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Den stora glä4ien 

Julevangeliet berättar för oss om den första jul
natten. Det är en målande och intensiY skildring. 
För herdarna i Betlehe:ms ängd var det från början 
en vanlig natt, som så många andra. Men när dagen 
grydde kunde de vittna om en högst ovanlig natt. 
Ty i den heliga, stilla julnatLen fingo de uppleva 
sällsamma ting. Efter sekler av lystnad bri ngade 
Gud 'det rikaste och gladaste budskap, SOUl de L nå
gonsin förunnats dödliga att mottaga: »s.e jag bådar 
Eder en stor glädje - - - - ly i dag haT en Frälsare 
blivit född åt eder. » 

Med Krislus kom den slora gläd
jen till världen. Varje människa bär 
inom sig en medfödd längtan efter 
glädje. Därför är mälmiskan ute för 
att söka det, som kan skänka glädje. 
Märka vi inte deHa tydligt vid jul. 
Ingen vill gärna gå misLe om julgläd
jen. Många söker dock sin glädje i 
timliga ting, i världens ytlighet och 
tomma prål. Men där skaU ingen 
finna den stora glädjen, den som 
vårt hjärta ropaT efter. Det skall 
inte förnekas att det fiI1lles mycken 
glädje, som vi måste tacka Gud för . 
Nog ha vi räLt a-tt glädjas över 
hemmet, våra kära, vårt arbeLe 
o . s. v. Men inte heller detta är den stora glädjen, 
som julevangeliet talar om. Nej, den stora glädjen 
är oupp'lösligt förenad med ba'rnet som föddes den 
heliga julnaUen. Den finnes endast i Jesus Krislus. 
Utan Kristus är människolivet trots allt glädjelöst. 

»Du är all min glädj-ekälla 
Mer än liv för mig 
Vad i himlen och på jOTden 
Har jag utom dig. » 

Herdarna funna denna glädje när de i 11'0 böjde 
sig inför barnet i Betlehem. »De prisade och lovade 
Gud.» Herdarna yoro de första, men väl icke de 
sista, som fått mottaga denna sLora glädje. Oräkneliga 
äro de skaror, sam sedan dess mött Krislus till 
frälsning och därmed fått glädjen som en gåva från 
Gud. Där Kristus gått fram har glädjen följt i hans 
spår. Där har barnaögon strålat, där har eLt him
melskt skimmer fallit över förgrämda anletsdrag, 

ll5e jag bådar eder en stor glädje. » Lule 2: 10. 

och där har ur föru,t bilLra och hårda hjärtan jubel
sången brutit fram. Så har julens förunderliga löf
tesord 0111 dcn slora glädjen besannaLs på dem som 
mottagit Kristus, FrälsuTen. 

Den s to ra glädjen ko mmer således endast den till 
del, som på ett personligt sätl tar emot Kristus som 
sin Frälsare. DeL s tora hindret för sann glädje är 
synden. Synden är glädjedödaren. Dess makt över 
en människa kan vara fruktansvärd. Här kommer 
Fräl aren oss till hjälp. Han kan krossa syndens 
makt. Och han kan göra det fullkomligt. De t går 

inte att behålla synden och samti
digt äga glädjen i Gud. Men där 
frälsningsundret sker, där kommer 
också glädjen in i hjärta och sinne. 

Problemet är inte om Gud vill 
ge sin glädje åt oss, utan om Yi 
vill ta emot denna på hans villkor. 
Julen bär Lill oss ett härligt vitt
nesbörd om att Gud gav allt. »Så 
älskade Gud yärlden alt han utgav 
sin enfödde Son. » Gud vill ge. Vilja 
Yi följa Guds anvisningar, så skall 
glädjen komma till oss. Herdarna 
skulle gå till Betlehem. De gingo i 
lydnad och i 1ro och funno glädjen . 

Nyckeln, som öppnar dörren till 
Guds saliga, rika vädd, heter tro. Handen~ som gri
per om julens stora gå,-a, JesLLs Kristus, heLer tro. 
När vi böja oss i stoHet för Betlehemsbarnet och i 
ödmjuk tro mottaga Gudasonen och Frälsaren, då 
föras vi rakt in i en yärld av outsäglig glädje och 
salighet. Då är den sanna julglädjen en verklighet. 

, Ej mänskotankens flykt dig når, 
Ej vishets konst dig finner; 
ylen tron, som ödmjukt till dig går, 
Dig ser och livet vinner. » 

Ater ringa julens k;ockor in den av oss alla efter
längtade he;gen. Låt då Jesus få komma med i ditt 
julfirande. Inte som en dekoration ulan som clin 
Frälsare. Då äger du en g;ädje som räcker året l'LUlt. 

Du har funnit den stora glädjen. 

P. Thorsen 



HENRIC MÄSBECKS FÖRSLAG 1818 TILL NY KYRKA I KUMLA 
Ett bidrag ti ll Kumla kyrkas byggnadshistoria 

Bilderna efter o rigina lritningar 
i K. Byggnadsstyrelsens a rkiv 

l. 
Fig. 1. Fasad mo.t väster 

Såsom omnämnde(s i fjolårets julblad anförtrodde Kum
la församling på hösten 1801 åt ett 18 man starkt 
kyrkoråd - senaTe kallat Kyrkobyggnads- och Maga· 
zinsdirektionen - genomförandet av 17198 års beslut att 
ersätta socknens otillräckliga och: bristfälliga medeltids
kyrka med en ny och: större. 

Byggnadsdirektionens protokoll påbörjades, så vitt jag 
kunnat finna, först 1827. En del i offentliga arkiv för
varade akter och ritningar jämte några summariSh"t av
fattade sockenstämmoprotokoll äro därför de urkunder, 
till viJ,ka jlag i huvudsak varit hänvisad för mina anteck
ningar om de UiIlder mer än ett kvarts sekel pågående för
beredelserna för det ur kumlasynpunkt sett betydande 
byggnadsföretaget. 

Vid en sockenstämma den 10 juni 1804 påyrkade fÖIr
samlingens ledamöter att anstalter för den beslutade 
kl/;rkobyggne.den måt.te ju förr dess hellre vidtagas. Möj
ligen kan detta yrkande tolkas så, att de byggnadsbetrodde 
icke skulle ha omfattat siltt uppdrag med det allvar, som 
församlingens beslut 1 'il9,8 och sakens vikt påkallade. Ej 
mindre än 13 år skulle emellertid ytterligare förgå, innan 
församlingen på eget initiativ tog upp kyrkobyggnadsf.rå
gan till förnyad behandling. Från biskopligt håll. hade 
emellertid vid en visit~tion i j'uli 1812, då Frans lIfichael 
Franzen instalJeradejs i kyiL:koherdeäimbeteL framhåUits nöd
vändighet,en av nya kyrkobyggnader fö,r både Kumla och 
HalJsberg. Visitator, den lärde och bemärkte Johan ridarn 
T'ingstadius, rekommender,ade vid detta tillfälle till för-

Fig. 2. Plan 

samlingens övervägande »om icke båda kyrkorna till sock
narnas gemensamma fördel kunde sammanbyggas och till 
en förenas , hälst afst.åndet dem eme11,an är endast en knapp 
half mil och ett ganska beqvämt ställe för en ny gemen-

. sam kyrka funnes midt emellan dem på den så kallade 
Sånnaplatsen». 

Den avgående ky.rkoherden och nye Linköpingshisko
pen von Rosenstein anmärkte härtill att ny ky;rka i Kumla 
vore påtänkt och )~anstalter därtill r edan begynt vidtagas 
genom inköp af takspån och genom förfärdigande af en 
ritning, men att det strax därefter 'utbmlna kriget hind
rat vidar.e verkställighet». Visitator insisterade emellertid 
på, att material borde ·anskaffas vare sig kyrkorna sam
mambyggdes eller icke och »att vid nästa vinterföre» bör
jan borde göms med framförande av kalksten. Förslaget 
om gemensam kyrka för Kumla och HaJlsberg, en Sanna
hedskyrka, avslogs d. 27 juli 1817. H all sbergs ombud 
hade ställt som villkor, att kyrkan sku.lle byggas i nejden 
av Sonne. eUer Marka byar och Kurrnlas ombud, som fruk
tade obehag av närheten till exercisplatsen, yrkade att 
den skuUe byggas på Rumla garnl'a kyrkas pta'ts. 

De långa uppsikoyen med kyrkobygget hade ytterst 
samband med de orosmoln, som redan 1803 börj.ade visa 
sig vid Europas politiska horisont och som efterhand 
droga in även över vårt land, där de urladdade sig på 
ett sält, som verkade hämmande på samhällslivets olika 
områd-en 'ej minst det ekonomiska. 

Sveriges politiska läge under de olyckliga åren 1808 

Vadöor plågas av ischias, ryg,g"s!cott- reumatism 
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och 1809 - enväldets sista år - då en statsku:pp ffu- r 
bereddes och genomfördes, då riket var i krig med 
Ryssland och därtill vidtog militära förberedelser för 
att om möjligt taga Norge från Danmank, var självfallet 
ägnat att i högsta grad öka Ku:mla församlings tvekan 
om möjligheten att realisera sina kyrr-kobyggnadsplaner. 
An allvarligare torde förhål'1andena ha tett sig 1813 och 
1814, då Sverige på främmande jord deltog i kriget mot 
Napoleon och då på sommaren 1814 sitootionen i fråga 
om Norge tillspetsades. 

Under krigsåren tyngdes Kumlabönderna hårt av skjuts
ningsskyldigheterna. Socknens 24 indelta soldater och för
modligen även dess 33 husarer »ink:l!llades» och praktiskt 
taget alla ogifta män mellan 18 och 25 år utskrevos för 
tiet år 1808 inrättade l:l!ntvärnet. 

Skiftet i ky.rkoherdeämbetet 1812 stimulerade knap-
past byggnoosplanerna. Den blide men för praktiska ting 
föga rus tade Franzen, »naturens och det ömma hjärtats 
idylliker», efterträdde von Rosenstein, den blivande ärke
bis.kopen, vars helt motsatta väsende enligt systersonens, 
J. N. Tersmeden, u~sago var en sammmsättn.ing av präst, 
adel'sman, officer och lantbrukare. Fruktm fö-r de eko
nomi.ska bestyr, som komme att ha samband med det 
förestående kyökobygget, uppges t. o. m. ha påverka.t 
Franzens beslut att lämna Kumla, vilket dock skedde 
först 1825. lHen inte ens då voro förberedelserna för 
kyrlwbygget avsluLa,de. De ekonomiskt försiktiga i socknen, 
och dessa yoro helt visst i majolritet, tänkte nog som så: 
»Vi ha j'u dr gamla ky,rka, som visserligen är både trång 
och skröplig, men till nöds får hon väl duga, tirl[.g tiderna 
bli bättre.» 

Ett så att säga officieUt besked om de ekonomiska 
förhållandena 18115 får man geJlom en av kronofogden 
G. Oderberg till landshövdingen a\·given rapport angående 
»socknarnas i V. Nerikes fögderi tillstånd och hushåll
ning». Han skriver: Uti Kumla socken, som har en frukt
bar och sädesgivande jordmån, borde jag kunna säga 
att välståndet vore allmänt, m en det är icke alldeles så, 
denna socken dela.r även den b/ist på välmåga, som likväl 
på ancZ.ra ställen är vida större. 

Ar 1818 sy,nes emellertid en lJusnillg ha inträtt och 
man var djärv nog att vidtaga tvenne åtgärder av positiv 
art, dM ·ena dock ej av n ågon större ekonomisk innebörd. 
F,ö~ att i enlighet med biskop Tingsladius' förs[ag 6 år 
tidigar,e försäkra sig om r åmat,eria! för kalkbränning för 
tie för,eslående kyiTk,obyggnaderna - nybyggnad i Kumla 
och omby,ggnad i Hallsberg - inropade församlingarna 
på offentl;ig :l!uktion på LandskaThsliet i Örebro bry,tnings
rätten under 10 år i Kronans kaI1,stensbrott på Hälla
brottets kronoallmänning. Arrendeavgiften var 1 riksdaler 
banko pr år och kyrkoherden Franzen stä:llde s·:.g som 
borgensmaJll. Någon stenbrytning företogs emellertid icke 
förrän 8 år senare eller 1826. Härom dock mera i en 
kommande artikeL 

Dea::t andra åtgärden 1818 var av större betydelse. På 
våren hade nämligen projekteringsarbetet föor kyrkan fort
skridit så långt, att m:l!n kunde via .Konungens Befallnings
havande i Örebro och Kungl. ö\'erintendentsämbetet i 

INTE BARA TILL JUL 

Fig. 3. Fasad mol s.öder 

Stockholm till K. Maj:t för granskning och fastståli1elSQ 
överlämna ett av Conducteuren Henric lI1åsbeck i Stock
holm på uppdrag av ky.rkoheoden Franzen upprättat för
slag till ny kyrka. Den tidigar,e av v. Rosenstein omnämnda 
ritningen ·synes sålunda ha lämnats ur räkningen. 

