetade fadern i skogen och under andra 
å rstider med nyodlingsarbete. Pojkarna, till antalet 3, 
biträdde fadern med skogsarbete redan som 8-9-
åringar. För en 3-alnarsfamn hade fadern 50 öre, och 
förtjänsten v.1ll' i övrigt mycket klen. Så det var sanner
ligen inga sötebrödsdagar för familj,en i Käxle torpstuga. 
Modern kokade ofta »potatissupa » på ben, som hon 
hade slagit sönder för att märgen skulle ge soppan lite 
fettkulor. Kött förekom mycket s.ällan. Fadern lät 
mala vithavr·e, varav modern bakade bröd. Detta 
liknade mest hästbröd och var mycket svårtuggat men 
säkert bra för tänderna. Matsäcken under skogshugg
ningarna bestod i regel av bröd, potatis och salt. är 
Carl på h::istarna fick hjälpa bönderna med trösk för 
10 öre om dagen och maten, då var det fe st. 

På somrarna var Carl vallpojke, först hos Per Nils
son, i Gropen och senare hos en bonde i Mosås. I 
Gropen trivdes han bra, t ack vare sågen och kvarnen, 
som intl'esserade honom i högsta grad. Till Mo sås var 
det två mil att gå, och vandringen dit gjordes med 
tunga steg. Gossen tyckt,e det var så långt från hem
met, men framkommen till järnvägen, där han fick se 
t åget, upphörde grå ten, och all sorg förs vann. Carl 
Nilsson har nämligen alltid varit intresserad för maskiner 
och inte minst för järnvägslok. 

Du blir bestämt affärskarl! 

Trots att de 3 torparpojkarna hjälpte till med sina 
småförtjänster behöll fattigdomen sitt hårda grepp på 
det lilla hemmet i Kä.xle. Den unge Carl var emeller
tid påhittig och lyckades då och då lysa upp tillvaron 
och driva bort tristessen. Man hjälptes åt att göra 
kvastar och sälja på olika håll. Försäljningen anför
troddes åt Carl. Den gick emellertid trögt . Han kom 
dock snart underfund med, att den dåliga efterfrågan 

V år HERREKIPERINGS AVDELNING 
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inte berodde på att man i gårdarna hade fullt upp 
med kvastar utan på att man hade ont om kontanter. 
Därför började han med bytesaffärer. I Hackva fick 
han tre kakor bröd för en kvast och i hemsocknen 
både kött och fläsk för några kvastar. Det var en 
·kväll efter ,en dylik »affärsresa», som fadern tackade 
Carl för hans hjälp och fällde de profetiska orden: 
»Du blir bestämt affärskarl. Det blir säkert något av 
~ej. » 

Två somrar var Carl Nilsson vallpojke j Fingerboda 
-1 Täby socken. Drängarna där vore inte Guds bästa 
barn. B. a. ställde de till med dryckesgillen på den 
gemensamma kammarn, och vid ett tillfälle skulle de 
tvinga brännvin i den unge vallpojken. Men denne 
tog sin tillflykt till »skullen», där han somnade och 
vaknad·e först på middagen dagen därpå. Under för
middag,en hade man gått skallgång efter honom, och 
-drängarna voro inte de minst oroliga. Husbonden för
bjöd sedan allt svireri 'av drängarna, så händelsen kan 
betraktas som den blivande nykterhetskämpens första 
attack mot supseden. 

Efter konfirmationen 1884 kom Carl i skomakar
lära hos en morbror i Edsbergs Skansen. Denne var 
en sträng mästare och sparade sannerligen inte sin unge 
-syst,erson. Med gesällerna fick han vandra omkring i 
gårdarna och hjälpa till med lagning av skor och fick 
-då bära lästknippan. 

Händelser vid Sanna-krogen i Edsberg väckte sko
makarIäringens intresse för nykterhetsverksamheten. 
»Påla- Johan» yar ,ett Edsbergs-original, som man ofta 
:såg göra krogbesök och uppträda onyktert. En lördags
k väll kom han hem drucken, ömsom gråtande ömsom 
svärjande och skrek: »N u ska jag göra a,· med mej!» 
Så gick han ner i ;en källa och ställde sig Bå att yattnet 
räche honom till halsen. En av hans pojkar fick då 
tag' i honom och doppade ner huvudet oupphörligen, så 

a.tt »Påla- Johan» småningom blev både nykter och fri 
från sin livsleda. 

Hur CarJ NHsson bJev kumJabo. 

Carl Nilssons flyttning till Kumla år 1886 är ett in
tressant exempel på hur händelsernas trådar spinnas, 
bär närmast som följd aven middagspromenad. Fram
lidne fabrikör A. G. Andersson berättade själv för den, 
.som skriver detta, följande: »En middag några år efter 
-s,edan jag bosatt mig i Sörby gjorde jag en liten rond 
i trädgården och fick då se 'en man, som vilade sig vid 
vägkant,en. Vi kom i 'samspråk, och han talade om att 
han hette Nils Erik Olsson, och var från Edsberg och 
.:skulle till Mosås för att söka arbete vid en nyodling där. 
.Själv behövde jag då hjälp med nyodlingen på mitt 
ställe, och erbjöd honom därför arbete. Han gick genast 
med härpå, men skulle först hem till Edsberg för att 
hämta en man till hjälp. Olsson hade flera söner, av 
'vilka tl'e med år'en arbetade hos mej . Carl fick plats 
1886 och stannade till 1896, då han började egen verk-

hliit J et fii flet 

Föräldrahemme,f i Käxle 

stad. Hans bror August började hos mig 1888 och är 
ännu kvar. (Han avled liksom A. G. 1942). Ungefär sam
tidigt anställdes en annan Edsbergspojke, Erik Anders
son, som också alltsedan varit hos mej. Jag förstår, 
att Helander känner dem.» " , 

Vem vet? Om inte A. G. Andersson gjort sin mid
dagsrond just då, hade måhända aldrig de duktiga E'ds
bergspojkarna blivit kumlaiter o. gjort skomakeriet stora 
tjänster. Kanske hade de sökt sig till skometropolen 
på andra vägar, drivna av åstundan att skapa en tryg
gare framtid än vad hembygden kunde bjuda. Därom 
vet man dock intet. 

Som redan nämnts stannade Carl Nilsson hos A. G. 
Andersson i Sörby i 10 å r. Här sysselsattes han med 
olika arbeten såsom nåtling och bottning men även 
skärning och veckning av stövlar. A. G. fann snart, att 
Carl Nilsson var en lika duktig som noggrann gesäll och 
lämnade därför åt honom sådant arbete, som krävde 
särskild omtanke och skicklighet. Även kamraterna be
römde ofta hans arbet,e, framförallt stövlarna. 

Redan under sin Sörbytid gjorde A. G. Andersson 
sig känd för sin djupa religiositet. När så en . kväll han 
och Carl ilsson var på tu man hand, talade A. G. med 
honom om betydelsen av att vara ett Guds barn. Hans 
vittnesmål gjorde ett så starkt intryck på N., att han 
böjde sina knän och lämnade sitt liv i Guds hand. 

Larsson & Nilsson startar. 

Tillsammans med skomakaren Gustaf Larsson 
startade Nilsson verkstadsrörelse i Kumla 1897. Lars
son var mycket energisk för att få ett kompanjonskap 
till stånd och får räknas som den egentlige initiativ
tagaren till den dåtida firman Larsson & ilsson. Verk
staden yar förlagd till Karlsberg vid nuv. S. Kungsvägen. 
Tillverkningen utgjordes av veckade stövlar samt plig-

köpa VED till lägsta dagspris, sågad, huggen eller kastved, B j O R K- eller 
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gade och randsydda resårs kor. Efter något å r blev 
Nilsson ensam innehavare, då Larsson flyttade till Ving
åker som egendomsägare. Nu började också tillverk
ningen av ridstövlar, till vilka den av alla gamla hand
skomakare välkäIide NorIen i Nävesta gjorde blocken. 
Nilsson minns särskilt hur han kl. 4 en stormig vinter
natt besökte Norlen för att lämna honom order. Ty 
skulle man komma till tals med 'den skicklige block
makaren, var det bäst att vara ute i otta. 

Arbetareantalet under Karlsbergstiden växlade mel
lan 6-IO. De första maskinerna här voro slip- och 
putsmaskin samt stansmaskin. 

ear] NUsson och gumman i Fagersta. 

Skomakeriet hade under slutet av 1898 råkat in 
i en dödperiod, och alla tecken tydde på att en kris 
var i antågande. Nilsson övertog då en skoaffär i 
Fagersta och hyrde ut sin verkstadsrörelse i Kumla. 
Några av gesällerna följde med till Fagersta, ty där 
var gott om reparationsarbete och även gott om ny
beställningar. Fastän Nilsson sålde mycket skor, blev 
det ändå klent med pengar i kassan. Folket var vant 
vid att handla på kredit. Många gånger var det ett 
äventyr att få ut en fordran. En gång i månaden var 
det stor torghandel i Fagersta. Då fanns det pengar 
i rörelse, och en sådan dag kunde dagskassan gå upp 
till IOOO kronor. Utom' i affären såldes skor på torget. 
N. hade många järn i elden en sådan dag, ty då gällde 
det även att plocka in utestående fordringar. Kvällen 
var då avskild till att löpa omkring i samhället och 

Personalen vid Karls berg 1905 
Tredje man ( sittande) fr. höger: 
Fabrikör Carl Nilsson 
Förste man (stående) fr . höger: 
nuv. Lagerchef Gust. Sjöberg 

söka ·gäldenärerna. Nilsson berättar en händelse härom, 
som är nog så betecknande för den tiden. Vid en 
stuga var det köbildning av »björnar», som inte riktigt 
visste, om de skulle våga sig in. Nilsson tänkte emeller
tid som så: »Här gäller det att handla och det raskt». 
Han lagade så att han kom in och presenterade sin 
räkning. Mo,r i huset tittade barskt på den angelägne 
fordringsägaren och avfärdade honom med: »Här finns 
inte ett öre, ni kan inga pengar få! » På bordet, vid 
vilket familjen var samlad, var alla möjliga godSiaker 
upplockade, bl. a. en jättehög russin. Det blev också 
inte så lätt för morsgumman att bli av med den envise 
närkingen, vilket skedde, först sedan hon plockat fram 
pengarna. 

En äventyrlig färd. 

Under sin Fagerstatid besökte Nilsson en marknad 
i Norberg och sålde skor för 700 kronor. När affär,erna 
voro klara på kvällen, hade tåget till Fagersta redan 
avgått. Tillbringa natten i Norberg hade Nilsson inte 
lust till, och landsvägen till Fagersta var inte bara lång 
utan gick genom en rätt så tät skog, vilket kunde 
ha sina konsekvenser för en vandrande skoha,ndlare 
med 7 00 kronor på fickan. Det fanns många otrevliga 
typer på vägarna denna tid. Någon kunde måhända 
ha känt igen torghandlaren och förstå, att han var 
'klädd! i pengar. I ilsson ville dock hem och tog där
för risken. Efter en stunds vandring, hördes en skjuts 
på något avstånd. Körkarlen var full och erbjöd skjuts. 
Nilsson tackade nej, men fick till svar: »Tror du inte 

KONTORSTID: 
FLYTTNINGAR 
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NYANSLUTNINGAR 
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j ag kälmer igen dej, skohandlare från 
F agersta! Upp i giggen!» Det yar 
bäst att lyda. En stund därefter åkte 
skjutsen om ännu en vandrare. Natur
ligt\'is skulle även han upp i giggen, 
så full han var. Bekantskapen yar 
knappast gjord, förrän hästen gjorde 
e tt välkommet ryck och befriade sig 
från den nya lasten. Skjutskarlen, som 
tycktes bli alltmer underlig, lät mannen 
ligga kvar på väg~n. Så småningom. 
lurade han till, och då var det Nilsson 
som hoppade av och flydde till skogs 
<lch kom lyckligen välbevarad till Fa
gersta med sin stora marknadskas::.a. 

Första smällen. 

Fagerstavistels·en räckte ej längre än ett år. 1899 
var såväl Nilsson som hans gesäller återbördade till 
Kumla och fortsatte m~d handskomakeriet . Krisen hade 
då blivit alltmer svårartad och utvecklade sig till att 
bli .en riksskandal. Själv förlorade Nilsson inte bara 
allt vad han sparat ihop i Fagersta utan även sina 
övriga tillgångar. För att klara sina växlar lånade han 
då 2.000 kronor i en bank. En av hans affärsvänner 
fick veta, att han var »klädd i pengar» och frågade, 
<lm han behövde dem genast. Nog kunde han väl vänta 
ett par dagar med att lösa växlarna. Vännen ble" allt 
ivrigare och satte alla klutar till för att förmå I . att 
låna ut de båda tusenlapparna på två dagar. Efter 
många och långa övertalningar lyckades det också. 
Men när de två dagarna hade gått, hade även »vännen» 
inställt betalningarna, och de båda tusenlapparna voro 
all världens väg. Det var ett svårt slag, vilket än mer 
förvärrades genom att även en annan affärsvän sam
tidigt ställde in, och Nilsson blev ytterligare 1.800 
kronor fattigare. 

Genom stora ansträngningar lyckades Nilsson dock 
komma ur den elakartade krisen och föresatte sig att 
aldrig mera ge sig in på några borgensförbindelser. 
Den föresatsen höll han emellertid inte. Vad han för
lorade åren 1899-1900 var dock bara småslantar i jäm
förelse med senare förluster. 

Att N:s fabrikat redan på den tiden uppskattades, 
framgår av följande utdrag ur ett brev till Kumla Jul
blad från en bemärkt stockholmare: »Carl Nilsson min
nes jag väl. Ar 1902 tillverkade han högst egenhän
digt mina beväringsstövlar, pris 13 kronor, och mina 
skor, pris I I kronor. Skulle man ha några fina skor 
gjorda, så vände man sig till C. N.» 

Från handsk~makeri till skoindustri. 

1906 köpte Nilsson fyra tomter av grosshandlaren 
Lasse Buren, som tidigare av markägare i Kurnla by 
förvärvat ett större skogsområde öster om landsvägen 

är säker placering osäkra tider 

](llmla Skofabrik 1907-1912 

(nuv. Jorra Kungsvägen). På dessa tomter uppförde 
J. sin första skofabrik, som blev färdig 1907. Sam

tidigt installerades modernare skomaskiner från den 
kända internationella maskinfirman United Shoe. Till
verkningen utgjordes av grövre, pliggade skor även
som randsydda stövlar, vilka till stor del utfördes för 
hand. 

Omsättningen ökade med varje år, och det dröjde 
inte så länge, förrän den energiske skofabrikören be
svärades av trångboddhet. Atminstone "id ett par till
fällen har han visat sig äga gott väderkorn, som inte 
mi:lst i ekonomiskt hämeende betytt mycket för honom 
och hans personal. Om sådant förutseende vittnade 
både beslutet 1912 om det stora fabriksbygget och det 
1938 om tillbyggnaden utmed Drottninggatan. Båda 
projekten hunno r·ealiseras till resp . det första och 
andra \'ärldskriget. Vid båda dessa tillfällen ökades 
tillverkningen i en omfattning, som varken fabrikören 
eller hans medhjälpare kunnat drömma om. Ar 1912 
påbörjades nämligen det stora fabriksbygget och slut
fördes 1913. Den nya fabriken uppfördes i trenne vå
ningar, av vilka en våning var tänkt att utgöra reserv 
för framtida behov. Av vad som redan anförts, dröjde 
det inte så läng,e, förrän samtliga lokaliteter behövdes. 
Efterfrågan på skor till de krigförande länderna yäxte 
med varje år, som kriget fortgick, och även på hemma
marknaden omsattes oerhörda kvantiteter skor. 

Under år 1931 diskuterades spörsmålet att minska 
skodonens omloppstid i fabriken för erhållande av 
snabbare leveranstid till kunden. Som en första åtgärd 
härför infördes »torkay», i vilka på några timmar kunde 
torkas vad som förut tagit l a 2 dygn. 

Under den hårda ekonomiska depression, som yara
de under åren 1931-1933, framtvingades åtskilliga meto
der för att förbilliga driften. Aren efter genomfördes 
rationaliseringen, dels genom införande av bandsystem 
inom vissa avdelningar, dels genom en noggrann lager
kontroll. Så infördes »löpande band» i pinningsavdel-
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ningen år 1934, inom viss del av putsavdelningen år 
1935 och i nåtlingsavdelningen år 1937. 

Orderstocken ökades snabbt från år 1933, varför 
den dåvarande fabriken blev för trång, och en nybyggnad 
måste företagas . Denna blev färdig år 1939. 

Tillbyggnaden utfördes i vit, skinande funkis med 
väldiga fönsterlängor. Den blev färdig samma år, som 
det nya världskriget bröt ut . Bottenvåningen är av
delad till lunchrum, bottenläderlager m. m. Våningen 
en trappa upp upptar dels stansavdelning, dels skinn
Iagret, och nästa våning har rum för fabrikens skolager 
samt för dotterbolaget Lasse Burens lokaler. 

När detta skrives utbygges fabriken ånyo med ett 
skyddsrum, lager- och kontorslokaler. Arbetarantalet 
har de senast,e åren varit omkring 200. 

Läderfabrik och pälsindustri. 

Tillsammans med grosshandI. Lasse Buren och Erik 
Olsson samt disp. Gust. Rudin, Hallsberg, uppförde 
fabrikör ilsson ,en större fabriksbyggnad i Hallsberg i 
och för bott,enläderberedning. Denna byggnad, som blev 
färdig först efter fredsslutet, stod på toppen av moderni
tet och inrymde synnerligen dyrbara maskiner. Kriserna 
efter krigets slut gjorde emellertid att beräkningarna 
slogo alldeless fel. Hade fabriken hunnit bli färdig ett 
par år tidigare, hade det säkerligen blivit en god affär. 
Nu blev det istället en miljonförlust, ty fabriken måste 
bortslumpas för ,en obetydlighet av anläggningskostna
den. 

Ett annat företag, som också kostade N. stora 
slantar, var Elfbro Pälsskinnindustri. Initiativtagare 
voro ]amte ils son körsnär Fr. Hintze, Kurnla, och direk
tör Victor Johansson, Örebro. Av den sistnämnde in
köptes ett större parti fårskinn till ett värde av 325.000 
krono'r i och för tillverkning av pälsvaror. Någon längre 
tid pågick int,e fabrikationen, och efter något år var 
bolaget avvecklat. 

Dien i början av 1920-talet uppstående krisen på 
skomarknaden, tillsammans med de enorma förlusterna, 
bragte fabriken i stora svårigheter. Bankerna började 
alltmer begränsa kreditgivningen, och den nu 5o-årige 
fabrikör'en fick uppleva en tid, som var högst nervsli
tande. Det var då, som blickarna riktades mot broder
landet i väster. Ett särskilt bolag bildades i Oslo med 
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uppgift att införa Kumla Skofabriks artiklar på den 
norska marknaden. Bolagets namn var A/ S Haugen & 
C :0. Resultatet blev över förväntan. Stora kvantiteter 
finare och grövre mans skodon exporterades till Norge. 
Ett stort parti maskinisttofflor och sjöstövlar, avsedda 
för den norska valfångstflottan, vann likaledes avsätt
ning på olika platser i vårt västra broderland. 

Under samma tid erhöll också fabriken en order 
på 1.000 par barnskodon, avsedda för de ryska barnen, 
en gåva till dessa från firman Nyqvist & Holm, Troll
hättan, vilken firma som bekant denna tid var stor 
exportör av lokomotiv till de ryska järnvägarna. 

Kumla Skofabrik får försäljningsbolag. 

1933 förvärvade 1 ilsson aktiemajoriteten i A/ B 
Lasse Buren, som från detta år blev försäljningsbolag 
till Kumla Skofabrik. Firman Lasse Buren hade allt
sedan Kumla Skofabriks tillkomst varit huvudförsäljare 
för fabrikens tillverkningar. 1936 ombildades Kumla Sko
fabrik till aktiebolag med N. som direktör. Disponent 
är sonen Ragnwald Nilsson, verkmästare Gottfrid Carl
son och förs.äljningschef Herbert Widen. 

Under sin långa kumlatid har fabrikör Nilsson med 
stort 'intresse också deltagit i ideell och kommunal 
verksamhet. Frikyrko- och nykterhetsrörelserna ha i 
honom haft ett synnerligen gott stöd. För Kumla Fri
församling har han betytt ofantligt mycket med sitt 
generösa offersinne, men även andra sammanslutningar 
ha ·ej blivit lottlösa. Kumla Blåbandsförening har han 
tillhört alltsedan han blev kumlabo och är alltjämt en 
värdefull tillgång för denna verksamhet. Municipalfull
mäktige och municipalnämnden tillhörde han under 
många år och likaså taxeringsnämnden. Som donator 
har han bidragit till Kumla Varmbadhus tillkomst, vars 
styrelse han tillhörde under en lång följd av år. Även 
till anläggningen av järnvägstunneln bidrog han med 
ett större belopp. 

Carl Nilsson har, som redan nämnts, i högsta grad 
få tt pröva på livets växlingar. Hur livet än tett sig för 
honom, har han dock bevarat sin ungdoms tro, sitt 
gosselynne och sin sanna folklighet, egenskaper, som 
gjort honom allmänt avhållen i vida kretsar. 

Han försvarar, trots sina 73 år, väl sin plats bland 
föregångsmännen inom Kumla skoindustri. 

BOKEN 
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C. F. Dreborg 

Minnesvård på 
C. F. Dr e borg s grav 

Initiativ från minnesgoda elever 

Mer än trettio å r har förflutit sedan vår avhållne 
lärare, C. F. Dreborg, gick ur tiden. Vid flera till
fällen ha förslag framkommit, bl. a. i Kumla Julblads 
Dreborgsbiografi 1939, om resande aven minnesvård på 
hans grav å Kumla kyrkogård. I icke mindre än 30 år 
verkade Dreborg som lärare vid kyrkskolan och under
visade under denna tid omkring 3,600 elever . Många av 
dessa äro skingrade över allt Sveriges land men håg
komsten av den aktade läraren lever alltjämt kvar. 
När någon gång ett besök göres i den gamla hem
bygden, blir det i regel också en vandring på kyrko
gården till anhöriga och vänners sista vilorum. Vid en 
sådan vandring kommer tanken också att stanna vid 
minnet av skoltiden och läraren, som hade en verkligt 
ansträngande uppgift att undervisa B -skolans hundra
t alet barn. Gärna skulle man vilja stanna en stund vid 
hans grav för att ägna hans minne en tyst minut. Men 
var är hans grav. Ingen minnesvård t äljer härom .... 

Undertecknade, som alla varit Dreborgs elever, in
bjuda härmed till tecknande av medel för åstadkom
mande aven minnesvård på vår värderade lärares grav. 
Vi rikta oss, i första hand till Dreborgs alla elever, var 
de än befinna sig, men också till envar, som på detta 
sätt vill hugfästa minnet av Kumla församlings mång
årige trotjänare, organisten och läraren C. F. Dreborg. 

Bidragen kunna sändas till undertecknad Arvid 
Ericsson eller till Kumla Julblad, box 103, Kumla, med 
angivande av ändamålet. Redovisning över insamlingen 
lämnaS: i ortspressen. 

Kumla, i nov. 1943. 

Gottfr. Andersson 
Lantbr., S. Sanna 

Hugo Andersson 
Direktör, HaUsberg 

Karl Arbin 
Frisörmästare 

Arvid Ericsson 
Kyrkovärd 

Erik l onsson 
Lantbr., Ekeb,)' 

Arvid Larsson 

lohan Larsson 
Lantbr., BlacksIa 

Karl Fr. Larsson 
Lantbr., Rala 

Lantbr., HjorIsberga 
Lars Emil Larsson 

Lantbr.,Orsta 
Anna Persson Herman PeNson 

Fröken,Odensbacken Lantbr., Sannahed 
Per Persson 

Lantbr., Rösavi 

Erik Samzelius Einar Sandberg 
Direktör Fabrikör 

Gunnar Sandberg 
Fabrikör 

Min hembygd 
För Kumla Julblad 

Som örten vid jorden är fäst med sin rot, 
fast kalken mot rymden sig sträcker, 
jag binds oid den närkingska ort på vårt klut, 
som minnen från barndomen väcker. 
Ej ler mor Natur mot min födelsestad 
på lågslätten flack, där den ligger, 
kanhända att ej den turisten gör glad, 
men ej om hans ynnest den tigger. 

Där ser man ej storstadens nöd eller prakt 
- av lyxhus och håkar finns inga -
men flit och förmåga tillsammans gå oakt, 
och "älstånd åt Kumla de bringa. 
,iV1in hemstad - din blomstrande skoindustri, 
som växt sig så stor ur det lilla, 
skall alltid en maning till dådkraft förbli, 
ett bud att ej tiden förspilla. 

Och där bortom llumla och lågslätten flack 
stolt Kilsbergen synranden följa 
med skogssilhuetternas taggar och hack 
och åsar, som blånande bölja. 
Där finns poesi och där föds romantik, 
när vårvind melodiskt hörs susa 
och göhropen tona kring glänta och vik 
ocTl majflorans dofter berusa. 

Valdemar Willen. 

Vä lj dem hos oss! Vi ha just vad damerna önska. 

KULLBERGS E F T R 
S TURE MELANDER T e I. 70060. 
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Ålinnfln U'eån 

I i ~ ti. 'e ~ le (t 9 ti. 'e n ti. 

För Ku ;nla Julblad av Hugo Ericsson 

När dessa rader skriYes ligger jag hopkrupen på min 
sovplats n ågonstalll:; j: ett tält i en hÖ3tprul1kande syensk 
skog. Utanför tältet stå de av årstidernas växlingar knap
past berörda furorna på vakt och i skogsbrynet ut mot 
de öppna fälten en svensk solda t. I denna miljö är det 
inte lätt att samla tankar,1a på obetydliga händelser. Hän
delser, som timade långt innan världsbranden tändes. 
Visserligen är det veckor sedan man läste en färsk dags
tidning, och dagar seda'l man lyssnade till TT, men man 
är ändå stundligen påmind om de stora händelserna i 
värLden och om krigets vanvett. 

Tällspisen susar. En lätt slöja riIiglar i sirliga gir
langer upp emot taket, snor sig kring den osande karbid
lampan, vilken spr ider ett svagt ljus över de r ödmosiga 
ansiktena, breder ut sig, fladdrar, stiger och letar sig 
dröjande ut genom ventilhålen vid rökröret. Slöjan härrör 
från något man vid högtidliga tillfällen kallar tobak. 

De flesta historierna rör sig om kvinnor. 

Och historierna porlar fram. I'bland i kör, ibland solo. 
Vad talar den syensl~e soldaten om så här trax före koj
ningen. Är det om kriget, om hemmet, familjei1: den dag
liga g.ärningen? Ja, ibland, men inte ofta. De fjesta 
historierna r ör sig om kvinnor, och låter berättaren fram
stå som en oemotståndlig Don Juan. Det är tämligen na
turligt att det skall bli just sådana historier , ty för varje 
sund man utgör kvinnan en väsentlig d el av det primära 
i liyet. Och har man legat ute i fält en längre tid, lånat 
borta från .ära och r edlighet, så blir yartenda kjoltyg tnl 
en skön synderska. 

Här är slutet på en sådan historia: 

»- - - dä' va' e' stilig tös, käck å bussig. ~Ien sen 
på morron när ja skulle gå, sa hon: »hoppa ut genom 
fönstret så behöver du inte gå genom förstun , köksdön'n 
gnisslar så elen dit. Det fanns två fönster, jag tog det som 
var närmast bordet. Klev upp på bordet, öppnade fönst
ret, beräknade avs tåndet till mar ken och hoppade ut i Iden 
mörka nattens tystnad. Men tystnaden blev inte gammal. 
Det var verandafönstret jag hade ta't, å där på golvet stod 
gårdens alla mjölkbunkar och syltkittlar samlade, å du 
förstår vilket herrans liv det blev när jag kom hävanes 
ner bland dom. Ja, du förstår .» 

Jo då, vi förstår. Vi myser belåtna åt historien, med 
alla dess utvikningar och kommentarer, ty han som be
rättat den kan sin konst. Historien är gammal, men också 
ber.ättaren: årsklass - 16. 

Snart tystnar rösterna och andra ljud kommer istället. 
Den svenske soldaten sover... och snarkar manligt och 
tungt. . .. och så är det natten efter torsdagens ärter och 
fläsk och pannkaka.. . . det säger en hel del det. ... 
också . ... 

• 
ll1. som medlem 

Frostig vintermorgon vid Tisarn, Asbro 

Men det var om någl'a upplevelser från Tisarskogarna, 
jag skulle berätta och lilte om kr igarlivet. 

En lov nedåt H;ss;ön. 

Händelserna timade för en del år sedan. Vi hade 
sluppit lösa från fabriken redan på fredagskvällen, min 
kamrat och jag, och farit med tåg till Hallsberg och däri
fr ån skidat upp ,genom sko~arna till vildmarkerna söder 
om Tisarn. Det var en stråla:1de månljus vinternatt, och' 
skidorna ristade svagt blå vita spår i det tunna snötäcket. 
Strax före midnatt nådde Yi fram till en kolarkoja på 
södra stranden a \" Ti arn. Den \'ar i gott skick och bjöd 
utmärkt skydd för natten. Snart sprakade en munter brasa 
i den \"arta spisen, och dofterna från vå r sena måltid 
blandade sig på ett angen.ämt sätt med dem, som kommer 
från kådig \"ed och färskt granris. 

Lördagsmorgonen yar grådaskig, när vi i gryningen 
lämnade kojan. Utan något egentligt mål. Skidorna r evo 
på stenar och trädrötter, ty här i storskogen var det be
tänkligt litet snö. Vi gjorde en lov nedå t Hissjön. Fingo 
se solen kingra gråda kigheten och känka oss en sol
dränkt hög\"interdag. Sakta knogade vi framåt och njöto 
av långsa mhetens vällust. Fingo upp ett rävspår och 
följde det några kilometer , för alt se vaj mickel hade haft 
för sig på sin nattliga jakt. Men när räYspåret korsade en 
trång solbelyst dal, där det var ljuvligt \"annt, logo vi 
läger, tände en fyr och, naturligtvis, kokade kaffe. 