Måsbecks i den nyklassicistiska smakriktningen för
fattade ritningar, se fig. 1, 2 och 3, visa en central kors
kyrka, vars mittparti täckes aven låg, åttkantig dome, 
invändigt uppbur,en av åtta kolonneo .. Ur den västra kors
armen reger sig på det gamla tornets plats ett la:nternin
krönt torn, möjligoo avsett för de klockor, som sedan me
deltiden hängde i dm fristående, ålderdomsskröpliga klock
stapeln av sten (se b:llJd å sid. 22), som enligt vad 
d:r Samzeliu påYisat ursprungligen yar en kastal. Hu
vudingången till kyrkan v,ar - mindre lyckat - genom 
det trånga tornet och omedelbart norr om detta -
allItså långt från al!taDet - låg sakristLm. Såsom fram
går av med svart mar.kerade partier i tig. 2, var av
si1cten att i möjligaste mån låta den gan1l.a kyrkans mur
verk ingå i den nY<lJs.. Måhända hade både i detta och 
aJlldra avs·eenden arkitekten varit bunden genom sina upp
dragsgivares av ekonomisk omsorg dikterade önskemål. 

Så långt med ledning av planen kan bedömas synes 
kyrkan ha anpassats för cirka 900 sittplatser. Sh.-ulle en 
samtida praxis - att beräkna sittplatser för 2:/3 av för
samlingens folkmängd - ha tillämpats, hade p[atsantalet 
blivit omkring 1,600. 

Inom K. OverintoodentsämbeteL, som under åren 1813-
18'316 sty.rdes av FredrJ.c Samuel Silfverstolpe, en musika
liskt och litterärt betonoo f. d. diplomat och politiker, 
men föga intresserad av byggnadsfrågor, remitterades 
Kumla-ritningar!lla till den '64-årige hovintendenten Carl 
Fredrik Sundooll, en bemärkt sengustaviansk arkitekt och 
kulturpersonlighet. Ur dennes vördsamma promemoria till 
överintendenten må beträffande kyrkans exteriör återgivas 
följiande : »En kyrckas törsta vilkor bör vara så mycket 
möljligt är, at hafva ett imposante och högtidligt utseende; 
detta är det, som alldeles faltas if den insända Ritningen.) 
Måsbecks fö.rslag va.nn heller icke ämbetets förord. Ett 

utan året runt tillhandahålla vi verkligt förstklassiga konditorivaror såsom Tårtor, 

Bakelser och Småbröd. E r k ä n t g o t t k a f f e! 
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Fig. 4. Fasad mot väster jämte plan 

av h(m.om senar,e uppgj.ort, förhättrat och friare förslag, 
se fig. 4: med en klarare planlösnin~, i vilken både tornet 
och de inre kolonnerna slopats, sakristian förlagts bakom 
altaret och mittpartiet markerats ovanför korsarmarnas 
tak, vann eme11ertid helJJer icke ämbetets tiliIstyrkan, Mås
b.ea&s r.iJl.ningar betalades i april 1818 av Kumla försam
ling med 4{) Rdr specie. 

På grund aven K. förordning 17'716 ålåg det Over
intende.ntsämbelet - som i vår tid närmast m.otsva.ras 
av K.. Byggnadsstyrelsen, »att i vissa f.ailll gå menigheter 
.och enskilda tillhanda med ritningars uppgörande»,. På 
denna väg kom också hovintendenten Sundvall att »å dra
gande kall och ämbetets vägnar» göra upp ett nytt för
slag till kyrka i Kumla. Rörande detta, som vann K. 
Maj:ts men ej Kumla församlings gillande och wm därför 

heller icke genomfördes, hopp'as jag få lämna några med
delanden i Kumla julblad 194:8, 

Om arkitekten Henric Måsbeck, må avslu ln.i:ngsvis med
delas följande. Konduktör (ledare, förare) var förr titeln 
på vissa tjänstemän bt a. i K. Overintendentsämbetet. ÅJr 

1864 ändrades denna titel till andre arkitekt. Då emelJer
tid utsIkterna tiLl befordran inom överintendentsämbetet 
voro rätt begränsade, var det ej ovanligt, att de extra ordi
narie konduktörerna, som ej hade fast lön, för bättre 
utkomst lämnade tjänslen och Silogo sig ned ute i landet 
som ar,kUekter, byggmästare eller arbetsledare. Henrie 
Måsbeck: föddes 17173 som son till en masmästare vid 
Fagerviks bru.k i Finland,. Tj1ug.oårig kom h:ah, i snickarlära 
i Abo och blev efter hand gesäll där,. Sedan han flyttade 
över till Stockholm och beredde sig för arkitektbanan, 
arbetade han som ritare på professorerna Palmstedts 
resp. Tempelmans arkitektkontor. Tempelman anmälde ho
nom f. ö. sedan som e1ev vid Kongl. Mål.a.re- och Bilii
huggare-akademiens arkitekturskola: där han studerade 
åren 1801 och 1802 och delt.og i tävlan om de uppsatta 
prisämnena. 

Ä ven efter avslutade studier delade Måsbeck sin tid 
meIJan arkitekburen och snickeriet. Efter Yederbörligen 
avlagt mästarpr.ov - ett skrivbord med uppsats - blev 
han 1807 av Det Loff.iga SnickOjT Embetet i Stockholm 
antagen som mästar·e och ledamot. 

Måsbecks ansökan 1802 om ~n Conducteurssyssla vid 
K. Overintendentsämbetet inleddes sälunda: 

»Föranlåten af den Särdeles hug Jag hos mig funnit, 
at söka vidare Ofning och Ärfarenhet uti de delar af 
fria konsterna, som röra Civilarchitecturen, hv.a.rUJti j,ag 
uti K.ongl. Målare- och Bildhuggare-academiens under
visningsvärk lagt den lyckliga Grund, at j,ag de sistförflutna 
åren ägt den upmUlD:tran se mig af Högvälb. Herr Ofver
intendenten och Preses samt Kongl. Academien med Be
löning ihogkommen vågar nu elC!. - - - - -

Aret därpå, 1803, antogs M. till e. o. conducteur ulan 
lön. Dee. o. tilldelades av ämbetet i mån av tillgång 
arkitektuppdrag mot ar\·ode, men hade f. ö. att regel
bundet i tur med yarandra bestrida viss expediti.onstjänst 
på ämbetets contoir. Av bevarade handlingar framgår att 
Måsbeck under en rad av år tilldelades smärre arkitekt
uppdrag ofta rörande kyrkor och deras inredning·. I juni 
1809 - således kort efter den oblodiga statskuppen -
kallades han att jämte tolv andra ärnbets- och tjänstemän 
i Overintendentsämbetet högtidligen avlägga underdånig 
tro- och huldhetsed till den nye konungen Carl XIII. 

Aret därpå, 1810, finnes han i taxeringslängden uppta
gen som conducteur och snickaremästare med tre gesäller, 
och ännu li818, d. v. s. samma år, wm han gjorde för
slaget till Kumla kyrka, hade han verkstad men bJott 
m ed en gesäll. 

At vilket ämbete - överintendentsämbetet e:l1er höglov
liga snickar.ämhetet - Måsbeck i fortsättningen ägnade 
sina krafter och hur länge han levde, är mig obekaru't; . 
Något bemärkt rum i den svenska arkitekturens hist.oria 
ha hans ve.rk ej förskaffat h.onom och för den nutida 
ar.kitektgenerationen är t. o. m. hans namn okänt. 

Henning luZin. 

Bästa zOnkåjskälla {ör Specerier, Konserver, Delikatesser, Frukter, KAFFE m. m. 
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Mera om Kumla medeltidskyrka 
Nyfunnen ritm'ng gel' definitivt besked 

om kyrkans plan färe rivnz',l,gen 1828 

När undertecknad år 1945 för KUJIllla julblad skrev ar
tikeln Templum [{umlensej Ett bidrag till [{umla gamla 
kyrkas historia, kände jag det som en besvärande brist, 
att ej ha tillgång till en plan över det urgamLa templet. 
Jag gjorde därför också allvarliga men tyvärr fruktlösa 
försök att i Landsarkivet i Uppsala, i K. Byggnadssty-

, 
t7 

Fig. 1. 
Plan av Kumla m~deItidskyrka, riven år 1828. 
Ritningen är odaterad, men torde ha upprät
tats 1818. Då skalan ej ko=it med på 
bilden, må till ledning meddelas, att huvud
skeppets längd var ungefär 39,5 alnar eller 
23,5 meter och bredden 27,5 alnar eller 16,5 

meter. 

relsens kulturhistoriska byrås arkiv och i Konstakade
miens ritnings arkiv spåra upp en sådan ritning, vars 
obefintlighet jag fann anmärkningsvärd, aillldenshmd åtmin
stone två af'k:iJtekte.r U!Udersökt möjligheterna för kyrkans 
om- och tillbyggnad. 

Med stöd av tillgängligt material - beskrivningar över 
kyrkan, m Mtuppgifter, en exteriör och en interiör, och 
i icke minst med ledning av hovintendenten Sundvalls 
ombyggnadsp.lan 1818, av vilken skillnaden mellan nytil: 
och gammaU i yttermurarna framgick - ritade jag då det 

Ny ve lius 

Försök till r ekoJl.$lruklion av [{umla . kyrkas plan 1828, 
som å:erfinnes på sid. 13 i Kumla julblad 1946. Fö(rsik
tigl\'is skrev jag om detta försök följande (sid. 12) ; »Då 
det är alt hoppas, alt fortsatt forskning kommer att sprida 
ljus över ännu oklara spörsmål i kyrkans byggnadshisto
ria och särskilt då över dennas kronologiska del, är jag 
eme/lerlid angelägen erinra om alt rekonstruktionspla
nen, sådan den nu fö.re.l(q!]er , i flera avseenden är hypo
te·lisk. 

En under sonunaren 19·-!7I i K. Byggnadss~yrelsens ad
ministTativa byrås arkiv funnen uppmätningsplan över den 
gamla ky;rkan, fig. 1, uppfylLer i sin mån den uttalade 
förhoppn,ingen. Den osignerade ritningens text och skala 
tyda vid jäm.fö,r,eJse med andra ritningar på, att den är 
uppgjo,rd av He.n.ric Måsbeck, som underlag för det för
slag till ny ky.rka , som han gjorde upp 1818, och som 
skild.rats på annat stälLLe i detta tidskriftsnummer. 

Våd en j.ämfö.r,else mellan den nyfunna planen och 
mitt försök till r eko.nstruktionspJ.an finner man, att skiU
naden - om detaljer lämnas å s:do - väsentligen består 
däri, att den norra korsarmen, »kuren» som bönderna 
kallade den, ej låg mitt på långhuset, såsom jag 1'946 hade 
anledning fö.nmoda, utan längst västerut med sakristian 
omedelbart intill, se fig. 

Om man föreställer sig Kumla kyrka före 14'70-talets 
1illbyggnad på den södra sidan och utan det 1M;') till
byggda vapenhuset, - båda tillbyggnaderna på särs.kilt 
sältt mar],;,er.ade i mitt försök till rekonstruktionsplan -
ha vi en korskyrka, eller måhända rättare sagt en hal\'
korskyrka, vilken vad planen beträffar i påfallande 
grad påminner om [{ils kyrka i Närke fÖTe dennas 
tillbyggnad i yästerr .. Hen intresserade hänvisas till en plan
ritning på sid. 138 i HoI/berg Nerikes gamla minnen eller 
till sid. 99 i Till hemhygden 1907. Ki:ls kY'rkas äldsta 
delarr anses förslrniva sig från liOO-talet och de på områ
det sakkunniga gö.ra gällande att även KUJIllla medeltids
kyrkas äldsta deJoar kOiIlllllo tiJJ vid denna tid. 

Den nyfunna ritningens värde ligger väl i första hand 
d ä<ri , att den ger ett definiti\t besked om kyrkans plan 
före rivningen 1828, men det är icke uteslutet, att den i 
sin mån också kan bidr,aga till att bekräfta eller korrigera 
de slu tsats,er beträffande omfattning, plan och kronologi 
fÖlr kyrkans äldsta delar, som berörts av den konsthisto
riska forskningen och för vilka en kort redogörelse lämnats 
i doktor Samzelius' för två år s,edan utkomna högst märk
liga ock intressanta arbete; f{umla kyrkas räkenskaps
bok 1421-1590. 

H enning Julin. 

LINOLEUM-MATTOR - FER TISSA - T:'APET_E~R 

S J U K V Å R D S - O C H F Ö R B A N D A R TI K L R 
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Ros och rIS åt Kumla by 
för 150 år sedan 

PEHR THAM 
Ull Dagsnäs 

Konstnär J. G. Ruckmann 
efter L. H. Roos af Hjelmsäter 

s. P. A. 

»lfrån Westergöthland anlräddes Resan. - Uti Nerike 
genast \'ackrare Bondegårdar. Dess 3 alnar höga Skor
stenar äro mera förmånlige både för Utrökningar och 
Skor.slens-eld. 

Kumla By i Ne.rike brann up för omkring tjuge år 
sedan; fick därefter en rät Gata 25 alnar bred. Då man 
skrifver i alla. Goographier om breda Gator, borde ma,n 
gifva Aln.e-måttet. Delma Gata är ovanligt bred i våra 
Bondebyar och ähen vara största Städer. Rumla är den 
enda By, som på hela Stockholms-Yägen har en sådan 
Gata och Anläggning. Men med Ladugårdar och a.ndra 
Uthus hades här ingen Ordning. Utanföre hvarje Man
gårdshus är ell liten Täppa inhägnad af stora Gatan med 
Trägärdsgård. Däruti voro några Häggar, Rönnar eller 
Björkar planterade utan ordning och ans .- hvadan 
detta endast bo.rtskräpar den stora Gatan, och för hvilken 
nu föga mer återstår än bara Landsvägsbredden. 