Röken steg lodrätt upp i den stora stillheten, det var 
endast solreflexerna frän snön, om dallrade i luften. 
Just så brukar det yara, när nå~ot inträffar, och alldeles 
omedyetet sutto vi tysta och stilla. 

En syn, som g jorde oss trOllbundna . 

Kaffet ble\' kokt, och \'åra muggar hade just hällts 
fulla , da det lmäppte till bakom en s tor yvig gran ö\"erst 
i kanten ay dalen. Yåra blickar sö \te sig stumma dit och 
fingo se td rådjur konlIlla kliyande utför lultningen, helt 
sakta, o\"etancle 0111 Yår nänaro. Väl nere i d en soliga; 
stilla dalbottnen sta made r ådjuren och började leka med 
varandra. Först några lekfulla puffar i sidorna~ så elt 
nappatag så snön yrde 0111 dem, efter denna dust lågo de 
stilla och bar a flåsade. De vilade en god stund i solen, 
gingo så några meter län~s dalen, äntrade uppför sluttning
en och försnmno ur yar åsyn. Hur länge hade denna 
näpna skönhetsmältade syn hållit oss trollbundna? Vi 
yet in te, men kaffet nlr kallt, och lägere:den slocknad . 

den erkända sjukkassan! 
Då är Ni vid sjukdom försäkrad för förlorad arbetsfö rtjänst, dessutom för viss del av läkarkost

naderna och vid behov fri sjukhusvård, samtidigt äro Edra barn under 15 år försäkrade, så att 

de vid sjukdom erhåller en de l av läkarkostnaderna samt fri sjukhusvård. 

SOK INTRÄDE I 

Lokal: 
FO LK ETS HUS KUMLA ERKÄNDA SJUKKASSA 

26 



VägparN m ellan Lugnet och Tiborn 

Vi hällde tillbaka kaffet i pannan och värmde p il. nytt 
och mätte så avståndet från oss till d en plats, där r ådjuren 
lekt. Fantastiskt! Knappa nio metEr . l\led en fÖl ebr äende 
blick såg kamra ten på mig och frågade: »Varför fota du 
inte?» Ja, varför. Helt enkelt därför, att kameran låg ned
stuvad i ryggsäcken. Sedan den dagen har min kamera 
aldrig varit stm'ad, när jag gått i markerna. Men bara en 
gång har den kommit till användning i en likartad situa
tion. Det var, när jag lyckades få en tr ana på film . 

Så småningom plockade vi ihop grunkorna och for t
satte färden. Det gick i krumbukter båd hit och dit, och 
var vi befunno oss, var det ingen som Yisste. Fram på 
eftermiddagen gick solen i moln, och d et började SU, lI" i 
trädkronorna, senare sjönk temperaturen någon grad, och 
glidet blev bättre. 

Många slags rus. 

Från och med solnedgången pekade skidorna envist 
mot norr. Första anYåndt ara koja, som komi i vår vägt 
skulle få oss som nattgäster. Timmarna rullade undan, 
utan a tt någon koja uppenbarade sig, och nu hade det 
redan varit mör I<;t il skogen en god stund. Vid pass sju på 
h."vällen sLodo vi ute på en sjö, vilken kunde det vara? Inte 
så ,gott att .sägat ii en hast, då de!!: i Lfrbäcks socken finnes ' 
inte mindre än 102 sjöar (enligt Generalstabskartan ). Allt
så: Min kamr at stannade, gjorde upp eld och yärmde the
vatten, medan jag tog en lov r unt sjön för att söka orien
ter a vårt läge. 

N~ vi åter möttes var theet färdigt, och orienteringen 
klar, VI befunno oss på stranden av Kroksjön . 1 ågra år 
tidigare fanns här vid sjön en präktig koja, men den var 
nu riven, och jag sökte i minnet efter närmaste använd
bara koja. En timma senare ekade yxhuggen genom sko
gen, det var kamraten som högg upp vår nattved, medan 
jag hämtade valten från närmaste sjö. 

Det är en sällsam njutning att efter en strålande skid
Idag i storskogen få sträcka ut sig på br itsen med fär skt 
granris och värmas aven f Jammande brasa i ,den sotsvar ta 
spisen. p et finns tydlige!,! många slag av rus : här är ett, 
utan socIala eller ekonomISka problem, som så mån ga andra. 

Kulig Bare firade fullständiga orgier. 

Timmarna gå under kaffedrickning och stilla samtal. 
Så dämpar vi ner fyren och kryper i sovsäckarna, men 
länge ligger man och blickar in i de dansande lågorna, 

Lämpliga 

JULKLAPPAR 
till billiga priser 

finner Ni genom besök i 

DAMKONFEKTIONEN 
MARTA WIG ERELL 

Tel. 70522 

och låter tankarna löpa som dom vill. Så småningom 
kommer dock sömnen, lugn och drömfri, den sunda 
människans kriterium. 

Kär det återigen blev liv i kojan, var klockan r edan 
nio på söndagsförmiddagen. Spisen rök in kolossalt och' 
med tärdränkta ögon försökte vi få upp dÖFren me~ det 
gick inte. Måntro , den had e frusit fast. Vi satte var sin 
axel mot dörren och klämde WI, sakta gav d en vika upp
till. Mängder av snö rasade in. Oppningen blev dock 
större och större. Nu gick det att krypa ut. Vål ute . .. 
ja, det var inte underligt att dörren satt hårt. Kung 
Bore hade firat fullständiga orgier den natten. Kojan var 
blott en mjuk snö kulle, knappt märkbar i terrängen. ~lenar 
trädrötter och mindre buskar voro försvunna under ett 
meterdjupt snötäcke. Inte en gren r örde sig, d et var full
ständigt vindstilla, och hela naturen tyckte död. Inga 
fåglar hördes, inga djurspår syntes, men uppe i rymden 
strålade en vinterklar sol från en klarblå himmel och 
sände in sitt slösande guld bland Kung Bores konstska
pelser. Våra underkäkar föllo ned på bröstet i stum be
undran. 

Det här var nästan för mycket både av skönhet och 
av sllöm ängd. Hur skulle vi komma h em. Fanns d et nå
gon chans att ta sig fram dryga två mil genom dessa väl
diga snödriyor. Och Yilken valla skulle man ta? ' 

Morgonbestyrell klarades raskt undan och med ett: 
»Tack fötr· i natt», lämnade vi kojan; lätt klädda och med 
ett endst beslut att skida direkt till Kumla. 

On, som trollade med kumlaborna och fick 
nytt namn. 

Nere på Tisarn var snön mera packad än i skogen, 
och bitvis kunde det till och med bli fråga om glid, även 
för den som spårade. Men fo r t gick d et inte. 

På Trollöll trampade vi upp en runda och togo en 
längre rast. Trollön kallar vi den mittersta av de tr e 
öarna längst in vid Skå le. Ja, officiellt kanske den har 
något annat namn, men för några kumlabor är och för
blir den TrollÖIl. Namnet fick den för många å r sedan. 

Ett par söndagsfiskare voro en senhöst ute med sina 
pimpeldon. Men abborren ville inte. Däremot skrek deras 
magar efter godsaker , och så togo de i Tand på den här ön 
för att tillgodose magens krav. Smör, bröd; ost, ägg och 
kaffe stod på matsedeln. A så några färskstekta abborr
pinnar, förståss. De gjorde gemensamt en lov runt ön .för 
att samla bränsle. Besynnerligt nog verkade ön tom på 

Mila och kolarkoja 

Matfrågan till Jul 

KUMLA 
HALLSBERG 

o rdnar sig både bi l ligt och 

b ra om inköpen göras hos 
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allt brännbart, om man inte ville fälla hela träd, men det 
lilla de fann kanske räckte. Elden tändes och äggbacken 
sattes över. En hahtimma gick, vattnet sjöd intes äggen 
V01:O okokta och bränslet slut. Mer ved. En ny lov kring 
·ön, en ny fyr - men ändå kokade inte äggen. Historien 
upprepades ett otal gånger. Äggen, vattnet, veden, ja hela 
ön yar som förtrollad. Till 'sist enades de två om ått 
äta äggen råa för att någon gång komma bort från trolleri
erna på ön. Men, ja, men ... äggen voro stenhårda, kaffet 
svart som bläck, smöret avsmält från brödet och osten 
försvunnen . . .. kom sen å såg, att inte ön gör skäl för 
namnet Trollön. 

Men nu var det inget trolleri alls på ön, ved fanns 
och kaffet smakade utomordentligt gott. Förtrollande 
var det dock att se solspelet i snökristallerna på Tisarns 
milsvida vita vidd . .. . 

Så bar det av igen. Lång.viken - Hultsjön - GåIsjön. 
Fortfarande obanad väg. På sträckan mellan Hallsbergs 
kyrka till Kumla by sutto på olika ställen sex bilar fast
körda i snömassorna, snöplogningen pågick för fullt, och 
arbetarna hade ett styvt .iobb att få vägarna i trafikabelt 
skick. Ja, ni kanske själva minns det där dygnet. Vid 
fyratiden på eftermiddagen körde vi nel skidorna i snö
drivan utanför porten där hemma. Två minnesrika skid
dygn i skogen voro tillända. Hör du, frågade min kamrats 
när tycker du Lerbäck är vackrast: sommar eller vinter. 
Svaret kom dröjande : »Lerbäck, eller ska vi hellre säja 
Sverige, dä' ä' va c k r a s t j ä m 1.» 

Hänt, Kum/a 
»Mina resefter». 

Per Gustav Ehn var ende skomakaren i byn. Han 
hade lärt sig yrket i huvudstaden och var skicklig 
däri . Gesällgraden hade han tagit och kunde uppvisa 
en gesällbok om 40 sidor. Men han hade tröttnat på 
stadslivet, ty såsom absolutist deltog han aldrig i gla'da 
vänners lag. 

Utefter stockholmsbanan hade Ehn en gammal be
kant från stockholmstiden, som plägade spanna i st.(jv~l
resefter åt honom. När Ehn fick tillfälle, reste han 
upp till Stockholm och hälsade på sina bekanta och 
!hade då i regel med sig resefter till sin vän. 

Som Ehn var en kunnig yrkesman, fick han många 
fina kunder.. Bland dessa var även prosten Falk. Då 
de voro många i familjen, blev det ofta ärende till 
skomakaren. Alltid var det jungfru Mina, som blev 
skickad dit. Ehn och hon blev med tiden riktigt goda 
vänner och samspråkade ofta om den stora huvudsta
den och hur mycket sevärt det fanns där. Mina hade 
haft en farbror i Stockholm, som bett henne många 
gånger att fara och hälsa på, men någon resa hade 
ännu ej blivit av. Med Ehn och Mina gick det som det 
ofta gå i romaner: de tu blevo ett och beslöto sig för 
att bygga gemensamt bo. Bröllopet stod i prostgården, 
ty Mina hade varit trotjänarinna där och som sådan 
mycket omtyckt. Hon tillhörde den gamla tidens 
tjänare, som arbetade och sparade så de kunde köpa 
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SIg ,ett ställe utan skuldsättning. Ehn hade också han 
en sparad slant. 

Det var en sommar, då Ehn skulle resa och 
hälsa på i Stockholm och som vanligt ha med sig 
l'esefter. Mina hade även denna gång fått någon orsak 
till att uppskjuta den sedan länge drömda huvudstaJds
resan. Men hon följde med sin man till stationen. Då 
tåget satte igång, ser Ehn till sin förfäran, att paketet 
med de två dussina resefter står kvar på perrongen. 
Han ropar då till hustrun: »Mina res efter !» Hon fat 
tade det så, att hon skulle resa efter och skyndade 
därför hem för att göra sig resfärdig till nästa tåg. 
Fram på kvällssidan var även Mina stockholmare. Inte 
hade hon så tydliga adresser till mannens bekanta, men 
genom att rådfråga en polis lyckades hon komma på 
rätt spår och överraskade Ehn och en av hans vänner; 
då de voro inbegripna i ett samtaL 

- Vad' i all världen betyder detta, att du kommer 
hit? utbrast Ehn. 

- Jo, du ropade ju till mej : Res efter! 
Det blev en liten gratismuntration för allasammans. 

Och även Mina inbjöds att gästa vännens hem. Vad 
hon sedan fick se och beskåda under de följande da
garna, väckte givetvis stor förundran. Och många år 
efteråt kunde de tala om den stockholmsresan, som 
var så minnesrik, tack vare de glömda resefterna. 

A. 

»Dd skulle inte vara nån nykterhetsfest». 

Kumla Skytteförening skulle 1913 anordna en större 
skyttefest vid lägret å Sannahed med löjtnant Coyet 
som högtidstalare. Man annonserade som vanligt om 
'festen i örebrotidningarna. Dagen efter fick styrelsen 
till sin förvåning läsa om att godtemplarna också samma 
dag skulle anordna friluftsfest. Skytteföreningens sekr., 
en känd kumlabybo, sände då in en ny annons, så ly
dande: »Ingen nykterhetsfest på Sannahed på söndag!» 

Söndagen kom och publiken strömmade till Sanna
hed från alla hålL Allt tycktes gå friktionsfritt, om 
inte ett par druckna biljettförsäljare hotade att ställa 
till med en del intermezzon. Man försökte avlösa dem 
men det gick inte. En av styrelsegubbarna, föreslog 
att man skulle bjuda biljettförsäljarna på kaffe. Sagt 
och gjort. »Nu gubbar ska vi gå och dricka kaffe, 
det har ni förtjänt». Så blev man av med de sprit
törstiga karlarna, och festen avlöpte programenligt. 

Ett par dagar ,efter festen sammanträffade en 
Blackstabo med sin granne Erik Jonsson. Skyttefesten 
kom på tal, och Erik Jonsson tyckte att det var en 
glad och trevlig fest. 

»Jo visst var festen lyckad men det var tråkigt 
med de druckna biljettförsäljarna». 

»Ja men ni hade ju annonserat om, att det inte 
skulle vara nån nykterhetsfest», replikerade Erik Jons':' 
son träffsäkert. 
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Brödkaka på tornet var det_sam~Q 

som "gå bet på bygget" 

Carl Johansson 

Vem dessa \'ackra vitso rd avser, vet alla kumlabor. 
Närhelst man möter den spänstige 7 s-åringen, så ger 
han intryck aven god och harmonisk människa, älsk
värd och med frisk humor. 

Carl Johansson kom vi3serligen till vår planet i 
Ekeby socken men får ändå räknas som Ioo-procentig 
kumlait. Fadern arrenderade cn av Sörsättersgårdarna 
i Ekeby men flyttade 1870 ö'ier sockengränsen till Södra 
Mossby. Carl var då 2 år gammal. Det första läs
plugget började i hemmet, där en äldre bror skötte 
undervisningen, tills lärare yl ini i Vesta tog hand om 
den vetgirige eleven. Föräldrarna flyttade emellertid 
1878 till Närkes-Kil, där Carl slutade sin skolgång. 