Del1Ila By, som i Syea Rike ändock är et Exempel, är 
likväl icke 'at jämfö,ra mot Dala och Borna Byar i Wester
gö.thlalIld och Göta Rike samt deras Anläggning. - Den 
c;kilnaden, at vända Gaflarne å t gatam, gör icke endast för 
Ogat et angenämare och högre utseende; utan det för
lå!nger ock Afstånd-et Husen emellan, och gifv,er tillfälle 
~ör Mangården på den ena sidan och för Trägård vid 
<:len andra Lång-Yäggen, u ~an at taga den af Gatan. 

Alla Ladugårdar böra yara så a,nlagda, at icke Gnistor 
lätt genom våra ständiga och starka V:estan-\'indar föras 
på Halmtaken. Denna Omständighet yar föga iagttagell i 
de Norra Provil!1sernas Byanläggningar. Jämfördsen med 
Kumla By mot Dala och Borna kan framdeles göras. 

Jag finn,er i almänhet Bondegårdshusen i Wester
göthlrund låga, osynliga; i Nerike glada och lätta; i 

Utdrag ur 

Hofintendenten Pehr Thams på Dagsnäs 

Anteckningar under och i anledning aven 

Resa till Stockholm, gjord uti April och 

Maj 1796 samt Januari och Februari 1797. 

West!naruand h·ära; välmående; i Södermanland vackra" 
upriktiga. 

Nerikes-Gossens Vård om sin häst öfyer,går mycket 
Westgötens. 

* 
Om jorddrotten och fornforskaren Pehr Tham, »Väster

götla.n.ds Torgny», född 1/137 på Stora Dala i Väster
götiamd och död 18'20 på Dagsnäs, må med ledning av 
den biografiska litteraturen i korthet lämnas följande 
meddela.n.den. Han var en mångfrestare och en av dessa 
lyckliga, som född med böjelse och anlag för både konst 
och vetenskap icke av behovet nödgades idka dem för 
bröds skull, uta.n. kunde ägna dem en fri och obunden 
hyl1ning och plocka dess blommor, utan aU såras av dess; 
törnen. Han samlade emellertid konstens och yetenskapens 
alster icke för att ensam njuta, utan för att även låta 
andra njuta med ,sig. Han uppmuntrade deras idkare 
och U!Il.derstödde unga, uppväxande talanger. Det allmänna 
gagnade han genom den upplysta och förebildliga vård 
han ägnade sina betydande egendomar, för vilkas »under
såtar» han var en gO,d husbonde. I riksdagen yrkade han 
ur statseko.nomisk synpunkt på avskaffande! aven mängd 
helgdagar och hade strax efter Gustaf III :s tronbestigning 
tillfredsställelsen att se 13 dylika indragna. Sin egent
liga styrka, som lärd ansåg han sig äga i antikvarisk 
forskning. Hans nit för denna vetenskapsgren och hans 
intresse för historia togo sig också uttryck i ett storartat 
mecenaJtskap. I yttre avseende ansågs han som ett or1ginal. 
Ti~'e1n av överintendent, som tillerkändes honom, utgjorde 
prov på regeringens aktning för den frejdade mannens 
stora insatser ej minst på jordbruksområdet. 

H. l. 

Beng-tsons Herrkorlfektz'oll 
TELEFON 70182 

~ G O S S K L A D E R 

H E R R K L A D E R 
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·Var och nar l Kumla ( 

För en del år sedan överlämnades till Nordiska 
Museet i Stockholm en del fntografier, avsedda alt 
belysa den äldre allmogebebyggelsen i Kumla socken. 
Uppgifter om var och när bilderna voro tagna sak
nas emellertid. Bilden nr 9 uppges dock vara ett torp 

vid Mossby. Säkerligen finnas äldre minnesgoda kum
labor, som kunna och vilja göra kullurminnesforsk
ningen den tjän~ten alt lämna de felande uppgifter
na, som med tacksamhet mottagas av Kumla Jul
blads redaklion. 

o 

& 11\ gO.! gjuf OC~ ett ~~C~06UI1l t 9l~tt (11; 

Allt l blommor för julbordet! 
H)'acinte r, Tulpaner, Bordsdekorationer m. ill . Årstidens krub'äxter 

och snittblommor. Beställningar a,· olika blomgrupper mottagas 

Bliichers Blolnsteraflär " !(ulnla 
K öpmangatan - Tel. 70313, Bostaden 70219 (l: 0.)3. I 

U dfl dd mul 'J/oll/mor. 
::;> 
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~lån gam(a a(oumo(aÖ 

Aug. Andersson 

Skräddaremäsl., Sörby. F. i 
Södra Mos 1849, d. .i Ky
kvarn 1926. 

Helmer NormelIi 

Godsarrendalor, Säby.lund. F_ 
i Os~ergötland 1852, d. i Håll
sta 1903. 

Kumla Julblads medarbetare. III. 

Anna Persson 

Vill man veta något om 188°-9o-talets Kumla, kan 
man med gott resultat vända sig till - Odensbacken. 
Därvarande telefonstation förestås sedan många år till
baka aven kumladam, fröken Anna Persson, född i 
Kumlaby 1880 och dotter till telefonens och belys
ningens pionjär i Kumla, ingenjör Johan Persson och 
hans maka, f. Törnquist . 

.. 
HOL MSTR OMS 

Lars Persson 

Lantbr., Ors ta. F. i Orsta 
1848, d. 1905. Fjärdingsman, 
led. av fattigvårdsstyrelsen. 

J. A. Pettersson 

Färgare, Eh·bro. F. 1834, d. 
Stockholm 1915. 

Den första telefonstationen i Kumla var inrymd 
i det Perssonska hemmet och sköttes av fru Persson. 
Redan som nioåring fick dottern Anna hjälpa till såväl 
med telefonväxeln som i det liIla tryckeri, vilket ingen
jör Persson innehade. Längre fram, sedan telefonnätet 
förstatligades, fick fröken P. ordinarie tjänst å stationen. 
och avancerade även till föreståndarinna. Sedan 1915 
har hon samma befattning vid telefonstationen i Odens
backen . 

För Nerikes Allehanda har fröken Persson skrivit 
ett flertal artiklar om händelser och förhållanden i sin 
ungdoms Kumla. Även Kumla Julblad har under de 
senare åren haft glädjen att få räkna henne till sina 
trogna medarbetare. I numret för 1943 medverkade 
fröken P. med en synnerligen intressant biografi om sin 
far och om hans uppskattade gärning för stationssam
hällets förseende med belysning och telefon. Senare 
har fröken Persson skrivit om Emil Bern, sin fars lär
pojke, som med tiden blev ingenjör vid det stora 
Panamakanalbygget. Artikeln om »Länsmansfrua» i fö
religgande nr har också utgått från hennes hand, och 
till nästa år har hon lovat att skriva om prästdöttrarna 
Emma och Rosalie Ekelund. 

Kumla Julblad ber att på denna plats få rikta ett 
varmt tack för den minnesgodhet och det stora intresse, 
som fröken Persson har för sin gamla hembygd och 
dess speciella publikation och hoppas att ännu under 
många år få räkna henne till sina värderade medarbetare. 

N. H . 

LINNEMA GASIN 
TELEFON 71025 
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Kumla 
Sparbank 

1·00 år 

Av 

Hildegard Axelman 

GERARD DE GEER 

Spa rbank ens st iftare och förste ordf. 

Vid årsskiftet 1947-48 blir Kumla sparbank 100 år. 
Fr.1n en synnerligen enkel för att ej säga primitiv spar
inrättning har banken utvecklat sig till en stabil, modern 
sparbank. Kumla sparbank hör om ej till landets äldsta 
så dock till dess äldre sparbanker. 

Uppfattningen om en sparbanks funktion och ställ
ning i övrigt i samhället har förändrat sig avsevärt se
dan 18oo-talets förra hälft. Då betraktades nämligen 
sparbankerna som rena välgörenhetsinrättningar. 

Sparbanksväsendets egentliga hemland är Storbri
tannien. Rörelsen spred sig därifrån snabbt över flera 
länder under 1800-talets första årtionden. Iden nådde 
ganska snart Sverige. 

Vice talmannen i borgarståndet, garverifabrikören Jo
han Westin i Stockholm väckte 1818 i riksdagen en 
motion med yrkande om att en sparinrättning måtte öpp
nas även i vårt land. I denna skulle tillfälle ges att 
säkert och räntabelt placera små besparingar. 

En annan föregångsman inom vårt sparbanksväsen 
ä r kommerserådet Berndt Harder Santesson i Göteborg. 
Han var en a v stiftarna av Mariestads sparb?-nk, som 
tillkom 182 L Även Santesson motionerade i riksdagen 
om inrättandet av sparinrättningar. Hans tanke var när
mast den, att varje arbetsgivare, som sysselsatte många 
a rbetare, skulle åläggas inrätta spar- och pensionskassor 
för sina anställda . Arbetarna skulle med arbetsgivarnas 
hjälp spara för att kunna m"öta arbetslöshet eller sjuk
dom. De borde även samla litet pengar tiII hjälp för 
sina efterlevande. 

Vackert våg-at 
hälften vunnet 

CARL JOHAN HOFBERG 

Sparbankens förste kassör och 
rä k en sk apsföra r~ 

Den som betraktas som vårt svenska sparbanksvä
sens egentlige organisatör är statssekreteraren Carl Da
vid Skogman. På Kungl Maj :ts uppdrag utarbetade han 
en redogörelse för »Besparings-Banker», som trycktes 
1819 tillsammans med förslag till regler för en sådan 
bank i Stockholm. Detta reglementsförslag kom sedan 
direkt eller indirekt att ligga till grund för reglementena 
för senare inrättade sparbanker. 

Den ursprungliga iden, som låg bakom sparbanksrö
relsen, var alltså att söka få tiII stånd sparinrättningar 
för den ekonomiskt sämst lottade delen av befolkningen. 
De första sparbankerna kom alltså till i humanitärt 
syfte. De ledande männen inom sparbankerna betingade 
sig ej något arvode för det arbete, de utförde för 
banken, frånsett de löner som utbetalades till t jänstemän
nen. De förmögna fick vanligen inte placera sina pengar 
i sparbankerna. Låntagarna var i allmänhet hantverkare, 
småbönder eller andra, som behövde ett litet lån till 
hjälp för ett mindre företag . Sparbankerna skulle med 
andra ord tjäna småsparare och personer med mindre 
omfattande lånebehov. 

Sveriges äldsta sparbank är Göteborgs sparbank. 
Den stiftades 1820. Stockholms sparbank tillkom 1821. 
Sveriges äldsta ännu bestående sockensparbank är Vi by 
sparbank, stiftad 1834. 

Sparbanksväsendet stod i vårt land ganska länge 
oreglerat från statsmakternas sida. Den först a förordw 

ningen angående sparbanker utfärdades den I okt . 1875 
och trädde i kraft 1876. 

Forsbergs Da17zj,'z'Serl'Jlg 
R E K O M l\I E N D E R A S 

KVA R NGATAN - Telefo n 70192 
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Förslag om inrättandet aven sparbank i Kumla 'för
samling väcktes av baron Gerard De Geer, a rrendator 
av Säbylund, å Michaelis sockenstämma med församling
en den 24 okt . r847. Sparbanken skulle börja sin verk
samhet nyåret r 848 . Stadgar för sparbanken synes re
dan i förväg ha utarbetats. Sockenstämmoprotokollet 
förmäler nämligen, att vid stämman upplästes och god
kändes stadgar för banken. 

Det gällde ä ven att få till stånd en g rundfond för 
banken. Vid sammanträdet framlades därför en lista för 
frivilliga bidrag från dem, »som ville befordra samlandet 
af en grundfond till denna sparbank», heter det j proto
kollet. Listan fick sedermera cirkulera ute i rotarna så 
att även de, som inte var närvarande "id stämman, skulle 
få tillfälle att teckna sina bidrag. 

En annan \'iktig fråga var att få grundfondens pengar 
väl placerade . Fröken Charlotte Lewenhaupt , ägare av 
Säbylund, hade i förväg lovat att , om banken inte kunde 
få pengarna utlånade mot full säkerhet och sex procents 
ränta, så skulle hon, »för att befordra det goda ända
målet», som lån ta emot de pengar, som komme att 
inflyta, samt å dem betala nämnda ränta. 

Vid samma sockenstämma valdes även direktion för 
sparbanken. Ordförande i direktionen blev baron De 
Geer och ledamöter magister C. J. Hofberg, f. d. rege
mentskommissarie Conr. Adlers samt hemmansägare La rs 
Jonsson i BLacksta och Erik Olsson i Sånnersta . 

Baron De Geer var en man, inigt verksam för Kumla 
socken. Bl. a . lade han ned mycket arbete på att få till 
stånd torrläggningen av traktens vattensjuka områden. 
Han hade under årens lopp många kommunala uppdrag. 
Vid tiden för sparbankens tillkomst var han ordförande 
i sockennämnden. Sockennämnderna borde enligt r 839 
års fattigvårdsbetänkande och 1843 års förordning om 
sockenstämmor bl. a. handha fattigvårdsangelägenheter. 
De kunde ä\'en mottaga penninginsättningar från mindre 
bemedlade. Efter hand ansågs det ganska allmänt , att 
sockennämndernas ledamöter skulle verka för sparban
kers tillkomst i ideras respektive hemorter. 

De Geer ville troligen, innan han frånträdde ord
förandeskapet i Kumla sockennämnd, verka för att få 
till stånd en sparbank i Kumla. Den 2r nov. 1847 avsade 
han sig nämligen uppdraget som ordförande i socken
nämnden. Hans efterträdare på denna post blev nämnde
mannen Lars Larsson i S . Sanna. Även Lars Larsson 
blev en verksam sparbanksman i socknen. 

Vid sidan av De Geer framträder magister C. J. Hof
berg som en bankens förgrundsfigur. Hofberg hade kom
mit till Kumla först år 1846. Han utsågs den r8 jan. 
r 846 till innehavare av de förenade skolmästare-, klocka
re- och organist befattningarna i Kumla. Tjänsten till
trädde han synbarligen i maj samma år, ty den 24 maj 
ilvlade han på sockenstämman sin tjänsteed och fick sam
tidigt fullmakt för tjänsten. 

Hofberg var prästvigd. En skolmästare skulle inte 
blott sköta undervisningen i skolan, han skulle även 
vara biträdande präst i församlingeh. Hofberg var den 

KOP RADJO TILL JUL! 

siste skolprästen i Kumla. Han frånträdde år r868 sm 
tjänst på grund av sjukdom. 

Magister Hofberg hade tidigare tjänstgjort som pas
torsadjunkt bl. a. i Viby församling. Här hade han sä
kerligen lär t sig en hel del om sparbanksskötsel. Till 
hans intresse i den riktningen bidrog troligen också, 
att hans dharande chef, prosten G. W. Gumrelius i 
Viby, var synnerligen intresserad för ekonomiska angelä
genheter. I varje fall synes Viby sparbank i några hän
seenden ha tjänat som mönster för Kumla sparbank, och 
förme dlaren "ar sannolikt C. ]. Hofberg. 

Hofberg blev Kumla sparbanks förste tjänsteman 
.samtidigt som han var dir,ektionsledamot. Vid socken
stämman den 24 okt. 1847 utsågs han till bankens räken
skapsförare. Denna befattning bestred han till och med 
r 860 års utgång. Hans arvode under det första verksam
hetsåret var 30 riksdaler riksgäld. 

De Geer var ordförande i sparbanksdirektionen till 
och med år r 860. Han efterträddes då av fältrnusikan
ten, sergeant E. Welin. 

Kumla sparbanks direktion hade sin första samman
komst den 20 dec. r847. D å organiserades arbetet, man 
bestämde om bokföringens uppläggning, kassörens ar
vode m. m. Beslut fattades om att ' i Kumla kyrka skulle 
kungöras, att såval de tecknade bidragen till sparban
kens grundfond som insättningar i sparbanken emot
toges av magister Hofberg söndagen den 2 jan. r848 
efter gudstjänstens slut. Även i Hallsbergs kyrka skulle 
kungöras, att insättningar mottoges från personer bo
satta i Hallsbergs socken. De insatta pengarna skulle 
utlånas mot »6 procents ränta och antaglig säkerhet 
till personer, som sökt lån hos Sparbankens Direction 
och i den ordning ansökningarne inkomme». Lånen skul
le lämnas till ett belopp av minst roo riksdaler riks
gäld och i jämna tiotal därutö,·er. Uppsägningstiden 
skulle bli en månad för roo rdr, två månader för 200 
rdr o . s. v. För summor mellan jämna lOo-tal skulle 
uppsägningstiden bli lika med den för närmaste loo-tal. 
Som säkerhet för lån skulle antagas borgen eller in
teckning, som prövades av direktionen. 

Sparbanken betingade sig allt ifrån begynnelsen en 
ränta å 6 procent på utlånta medel. Detta var den högsta 
lagliga räntan i landet, tills räntan frigavs 1864. 

Inlåningsräntan i Kumla sparbank vid denna tid 
till år r 865 var 5 procent. Räntesatsen var bestämd i 
reglementet för spa:rbanken. I likhet med riksbanken 
tillämpade sparbankerna orubbliga räntesatser. 

Kumla sparbank började alltså sin verksamhet ny
året 1848. Banken hade ingen egen lokal utan expedi
tionen var inrymd i magister Hofbergs bostad i Kyrk
skolan. Denna låg då på samma tomt som den nuvarande 
skolan, dock närmare vägen. (Se sid. 28. ) 

Bankens egentliga verksamhetsområde var Kumla 
församling, alltså Kumla och Hallsbergs socknar. - Vid 
den tiden fram till 1863 var ju Hallsberg och Kumla 
ett pastorat. - Om personer från andra församlingar 
skulle önska att sätta in pengar i Kumla sparbank skul
le direktionen först pröva om detta skulle tillåtas. 

"11arknadens /ömämsta fabrikat såsom Phi/tjJs, Aga, Radio la, Srenska Orion, 
Telefunken, H ornyphone, M arconi m . fl. demonstreras och försäljas på förmån; 
liga vdIkol'. R E p rl R A T 10 lY ER uclöras under lull ,garanti 

Radiohrma Hjalmar Pettersson 
12 

Kungsvägen 14, K U M L A 

Telefon 70591 

I .. 



:hUMLA SPARBANKS STYRELSE 1946 

Frdn uämter: Eric Samzelius, Josef 
Larsson (kamrer och ve r!cs t. dir. ), 
Johan Johansson (ordf.), Sven Persson 
(Y. ordf. ), Nils Helander , Lars Emil 
Larsson. (Ledamoten Artur Jonasson 
frånvarande då kortet togs. ) 

Enligt det äldsta reglementet för sparbanken mot
togs insättningar, som för varje gång ej fick understiga 
12 skill. rgs eller överstiga 25 rdr samma mynt, elV 

sparbankens kassör alla söndagar, med undantag av 
högtids- och böndagar, från den första till den tjugonde 
i varje månad kl. 4 em. »å anwist ställe». Ingen fick 
i sparbanken sätta in mer än tillsammans 100 rdr rgs om 
året. Likaledes fick ingen ha större kapital än 5 00 rdr 
rgs. Om någons räkning komme att stiga till detta be
lopp upphörde för honom rantans läggande till kapitalet. 
Han gottgjordes då endast räntan av huvudsumman. 

Det fö rsta reglementets första paragraf är så pass 
intressant, att den bör anföras i sin helhet: 

. Kumla Sparbanks ändamål är a tt af mindre bemedlade 
personer af båda könen, isynnerhet af den arbetande och 
tjenande Classen inom Kumla Församling, e mottaga smårre 
summor och till deras n ytta förkofra dem genom beräkning 
af ränta och räntans läggande till Capitaiet. Sådana penningar 
äro insättarens eller hans rä tts innehah ·ares lagliga egendom, 
kunna af honom fritt disponeras och äro ej underkastade 
några afdrag eller omkostnader för deras förvaltning. » 

Banken hade en god start. Redan den 9 jan. 1848 
fanns i bankens kassa 360 rdr rgs. Större delen av dessa 
pengar måste vara insatta medel, eftersom fram till den 
31 dec. 1848 till g rund- och hjälpfonden inte influtit 
mera än 195 rdr 30 sk. rgs. Av dessa 360 rdr »lånade» 
fröken Lewenhaupt 300 rdr och baron De Geer 60 rdr. 
I Kumla sparbanks första utlåningsbok är upplagd en 
särskild avdelning för dessa speciella utlåningar. På 
första sidan i denna avdelning står: 

»Kumla Sparbanks 
Interims- Utlåningar 

eller. sådana Utlåningar, som af välvilliga, för Sparbanksin. 
rättmngens framgång nitäl skande personer, efter fritt erbju
dande, emottagas och förräntas, intill dess de insatta medlen 

kunna till andra lånesökande personer utlemnas; hvilka ut· 
lån~ngar för öfrigt ej äro att betrakta annorlunda än såsom i 
Sparbankscassan befi.ntliga tillgångar, alldenstund de når 
som hel st äro för Sparbankscassan di.sponibla .• 

Systemet med sådana utlåningar var ganska vanligt 
under sparbankernas barndom. Ett annat namn på denna 
företeelse är direktörslån. Sparbankerna var ju en slags 
välgörenhetsinrättningar och borde understödjas av eko
nomiskt välsituerade personer. Framför allt måste man 
se till att insatta medel fick en räntabel placering. Det 
var alltså unq.er den mellantid som uppstod från det 
pengar insatts tills de kunde utlämnas såsom egentliga 
lån som de placerades hos interimslåntagaren. 

Enligt utlåningsboken betalade interimslåntagarna 
6 % ränta på de lånade pengarna. Samma bok utvisar 
även att lånetiden aldrig var lång, blott någon eller 
några månader. De pengar exempelvis, som fröken Le
wenhaupt lånade den 9 jan. 1848, återbetalade hon den 
9 april samma år med ränta, 4 rdr 24 sk. rgs. 

Vid sparbanksdirektionens första sammanträde under 
det första verksamhetsåret, den 3 febr. 1848, beviljades 
tvenne låneansökningar. Den ene lånsökaren var en 
skräddare från Ahlsta, Hallsberg, som emot borgen 
fick ett lån stort 200 rdr rgs. Den andre var smed. Han 
beviljades även ett borgenslån, men blott på 100 rdr rgs. 

Sparbanksprotokollet för nyssnämnda dag visar, att 
Viby sparbank i viss mån tjänat som mönster för Kumla 
sparbank. I samband med ovannämnda låns beviljande 
står nämligen: »Skuldsedlar skulle uppsättas efter ett 
formulär från Wiby med det tillägg att om ej Rentan 
den 3 I Dec. hvarje år betalas, så anses capitalet till 
inbetalning uppsagdt, såvida Directionen så för gott 
finner .» 

Kumla GUlTIIniverkstad 
MANNE LARSSOr\ 

Tel. 70350, 71155 BIL--1R BILRINGAR TRA KTORRINGAR 

!-fAS7 VrlG,\ 'SR1NGrlR / GUl l1.M1REP.-1 RATIONER 

BENSI1\ ' och OLJOR 
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Sparbankens kassör synes rätt länge ha haft en viss 
frihet i vad det gällde att bevilja lån. Detta får IDaiI1 

nog inte förundra sig över, då direktionen sällan sam
manträdde, vanligen blott tre gånger pr år under de 
första verksamhetsåren. Av protokollet för den 4 aug. 
1848, direktionens andra sammanträde det året, ser man, 
att tr.e lån, som av kassören utlämnats sedan senaste 
sammanträd.et, nu godkändes av direktionens övriga 
ledamöter. 

Sparbanksdirektionens tredje och sista sammanträde 
under år 1848 hölls den 8 dec. Nu bestämdes, att aJItid 
när lånen skulle utbetalas borde såväl l.m.tagaren som 
borg.ensmännen infinna sig hos kassören och på samma 
gång teckna sina namn. 

·Under det första verksamhetsåret hade sammanlagt 
insatts i banken 1.264 rdr 18 sk. rgs. Insättarna hade 
gottgjorts räntor med 32 rdr 13 sk. rgs. Under å ret 
hade uttagits 126 rdr 18 sk. samma mynt. Som lån 
hade utlämnats 1.280 rdr rgs. Reservfondens storlek 
var 155 rdr rgs vid år,ets slut. 

Bankens omkostnader under året hade inte varit sto
ra. För inköpta motböcker, 100 .st., samt behövliga 
böcker för bokföringen hade utbetalats 28 rdr 28 sk. 
rgs. Kassörens arvode var 30 rdr samma mynt, Det 
var hela omkostnadskontot. - Vid årets slut fanns 
kontant i kassan 45 rdr 13 sk. rgs. Hos baron De Geer 
voro place rade som interimsutlåning 80 rdr rgs . Bankens 
behållning vid 1848 års slut var I.I70 rdr 13 sk. rgs. 

Följande jämförelsesiffror för bankens verksamhet 
för 1946 torde ha sitt intresse: Insättarnas tillgodohavan
de 10.36 1.645: 06, utestående lån 7.997.236: 29, innehav 
av obligationer 1.189.200:-, reservfonden 74°.242: 20 och 
pensionsfonden 80.614: 46. Tillgångar och skulder ba
lanserade med kr. 11.214.848:41. 

Sundberg & O lsons 

Kumla Sparbank 

Antalet motböcker var 1890 1.171 och vid 1946 
års slut 7.643. 

Man kan väl säga, att Kumla sparbank hade en 
blygsam början. Men fortsättningen har blivit lyckosam. 
En gång under 1 89Q-talet, närmare bestämt år 1896, 
gjorde dåvarande inspektören för banken, häradshöv
dingen G. Bergström, anmärkning mot bankstyreisen 
beträffande utlämning av vissa lån. Styrelsen anförde 
i sitt svar, att »sparbanken hittills under sin i 48 år 
pågående verksamhet ej lidit en enda förlust» och att 
styrelsen »sökt på bästa sätt handhafva bankens ange
lägenheter». Sistnämnda omdöme torde vara berättigat 
beträffande bankens styrelse och tjänstemän under hela 
dess hundraåriga tillvaro. 