1882 övertog fadern arrendet av Sickelsta gård i 
Kumla socken, som då var kronogård, men som nu ä.ges 
av häradsdomare Aug. Eriksson. Carl fick nu hjälpa 
till med olika göromåll i lantbruket, men hans intresse 
drogs alltmer åt måleriet. Hans bror Adolf var möbel
snickare, och till att måla möblerna anlitades Aug. 
Pettersson från Björka. Det var tack vare honom, som 
Carl slog sig på måleriet. Möblerna tillverkades fram
för allt under vintertiden men såldes först vid mark
naderna: i Örebro på hösten och rönte lätt avsättning. 

I början på I 89o- tal-et blev Carl Johansson stock
holmare. Under någon tid hade han konditionerat hos 
en örebro mästare, vilken senare flyttade sin rörelse till 
Stockholm och ville ha Johansson med. I Stockholm 
försummade han inte något tillfälle för att vidga sin 
utbildning. Således lärde han sig i därvarande målar
skola inte bara linjal- och frihandsteckning utan även 
marmorådring. Längre fram hade han plats hos den 
bekanta trävarufirman Erik Olsson på Kungsga~an, där 
han också Rågot år var förman. 

En kvällsstund med en framgångsrik 

affärsman och vital 75-åring 

Av N. H-r 

»Genom att redan tidigt starta trävaru
rörelse i Kumla, gjorde han åtkomsten av 
byggnadsvaror bekväm. Tillika var han en 
idealisk klockarfar, då det gällde att bereda 
den byggnadssugne hjälp.» 

I mitt'en på 1890- talet började det bli dåliga tider i 
Stockholm, varför Johansson återvände till hembygden, 
där han hjälpte bönderna med målningsarbeten av olika 
slag. 

Redan som ung gjo rde Johansson sig bemärkt för 
ett utprä.glat affärssinne. Tidigt köpte och sålde han 
också gårdar. Var någon betänkt på att sälja sin gård, 
så visste han, vart han skulle vända sig. »Gå till målarn, 
han har gott om pengar!» var rådet man gav. 1904 
köpte J. sin första lantgård. Det var " Mosjö. Vid 
samma tid köpte han också Berga I i Kumla mp., som 
sedermera överläts till hand!. C. H. Larsson. 

En viss kunskapstörst har alltid karaktäriserat Carl 
Johanssson. Som 30-årig slog han sig åter ner på 
skolbänken, denna gång i Kristinehamns praktiska läro
verk. Själv förklarar han, att läsintresset var så stort, 
att han ingenting haft emot att få fara ner till . student
fabriken» i Lund. I Kristinehamn uppmärksammades 
hans begåvning, och såväl tyskan som engelskan be
redde honom ingen nämnvärd svårighet. Uppsatsskriv
ning var eljest hans starka sida. Vid ett tillfälle skrev 
han en uppsats, som han tillägnade en lärarinna, vilken 
han kommit att se särskilt upp till. Uppsatsen lär 
ha vari t ·ett litet mästerstycke och inrymde även några 
känsliga strofer poesi. Vistelsen i Kristinehamn varade 
två år till 1900. 

Juridiska spörsmål har alltsedan unga år fångat 
hans intresse. Redan som mycket grön kom han också 
inför domarbordet som vittne, instämd aven nämnde
man. Denne ville inte t aga hans vittnesmål för gott, 
men Johansson klarade sig fint och fick också från 
domaren vitsordet: »Johansson har rätt.» 

Oametl Smakfull och vacker blir Eder frisyr 
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Villa Olovsborg 

1905 erhöll J. anställning å firma Lasse Burens kon
tor. Redan året därpå startades den trävaruaffär, som 
sedan oavbrutet bedrivits och som gjort honom känd ' 
vida omkring. Genom köp av 1/2 tunnland markom
råde strax intill södra järnvägsövergången för 2.500 

kr. erhölls ett förträffligt läge för såväl trävarurörelsen 
som för den ståtliga villa, som han längre fram lät 
uppföra. Innan Carl Johansson startade sin rörelse, 
hade Aug. Hallmen liknande affär på andra sidan järn
vägen, där C. G. Ströms skofabrik numera har sina 
byggnader. Hallmen överlät ganska snart sm rörelse 
till J. 

Johansson kommer mycket väl ihåg, när F. A. 
Carlsson byggde sin tornvilla, som på sin tid ansågs 
vara den förnämligaste byggnaden i Kumla. Några 
skälmar passade en natt på att hänga en brödkaka på 
tornet, vilket skulle betyda att Carlsson skulle »gå 
bet på bygget». Om samma byggnad skrev urmakare 
Olsson i en örebrotidning, att »den sista villan var värre 
än den första». Villan flyttades sedermera till nuv. 
Kyrkogatan och har under flera årtionden använts till 
bostad åt församlingens komminister. Det dröjde inte 
så länge, förrän P . J. Carlsson byggde Solgården och 
därmed överträffade alla byggnader i samhället, både 
i storlek och byggnadskostnader. Den uppges ha 
kostat 40.000 kronor, vilket var en stor förmögenhet 

'på den tiden. F. A. Carlsson inrättade senare bryggeri. 
Detta råkade en sommar ut för en riktig malör, som 
höll på att helt stoppa r örelsen. En elakartad tarm
katarrsepidemi bröt nämligen ut och krävde till och 
med ett dödsoffer. Man skyllde på svagdrickat, som 

J1tellpappe te t 
(,ä'l: "lttna am ja' petjanll1 jmal .. . 

lär ha innehållit alltför mycket sjukbakterier. Som
maren var mycket torr och konsumtionen av svag
dricka också stor. 

Trots att trävarurörelsen alltmer utvec~lades och 
helt krävde sin man, 'fick J. dock 'tid över till ganska 
omfattande .gårds- och tomtaffärer. Det var inte blott 
i hembygden, som dessa affärer gjordes, utan på skilda 
'orter i landet. Pengar tjänades snabbt men förlorades 
många gånger ändå snabbare. På en enda affär fick 
J. vid ett tillfälle sätta till 25.000 kronor. Han var 
också en gång med om förvärvande t av den stora egen
domen Körtingsberg1 i Viby socken. Det hade kunnat 
bli en fin affär, men egend . . bytte för snart ägare, och det 
blev denne och icke Johansson och konsorter, som 
blev 80.000 kronor rikare på Körtingsberg. J. har aldrig 
haft sinne för någon pessimism, och det är denna hans 
läggning som i mångt och mycket hjälpt honom till 
framgång. 

Av Aug. Hallmen, Fylsta gård, förvärvade han 
tillsammans med sin namne, direktör J. W . Johanson, 
60 tunnland huvudsaklig skogsmark. Det stora om
rådet styckades till tomter och såldes till fördelaktiga 
priser. Bland köparna var även Idrottsföreningen Kam
raterna, som passade på att få en lämplig plats till 
sin idrottspark, och därmed räddades också en del 
av det vackra skogsbeståndet. Markförvärvet fick en 
nästan revolutionerande betydelse för egnahemsverksam
heten. Skofabriks arbetarna och även andra passade på 
att förvärva sig byggnadstomter till åtkomligt pris, 
och en byggnadsfeber uppkom såsom aldrig förr. Carl 
Johansson blev snar t känd - såsom de byggnadssugnes 
klockarfar, som inte bara ställde byggnadsmaterial till 
förfogande på hyggliga villkor utan dessutom ordnade 
med kredit och lämnade allehanda råd. 

Kontakten mea huvudstaden släppte inte Johansson 
därför att han blev grosshandlare i Kumla. T rävaru
firman Andersson & Hellbergl i Stockholm var han med 
att stifta 1920 och tillhörde bolaget ett tiotal år. Även 
under de senaste åren har han bedrivit fastighets
affärer både i Stockholm och ö rebro samt på skilda 
platse;r i länet. Den höga åldern har inte ändrat hans 
vana att ofta befinna sig på resande fot. 

Alltsedan ungdomen har han varmt nitälskat för 
,religiösa och nykterhetsbefrärnjande ideer. Framförallt 
ä:r det Kumla Friförsamling och Kumla Blåbandsförening, 
som han ägnat sitt varma intresse. Inom det kom-

. munala livet har ' han under flera årtionden tagit aktiv 
del och varit ledamot av såväl municipal- som kom
munalfullmäktige och även av municipalnärnnden. 

Under sin långa verksamhetstid i Kumla har han 
sett den unga staden växa upp från ett litet obetyd
ligt hantverksmässigt stationssamhälle till en mäktig 
industriort. Mycket folk har han kommit i kontakt 
med och har därigenom skaffat sig en personkännedom, 
som högst få kunna ståta med. Det är också en verklig 
upplevelse att en kvällsstund få sitta och lyssna till hans 
hågkomster från det Kumla, som var en gång. 

EFTERFRÅGA DARFOR VÅRA 

FORNAMLlGA KVALITETER 

S V E N S KT ANTIKPRESSA T PAPPER 
SVENSKT DIPLOMAT PAPPER 
SVENSKT HA M RAT PAPPER 
SVENSKT LINNEPRESSAT PAPPER 

HOS EDER BOK- ELLER PAPPERSHANDLARE 

I parti från JOHNSON Hill A.-B., OREBRO - PAPPERSVARUFABRIK 
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- en. /;ftma mer! JOO-d'llja ttacflticmet -

den riktiga julstämningen 
kommer Ni först efter ett BAD i 

Kumla Varmbadhus 
Tel. 70299 

BAD AR HALSA! 

Medicinska Kar- och Badstubad 

AtlTIEBOLAGET 

RUMLA ÅNGQV ARN 

Tel. 70810 

UPPKOPER SPANNMÅL 

FORSALJER MJOL 

Tillverkning av alla slags arbetshandskar 

»BU FFE L»-ha ndsken . »BJO RN»-ha ndsken 
Telefon 704 41 

!/dlanjjonj 
CONDITORI 

Rekommenderasl 

Gott kaffe! Gott bröd! 

Ie/. 70754 

Prima Kött- och Charkuterivaror, Smör, Ost, 
Konserver, Prima Julskinkor 

ELISABETH ERIKSSON & SON 
T el. 700 72, 704,45 

Filialen Fylsta 70362 

KUMLA TRYCKERI - då det gäller trycksaker 
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Stående fr. vänster : A. Helgstedt, S . Holmgren, E. Nilsson 
Sittande : C. Lundholm, E . Palm 

Jubilerande 

idrottsförening Kumla 
För Kumla Julblad av E. Palm 

Att en förening fyller 10 år är ju ej så märkvärdig 
tilldragelse. Då vi i Kumla Brottarförening se tillbaka 
på en 10-årig verksamhet visar å terblicken hän på en rad 
svårigheter och motgångar, som faktiskt bör uppmärk
sammas av idrottsfolk i allmänhet ·och av de idro ttsut
övande som givit upp sitt träningsarbete för mindre mot
gångar än vår förening haft att kämpa med. 

Redan vid starten fanns det nog åtskilliga, som ska
kade på huvudet åt föreningen. Vi voro ju endast pojkar 
i 15-20 årsåldern, utan erfarenhet och det för en förenings 
bestående mest viktiga: ekonomiskt stöd. 

Då vi bildade föreningen trodde vi dock alt Kumla 
r ätt snart skulle få sitt efterlängtade idrottshus. Däri
genom skulle vår lokalfråga vara löst. 

Vi hyrde dock in oss i Idrottsföreningen Kamraternas 
klubbrum: Som vi ej hade några pengar, sydde vi själva 
en malta av träull och säckar. Det var inget lätt arbete 
att sy en sådan, men vi voro ganska ihärdiga och mycket 
intresserade för vår sak. Det gick å t rätt många kvällar, 
men då vi äntligen voro färdiga, d ök elt betydligt större 
bekymmer upp. Det var lokalfr ågan. IIdrottsparkens 
klubbrum fanns det varken vatten eller värme, vi höllo 
i alla fall på där, eldad~ i en kamin med lådor, som vi 
tiggde i affärerna, och tvättade oss vintertiden med snö. 

BY GG MA S TARE 

v 

Te l. 70231 
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Aret därpå fingo vi hyra ea lokal hos Joel Andersson 
vid torget, men då var det färdig t med nya bekymmer. 
Vår säckniatta blev snart utsliten, och för att kunna fort
sätta måste vi ovillkorligen ha en ny matta. Pengar 
saknades emellertid, och vi voro nog starkt betänkta på 
att ge upp vårt vidlyftiga företa~. 

Vi ville dock ej ge upp hoppet. Cnder ett par veckors 
tid gick vi omkring i Kumla för alt få nagra snälla far~ 

bröder a tt donera eller å tminstone låna oss medel till 
mattan. Denna kostade 540 kr. Det var fabr. U. Jonsson 
och köpm. D. Nyvelius, som hj älpte oss. 

När vi så fick vår matta följde en kort men lycklig. . 
period. Ett 50-tal pojkar tränade r egelbundet med hård 
och härdande brottningsgymnastik, och på mattan var 
det ganska trångt. Men glädjen tog snart slut. Vår lokal 
togs i anspråk av industrien. Säsongen 1935-36 hyrde 
vi in mattan i Vegalokalen, där vi också kunde få träna 
för 5 kr. per kväll. Under hela säsongen blev det dock 
endast 12 träningskvällar, så vål' verksamhet låg prakt'iskt 
taget nere. 

Vid senare delen av 1937 hyrdes en lokal i gamla läst~ 
fabriken. Den skulle i hyra kosta 500 kr. pr år, men 
innan vi hunnit skriva kontrakt hade fastigheten bytt 
ägare, som begärde en betydligt högre summa. På grund 
av penningbrist kunde vi blott ha kvar lokalen säsongen 
ut, varför 1938 blev ett fullständigt dött år. 

Nyåret 1939 beslöto vi att hyra lokal tillsammans 
med frisksportarna , men kombinationen blev ingalunda 
lycklig. D. v. s. med kamratskapet var det inget fel , men 
tiden för disponerande av lokalen ville aldrig bli lämplig. 

Hösten 1939 kom vi åter tillbaka till lästfabriken, men 
lokalen var långt ifrån idealisk. Där saknades bl. a . vatten .. 
Det var :många pojkar, som ald rig började träna, trots 
att det fanns stort intresse, på grund a v de dåliga lokal
förhållandena. Vi hyrde emellertid loka'e:l. till våren 1940. 
Den efterföljande säsongen voro vi helt utan tränings
möjligheter, tills vi med skolstyrelsens medgivande fick 
bedriva vår träning i Hagaskolans slöjdsal. 

Som synes har det alltid varit lokalsvårigheter , men 
nu har det åter ljusnat. F . n. träna vi i en lokal som 
även denna gång iordningsställts i lästfabriken. Lokalen 
är den bästa vi förfogat över med bl. a. varm och kall 
dusch. 

Med tanke på de sv{u-igheter, som föreningen haft 
att kämpa med, framstå de idrottsresullat, som ernåtts av 
medlemmarna, såYäl indhiduellt som i lag, så mycket 
starkar e. 2 senior- och 14 juniormästerskap ha erövrats 
{)ch i klubbmatcher har föreningen tillvunnit sig synner
ligen goda och meriterande segrar . Bl. a . har för alltid 
erövrats ett vandringspris uppsatt mellan Marieslad-Kumla. 

Vår förnämsta säsong var nog 1937. Vi utkämpade 
då 14 klubbmatcher. Av d essa ,"unnas 11. Det var också 
det året vi hade gjädjen att vinna över arvfienden Halls
berg, som ju alltid varit en svår motståndare. 