';Klingar icke modersmålet skönast?" 
- Stickprov ur Närkesmålet. 

I 

» Ja ' ha' hadd e förfasliger tannavärk i natt, så 
tännera di ha' vurki så rasan'e så ja' ha' inte vari gu 
för te suvi någe, men nu på aft'n ha di guvi sej lite', 
så de ha' vurta lite' bätter.» 

Kumla julblad kommer - ehuru i elfte timmen - att 
under ovanstående rubrik söka bidraga till samlandet och 
beva randet av närkesmålets egenheter och påräknar i denna 
5in av ~ikt stöd ' från läsekretsen. I all synnerhet äro bidrag 
till belysning av Kumla·målet välkomna. 

oArT TO FO 
pORTI," SERIEfO 

TO GRAFISKA 
--- -

Torget, Kumla " Telefon 70844, Bast. 70290, 71164 

Utför och försäljer allt F070GRAFlSKT 
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1 V . Brånsta 2: 2 

Namnet B r å n s t a är välbekant icke blott inom 
jordbrukskretsa'l" i Örebro län utan vida omkring i \"år t 
land. Det är den energiske främjaren av jordbrukarnas 
föreningsrörelse, landstingsmannen John H. Johansson, 
ägare av Brånsta 2:2 och arrendatbr av granngården 2 :3, 
som har äran av att den lilla byns namn så ofta är 
synligt i tidningspressen. R edan för något mer än 30 
år sedan hörde emellertid Brånsta till de mest kända 
byarna i Ku.mla. En av länets dåvarande riksdagsmän, 
L. E. Gustafsson - känd ä\'en som lycklig tillfällighets
poet -, var nämligen hemmahörande där. Han liksom 
bröderna Gust. Gustafsson, likaledes riksdagsman och 
en tid hm'udredaktör för Stockholms D agblad och Öster
götlands Dagblad, Carl Gustafsson, skofabrikant och 
kommunalman i Örebro, och Johan Gustafsson, nm'a
rande ägarens fader , äro alla födda på den gård, som 
Julbladets redaktion nu har äran och nöjet att få inför
li\'a med sin serie G å r d a r o c h b y a r i K u m la. 

Brånsta 2 :2 ligger c :a 2 km. från Kumla stad, som 
utgör gräns i \·äster. Skogen ligger omedelbart öster 
om gården och sträcker sig fram till Folketorp. :Man
byggnaden är från 1880 och restaurerades 1933 . Ny 
ekonomibyggnad uppfördes r 93-1- och är utrustad med 
tidsenliga anordningar. Gården består av omkring 20 

hektar öppen jord och lika mycket skog . Den har \'arit 
släktgård i minst fyra generationer. Vid den nuvarande 
ägarens farfaders, Gustaf Larsson, frånfälle inköptes går
d en a\' dennes son, o\'annämnde Carl Gustafsson . Denne 
brukade gå rden t illsammans med brodern »L. E.», som 
19l.J. ö\'ertog den samma. I John H . Johanssons ägo kom 
gården 1918 . Han hade dock brukat den ett par år 
tidigare. Från gården äro sju lägenheter a\'söndrade. 

Redan när L. E. Gustafsson innehade gården, under
gick den en omfattande täckdikning, vilken den nuva
rande ägaren fortsatt och slutfört. Driften har ratio
naliserats och moderna maskiner ha anskaffats. Det se
naste förvän'et är en skördetröska. Tillsammans med 
den arrenderade granngården uppgår brukningsdelen till 
ett helt hemman. För att nöjaktigt klara detta erfordra-

John H . Johansson 

des tidigare två par hästar och td par oxar. T ack vare 
den mekaniserade driften, klarar nu tvenne hästar kör
ningarna på de båda gårdarna, och efter inköp av ytter
ligare en traktor blir den ena hästen överflödig. 

Genom Johanssons mångahanda allmänna uppdrag, 
som framgår här nedan, är det sonen Erik , som huvud
sakligen får svara för det manuella arbetet på gården. 
Till förra året hade han hjälp av brodern Valter, nume
ra innehavare av Sörby gård i Mosås. En ovärderlig 
hjälp har J. också av sin maka, \'ars praktiska och teo
retiska kunnande är välbekant. Den s\"åra bristen på 
kvinnlig hjälp gör sig emellertid högst kännbar även 
i Brånsta. 

I samband med täckd ikningen företogs ett omfattan
de a rbete med sammanläggning av skiftena, så att 
hälvten a\' den öppna jorden numera utgör ett enda 
skifte. Gården är genom hushållningssällskapets försorg 
markkarterad, vilket innebär att jordprov äro tagna, 
utvisande vilka gödningsämnen, som böra tillföras respek
tive skiften. Fullständig undersökning är även gjord om 
jordens kalkbehov . 

John H . Johansson är född i Brånsta n:r -+:10, andra 
granngården i söder. Föräldrarna vora lantbrukaren Jo
han Gustafsson och Sofia Larsson från Aby, Kumla 
socken. Ar 1919 ingick Johansson äktenskap med Karin 
Gustafsson, dotter till lantbrukaren Josef Gustafsson 
i S ånnersta och hans maka. Under åren 1916-1918 
var Johansson elev vid Kä\'esta folkhögskola . 

När namnet »John i Brånsta» kommer på tal, så 
är det i regel inte i första hand lantbrukaren utan 
fastmer organisatören och kommunalmannen man tänker 

OKA TRIVSELN i Edert hem till Jld! 
Komplettera Edert möblemang. \' årt rikhaltiga lager ge r Er 

säkert något bra 1I ppslag 

JA COBSSON.51 MÖBLER 
K[!JlJLA / Tele/o"" 70149 
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Brånsta 

på. Ty just som den nitiske och framgångsrike före
språkaren för jordbrukarnas ekonomiska sammanslut
ningar har J. förvärvat sig ett vidsträckt förtroende. 
Vid kommundelningen 1941 valdes han till ordförande i 
Kumla sockens kommunalfullmäktige. Samma år hade 
han efterträtt kyrkovärden Axel Olsson som ordförande 
i kommunalstämman. Han blev också ordf. i den nya 
kommunens taxerings- och kristidsnämnder, vice ordf. 

. i kommunalnämnden och folkskolestyrelsen m. m. Ar 
1945 valdes han till landstingsman och har också varit 
sitt partis huvudkandidat vid val till riksdagens andra 
kammare. 

Inom jordbrukarnas stora ekonomiska organisation, 
Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF), tillhör Jo
hansson de stora namnen. Han är ledamot av central~ 
styrelsen, ordförande i länsförbundet och Kumlaavdel
ningen, som han varit med och bildat. Vidare är han 
ordf. i Kumla mejeriförening och styrelseledamot i Öre
bro läns mejeriförbund, ordf. i Kumla jordbrukskassa, 
styrelseledamot i örebro läns lantmän,s centralförening, 
vice ordf. i länets skogsägareförening, jourhavande le
damot av styrelsen för länets slakteriförening och sty
relseledamot i Sveriges slakteriförbund. Listan är ju 
långt ifrån fullständig, men redan det nämnda tyder ju 
på att en hel del måste medhinnas vid sidan om jord
bruket. Mången t ycker måhända att väl många uppdrag 
lagts på en enda mans axlar. Men risken för överbe
lastning löper, som bekant, alla begåvade och duktiga 
karlar. 

Johansson är numera ofta på resande fot , och det 
är ingalunda lätt a tt träffa honom hemma. Men en sön
dagsmorgon under hösten hade han dock haft vänlig
heten att vika för Kumla Julblads utgivare. Visst ping~ 
lade det även då i t elefonen titt och tätt, men de 
timmar vi tillsammans pratade jordbruk, fick man dock 
intrycket aven lugn och trygg odalman, som med starka 
band är fäst vid sin gård och som ser optimistiskt på 
det svenska jordbrukets framtid . 

v. Ostergården 

I närmare 250 år har Östergå rden 3 i Södra Mos 
stannat kvar i samma släkt. Gården, belägen vid 
Brånstavägen ej långt från järnvägsviadukten, förvärva~ 
des i början av I7oo-tale t av hemmansägaren Nils Nils
son i Fylsta, Hans dotter, Ingeborg Nilsdotter, ingick 
1733 äktenskap med hemmansägaren Anders Larsson, 
född 1698, farfar farfarsfar t ill nuvarande ägaren, Jo~ 
han Johansson. 

Flera av ägarna ha varit mångbetrodda män. Johan 
Johanssons far och farfar, Johan Andersson och Anders 
Petter Andersson, voro bl. a . nämndemän och kyrkoråds
ledamöter. Om den sistnämnde heter det i en släkt
krönika: »Han var känd som den gudfruktige husfadern 
och som den där var man rätt g jorde», 

Östergården, som när den nu v. ägaren tillträdde ut
gjorde 3/8 mantal, har beträffande skogsmarken krympt 
ihop avsevärt. Av skogsmarken, ursprungligen 24 tunn
land och belägen på andra sidan järnvägen, återstår ej 
mer än c:a 8 tunnland. Allt det övriga har efter upp
odling sålts till byggnadstomter. Det var ett par år 
efter förra världskriget, som ett större markområde fö.r
värvades av skofabriken Sture. Meningen var att fa
briken här skulle uppföra personalbostäder. Genom den 
ödeläggande branden av fabriken och rörelsens ned
läggande, blev planen aldrig realiserad. Området blev 
ännu en gång Johan Johanssons egendom men såldes 
snart igen i mindre lotter. När kristidsnämnden på sin 
tid gjorde förfrågan hos J., hur mycket jord som var 
till salu för tomtmark, blev svaret: »All jord är till 
salu, bara den betalas bra». Den allmänna meningen var 
nog, att J. fick bra betalt för sina tomter, men de som 
nu äga Östergårdens gamla skogsmark kom säkerligen 
om den ganska förmånligt. 

Ös.tergården Södra Mos 

J<umla Elektrl·ska BJ1rå 
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J ohan Johansson 

Johan Johansson har genom flera för värv mer än 
väl utjämnat den genom tomtmarksförsäljning minskade 
arealen av Östergården 3. Dels har inköpts granngården, 
som tidigare innehafts av f. lantbr. Erik Larsson, dels 
1/2 mant. Södra Mos 2 och dels ängsmarken till de 
s. k. Gartzgårdarna. 

Akerarealen till den fäderneärvda gården består 
huvudsakligast av gammal sjöbotten. F ör omkring 100 
år sedan, innan sjösänkningen börjat i någon större 
skala, fanns det go tt om gädda och lake men även 
annan fisk . Ännu långt senare fanns det gott om kräftor 
i ån, men de försvann i och med den tilltagande för
oreningen av vattne t. Översvämningar voro ej ovanliga 
under Johan Johanssons yngre år. Då förekom också, 
att man fick slå gräse t under vattnet och ha åtskilligt 
besvär med upptagningen av fodret till hästen och de 
fyra korna, som utgjorde djurbesättningen å Öster
gården 3. 

Vid sidan av lantbruket har Johan Johansson sedan 
femtio år tillbaka haft en mindre vanlig hobby, näm
ligen samling av gamla vapen. Undantar man Säbylunds 
fideikommiss är han ägare till ortens största och värde
fullaste vapensamiing. Väggarna i hela övre hallen är 
överklädda med c :a ISO vapen av olika slag. Det äldsta 
föremålet i samlingen ä r en tysk värja från I400-talet, 
en fransk florett och en parad värja från tolvte Karls 
tid. En av de många värjorna lär ha ägts och brukats 
av Karl XIV Johan. Ett par av de mest otäcka vapnen 
är en treeggad och spetsig italiensk duellvärja och 
en turkisk kroksabel. Samlingen saknar ej heller en 
av de värj.or, som på sin tid påträffades i Kumla
högarna vid Kumlaby. Varifrån har d enna stora sam-

ling av vapen hopbragts? Därom upplyser Johansson, 
att en hel del inköpts vid resor på olika platser i vårt 
land. Många av gevären ha köpts av kringvandrande 
gårdfarihandlare, som ofta sökte upp vapensamIarna. I 
våra dagar, då efterfrågan är större än tillgången på 
gamla vapen, är det inte ofta man kommer och 
bjuder ut någon dyrgrip. På tal om dyrgripar, ' så visar 
J . en silverskål, som en gång tillhört kumlalänsmannen 
Axel Flyckt. Den lilla skålens antikvariska värde är 
minst 1.000 kronor. 

Johan Johansson, som är född 1876, har numera 
adastat det huvudsakligaste arbetet med gårdens skötsel 
till sonen Thorsten, som utgör den sjunde lä nken i den 
vackra södramosgårdens släkthistoria. 

Liksom sina föräldrar har Johan Johansson hedrats 
med olika förtroendeuppdrag. När Kurnla 1941 valde 
stadsfullmäktige för första gången blev J. en av de 
tvenne representanterna från modernäringen i det nya 
stadsstyret. Kumla Sparbanks s tyrelse har han tillhört 
sedan 1926, de senaste sex åren som ordförande. 