Forts. å sid . 46 
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MEJ) K U M LAITE II 
TILL NYIY1T AN 

Nyhyttans Badanstalt klingar kärt och välbekant 
för många kumlaiter, som där fått sina sjuka nerver 
återställda, magbesvären övervunna och inte minst de 
reumatiska åkommorna lindrade eller läkta. 

Badanstalten, som anlades redan för 38 år sedan, 
har ett förtjusande och skyddat läge i en av Bergslagens 
vackraste trakter. Den stora anläggningen är, trots 
sitt höga läge, på alla sidor omgiven av imponerande 
höjder. . 

När man som undertecknad en solig augustidag 
för första gången närmar sig Nyhyttan, får man genast 
en känsla av att här är det gudagott att vara. De 
många byggnaderna lysa- så vackert röda i so[.en, och 
intrycket av trivsel förstärkes genom det älskvärda 
mottagandet från ledningens sida. 

Min kamrat och jag har fått vår bostad i Berg
strömsvillan, ett annex med vid utsikt över Björksjön 
i förgrunden och med skogsbeklädda höjder i jättefor
mat i bakgrunden. När vi lämnade Kumla fick vi som 
avskedshälsning aven trogen Nyhyttare: »Ni kan räkna 
med ett gott · bord.» Ja, om den saken råder bland 
gästerna endast en mening. Så god och omväxlande 
mat bjudes säkert inte på många platser ens under 
normala tider. Och på en gammal grönsaksvän som 
signaturen vattnades det i munnen att skåda lunch
bordets alla härligheter från anstaltens egen trädgård. 
Knappast någon lunch eller middag är lik den andra. 
Vid mitt besök uppgick gästernas antal till r20. Det 
vill sannerligen mycket möda till att förse så många 
med vegetabiliska rätter. Ty även om man är mer eller 
mindre k rank, så har man dock en god aptit. Sj.älva 
luften tycks påverka denna, och den lätta kosten har 
en underbar verkan på kropp och sj.äl. Kött och fisk 
förekommer också men i mycket ringa grad och då 
alltid i förening med grönsaker. 

I matsalen förekom alltid ett bord med rätter lämp
liga för särskilt ömtåliga magar. Eljest serverades vid 
de olika borden dietmat enligt läkarens individuella 
föreskrifter. Till bordskamrat hade vi en trevlig ingen
jör från Bergslagen, som besvärades av högt blodtryck. 
Hans kost var så sammansatt, att den skulle åstad
komma viktminskning. När han såg, hur vi njöto av den 

Nyhyttans Badanstalt med Björksjön 

mera omväxlande kosten, glömde han sitt höga blod
tryck och tog för sig av det allmänna bordets läcker
heter. Vem som sedan även glömde' bort att väga sig, 
när han nästa gång kom till badlokalerna, det var vår 
gladlynte ingenjör. Säkert skall hans friska humör 
tillåta honom att även på hemmafronten göra små av
tvikelser i dieten. 

Baden och framförallt massagen har gjort Nyhyt
tan ,erkänd \·ida omkring i vårt land. Hit kom för en 
del år sedan en stackars bruten man, plågad av led
gångsreumatism och av läkarna förklarad obotlig. På 

. Nyhyttan började dock ett nytt liv. Genom den elek
triska värmebehandlingen och massagen började sjuk
domen visa en alltmer godartad karaktär och kunde 
till sist bdt övervinnas. I anstaltens speciella Nyhytte
film har badmästare Palm få tt med sin patient före 
och efter den lyckade behandlingen. Ett prima trumf
ess från reklamsynpunkt. 

Badmästare Erik Palm synes vara mannen, som 
har mycket att bestyra. Han är inte bara skicklig 
massör, med praktik från både Skodsborg och Hulta
fors , utan även en duktig fotograf. Vid kvällsprogram
imenJ i sällskapsYåningen har han i regel ledningen och 
är tillika en god barytonsångare och allsångsledare. 
Under det första kri~t i Abessinien befann han sig som 
sjukvårdar·e i det inre av landet och råkade i italiensk 
fångenskap. i mer .än två månaders tid. 

Tyhyttans Badanstalt tillhör liksom Hultafors Sana
torium och Ekebyholms Badsanatorium adventistsam
funde t. Kamrer vid Nyhyttan är Nils Zerne, som ett 
ro-tal år vistats i Palestina och Syrien. Han talar 
arabiska perfekt. Personalen i övrigt, som också till
hör adventist samfundet, gör allt vad göras . kan för 
gästernas trevnad. Tär man ser alla dessa glada och 
goda ansikten får man en känsla av, att samfundet har 

kvali tetsmärke fö r e I e g a n t a och 

vä lsittande damskodon 

inreg: varumärke från 

4.-18. J()~~~f)~ & I<JfIEILL III~. I<IJ;\\\ILA~ 
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l'inlerbild från Nyhytt.ans Badanstalt 

'ovanliga möjligheter att samla hjälpsamma och älsk
värda människor till sin lära. Läkare är under sommar
tiden dr Ingelmann-Sundberg från Ludvika. Vinter
tiden anlitas läkar e i ora. 

- Vad är det då för slags folk som kommer till 
Nyhyttan? Frågan riktas till doktor Ingelmann-Sund
berg. 

- Det är nog mest människor över femtio år, vilka 
lida av sådana krämpor som följa med genomgångna 
sjukdomar eller orsakats av ett överdådigt levnadssätt , 
säger doktorn. 

- Kan man tala om överdåd t. ex. mat och dryck 
i dessa tider. 

- Det kan man nog. Enligt min erfarenhet har 
s\'enska folket inte magrat av ransoneringen, tvärtom. 
Ett exempel: Här kom' i fjol en man, som inte mätte 
mer än I55 cm. i läng/d men vägde I30 kg . Han kunde 
inte knäppa sina byxor själv, så tjock var han över 
magen, men då jag ' ville sätta honom på avmagrings
diet, vägrade han absolut. Han yille äta gott alltjämt. 
Efter någon \'ecka förs vann han. 

- Men nog har väl hälsostandarden steg rats under 
senaste år? Den allmänna hygienen må tte väl ha stigit 
något, så som l).är skrivs och talas hygien nu för tiden? 

- Knappast . Tyärtom tror jag man kan säga att 
bristen på varmyatten orsakat en tillbakagång. 

Doktor Ingelmann-Sundberg är populär på yhyt
tan, där hon är strängt upptagen från morgon till kväll. 

I regel tvenne kvällar i veckan förekommer fri 
luftsgymnastik. Alla gäster, som så kunna, äro då 
med. Gymnastikledare är fru Harjen, som besitter för
mågan att få unga och gamla att deltaga; i en gymnastik, 
som är både nyttig och rolig. Att vara m/ed i den 

•• •• 

OPl -SKOT ACRE 
P a t e n t s. 

speciella b.gelgymnastiken fordras en viss vana. Där
för är det företrädesvis personalen och en annan lång
varig gäst, som äro de agerande i denna speciella a rm
uppmjukande gymnastik. Som extranummer förekom
mer ibland akrobatik av anstaltens skicklige bagare. 
Han tillhör i övrigt gunstlingarna på Nyhyttan, t ack 
vare sina förnämliga bakverk och efterrätter. 

Anstalten har eget jordbruk, elverk och sågverk. 
Tack vare den egna kraftstat ionen kan nu också bad
vattnet uppvärmas med elektricitet och varje gästrum 
har elektrisk värme. Skogsbeståndet räcker gott till 
att förse den stora anläggningen med bränsle. Alla slags 
moderna bad serveras. Mest populära torde de heta 
inpackningarna och saltgnidningarna vara. De förra för 
reumatiska sjukdorr:ar och de senare för sin upplivande 
och stimulerande inverkan på nervsystemet. 

De många trevliga promenadstigarna locka t ill 
vandringar i olika r iktningar. Namn som Alperna, 
Paradiset, Mosskogen och Fågelhällen äro kända för alla 
»nyhyttare». P å grund av sitt höga läge har Nyhyttan 
bli\ i t e t t Eldo:-ado för alla.som äro besvärade av katarrer 
i luftrören. Anstalten är öppen å ret om. Trångbodd
heten är givet"is störst sommartiden men även under 
vintern, särskilt vid högtiderna söka sig många t ill Ny
hyttan. Genom att snötillgången under vintermånaderna 
i regel är god och t errängen kuperad, är skidåkningen 
mycket frehenterad liksom skridskosporten på sjön 
Björken. 

Sällskapslivet är synnerligen familjärt. Vid otjänlig 
väderlek samlas man i sällskapsvåningen till läsning 
eller "id de många sällskapsspelen. En tids vistelse vid 

yhyttan är inte bara en hälsosam rekreation. Den är 
också ett minne för li\·et. Vid avskedet hat man endast 
en åstundan, nämli&,en att snart få komma igen. 

Ä I/hå. 

Parl,i fr än Nyhyttans Badanslalt 

är det moderna inneremballaget i slw
harronger, som numera användes i ställer 
för det förut bruhade silhespapperel. 

T 1 L L V. E fl R A 11 E: 

A.-B. AUG. HOLMBERG, Orebro 
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Förädlat 
i Närke 

KUMLA FODER- & UTSADESAKTIEBO LAGS utsädesvaror genomgå förädling 

i egna anläggningar i Närke, där firman förfogar över en modern maskinell 

utrustning, på toppen av teknisk utveckling. Företagets verksamhet omfattar 

numera köp och försälIning av utsäde, gräsfrö, spannmål, stråfoder, kraft

foder, gödselmedel och traktorer. 

KUMLA FODfR- & UTSÄDfSAKT/fBOLAG 
KUMLA 

Ekman, Haglund & (:0 

Telefoner: 

fö rsäljer från loger fö r skotillverkning 

erforderliga materialier såsom: 

Läder, Skinn, Skofoder, Sil ke, Sy

garn, Skosnö re n, Tryckspännen, 

Gummiklackar m. m. 

700 03, 700 36, 70396 

OREBRO 

Elektr. Moskin- & 

Belysningsbolaget 

TELEFONER 70202, 70106. 

o JJ 

Utför alla slags installationer 

för kraft och lyse. Försäljer 

all slags elektrisk material och 

armatur. 

BLECK- & PLÅTSLAGERI 

Re ko mm endera s ! 

A llt inom yrket - Humana priser 

TELEFON 70822 
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Kontorstid: 9-18. lördagar 9-14 

TeleFon: Växel ........................ Kumla 70910 
Rikssamtol: Namnanrop C. A. Jonsson 

BostadsteleFoner : 
Direktör C. A. Jonsson ...... ............ Kumla 709 l 2 
Disponent Lennart Jonsson ... ... ...... ~ 70600 

Sommarbostad ........ . ........ . ... ... Åsbro 59 
Kamrer Sven Samzelius ... ..... .. .... . Kumla 70428 
Verkmästare Ivar Hagman... ... ... ... 70759 

'19wt~ . 
DAM· & FUCKSKO 

Efterfroga alltid ~ 
vora inregistrerade • 
varumärken 

HERRSKO 

Joel Andersson, Kumla 

Hos 

BRODERNA 
SANDBERG 

Tel. 70113 

får Ni fermt expedierat ach reelt lagat i allt 

vad som hör till motorbranschen. Fullständig 

mekanisk verkstad: Oljor, Tillbehör, Svetsningar. 

Cyl i nderborrningar 

Varumärken: 

SPORTSKODON "S:t Moritz" 

MANSSKODON "Excellent", "Napoleon" 

DAMSKODON "Grandessa" 

STOCKHOLM 

Aktiekapital och reservfond: 

FÖRSÄKRING 

O mbud i Kumla: 

Grossh. J O E L A N D E R S S O N 

T el. växel 709 40, bost. 703 45 

Vår må ltid under Julhelgen 

intaga vi bekvämt och billigt å 

Tel. 70657 

Mat även till avhämtning. 

KUMLA JULBLAD AR UTFORT Å KUMLA TRYCKERI 



K. V. llndersson 

Om man på Kumla kyrkogård tittar litet bland 
gravstenarna, finner man en sten med följande inskrip
tion: »K. V. Andersson 1863-1941.» Det är åter ett 
av Kumlas gamla original, som gått till sina fäder. 
Ingen av Anderssons nära eller kära har rest stenen, 
ty han hade inte Iden glädjen att äga någon nära släkting 
hälr i livet, Man kan säga, att vännerna reste vården. 
Andersson hade många vänner runt om i Kumla, och 
detta visade sig genom den insamling, som gjordes vid 
hans död. p.engarna räckte både till blommur och 
gravvård. 

Humor och gåpåaranda hade han som få. 

Född rospigg var Roslagen alltså Anderssons barn
domsbygd. Där började hans livs bana, som skulle 
sträcka sig så vida omkring. Sina föräldrar visste han 
mycket litet om. Hans lott blev att komma till främ
inande människor, och så snart han dugde något till 
var det att hugga i med arbete. Någon skolgång blev 
det för den skull inte. En pojke, som var överlämnad 
åt en snål roslagsbonde, fick minsann lära sig annat än 
att läsa och skriva. Det var att gå upp klockan fyra 
om morgonen och hänga i till sena kväUen. När An
~ers blev så pass stor, att han kunde följa ett par 
oxar, då var han likställd med de stora körkarlarn3i. 
Men rospiggen spritte i Anders. Inte kunde han gå 
kvar hos samma bonn' i hela sitt liv. Ett humör hade 
han som få och en gåpåaranda som inte många sett 
maken till. Han började i unga år . vandra än till den 
ena än till den andra pl?-tsen. Otaliga äro de bragder, 
som han' varit med om där han gå tt fram. Historier 
hade han alltid på lager, och var han på berättarhumör 
kunde man få lyssna till sådana, som man länge mi~ns . 
E n del _ voro väl. uppdiktade. Men vad gjorde det. 

B(Jn9t~O'n~ 
-H E R R K O N F E KTI O ~ 

Tel. 70182 

För Kumla Julblad av Holger Hård. 

När han kom i stämning ville han sjunga. 

Anders hade i alla fall en viss humor över sig, 
som framför allt märktes när han med en kopp kaffe 
framför sig ,kisande med 'ena ögat funderande på 'Vad han 
skulle komma med för dråpligheter nästa gång. Jo, 
det var när han följde örebrobåten. Se, han hade allt 
prövat på sjömansjobbet också . De låg i Ör·ebro för 
lastning. Anders var fri på eftermiddagen, men inte 
längre än till en viss tid på kvällen fick han stanna 
borta, för då skulle båten gå till Stockholm. Anders 

. hade gått och fått litet »inom västen», så han var lagom 
livad, när han traskade iväg ner mot kajen. När han 
kom! i t;täpming ville lhan jämt sjunga, och det var natur
ligt att han gjorde det även nu. Men när han skrikit 
och sjungit genom nästan halva stan och lagom kommit 
ned till kajen, var det en polis som tog Anders i kavaj
kragen och tyckte det var bäs t, a tt han följde med ho
nom. Det ville ingalunda Anders. Båten hade redan 
börjat lägga ut från kajen. Nu gällde det för honom 
att "isa sin kvickhet. I ett huj var Anders ur kavajen, 
och så ett vigt spräng upp på båten. »Polisen blev bara 
stänes och gapa, men se jag gick opp på bryggan och 
klappa mej i baken åt en», sa Anders. 

»Jo, ja fick se en ärta i fatet. ... » 

På sin vandring genom Uppland, Västmanland och 
Yärmland arbetade han för det mesta med dikning på 
s'törre och mindre gårdar, men också som tegelbruks
arbetare. Han bodde där han arbetade. Var det på 
ett t egelbruk, så koja han för det mesta uppe på ugnen, 
men arbetade han hos en bonde blev det att ligga i 
drängstugan. Hos en bonde i Västmanland var det 
mycket dåligt med maten, isynnerhet när det vankades 
ärter och fläsk. Någon fläskbit gick inte att få tag i, 
och ärterna var så tunna att det bara var spa. Ärter 
och fläsk var Anders stora förtjusning . Han blev rent 
f.ortörnad, när han såg en sådan snålhet. En dag, när 
de satt vid bordet och den tunna ärtsoppan togs fram, 
reste sig Anders och började kavla upp skjortärmarna 
och göra sig i ordning för att röra med händerna i ,Patet. 

- - . - - . 
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Bonden frågade: »Vad i jesse namn ska du göra ?» Då 
svarade Anders helt lugnt: »Jo, ja fick se en ärta i .fJatet. 
och den tänkte ja anamma, för di ä så sällsynta!.» 
Bonden sade inget men efter den händelsen blev det 
bättre med både ärter och fläsld i fatet. 

Kinesade under en gran i Sörbyskogen. 
När Andersson kom till Kumla var han i 30-års

åldern, i sina bästa år. Varför han kom att stanna 
här, visste han knappast själv. Men han tyckte det 
var något visst med Kumla och dess skomakare och 
gesäller. Anders kände liksom, att han hörde ihop 
mera med dem än med andra. Han hade själv trampat 
fvägarn~ i likhet med gesällerna. Anders arbetsfält blev 
för det mesta Stene och trakten däromkring. Tegel
bruket blev också ett tillhåll för honom. Det är många 
nätter han legat där, och många ärt grytor har han kokat 
på ugnsluckorna. Han lagade lika ofta själv sin mat, 
som han åt hos andra. Många nätter var det, som han 
intet husrum fick, men då tog han in i ~n lada varsom
helst eller, som det en gång hände i Sörbyskogen, kine
sade under en gran. 

Smeknamnen voro många. 
Anders fick många smeknamn under sin Kumlatid. 

Många känner honom bäst under namnet »Kvast-Anders
son», »Vedsågar-Anners» och »Kal1e Schäven», men de 
flesta erinra sig honom bäst som »Sjuschävern», ett 
smeknamn som Anders aldrig tyckte om. Detta namn 
gavs honom vid ett tillfälle aven skomakardräng. An
ders kom som vanligt litet yr i hatten, slog ut med 
armarna och skr,ek: »Här kommer en torstig schäv!» 
Har någon slitit ont och farit illa med sin kropp, så är 
det Anders. På .vmt·ern kunde ,han komma iklädd endast 
en liten rock och skorna gapade på flera ställen i oVan
lädret . Men aldrig var han sjuk! Han tycktes ha en 
järnhälsa. Hårt arbete och många gånger dåligt med 
maten hade ingen inverkan på honom. Han var lika 
livad för det. 

»Så här lägger man opp Kungsgatan, pojkar!» 

På skomakarnas tillställningar och superier var An
ders ofta med. Han var aldrig rädd, när det gällde 
slagsmål -eller något annat. När han fick berätta själv, 
hade han varit så smidig, att han hoppat över stug
taken. D å hans motståndare fick se detta var det sedan 
aldrig farligt att de försökte ett nappatag med Anders. 
N.är han vair. :i. . sina bästa tag, var han en överdängare 
med både spade och lie. Inte var det många som kunde 
följa honom med lien, när han sa: » Jo, så här lägger 
man opp Kungsgatan, pojkarl» Då gick han fram med 
hela liens bredd. Men sen kunde han äta också. Han 
åt nästan för två, och fick han då mat som han tyckt·e 
om, då kom han i ett· prima humör. Man behövde då 
inte be honom två gånger om en historia. Han berättade 

~ 

»5å här lägger man opp Kungsgatan, pojkar h> 

tills han somnade, och då sov han så hårt , att vi, som 
den natten delade rum med honom, knappast fick sova 
något. Han drog timmerstockar så långa, att de var långt 
utanför stugan ibland.. . . Det gick knappast att få 
honom vaken, fastän vi kittlade honom. i näsan med ett 
hönsfjäder. Han bara blåste, så det flög högt i taket. 

Julottan fick int,e försakas . 

Julottan; i stora kyrkan försummade Andersson säl
lan. Var man ute en timma innan ottan började, kunde 
man få se en person med fenixlykta i handen slängande 
och fladdrande som en orolig ande. ' Det var Anders 
på väg till julottan. En gång, när det var isgata, be
skrev lyktan en båge i luften, och Anders låg pladask 
i vägen. Nersmord med hästlort och våt om byxbaken, 
kom Anders till kyrkan. Men vad gjorde det! Jul
ottan fick inte försakas för en sådan bagatell. 

Så kom de mörka tiderna . ..• 
En tid höll Anders hela trakten med kvastar. Han 

bodde då på någon' kammare i byn. P å dagarna gick 
han i skogen och skar kvastris, satte si~ i ;skogskanten 
och kisade mot solen och band sina kvastar som förr . 
Det gick inte att göra så hårda dagsverken numera. 
Såga och hugga ved och gräva i trädgårdarna gick ju 
tämligen bra ännu, men krafterna började att ge vika. 
Han gav dock inte upp utan knogade och stod i. Inte 
skulle någon behöva ta hand om honom, han som alltid 
varit van att klara sig själv. Till ålderdomshemmet ville 
han inte, det var int·e friheten för honom, tyckte han. 

OLSSON & ROSEN 
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När Nerikes-Tidn. ville bju på supe med taffelmusik 

»Med Örebro Dagblad som instucken bilaga erhöllo 
en del av våra prenumeranter i Kumla Nerikes-Tidning
en, och många ha frågat, vem de 'ha att tacka för 
gratisbilagan. u svara vi: Sänd . tacksamhetsskrivel
serna till herrar Thermaeniu.? i Hallsberg, så torde de 
träffa den ädle givaren. Som även vi städse be
flitat oss att ge våra prenumeranter den största möj
liga valuta för den låga prenumerationsavgiften, stanna 
,vii i den största tacksamhet till den som bekostat bi
lagan ifråga. Hade givarens välvilja sträckt sig till 
alla våra prenumerante r i Kumla, skulle vi ha bugat 
oss ännu djupare och som uttryck av vår tacksamhet 
bjudit honom på en finare supe med taffelmusik av vår 
orkester», slutar J. T. ironiskt. 

Det var på sommaren 1902. Det rådde stor spänning 
. inför riksdagsvalet i Kumla-Sundbo härad. Motkandi
dat till den avgående riksdagsman Olovsson i Avik var 
bruksägare I van Svensson. i Skyllberg, vars namn synes 
haft god klang både i sin hemsocken Lerbäck och även 
i Kumla. Det var stormiga möten, som höllos å olika 

Värken, i benen tvingade honom att söka sig dit ändå. 
Han stannade en vinter, längre gick det inte att vara 
kvar. Han måste ut igen, oron fanns ännu kvar, det 
gick inte att sitta still. Än en gång kom Anders igen 
med såg och spade. Men det var inte samma Anders, 
det gick inte så lätt nu, värken hängde' i nästan jämt. 
Det gick illa att gå och mycket sämre att arbeta. Men 
än skulle inte Rallebusa-Anders ge sig. Han visste något, 
som än en tid skulle bevara vagabonden i honom. ' 

En dag kom Anders som grosshandlare. Han hade 
köpt upp 'ett litet lager tvål och näsdukar i Örebro\. 
Nu var han i tagen igen. Kommersen gick bra, ty 
Anders hade många vänner, !lom blev hans kunder. Det 
ena lagret gick slut efter det andra. Så kom de mörka 
tiderna. . .. Det blev kort och ransonering, och köpen
skapen för Anders tog ett brått slut. Vintern. som kom 
blev svår. Anders blev tvungen att på allvar sluta sitt 
vandrarliv. Ingen kunde väl då ana, att hans tid var 
så nära slut. På hösten 1941 fick han sluta sitt arbets
fyllda och strävsamma liv. 

An<Lers var i själ och hjärta en god människa. Hans 
tankar sysslade på sista tiden ofta med religiösa ting. 
Frälsningsarmen var för honom ett kärt tillhåll. Där 
kände han, att han blev mottagen på rätta sättet, man 
förstod honom så väl. Han brukade ofta tala om kårens 
soldater, som alltid voro redo att hjälpa, om det be
hövdes. Vi skall alltid minnas Anders som en glad och 
förnöjsam människa, en som aldrig lät humöret falla, 
trots nöd och umbäranden a\· olika slag. 

Rörledningsen treprenör 

platser inom valkretsen. Framförallt var det ett möte 
i bönhuse.t i Hallsberg, där de olika kandidaternas före 
språkare drabbade samman i ett stort slag. Primus 
motor denna gång var handl. Lyberg i Hallsberg, som 
var ivrig anhängare av »Skyllberg». Bland »Åviks» an
hängare var det särskilt en gruvarbetare Stenmark från 
Zinkgruvan, som var både talför och slagfärdig. Denne 
Stenmark tycktes ha haft ett synnerligen stort förtro 
,ende i »Åviks» högborg, Hammars socken. Han reste 
omkring på de olika valmötena och var även med vid 
ett större mötlt'! i Natanael. Vid detta, som hölls under 
ordförandeskap av greve Lewenhaupt, deltog även den 
80-årige prosten Falk. Han m:.>.nade till lugn och be
sinning och förordade Svensson i Skyllberg. Majorite
ten tycktes emellertid vara för Olovsson i Åvik. Ordf. 
föreslog då, att man inte skulle sätta upp någon kan
didat vid mötet. Och därvid blev det. »Åvik» var 
vänsterns och »Skyl1berg» högerns kandidat. Vid Halls
bergsrnötet deklarerade den sistnämnde åsikter, vilka 
gott kunde accepteras av vänstern, vilket föranledde 
en talare att uttala sin respekt och högaktning för 
Svensson, men såsom direktör och stor godsägare kunde 
han omöjligen vara småfolkets man. En masspetition 
till förmån för Svensson var som annons införd i N erikes 
Allehanda. Bland undertecknarna voro Lars Pärsson i 
Blacksta, Aug. Hallmen i Fylsta, Lars Pärsson, Sån
nersta, prosten Falk, länsman Velin m. fl . från Kumla. 
Samhälls borna med fabrikörerna i spetsen voro i .all
mänhet för »Åvik». 

Valresultatet utföll så att båda kandidat,erna fingo 
830 röster. Med denna utgång var ingen nöjd. Enligt 
vallagen skulle lottning mellan kandidaterna ske. Men 
valet blev omedelbart överklagat från flera håll. Från 
Kumla av Karl Åhlen och en lantbrukare från Örsta. 
Valet ble\· också upphävt och nytt val ägde rum senare 
på hösten. Detta kännetecknades av än större livaktig
het och spänning. Särskilt arbetarna i Lerbäck fick 
påskri\·it för att de gingo i slavtjänst hos »Skyllberg», 
och mot »Åvik» var man särskilt frän vid ett valmöte 
i Hallsbepg, där denne tackade sina förespråkare för 
att de inte använt samma smutskastning mot hans mot
kandidat, som dennes anhängare hade begagnat mot 
honom. Vid omvalet ökade Svensson sitt röstetal med 
icke mindre än 176 och Olovsson med 69. Röstetalen 
yoro resp. 966 och 901, varför Svensson blev vald. 

Ännu en gång försökte man överklaga valet, men 
detta stadsfästes emellertid. Tidningarna sysslade 
mycket med yalresultatet, vilket väckte stor besvi.
kelse framförallt i Hammar, som var öv,ervägande för 
Olovsson. I Kumla hade likaledes Olovsson ett säkert 
övertag vid båda valtillfällena. De båda örebrotid
ningarna N. A. och N. T. ställde frikostigt sina spal-
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ter till allmänhetens förfogande. Ehuru båda tidning
arna voro klart för Olovsson, förekom lika många och 
lika. långa insändare till förmån för Svenssons namn. 
Man hade svårt att fatta sig kort, och någon större 
misskundsamhet med varandras person hade man inte. 

Att avstå frän sprit 
beslöt ett talrikt besökt och livligt diskussionsmöte 

C KllInla' den II. mars 1903. 

m:ts besluit i frågan om utvidgningen av orgelläktaren. 
Byggnadskommitten hade nämligen velat -uppfylla för
samlingens önskan att få kyrkan färdig till julen 
1902, och detta kommittens förfarande hade försam
lingen gillat . Vid föredragning av detta ärende har 
k. m:t med ogillande ansett den a vvikelse från gällande 
fÖreskrifter, som' i detta f~ll ägt rum. Men med av- ' 
seende å förekomna omständigheter har k. m:t funnit 
~?:tt lå ta bero vid vad som åtgjorts. 

En bild (rån bryggeribranden i Kumla (ör 40 dr sedan 

Grevinna på Säbylund - psalmförfattarinna. 

Vid prosten Falks jordfästning den 26 maj 1904 sJong 
en av barn och .äldre sammansatt kör följande verser 
med ord och musik aven framliden grevinna Lewen
haupt, Säbylund : . 

» Jag är en pilgrim här, går till mitt hem. 
Jorden, den törne bär, är ej mitt hem. 
Här på ,en okänd strand, är det mig trångt ibland, 
Men se, det goda land vinkar mig hem. 
Kort är min pilgrimsfärd. Snart bär det hem. 
Ack från ,en stormig värld, längtar jag hem. 
Snart är all nöd förbi, snart får jag, glad och fri , 
Sjunga om sege(l', i himlen mitt hem. 

Kumla har fått en kunglig skrapa 

lyder rubriken på en notis från juli 1903. Försam
lingen hade vid kyrkans restaurering inte avvaktat k. 

Kumlaortens 

Mej eriförening 

Tel. 70033 
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N,är Adolf Andren blev kumlabo. 
Till folkskollärarle, organist och klockare valdes 

den 27 okt. 1902 Justus Adolf Andren, Hjo, uppförd jo 

första förslagsrummet, med 23,321 röste r av 98 r,östande. 
P. A. Jonsson, Malung, uppförd/ i andra förslagsrummet' 
erhöll 6,3 19 röster av 96 röstande. Den sistnämnde, 
hade man i örebropressen rekommenderat för att harr 
var den »ende dittills kände folkskolläraren, som var 
född i Kumla». - Andren valdes trots frånvaron av tid
ningsreklam. Som synes av röste talet, hade han »de
store» på sin sida, medan Jonsson samlade röster från 
»småfolket». Det var unde r _ storfyrkarnas tid, då det 
egentliga småfolket inte hade så mycket att säga tilf 
om. Säkerligen var de t ingen församlingsbo, som senare 
int,e ville vitsorda att det var ett gott val, ty Andr,en 
fick en ovanlig popularitet i Kumla. När han sökte 
Kumla var a llmänna meningen i Hjo, att A. egentligen 
sökte Örebro, vil~et med tiden besannades. Han blev 
efter nio kumlaår örebroare. Avled 1937 . 