N. H. 

Hänt ; Kum/a för hundra år sedan . 
(Ur Sven Sv,enssom i Ekeby efterlämnade anteckningar.) 

184-1 byggdes KUIl11 la församlings orgeherk för första gång
en af orgelbyggare Gulibergsson och för försam
lingen spelad förs ~a gängen Julottan samma år af 
Ca'rl Gust. DaMberg. Gullberg fick lämna tillbaka 
1:000 R:s Banko af den ·erhållna byggnadssumman. 

1844 ombyggdes orgeherke~ af E W'opas berömdaste orgel
bygga,re Strand från Stockholm men kunde ej full
borda arbetet, förrän Döden slutade hans nyttiga 
Lif af sl'ag söooags morgon den 3 mars 1844. 

184-5 yar jan. mycket mild men 5 februari till 25 mars 
yar det bestäl1digt 30 grader och därutöher. Den 
15 mars var temperaturen 37' grader. 

Den 23 nov. n är det predikades om yttersta domen 
yar den stÖrsta nattvardsgång som hållits i Kumla. 
In te mindre än 347 män och 392 kvinnolI' begingo 
då nattvarden. Ljusen räckte ej till utan man måste 
spara alla ljus för altaret och orgelläktaren. Psal
merna 154, 155, 156 och 157 sjöngs undei" nattvarden. 

184-6 den 10 maj (2:a Böndagen ) gjorde prosten Udden 
sin inträdespr.edika:n i Kumla kyrka. Han predikade 
öher texten Pa,uli första mef till Till . 1 : 15. 

1M9 Palmsöndagen begrafdes Gustaf D.ahlberg. Kumla 01'

geherks förste speleman. Dog i örebro och fördes i 
Helig Likprocession utar Orebrroborna till Kumla. 
Var född i Askersund och uppfostrad i Blaeksta. 

OREBRO LÄNS LANTMÄNS CENTRALFORENINGS 

FILIAL KUMLA 

TELEF.ONER: 701 77, 70477, 70587 

Foderämnen " Gödselmedel" Spannmål" Fröer 

Stråfoder " Utsäden " Betnin,g"smedel m. l71. 
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Spelmanslåtar från Närke 
Genom välvilligt tillmötesgående från direktören Emil 

Carelius , inneh. av Elkan & Schildkneclrt, Emil Careilius' 
Ho,VIDusikhaillJdel i Stockholm, kan Ju~bladet även i år åter
ge en gammal po.lska från Kumla. Den har nr 12, i ett 
år 1943 av det nämnda musikförlaget utgivet häfte Spel

ma,nSl,lålw trå n Närke I, för två violiner. I år har denna 

samling kompl,etterats med ett häfte nr II. Sekundstäm
man till l åtarna är arrangerad av professor Sv·en Kjell
ström. Pr.i.set för häftena, som innehålla gånglåtar, pol
skor, valser, en vislåt och ett par kadriljer, är kr. 2 :25 
pr st. Den här nedan å tergivna polskan komponerades 
på s1n tid av musikfanjunkaTen vid Närkes r egemente 
Anders Kumlin!' ) 

För två violiner 
KUMLINS POLSKA 

1"l JJ. ~ ~ .---:---
, , .., 
~ - I......J -, 

() ~ - ~ 1 
I , 

eJ • '- I.Y 4- ~ 

'" 

Följande uppgifter om Kl/mlin ha på begäran av 
undertecknad benäget lämnats dels av modellören Axel An
dersson i Tallbo, Kumla, som tidigare tillhört Livrege
mentets till fot musikkår, dels aven av Kumlins söner, 
Herman KumHn i örebro. Musikfanjunkaren Anders Kum
lin föddes i VIesta i KumJa 1831. Vid 22 års ålder fly t
,tade han till Solberga i Hallsberg och bodde där till 
sm död 1'913. Hans söner, A.dolt Kumlin (18'58-1922) 
och den ovan nämnde Herman, f. 1872, blevo liksom fadern 
musikfanjunkare vid »Livfotingarna». Herman Kumlin ha
de under årens lopp samlat ett hundratals polskor. För 
en del år s,edan erhöll han från Malmö ett anbud på hela 

~ 
I 

.- • • -~ -~--::.. -
, , , 

~ I.......I --
~ I"'-r - L 
, 

- - GI' 

samoogen, men avböjde detta och lät sedermera Nordiska 
Museet övertaga de värdefulla musikalierna. 

Den ovan nämnde Axel Andersson har dessutom med
delat, aU musiken till den i fjolårets j'uiLblad återgivna 
gamla Kuml-a-polskan »Jag skall väva mig en Tandig 
kjortel» var satt av musikfanjunkaren Velin frän BlacksLa 
i Kurnla, vilken var en flitig kompositör. Hans polskor 
och låtar spelades i forna dar ofta vid festerna på 
Sannahed av regementsmusiken. Och ännu för 25 a 30 
år sedan hade _-\.xel Andersson dem med på sHt musik
kapell Eros' program i Kumla. 

"') Beklaglig-lv.i.s har i häftet namnet felaktigt stayats Kumlien. 

Suneibergs Atey"i & Fotomagasz"n 
KOPMA GATAN TELEFON 70078 

HOVFOTOGRAF 

Framkallning Kopiering Förstoring 
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Den lokala tidningspressen l Kumla 
Av NILS HELANDER 

När undertecknad 1918 utgav ett litet julblad var 
det troligen den första publikation, som trycktIs i Kumla. 

Äran att vara den förste tidningsutgivaren i Kumla 
tillkommer med all sannolikhet redaktör J. L. Saxon. 
Han var under åren 1877-79 handelsbiträde hos Fosse
lius & Bergöö och sysslade denna tid åtskilligt med tid
ningsskriveri under signaturen Saxon. I skalden Elis 
Wilhelm Lindblads » Terike» syntes ofta meddelanden 
från Kumla, signerade Saxon. Själv har han också be
rättat att namnet fått sitt dop i Kumla. Och med tiden 
kallade han sig också Lindström-Saxon, fastän det först 
nämnda namnet alltmera sällan användes både i hans 
egna tidningar och i den övriga pressen. 

»K()meten» och »Svit iod». 

1878 utkommo de första tidningarna i Kumla. »K o
m e t e n», närkingarnas Påsknisse, utkom på våren och 
»S\·itiod» i god tid före jul. Något tryckeri fanns då 
ej i Kumla, utan Saxon betjänades av det dåvarande 
Bohlinska tryckeriet i Örebro. Dessa båda tidningar 
finnas tillgängliga å Kungl. Biblioteket i Stockholm, 
där undertecknad haft tillfälle att studera de väl bibe
hållna exemplaren. De orda inte så mycket om Kumla. 
Meden viss beräkning. Saxons mening var, att hans 
tidningar skulle ha ett vidsträckt spridningsområde, en 
föresats, som inte heller slog slint. Ty »Kometen» och 
»Svitiod» funno intresserade köpare i handelsbodarna 
långt utanför Närke. Saxon har själv berättat, att han 
höll på att bli ihjälslagen för att han besjöng den på 
»potatislake» i flytande form mycket begivne f. d. sol
daten Ste lin. Den unge Saxons nykterhetsintresse måtte 
inte ha väckts unde-r kumlaåren, om man får döma av 
en dikt i »Kometen», yarifrån endast några rader citeras: 

»Skölj smärtan neder med en sup, 
en dito ovanpå, 
ty sorgen flyr när man är stup -
och det är vackert så .» 

»Kometen» blev också omnämnd i ortspressen, där 
en poet hyllade Saxon på följande sätt: 

»Vem känner ej Kumlapoeten, 
vem äger ett snille som hans? 
Av intet han skapat »Kometen» 
och rider till odödligheten 
helt säkert en gång på dess svans.» 

Inte kunde den skojfriske poeten ana, att föremålet 
för hans kväde en gång skulle komma ett gott styc~e 
på vägen mot odödligheten. Och allra minst tänkte väl 
den enkle bodbetjänten i Kumla sig en framtid så rik på 

försakelser . och nöd av bittraste slag men inte heller 
en framtid med överflöd av jordiska ägodelar. Han fick 
i rikt mått erfara livets växlingar, fattigdom och rike
dom. 

Kumla-HalIsbergs Tidning 

utkom till julen 1897 och utgavs av tandläkare Aug. 
Borelius och fotograf Knut Brydolf, Kumla. Tidningen 
var tryckt å Tidningsaktiebol. Westmanlands tryckeri 
och omfattade 8 fyraspaltiga sidor. Första sidan utgjor
des aven artikel »Gammalt från Kumla», signerad G. O. 
(Gustaf Olsson). Tvenne bilder, kyrkan och järnvägs
stationen, illustrerade artikeln, som ej innehöll något 
särskilt anmärkningsvärt . Vad Hallsberg skulle vara med 
för i vignetten, kan man med full rätt fråga sig, då inte 
en enda textrad om Hallsberg kunde upptäckas i tid
ningen. Däremot fick Hallsberg vara med och täcka ut
givningskostnaderna, ty icke mindre än 5 sidor voro 
fyllda med annonser från Kumla, Hallsberg och Örebro. 
Största annonsören var utgivare Brydolf själv. Gustaf 
Olsson annonserar om pendyler och lampor, Erik Aug. 
Fransson om sulläder, L. Welin om »byråar och schif
foniere!», Joh. Andersson om spannmål, bräder och 
ved, A. G. Ekman om specerier och tapisseriartiklar, 
Kumla Angqvarn om torvströ, Fosse lius & Bergöö om 
mjöl, kaffe, klädningstyger, kalsonger, träskor och ga
loscher, Kumla Handels AB. om kryddost, kaminer, 
koks, Corned Biff, kragar och manchetter. Så inte 
var det något fel på sort,eringen i 9o-talets affärer. 

Kumla Handels- & 

:M. Sjöfarts-Tidning. 
Officielt organ för Kumla Industri & Sjöfart 

Motto: Den, som ej förstår skämtet, kan aldrig lära sig att förstå allvaret. 

Kumla Hand,els- &: Sjöfartst idning 
utkom 1902 från A.-B. Bergslagens Boktryckeri i Nora. 
Av dess innehåll att döma, tycks urmakare Gustaf 
Olsson få dela äran av bladets tillkomst. G. O. har 
bL a. skrivit »En bit kulturhistoria från Kumla». I denna 
beskrives kyrkobygget, en del p rästerliga personalia och 
de få fornminnen socknen äger. Även erinras om att ett 
finskt regemente på förbimarsch till något krig rastat 
här för att begå nattvarden i kyrkan. 

o 

GUST. JOHANSSONS AKERI 
Telefon 70116 

R E K O M M E N D E R A S J 

Alla slags transporter till humana priser Körningar till och från Orebro varje dag 
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Det 8-sidiga numret innehåller egentligen endast 2 
artiklar om Kumla, kulturhistorien och ett kåseri, rubri
cerat Kumla. Kåseriet inledes med följande högstämda 
rader: 

» Jag har sett dig, Kumla. Jag såg dig med glädje, 
och du kan på det första bladet i din ännu oskrifna 
historia anteckna att du haft besök af en af samtidens 
största andar. Jag som med intresse följt din utveckling 
vet, att folkmängden ökas inom dina g ränser. Gå på ba
ra ! Endast en sådan utveckling är sund. Och med den 
blånande Kumlasjöns härlighet framför sina ögon, skola 
dess qvinnor föda sköna, soldyrkande barn, hvilka sko
la fortsätta den rad af ståtliga byggnader du äfIas 
att visa din gamla konkurrent, Mosås». (Och vi som 
trott, att rivaliteten alltid gällt Hallsberg. Sättarens 
anmärkn. ) »Men Kumlasjön är sig lik», heter det vidare. 
»Blå i- solsken och hvit i -storm med speglande moln 
eller fräsande skum ... Kumla har I Stins, l Tandläkare, 
l Hotell och - nu en tidning och l redaktör. Det upp
räknade torde vara nog att gih·a dell kortsynte, mer eller 
mindre bildade läsaren en ungefärlig föreställning om 
stadens qvalit e. Den har ju en massa innevånare också.>: 

Urmakare Olsson tycks emellertid inte haft så myc
ket att säga till om, då det gällde annons avdelningen, 
ty eljest skulle han väl inte gått med på att tidningen 
i marginalen uppmanade kumlaborna att dricka »Zenks 
Pilsnerö!». Alla marginalerna innehöllo visserligen inte 
denna text. På tre ställen var »Pilsnerö!» utbytt mot 
Läskedrycker. Så det var måhända en kompromiss mel
.lan redaktören och G. O. Fast den senare var ju inte 
precis känd som någon kompromissare om alkoholen. 

Kumla Handels- & Sjöfartstidning var lika lite som 
de ovannämnda Saxon-publikationerna avsedd endast för 
Kumla. Man växlade bara om ortsnamnet och lite text 

sedan passade tidningen var som helst. 