Runmärkt S M O R, Långfidspasteuriserad M J O L K 

med jämn fetthalt försäljes i e g n a b u t i k e r och 
hos återförsäljare 
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Av 

A. Fransson. 

I anledning av red. för Kumla Jullllads förfrågan, om 
undertecknad hade några gamla minnen att meddela, erin
rar jag mig ett, som kan tjäna som en jämförelse med nu
varande förhållanden i militärt avseende. Det var sept. 
1895. En störr e fältmanöver var beslutad att äga rum i 
närkesbygden. Den skulle börja i västernär J.:e och av
slutas i Kumla. Som kumlabor voro vi rätt vana att se 
beväringar och husarer , då Sannahed sedan årtionden 
tillbaka var övningsplats. Men nu skulle det bliva ett 
evenemang av större måt t. Många vor o också de yngre 
lantbrukare, som anmälde sig vara villiga att engagera 
sig som trosskörare med hästar och fordon , dels för att 
tjäna en god slant men också för att vara med om e tt 
spännande avbrott i de yardagliga sysslorna. Skörden var 
även inbärgad, så d et fanns tid att se sig om i socknarna. 

Det var särskilt en L. J. Persson i Järsjö, som icke 
tvekade d å det gällde alt vara med om något som smakade 
äventyr. En optimist, som för det mesta var glad och 
sjöng. Han ägde också en välklingande tenorstämma, som 
kom till sin rätt i Byrsta sångkör, vilken leddes av skoll. 
J. Jansson. 

»Kriget» kom allt närmare och närmare. Man kunde 
höra kanondundret allt tydligare för varje dag, tills efter 
en veckas förlopp den sista dagen randades, d å Kumla 
fick sin del. Den dagen utfördes inget arbete, utom det 
allra nödvändigaste. Redan dagen förut var man il · r ör·else 
för att taga del av vad som skulle ske. Som 13-åring var 
jag mycket intresserad av det som skulle hända den 17 
september. Vad som även lockade både yngre och äldre 
var, att både kungen och kronprinsen skulle vara med. 
Tidigt på morgonen vandrade också många frän Järsjö 
m. fl. byar till Stenebacken. Det dröjde inte länge, förrän 
den ståtlige kung Oskar och kronprins Gustaf kommo 
ridande. 

Telefon 70082 

Kung Oscar inuiger fanor uid Sannahed 1900 

Då konungen fr ån backens krön blickade ut över den 
vidsträckta slätten, v.ände han sina blickar även å t Järsjö
hållet, där redan en mängd krigsfolk hunnit l ägra sig och 
bildat sky ttelinjer, och frågade: »Va1 är det för en by?» 
varpå vår :granne, O. G. Andersson, svarade: »Dä' ä' Järsjö.» 

Nu var det inte tid att längre dröja på Stenebacken, 
när det va r så mycket att se där hemma, uLan man fick 
skynda sig hemå t för att konstatera förödelsen. Min far 
hade nämligen då gärdesgårdar, som skilde åkerskiftena j 

men dessa voro nedtrampade. Min far fick efterå t 50 kr. 
i ersättning härför. Dessa gärdesgårdars saga var därmed 
all. 

Emellertid led dagen över middagstiden, och kl. 2 em. 
skulle trupperna samlas å fälten mellan Stene och Fylsta 
byar för kritik och avtackning. Men då hände sig ej 
bättre än att 200 man a rtillerister med sina kanonkärror 
körde fel och, komna till Järsjö vägskäl västerifrån, tog 
·av och körde norra Järsjögatan istället för att fortsätta 
till norra Viagatan. Det blev en karavan, som r äckte 
nästan hela gatans längd - och så tog vägen slut. Vad 
var att göra! Till avtackningen hunno de ej, och trötta 
och hungriga voro de. De beslöto att rasta ett par tim
mar. Under tiden hemsöktes gårdarna och länsades på 
allt vad som kunde uppbringas i malväg. 

Sedan d e mätta och glada gett sig av till Fylsta, hittade 
jag en portfölj , tillhörande en överste Gren, och som den 
antogs innehålla viktiga papper var det att gå över ängarna 
till lägret och efterhöra ägaren. Det dröjde heller inte 
länge förrän översten kom och glad över att få igen det 
förlorade fick jag 1 :50 i hi ttelön. 

Så var denna minnesrika d ag tillända. Det var i den 
gamla goda tiden, då de nu moderna och hemska krigs
redskapen ej ens I fantasien existerade. 

Tillverkning av alla slags 

KARTO .NGER 
till f ö r m å n I i g a p r i s e r 

41 



Vintern hade kommit tidigt i år, och stoppat upp 
höstplöjningen. Kumlaslätten liknade redan i 'början av 
november ett enda vitt jättetäcke. Utefter Viavägen 
hade snön hopat sig i ansenliga drivor under de senaste 
dagarnas snöyra. Skogen i sin vita dräkt såg så hög
tidlig ut, just sådan som man vill se den i adventstid. 

I det olsonska hemmet på Viabacken rådde djup 
förstämning . Hemmet s äldsta dotter, Anna, hade un
der den stj ärnklara Lucianatten somnat in för att aldrig 
vakna mer. D et så länge svaga hjärtat orkade inte 
längre. 

Stackars lilla Anna, hon hade sannerligen fått er
fara en lång sjukdoms plågoris. R edan som liten tös 
på några år visade hon en begi'tvning av ,stora m ått . Sin 

. abc-bok kunde hon säkert långt före skoltidens början 
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KUMLA CEMENTV ARU- & 
B YGGNADSMATERIALAFF ÄR 
OLOF WIREN Tel. 70252, 708 62, Bostaden 70224 

i Viabac,ken 

Av N. H-r 

och förvånade alla med sitt tidiga kunnande. Hon blev 
därför ett av de större ljusen i skolan, och hennes u t
seende liknade en ängels. Närhelst hon kunde vara t ill 
någon hjälp, var hon redo. I hemmet dyrkades hon 
som en sol, som förmådde jaga bort de mörka moln, 
som tidvis hopade sig över familjen. 

Föräldrarna voro varmt religiösa och räknades till 
prosten Falks varmaste sympatisörer. Deras tre söner 
voro ganska oförstående för all religiositet, och för
ä ldrarna sörjde uppriktigt över att deras föredöme ej 
kunnat slå rot hos pojkarna. Hos Anna hade däremot 
det bästa hos fö räldrarna gått i arv. Tidigt kom hon 
med i söndagsskolan och föl jde flitigt med föräldrarna 
t ill kyrkan, där hon t rosfriskt lät sin vackra röst ljuda 
med i psalmsången. 

Sönerna sattes redan under skolåren till skodisken 
för att tidigt lära sig ett yrke. Någon vidare håg för 
skomakeriet Yisade ingen av dem. Hjalmar kom efter 
slutad skolgång i bagarlära. Det myckna nattarbetet 
och umgänget med de supiga kamraterna blev snart 
Hjalmars olycka. Redan som skolpojke hade han visat 
svag karaktär. En lördagseftermiddag påträffade han 
jämte några kamrate-r i prästgårdsskogenen brännvins
liter, som en skomakare hade gömt i ett buskage för ,B!lt 
hämta på kväilen. Pojkarna glömde a lla varningar för 
alkoholen, som deras nykt·erhetsintresserade lärare så 
ofta givit dem, utan drack av den farliga drycken och 
delade äv·en med till andra ungdomar, som lockades dit 
av deras a llt högljuddare skrän. Nu menade de sig vara 
vara riktiga ka rlar, och Hja lmar var den inte minst 
karske. Så kom måndagen, då läraren skulle h i'tlla räfst 
med de~ i skolan. Rasterna den dagen och även den 
följande drogos in för de lördagsfirande gossarna. Och 
det hade nog gått an. Men läraren behagade inte lämna 
deras ryggslut i fred en enda rast utan lät rottingen 
flitigt vara i rörelse. 

Hjalmar skulle inte bli det enda sorgebarnet för 
föräldrarna i Via. Fa dern hade lyckats få med de båda 

Tillverkar och försäljer 

Maskinstampade betongröf, Kulvert, Rördelar 
Brunnsringai', Cementsten, Plansten m. m. 

Byggnadsmaterial, alla slag 

Mur- och putsbruk 
Distriktsförsäljning för A K A R B O AR D 



andra pojkarna i nykterhetslogen, där den ene snart 
intog en ledande ställning. De tycktes trivas mycket 
bra bland sina ordenskamrater, och föräldrarna gladde s. 
mycket å t deras intresse för logen. Hjalmar hade plats 
på annan ort o. tycktes allt mer ha glömt bort sitt ba$n
domshem. Inför den stundande julen hade fadern skri
vit några rader till honom och undrat, om han inte ville 
återse sin hembygd och fira julhögtiden med dem. 
Hjalmar hade lovat komma. Hade fadern kunnat ana, 
vilka konsekvenser besöket skulle få, är det sannolikt, 
att något brev aldrig nått Hjalmar. Någon sådan jul, 
som nu följde, hade åtminstone inget hem i Via upp·· 
levat, såvitt man hade sig bekant. 

När Hjalmar på julaftonen anlände till Kumla sta
tion, medförde han starkvaror både för sig själv och för 
sina absolutistiska bröder. För att fresta dem till av
fall , hade han medtagit både vin och punsch. Hjalmar 
visade sig som en stor charmör med förtrollande säll
skapstalanger. På juldagsmorgonen var Hjalmar tidigt 
uppe och »glöggade». Glöggen hade han med beräk
ning gjor t så svag som möjligt genom att huvudsak
ligast använda det lågprocentiga vinet. De båda yngre 
bröderna lät o sig ganska lätt övertalas att dricka och 
funno drycken god. Det ena glaset efter det andra 
dracks i botten, så att de snart fingo beröm av Hjalmar 
att ha kommit i den rätta julstämningen. Föräldrarna 
och Anna hade dessförinnan gått till julottan, varför 
bröderna kunde husera, som de ville. De skämdes dock 
att visa sig för föräldrarna, och innan julottan var slut, 
vandråde trion bort med den å terstående »julglädjen» 
till en av Hjalmars kamrater från skoltiden, där fes 
tandet fortsatte. 

Tredjedag jul lämnade Hjalmar Kumla och sitt hem, 
där han inte blott förstört julglädjen utan, vad värre 
var, lockat bröderna att bryta sitt nykterhetslöfte. Dessa 
kände sig djupt skuldmedvetna. Sina ordenskamrater 
ville de ej möta . Tillsammans med fadern gjordes från 
kamraterna upprepade forsök att få dem att återinträda 
i logen, men någon övertalning lyckades ej. Istället 
isolerade de sig mer och mer och försjönk i ett grubb
leri, som i längden inte kunde vara hälsosamt. För
äldrarna visste inte, vad de skulle ta sig till, och det 
förr så harmoniska hemmet hade plötsligt blivit fruktans
värt ödsligt. Under denna prövosamma tid försum
made inte Anna något tillfälle att trösta sina älskade 
föräldrar . Hon blev mer än någonsin hemmets goda 
genius, som kom far och mor att å ter se ljust på fram
tiden, förlitande på orden: Gud har en mening också 
med dessa prövningar. 

Bröderna flyttade följande vår till Stockholm, där . 
den yngste tog vänrning. 

Ater ett år gick, och naturen började efter vinterns 
kyla vakna till nytt liv. Under senvintern började för
äldrarna oroa sig över sin flickas hälsotillstånd. Anna 
började bli allt blekare och magrade hastigt. Ett lä
karebesök konstaterade också, att hjärtat var långt ifrån 

Elvesta, Hällabrottet Tel. Orebro 72079 

Hjalmar var tidigt uppe och "gLöggade" 

bra, och största försiktighet krävdes för att ett till
frisknande skulle vara möjligt. Själv tog inte Anna det 
dåliga budskapet så hårt . Hon var lika glad och offer
villig som vanligt. Hon _älskade att få ströva omkring 
i skog och mark. Särskilt var det en pojke från skol
tiden, som hon tyckte om. De hade båda liknande in
tressen, älskade goda böcker och skogens alla blommor 
och djur. 

Under hösten försämrades dock hjärtat allvarligt, 
och läkaren förberedde föräldrarna på att deras älskling 
ej skulle bli så gammal. Det blev också så. Anna 
kom aldrig upp mer till sina kära kamrater, fick aldrig 
mera vandra omkring på de idylliska skogsstigarna, inte 
mera känna doften av skogens och ängens blommor. 
Stilla och nöjd syntes hon på sitt långa sjukläger. När 
plågorna ansatte henne för starkt, kunde hon ge ifrån 
sig ett klagande ljud, eljest var hon som i hälsans da
gar den trösterika ljusgestalten. Hon var förtrogen 
med, att hon snart skulle lämna dem. » Jag flyttar 
bara före er till vårt rätta hem, vi träffas a Il a igen.» 

Ti/lverkning av . 

LADERKLACKAR 
såväl Dam-, Mans- och Barn-

POMPADURKLACKAR 
alla slag 
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-
Tandklinik 

fanns i Kumla redan 1903. En annons härom är 
införd i ortspressen. Kliniken utför plomberingar och 
förser kumlabon även med löständer, om så erfordras. 

Ny, tidsenlig rak- och frisersalong 

öppnas i slutet av februari 1903 av »barberare från 
Stockholm», omtalar en annons. Han tycks snart ha 
tröttnat på Kumla, ty redan två månader därefter har 
G. Svensson övertagit den. 

Falkska donationsfonden. 

Kumla kyrkostämma har emot tagit prosten Falks 
donationsfond på omkring 3.000 kronor. Fondens av
kastning skall användas för anställandet aven sjuk
sköterska i församlingen. Fonden ökades bl. a . med 
inkomst·er i stället för kransar vid prostens .frånfälle . 

Egendomen Gunnar~torp 

i Tuna, Skaraborgs län, har sålts till grossh. P. J. 
Carlsson, Kumla och godsäg. E . J. Johnsson, Knista, ' 
för 400.000:- kronor. 

Drömmen blev verklighet. 

T vå personer i Kumla, syskon, drömde en natt om 
en bekant. D en ene av dem drömde att den bekante 
dog ·en naturlig död och den andre att han blev inne
bränd. Följande dag fick de underrättelse om att en 
släkting till dem avlidit, meddelas till N. T. i mars 1903. 

Ännu en jul skulle bröderna samlas i föräldrahem
met. Syster Annas bortgång hade g ripit dem djupt. 
När de betraktade henne i kistan, skönare än någonsin, 
förstodo de vad de mist, och att far och ;mor förlorat 
hemmets goda ängel. Ögonen tårades först på den 
yngre mera känslige brodern, men även de båda andra 
bröderna kände 'en stark gripenhet och på samma gång 
något underbart i sitt inre. F öräldrarna böjde sina 
knän vid den vita kistan, och den ene sonen efter den 
andre följde exemplet. Under det tårarna alltjämt 
vällde fram, lovade Hjalmar sin syster, att med Guds 
hjälp ej längre vandra fjärran från Herrens tempelgård. 

Så blev Anna, trots sin död, ett Guds redskap ' för 
brödernas återvändande till sina fäders tro. Den julen 
blev en minnesrik jul i Via. 

M å l e r i f i r 111 a, K u 1111 a 

Telefon 70233 
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Från annonsspalterna 1903. 

Följande klipp ur spalterna torde ha sitt intresse. 

Ve l o c i p e d e r - såväl nya som något begagnade 
- slut realiseras under den närmaste tiden till otroligt 
billiga priser. Bref besvaras mot dubbelt porto. 

Lasse Bur en. 

D e n 1 d e ce m b e r öppnar A. G. Ekman Järn- & 
Diversehandel i sin nybyggda lägenhet vid Hageri
daiska vägen. 

D e så omtyckta sv enska leksakerna 
nu inkommit j.ämte stor sortering julgransprydnader. 
Vänta ej till sista dagarna, då den stora julbrådskan 
inträder. Kumla Ram- & Sp ege laffär. 

J u l e x p o s i t i o n. Passande julklappar såsom Nickel
och Nysilvervaror, Porslinsserviser, bättre och billiga 
Blomkrukor och Blomvaser, Frukt-, ' Dess·er t- och Kom
pottskålar, T vål, Eau de Cologne, Parfym, Fotografi- o. 
Vvkortsalbum, samt Bilder och Leksaker i stort urval 
hos J. \V. Johansson. 

A. L. Holmertz, 

Kumla station, ä r en flitig annonsör i 1900-talets 
Kumla. Han tycks vara av mycket poetisk läggning, 
ty annonserna avfattar han l regel på vers . Ett par 
av dessa hade denna poetiska flykt: 

»N u flugans t id är snart förbi, 
och det är bra, ty mången vållats bryderi. 
Hon rum och spegel svärtat ner, 
men nu ett råd jag härmed ger: 
Med det till mig nu gå, 
och då ni det förgyllt kan få. 
Behöver ni dessutom mera 
såsom Kornischer, Ramar, Speglar 
och mycket annat i farger flera, 
så fås det billigt, och saker bra jag har.» 
»A, snart så är det jul igen, 
och klappar ska det vara till liten »vän», 
men hvar kan få dem bra och billiga 
och ändå mycket rara och stiliga? 
Jo, i Kumla R am- och Spegelaffär. 
Ja, kom och titta om det inte sanning är! 
Och om för tio kr. ni köper på en gång, 
då får ni julklapp, nu har ni hört min sång.»' 

Kumlaborna tycks inte ha lyssnat på skalden tillräck
ligt, eller också sålde han sina varor alltför billigt, 
ty nästa jul hade affären kommit på obestånd. 

Utför såväl nnare som enklare 

Måleriarbeten 



Kam!fL fja!{,!fLaj latottjfJtlj 

iiv~n l åt tl!! 1ån1fL'l~ 

o 

Ake Andersson utsedd av 

tävlingsnämnden 

Ake And~rsson Kumlatrampen 

Det är inte bara Werner Hardmo, som fört Kumla IFK :s 

namn ut i ivärlden i år. Det finns ännu en gångare 

från Kumla, som räknas · till de förnämsta i världen och 

det är nybörjaren Åke Andersson. Nybörjare kanske liter 

litet tokigt, d å han är av världsklass, men då det är hans 

första tävlingsår får han kallas så. 

Den förs ta sensationen svarade Åke Andersson för i 
årets skidpropaganda, d å han på den 2 mil långa banan 
slog Werner · Hardmo med 18 sekunder. På halva sträckan 
lågo de båda skidåkarna ungefär lika, men Åke var tydli
gen den starkaste i spurten och kunde därmed inhösta 
~n vacker s ~ger . Hardmo var nämligen hållen som favorit, 
ända tills Ake uppenbarade sig i målet. 

Det har också gått ständigt framåt och han har 
oideltagit i 14 tävlinga,r i sommar. Den sämsta placeringen 
fick han i den första tävlingen då han blev femma. 
Tiden på milen blev dock bra eller 50,27. Sedan har 
det blivit 5 första- och 5 andraplaceringar, 1 tredjepla
-cering och 2 fjärdeplaceringar . Den första fjärdeplace
ringen kom vid SM· i Växjö d en 29 sept. , och med denna 
bidrog Åke Andersson till att h emföra Kumla IFK:s första 
lag-SM. Individuella ha förekommit tidigare. Ej heller 
den andra fjärdeplaceringen behöver Åke Andersson skäm
mas för. Den 12 sept. blev han fyra på 5.000 meter i 
Motala. Tiden blev ypperlig eller 21,45,2. Hur bra denna 
tid är framgår av, a tt det är den fjärde i Sverige i år. 
men vi skall inte glömma världsstatistiken. Här står på 
åttonde plats : Ake Andersson, IFK, Kumla, Sverige, 21,45,2. 
Bravo Åke! 

Tredjeplaceringen fick han på 2 eng. mil i Arboga 
den 17 sept., d å Hardmo och Mikaelsson slogo honom. 
-Och så återstår endast första- och andraplaceringar. Den 
första segern fick han i Skillingematchen den 4 juli, d å 
han segrade på en mil i llybörjarklassen. Här fick han 

Ake Andersson 

också ett vackert armbandsur för bästa nybörjarprestation. 
Den 25 juli blev han sedan tvåa på DM 15 km., och sön
dagen därpå ställde han till med en riktig sensation. Han 
skulle gå 10 km. i landskapsmatchen Närke-Västergöt
land, men blev uppflyttad till 20 km., som han hemförde 
överlägset. Han hade tidigare inte provat så långa sträckor 
men krafterna räckte mer än väl. Söndagen d ärpå prövade 
han på 25 km. i DM. 

Det blev inte bara en s eger utan även ett vackert 
distriktsrekord. Örebroaren Almkvists namn ströks och 
i stället kom Åke Anderssons. Tiden blev 2,08,01. Den 
19 sept. blev Åke andre man på 1 mil I Mariestad på 
tiden 44,59, endast 14 sekunder från tiden för Svenska 
Gångförbundets stipulationsmedalj i guld. Denna tid pla
cerar honom på åttonde plats i svenska statistiken. 

Vid Nerikestrampen i Örebro den 26 sept. segrade 
Åke på 15 km. och fick tiden 1,09,31. Den 10 okt. blev 
tiden på samma distans i Kumla-trampen endast två sek. 
sämre. Hur bra den förstnämnda tiden år förstår man, 
då han genom densamma lägger beslag på fjärde plats i 
svenska statistiken. . 

Åke Andersson har således inte spedaliserat sig på 
någon viss sträcka, och man kan inte heller säga vilken 
distans som han kommer att bliva bäst på. Framgångarna 
på de olika sträckorna äro sådana, att man med stort in
tresse ser mot hans framträdande i gångtävlingarna nästa 
år. Att de också komma med förbättrade resultat, kan 
man vara förvissad om, då han sköter sin träning som 
få. En god träningskamrat och läromästare har han haft 
i Werner Hardmo, ·som fick Kumla Julblads pris förra 
året. Dessa två idrottsmän år en stolthet inte bara för 
IFK utan för hela Kumla, Närke. ja varför inte säga hela 
Sverige. 

Håpe. 

Rumla Cykel- & Sportaffär 
EVERT STRÖM 

Tel. 70425 

CYKLAR förnämsta fabrikat - SPORTARTIKLAR för vinter och som

mar - RADIO - CYKELREPARATIONER utföras omsorgsfullt - Auk
toriserad HERMES-försäljare - SLÄPKÄRROR för cyklar tillverkas 

BAnERlER LADDAS - DÄCK - SLANGAR - TILLBEHOR i största 
sortering Vinterförvara Eder cykel hos oss 
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SKJORTA och SLIPS 

är en praktisk och alltid vä lkommen J U L K L A P P till 
en herre! 

T EL . 70627 

SUNDBERG & OLSONS 

!;CJtCJjta!;fjka Telefoo 70844 - Toeget, K,mlo 

Julhandla 

Porfr?ff, Seriefofo, ' Kameror, Film, 

Album, moderna Ramar 

Edra Spece ri e r hos 

'5 A H L I N 5 
00 o 

Inneh.: GOTTHOLD NYLEN 

Köpmangatan, Kumla 

REKOMMENDERAS ! 
Tel. 70178 All slags transport utföres. 

Vid behov av g!cttrlttn 

Tel. 70442 

rek9mm enderas 

ELIS SCHOLINS 
Skoaffär 

Det blir en bra Jul 
även i år tack vare vårt goda lager av ransone

rade och icke ronsonerade varor. 

Specerier, Kaffe, Konserver, Julgotter m. m. 

LAMPLlGA JULKLAPPAR! 

&ric &ricsson Kumla 
T el. 70398, 70499 
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Jubilerande idrottsförening. 
FOI ts. fr. sid , 32 

En lyckodag, som särskilt bör omnämnas, inträffade 
under det goda tävlingsåret 1937. Kl. 12 tävlade vi mot 
Guldsmedshytta,n i en ser iematch. Vi hade då endast 5-
'ma.n, i siäIlet för 7; och fingo där se oss slagra med 4-3, 
efter att ha fått lämna v. o. if tre matcher. Omedelbart 
efter den tävlingen, utan att ens hinna byta kläder, foro 
vi i bil till Karlskoga, där vi i en fyrklubbsmatch mellan 
Karlskoga-Björneborg-Degerfors-Kum!a skulle tävla kl. 4. 
samma dag. Vi vunno där över Karlskoga med 4-1, över 
Björneborg med 3-2 och över Degerfors med 3-2, och 
ble\'o därmed fyrklubbssegrare. Denna ~ eger kunde vi 
glädjande nog också upprepa året därpå. 

Å\'en inom det r ent ideella har vår förening varit verk-o 
sam. Vårt deltagande i ungdomsutställningen blev syn
nerligen lyckat. Säkerligen var det många av brottnings
sportens belackar e, som genom detta vårt medverkande 
erhöll en aygjort mildare inställning till vår idrottsgren" 
än vad som tidigare n.lrit fallet. 

Vad som fattas föreningen är äldre passiva medlemmar. 
Vi' skulle behöva någr a personer, som kunde stå i led
ningen och hjälpa till med arrangemang O. dyl. Vi ha, 
faktiskt arrangerat tävlingar hä:T i Folkets Hus, då vi fått 
klara alltsammans själva. Vi ha sålt biljetter, ordnat lo
kalen både före och efter tävlingen, ski:ivit matchlistor 
O. S . V. Detta är minnsan inte så lätt, när man samtidigt 
måste koncenlrera. sig på brottningskampen, som ju i alla 
fall är det viktigaste. 

Till sist \'ill föreningen rikta några ord till dem, som 
ej ännu lärt känna brottningssporten. Brottningen är
kanske för de flesta en ganska okänd sport, men för den 
ungdom, som kommit med i ett brottargäng och fått pröva 
sina muskler i en frisk och härdande kamp med kamra
terna, har denna idrottsgren blivit en huvudsport, som 
man inte gärna vill övergiva. 

Men så är ju brottningen en urgammal idrott, som 
även förek<;lm hos antikens fo lk. En idrottsgren med anor 
alltså, och en idrottsgren som skänker kraft, spänst, ut
hållighet och öyerhm-udtaget fysisk träning. 

Men för att bli en god brottare fordras det också 
energi, segervilja, djärvhet och teknik, alltså egenskaper 
som äro synnerligen värdefulla i vår tid. 

Några ex. av Kumla Julblad 

för år 7937, 7933, 7936, 7939, 7947 och 

7942 kunna erhållas å Kumla Tryckeri. 

T 
elIt! fJ(1lzlIn~~(1n~ 

IRÄVARUAFFÄR 

T E L E F O N 70066 

Hyvlat och ohyvlat Virke 
Masonite och Treetex till 

lägsta priser 



Låt h ,J rsson 
~tZrrtZ k I 

um a 
leverera sina kvalitetsvaror 
å Edra »Julkort»! 

Speceriaffären JULGOTTER, FRUKT m. m. 
Tel. 70373 

CARL ARBINS 
Rak- och Fri sersalong 
REKOMMENDERAS! 

Julens b'/ommor 
Hyacinter, Tulpaner, 

Begonier Cyclamen 

m. m. 

Kafrinelunds 
Handelsträdgård Sörby, Kumla 

Tel. 70399 

är .en kartong VISITKO RT! 

Ku mla Tryckeri 

kan inte ge sin po jke en mera väl
kommen JUL KL AP P än en sats fri 
märken frän världens olika länder 
från 

rrimärksaffören RA PI D - Kum/a 
Tel. 70089 Fack 106 

Ebba Lundholrn 
Tapisseri- & Kortva ruaffär 

Rekommenderas för 

Tel. 70206 JULINKOPEN 

Tillverkn ing av 

SKO- och 

K O N D / T OR/KARTONGER 
Telefon Kumla 70285 

Filia len, Orebro 15418 

E. Melins Begravningsbyrå 
Ombesörje r all t fö r så vö l 

jordbegravning som 
eldbegängelse 

Be g ra vni ng sb i I tillh?ndahålles 

Tel. 70061 

( Allt för bilen Passande 
Fick- och Arm bandsur, 
Ringar, Collier, Kedjo r, 
Borstar, T enn- och Ny
silvervaror, Bordsil ve r, 

I : . 

CARL SUNDBERGS 
Motorrepa r.ationsverkstad, Kumla 

Tel. 70435, 70601 

Kumla Battericentral 
HUGO JOHANSSON 

lel. 70088 

Försäljer, reparerar och laddar 

alla slags ackumulatorer 

Glasögon m. m. 
kö pas fördelaktigast i 

L. N. B R I N K S Ur- & Guldsmedsaffär 

B L O M M O R för J U L B O R D E T köpas 

I 
Telefon 70144 
Trädg. 70 158 

fördelaktigt i 

Herbert Petterssons 
Blomsterhandel & Handefslrädgård 

c. F. Ericson & ·Söner A.-B., Bokbinderi 

Tel. 134 OS · 

OREBRO 

Utför alla slags bokbinderiarbeten för konst, hande l, industri 

Ett gott arbete. utlovas till förmånlig t pris 
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• 

Det är en klok vana, som ofta följer den vuxne mannen. Han vet att elegant 

exteriör är inte allt, allra minst när han väljer skidpjäxor. 

Kvaliten finns hos Igloo och Högfjällspjäxan i bottningsarbetet i 

den dubbla säkerhet, som ligger i att pjäxorna äro både rand- och 

becksömsydda. Den finns också betro Igloo i mellanlägget i foten 

av svinblåsa, som vetenskapen konstaterat vara ogenomtränglig för 

vatten, men släpper genom luft så att foten kon ondas. Sulornas 

tjocklek och kvalitet, skinnfodret, potenthakorna m. m. talar för att 

Ni vid valet av sk ids ko r bör välja Igloo eller. Högljäll. Allo 

pjäxor kosta ju, oavsett kvaliten, 11 poäng. 

Tillverkas av 

. 

YTON G 
ger stenhusets höga värde, långa livslängd, 

låga underhåll och brandsäkerhet samt 

trähusets värmeisolering. 

Marmor och Kalksten 

Kalk 

Yxhults Stenhuggeri A.-B. 
HÄLLA BROTTET Tel. 72070 

Pris 85 ore inkl. oms.-skatt 
KUMLA TRYCKER I 1943 
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