»Stenebackens AI1ehanda 
Tidning för allvar och skämt» var inte heller tryckt i 
Kumla utan hos Littorin Ryden i Örebro, 191 l. Redaktör 
var Gustaf Sten, som i sill lilla anmälan erinrar om att 
»vårt speciella midsommarnummer» skulle vara ägnat att 
ekonomiskt stödja den fattiga Stenebackens skytteföre
ning. »Till dem, som efteråt i sin anda känna missräkning 
eller hämdlystnad», heter det vidare i anmälan, »säga 
vi: Dömen icke så varden I icke dömde och om någon 
slår dig på ena kindbenet, så gif honom en riktig örfi,l 
tebaks». 

Har man ögnat igenom »Stenebackens Allehanda», så 
kan man ej tycka annat än att det fanns större anledning 
att ge sig på den fräcke och i övrigt mycket grovkor~ 
nige »Allehandaredaktörn» än »Kometens» mera kulti
verade och godmodige redaktör. Gustaf S. avslöjade 
journalistiska anlag, det erkännandet måste man ge ho
nom. Den 8-sidiga »Allehanda» har han skrivit så gott 
som ut·eslutande själv. Med en lätt, ja alltför lätt, penna 
skojar han lika ogenerat med de kommunala pamparna 
som med de många utomordentligt kyska ungkarlarna 

StenebaCRens Rllebanda 
POST. OCH } ARNVAG5ADRt:55 : KUHLA 

PR I S 25 ÖR E 

T I DN I NG FÖR ALLVAR OC H S KÄMT 

för deras ståndaktighet mot äktenskapets frestelser. Och 
han drar sig ej heller för att namnge dem på ett sätt, 
som inte lämnar någon läsare okunnig om vem som av
ses. Redaktören kunde också skriva vers. Ett 'par versar 
ur »Glädjens blomster» lyda: 

Ej du känner lif bakom grafven -
fatta gladligt vandringsstafven, 
är du gammal, glatt se på. 
Ös med dem som glädje öser 
kanske riktigt rara töser 
t ill din graf med rosor gå. 

Skulle du jemt sorgsen vandra 
och all glädje ständigt klandra, 
funnes någon glädje då? 
Kalla glädjens stund din fränka, 
gift dig gärna med min änka. 
Sörj mig sedan båda två. 
Och det är vackert så. 

»Kumla-Bellmans» poetiska bidrag till Stenebackens 
Allehanda var dock av sådan beskaffenhet, att det 
kunde jämställas med kollegan »Fäderneslandet», när 
den var som sämst. Så mycket åstadkom dock Stene
backens Allehanda, att man sommaren 191 l hade åt
skilligt att tala om i kumlabygden. 

Johan~skyrkans Missionsblad, 
organ närmast för Kumla Friförsamling och dess ung
domsavd., utgavs under 1923-26. Tidningen utkom en 
gång i månaden och redigerades av pastor J. R. Ric
kardt. Sedan dec. 1945 har tidn. åter utgivits med 
namnet ändrat till Johanneskyrkans Församlingsblad. 

Ombudshälsning, 
en kvartalstidning för Närkes och Västmanla nds Om
budsförbund av Helgelseförbundet, utkom med sitt 
första nr 1929. Redaktör har hela tiden varit fabrikör 
Helmer Olsson, Kumla. 

KumJa-Sport 
var namnet på en liten idrottstidning, som utgavs för 
omkring 15 år sedan, då Kumlas fotbollselva lät mycket 
tala om sig genom sina segerrika matcher. Utgivare av 
Kumla-Sport voro Leon Danielsson och Paul Hoffner. 

S amens Dagblad 
utkom under några år med 24-sid. rikt illustr. nr. Tidn. 
redigerades av redaktör Eric Samuelsson. 

O mni bustrafiken 
Vid Edra resor mellan Orebro- KumIa-Hallsberg- Vretstorp, KumIa

Byrsta-Brändåsen- Vall by-Viby kyrka- Körtingsberg, KumIa-Har

demo och KumIa- Yxhult-Kvarntorp anlita alltid O M N I B U S, så 

att de b i Il i g a b i I j e t t P r i s e r n a sedan 25 år tillbaka å dessa 

linjer fortfarande kunna tillämpas. 
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U~GIVARE: 

NILS HELANDER 

»Hembygdens Jul» 

utgavs 1925. För utgivningen svarade en kommitt e, som 
tillsatts för att förbereda en speciell ortstidning för 
Kumla med omnejd. »Hembygdens Jul» hade ett både 
intressant och gediget innehåll. Någon ortstidning blev 
det inte den gången, trots att intresset var stort. Under 
tiden som kommitterade företogo utredningar i tidnings
frågan, började örebrotidningarna allt mera intressera 
sig för Kumla genom att inrätta särskilda lokalexpedi
tioner. På så sä tt kom frågan i ett annat läge, och det 
to rde dröja innan nya försök göres för att förse Kumla 
med sin egen tidning, då en sådan ur ekonomisk syn
punkt bleve en alltför vansklig affär. Försök att från 
a nnan plats utgiva speciella ortstidningar för Kumla 
har slagit slint. Hösten 1922 började bokt r. A . Frölill 
att från tryckeri i Skövde utge »Syd-Nerike», nyhets
och annonsorgan för Hallsberg och Kumla, och på våren 
1939 utkom från tryckeri i Hallsberg »Kumla-Posten », 

orts- och annonstidning för Kumla municipalsamhälle 
och socken m. fl. platser. Utgivare var ett konsortium 
med rektor O . Alande.!" i spetsen. Såväl »Syd-Nerike» som 
»Kumla-Posten» förde redan från början en tynande 
tillvaro och siocknade snart. 

Jultidningar 

ha vid flera tillfällen utgiVits från Kumla. 191 9 .utkom 
»Julefrid» och 1920 »God Jul», båda till förmån för 
hjälpverksamheten i Kumla. Under några år utgav 
boktr. G. Widlund» Julen», vars innehåll huvudsakligast 
utgjordes av julberä ttelser. Redan 1918 hade boktr. 
N . Helander utgi vit »Kumla Julblad», ett litet I2-sid igt 
häfte till förmån för behövande till jul. Sedan dröjde 
det till 1930, innan försöket upprepades . Formatet var 
då samma som en fyrasidlg dagstidning. Med detta 
nummer inleddes den långa rad av skildringar om äldre 
tiders Kumla, som sedan fortsatts och blivit allmänt 
uppskattade av läsekretsen. 1931 var ett märkesår i 
Kumla Julblads historia. Då utkom nämligen tidningen 
i ett modernt 24-sidigt format med omslag i flerfärgs
tryck. Formatet har sedan bibehållits, men sidantalet 
har ökats till 52. I numret för 1931 fördes Kumla stads
fråga första gången inför offentligheten genom en enkät. 
Motionären i municipaIfullmäktige, byråföreståndare 
Manfred Johansson, har själv för utgivaren betygat att 
det \'ar genom denna Kumla Julblads enkät, som han 
fick uppslaget till sin motion. 

Under 18 å r har Kumla Julblad regelbundet utkom
mit. Upplagan, som först var 700, har stigit till 3000, 
det största antal, som någon tidning eller publikation 
haft i Kumla . 

H ar Ni något intressant att berätta 
fran äldre tiders KUll1la - eller något gammalt 
foto från kUll1labygden - meddela då detta till 
KlIll1la Julblads lItgi\'are tel. 7'0881 eller 71361. 

Drätsel kontoret Kumia stadshus 

Välkomna och köp /;/ommot till julbordet! ~ 

Fylsta Handelsträdgård E"", 1,'",00 

Telefon 70253 Beställningar a \' kran;<a r och bukette r mottagas 
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"Ifrån en ond bråd död bevare 
oss milde Herre Gud" 

Olyckliga händelser, timade under åren 1699- 1789 

dels vid kyrkan, dels i Prästgården, dels eljest i 

Kumla församling. 

»1699 den 26 December el. annandag jul vid samman
ringningen föll en man, Lars Ersson från Norra 
Mos, som med andra trampade Stora klockan, 
neder på klockgolfvet och fick en sådan stöt 
af klockbrädden, aH ej allenast hufvudet kros.
sades utan han sjelf igenom klockans svengning 
utslängdes igenom norra gluggen ned på kyrko
gården, der han sedan död upptogs. 

1704 d: 13 juni slog åskan ned i kyrktornet, men 
tände ingen Eld. 

1750 Fants en gammal piga död under snön om vå
ren vid Hjorttsberga. 
En fattig Enka likaledes omkom på Stene gä:rde. 
En SoldatEnka befans hafva dränkt sig vid 
&undsbron och någodt sednare på året en igenom 
likadtöd på samma s:tälle omkommit. 

1762 Slog åskan ned i Klockarens kammare, der han 
med hustru och barn då voro inne, utan att få 
nå,gon skada. 

1764 i Augusti afbrann hela Ladugården, Logar, Stall 
och fähus i Prostgården tillika med hela byn. 
Sedan elden i byn var släckt (vid supra) fants 
en man död sittande i en källartrappa i Smeds
gården. 

1766 Ihjälslogs en man derigenom att hans vedlass 
föll öfver honom. 

1769 Fants en man ifrån Stene qväfd i ett dike under 
sin kärra. 

1772 Fants en man vid Blacksta ihjälfrusen under 
svårt yrväder. 

1776 Blef en olycklig brand upptänd af en galen 
Dräng i Kumla by. Han tände ock på Smeds
gården här i byn 14 dagar derefter, hvilken 
gård ock afbrann. 

1777 afbra'1lll igenom åskeld J an Janssons Ladugård 
här i Kumlaby. 

1783 War i Församlingen och i hela provinsen en 
total missväxt nästan på all gröda, året förut 
var högst fruktbart. 

Den sydväst om den for
na medeltidskyrkan beläg
na klockstapeln var med 
1,5 m. tjocka m~rar av grä
sten ursprungligen byggd 
för f.örsvarsändamål , en 
s. k. kastal. Dr Jonas 
L :son Samzelius ha!r i siU 
märkliga arbete Kumla kyr
kas räkenskapsbok 1421-
1500 uppgivit att kastalens 
ned·re delar torde för&kr i
va sig från ll00-talel och 
alt en skottglugg i den 
övre delen igenmurades 
först är 1513. Möjl igen 
stod detta arbete i sam
band med kastalens för
ändring till klockstapel. I 
senare tider inrymd·es i 
dennas bottenvåning en 
likbod. Stapeln revs 1828 
och materialet användes i 
grund.en för d,en nuvaran
de kyrkan. 

KLOCKSTAPELN 
sedd från söder. 

S. å. Då grus och sand skulle tagas utur en 
Sandg,rop, rasade sanden ned öfyer en ung dräng, 
så att han öfverhöljdes och dog på stellet, han 
var hemma i Wallersta. 

1784 i J.an: mån. blef en man i Fylsta Eric Ersson 
borta i en då varande djup snö och Stark köld, 
då han skulle om aftonen gå hem från Stene by. 

1784 Sommartiden dog plötsligt Bonden Claes Jönsson 
i Sanna straxt efter han var hemkommen i sHt 
hus från ett graföl i samma by. 

1785 Under hemresan från Hindersmässomarknad 
ihjälkördes en Hustru på Kumla S]wgen af sin 
egen Son, som var af Starka drycker öfverIastad 
- de voro hemma i Hjortsberlga. 

1786 i Juni mån: slog åskan ned i kyrktornet, men 
tände ingen eld, en hoper Sand och Sten ram
lade ned utur "hvalvet inuti Kyrkan af åskslaget. 

1787 Dog Pehr Larsson i Stene plötsligt några tim
mar efter att hans häst slog honom af och 
hade trampat honom på bröstet, detta skedde 
här str.axt utanför Prästgården, der mannen 
dog om natten. 

1787 Under hemresan ifrån ett brölop föll drengen 
Anders Ersson i Kumla by ifrån sin Släda och 
dog straxt efter utan tvifvel av apoplex. 

1788 föll likaledes dren: Lars Erson i Kettskede 
af vagnen vid Kumla högar och fants staxt 
död, säkert äfven af Slag. 

1789 i September upbr,an kölnan i Prästgården. » 

Anlz'ta fackmannen vid Kemisk Tvätt" Färgnino-ar " Pressnino-ar " R eparationer 

Vi: ut/ära dessutom I(ollststoppning " Impregnering" " 111al/obering 

F AMOS- TVÄTTEN 
KUMLA, Telefon 70703 HALLSBERG, Telefon 471 
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Ett skomuseum 
i Schweiz 

Inom den världsbekan~a skofirman Bally's 
fabriker i Schoenenwerd nära s.taden Aarau 

i Schweiz finnes sedan något år tillbaka ett 
s.komuseum, som i januarinumret m47 av den 
officiella tysk- och franskspråkiga tidskriften 
Dfe Schweiz - La Suisse - La Svizzera 
skildrruts av R. Hug, i en liten artikel på 
franska, betitlad Un pelerinage au lemple de 
Saint Crepin. 

Då intresse fÖl' det la säkerligen unika men tyvärr 
avlägsna museum förvisso kan påräknas inom Kumla 
Ju1blads läsekTets, återger redaktio;Ilen - med veder
börligt tillstånd - här nedan artikeln i fråga på svenska. 

Inledningsvis må till upplysning meddelas, att S:t Gre
pin, på svenska S:t Crispin, o.ch hans broder i äldre tider 
ansågs va.Ta skomakarnas speciella skyddspatron. Sko
makareämbetet i Stockholm, som förutom dessa båda 
hade ännu ett skyddshelgon, evangehist en Markus, lät 
till dessas ära. år 1'&00 uppföra ett eget altare i Stockholms 
s·torkyrka. 

Bröderna Crispinus och Crispinianus voro italienska 
helgon och martyrer a.v romersk härkomst. Under den 
dio.kletianska förföljelsen mot de kristna flydde de till 
So.iJSsons, där de slo.go sig ned som skomakare. Ar 28·7 
bleve de emellertid häktade och kastades i en kittel 
med sjudande bly. I sin nitälskan för de fattiga sägas 
d 'e båda bröderna ha. gått så långt, att de stulo läder 
av välmående garvare för att göra skar åt de behövande. 

De Kumla.,skomakare, som möjligen känna sig manade 
men av lätt insedda skäl äro hindrade att till sina skydds
patroners ära uppföra ett eget altare, skulle tvivelsutan 
få tillstånd att i stället tiJl skomakeriets ära och: till firan
det av 1660-årsminnet av sina forna kollegers bortgång 
resa en värdig S:t Crispinstaty på Kumla torg, som ännu 
saknar ett centralt beläget verkligt konstverk. Ett sådant 
borde i så fall alVtäckas den 25 oktober, som är dessa 
helgons åminnelsedag och som därför också i vår gamla 

almanacka bar namnet Crispin. Och nu till skildringen 
av skomuseet. 

En vallfärd till den helige 
Crispins tempel 

Av R. Hug. 

Helt visst ha vi mer än en gång, när vi passerat 
Bally's fabriker i Schoenenwerd vid Aarau, lagt märke 
till de stora fönster, bakom vilka skaror av män och 
kvmnor arbeta med att tillverka skodon, som äro väl~ 

kända öv er hela världen. Vi ha kanske också beundrat 
de s.tåtliga träden i den park, som omger fabrikerna, men. 
säkerligen ha vi inte haft reda på att bakom parkens 
skuggande lövverk gömmer sig ett patricierhus från 1'700-
talet, familjen Bally's forna bostad, som nu sedan en tid 
inrymmer »un mlllsee de la chaussure», ett skomuseum. 
Felsgarten är namnet på byggnaden, SOfi' hyser denna lika 
originella som inS'truktiva utställning, ägnad skodonen, 
dessa våra lika olllmbärUga som misskända t jänare. 

Låt oss nu titta in i bottenvåningen. Här fängslas och 
tjUJSas vi genast av den ·anda, som alltsedan Carl-Franz 
Bally's dagar lever kvar här. Vi befinna oss nämligen 
i det gamla kontoret, där för 95 år sedan denne märklige 
man lade grunden -till det framtida världsföretaget. Man 

Köp JULKLAPPARNA l 

•• 
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;kan också lätt förestäUa sig grundaren sittande vid sin 
~la pulpet, ,sysselsatt med alt vLd skenet aven fotogen
lampa gå igenom sina rä,kenskaper. Det var på en affärs
resa till Paris år 1850 som hängsel- och bandfabrikanten 
C.-F. B.ally rå,kade i en skobutiks fönste, få se och be
undra ett par förtjusande dams.kor. Han ville som ett 
mmne fr~ besö,ket i Paris köpa med dem hem till sin 
fru. Då han emelle,tid inte kom ihåg hennes skonummer, 
köpte han med sig flera pa,. Det var detta oföruts·edda 
val, s.om sedan bestämde den generöse äkta mannen att 
själv börja med tillve'.kning av skodon. 

. Längre fram i museet finna vi skodisken f,ån våra 
föräldrars tid, och: den .kunna vi studera i dess minsta 
detalj. Man kan säga att den utgör en prolog till sko
donens rjka och skiftande historia, som levandegöres för 
oss il de följande salarna. Här finna vi först den primi
tiva s,kon, sliten och: grov men ändå i stånd att lämna 
~kydd å,t den fot den en gång inneslöt. Då fö;r- tiden 
gjorde var och en själv detta tillbehör till sin dräkt. 
Det stö,sta be.kymret va, nog alt få trästycket eller lä
derbiten att sitta ;kval på sin plats. Men tekniken utveck
lade sig. Och bevisen härpå överflöda. Se till exempel 
dessa sandaler av papyms från det gamla Egypten eller 
dessa »Caliges», ett slags romers.ka halvstövlar, funna i 
Vindonissa, fön en romers,k stad, nu en by, Windisch, 
i Schweiz. Eller lägg märke till dessa medeltida »sna
belskor» med me, elle, mindLe långa spetsa, allt efter 
bärarens stånd och villkor. Modefantasierna under 1700-
och lS0D-talen visas i en serie mer eller mindre dår
aktiga modeller, väl värda besö],arens uppmärksamhet. 
Så se vi skor med omåttligt höga klackar och med siden
rosetter, som i minnet återkalla de eleganta damerna 
från »Ludwig den högt älskades» tid (På l70D-talet). 
Till slut se vi de små, läckra, broderade tofflorna. Inför 
dessa stumma vittnen om svunna epoker ertappar man 
sig lätt med att faUa i drömmar, man fantiserar ..... 

Längre f,arn se vi vidare broderade stövletter med 
koketta små,prydnader eller tandade langetter, sådana som 
parisiskorna buro på boulevarderna vid slutet av förra 
seklet. 

En sal är ägnad minnet av s,komodet i fjärran !länder. 
I glasmontrer äro på hyllorna skickligt ordnade mocka
siner från Indien; s,kinnklädda eskimåst,övlar; kinesiskor
nas små och graciösa tofflor; »babouches», ett slags le
vantinsk pampusch, samt hindu-sandaler med infattade 

.. 

stenar och täckta med ornament, som burits av furstar 
samt vidare and;ra slag av s.kor av slaviskt, arabiskt och 
afrikanskt \l["sprung. Denna monler saknar emellertid icke 
heller den helt poesi; här finner man nämligen bl. a. det 
par tofflor, sam Marianne von WiIlemer år 181.6 skänkte 
diktaren Goethe. På dessa ä, broderat namnet »Suleika», 
'givarinnans pseudonym. 

Man kan här också studera fotbeklädnaden under dess 
mest varie,.ande fo,mer och man bli, även påmind om 
den roll skon ha, spelat i måla,konsten, keiamiken och 
s.kulpturen. S:t Cr.ispin, skomakarnas skyddspatron, har 
häl fått en förträfflig plats i all sin rustika ilLärofrihet. 

Skon spelaL so.m bekant också en viss roll hos den 
vidskeplige, som bl. a.. tro" att det går galet, om man 
råkaL nysa, medan man tar på sig skorna, liksom ock 
att den, som har stulit sina skor, inte få, någon ro i 
graven. Bruka, man f. Ö. inte också säga, att knarr i 
skoma är ett tecken på att de ej ä,o betalda. 

Om skomUiseet :il Schoenenwerd hal gjort en strålande 
succe i sin genie, är det tack vare fackmännens goda 
sma,k, tack vare den goda jämvikten mellan kommersi
ella och konstnärliga hänsyn liksom ock tack Vale den. 
respekt för hantve,kstraditioner, på vilken familjen Bally 
alltid visat prov. Dessa vården ,espekteras också i denna 
familj lika högt i nuvarande SOID! i svunnen tid. 

Ove,s. av H. Julin Teckningar: Hugo Wetli, Genf. 

Under förra seklet, 

innan ännu några skofabriker fanns, levde en sko· 
makare vid namn Lindkvist. Bönderna lät garva sina 
hudar, och sedan gällde det att söka få hem skomakaren 
och göra fotbeklädnader av skinnet. Han hade mycket 
att göra »men får jag en gök minst tre gånger om 
da 'n, så kommer jag», brukade han svara. Därför fick 
han heta Göken, vilket han tyckte mycket illa om. 
En dag väntades han till en gård, där det fanns en 
6-årig pojke. Pojken varnades allvarligt för att säga 
något om Göken, så länge skomakaren var i huset. 
När nu denne sitter och arbetar, rusar pojken in och 
ropar: - Mamma, farbror Lindkvist sitter i den stora 
tallen och gall Då sa skomakaren: - Säg då till den 
andre farbror Lindkvist att kO!llma hit och göra färdigt, 
för nu går jag. 

MOBLER av välkänt fabrikat 

MJUKA MATTOR ill . m. Billigt och makrullt i goda kvaliteer 

Heribert Zarelius 
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SMÅSKOLELÄRARINNOR 

I GÅNGNA TIDERS KUMLA 
För våra små blir nog, kan man säga, den första 

skoldagen, mötet med l ä r a r i n n a n i småskolan, ock
så den första och betydelsefullaste kontakten med livet 
utanför hemmet. En viss sanning ligger kanske också i 
den gamle majorens ord, när han klappande sitt barn
barn - då detta lite' viktig återvände från sin första 
skoldag - yttrade: »Ja, nu, lilla Märta, får du inte en 
lugn dag i livet, förrän du blir pensionerad, de' kan ja' 
säja dej». Och hur mången mamma har inte känt den 
lilla sjuåringens tvärsäkra invändning: »Joho, för de' 
ha' f r ö ke n sagt», som den första lite' stickande attac
ken mot den dittills obestridda modersauktoriteten. 

Så nog är l ä r a r i n n a n en betydelsefull person. 
Vikten av ett gott och förtroendefullt förhållande mel
lan henne och barnen, mellan skola och hem, kan för
visso icke heller överskattas. I julbladet ha glädjande 
nog vid flera tillfällen lärarinnorna i Kumla fått vackra 
bevis på en tacksamhet, som långt efter skoltidens slut 
levat kvar j minnesgoda lärjungars hjärtan. 

På prosten Axel P. Falks 8o-årsdag, juldagen 1901, 
-överlämnade Kumla lärarkår genom C. F. Dreborg en 
tavla med porträtt av församlingens 18 lärare och lära
rinnor. »Som ett tack för att prosten städse varit som 
-en fader för dem, och för ajtt i llågon mån lägga i dagen 
.sin stora erkänsla och varma tillgifvenhet, ville nu lä
rarna och lärarinnorna, bildlikt talat, träda in i prost
.gården för att icke mera gå därifrån». Porträtten visade 
Q ordinarie och 2 extra lärare samt 10 lärarinnor. 

Kum1a Julblad presenterade 1939 de sex ord. lärarna 
under rubr. »En sextett lärat·d i prosten Falks Kumla», 
()ch nu har turen kommit till de tio lärarinnorna, av 
vilka fyra ännu leva. De sex lärarna ha alla gått ur 
tiden. Porträtten av lärarinnorna äro hämtade från den 
ovan nämnda tavlan, och uppgifterna om dem ha -
icke utan möda - samlats från skilda håll. 

Kristina (Kerstin) Andersson. 

Äldst bland de tio lärarinnorna var K r i s t i n a A n
<iersson. Hon var född 1851 , och kom till Kumla i 
början av I87o-talet. Ända tills hon 191 I avgick med 
pension, var hon knuten till småskolan i Brånsta. Vid 
sin avgång flyttade hon till Örebro, där hon köpt en 
liten fastighet. Ofta besökte hon sin kära lärarinnekam
rat från Kumla-tiden, Anna Dahlström i Hidinge. På 
den fridfulla kyrkogården där reddes också hennes sista 
vilorum 1928. 

En av »mamsell Kerstins» elever 1890, Otto Lind
fors, Örebro, har om sin lärarinna lämnat följande med
delanden: Kristina Andersson var en s'ärpräglad per
son, som lämnade så starka intryck åt sina elever, att 
dessa utan tvekan kunna säga: »Vi glömmer henne 
aldrig». Ej var hon lätt att förstå. Mellan henne och 
eleverna fanns också alltid ett bestämt avstånd. Älskad 
var hon knappast, mera respekterad, ja, fruktad, men 
beundrad tillika. Hon var utomordentligt skicklig i att 
undervisa och hade en betydande förmåga att göra äm
nena klara och rediga samt att läsa högt. Jag minns, hur 
jag beundrade hennes sätt att läsa ur Jesu barndoms bok, 
varmed hon kompletterade kristendoms lektionerna. Hon 
hade också krav på sina elever. Läxorna s k: u Il e läras. 
Det var inte för att bli roade, som vi gick i skolan. När 
det gällde att ge oss de kunskaper och färdigheter, som 
skolstadgan påbjöd - ja, åtskilligt däröver -, skydde 
»mamsellen» inga medel. Böner, befallningar, hårda ord 
och milda, aga och beröm, allt kom till användning. 
Kristina Andersson var djupt religiös, men hennes kris
tendom - åtminstone den, som kom fram i undervis
ningen - var tung och dyster, som den officiella 
lutherdomen då stundom kunde vara. Hon var intres
serad av Helgelseförbundets arbete, men dess ljusa och 
varma kristendom kom inte med i skolsalen. Tyvärr 
saknade hon humorns gudagåva. Men sällan träffar 
man någon människa med en sådan ansvars- och plikt
känsla. Hon betraktade tydligen en elevs misslyckande 
som sin egen olycka, ja, nära nog som en personlig 
förolämpning. Utanför skolsalen visade hon dock ofta 
ett ljusare sinnelag, och det hände inte så sällan, att 
»mamsell Kerstin» vid sina besök! i hemmen bjöd bar
nen på godsaker och lekte med dem. Kom då det på 
den tiden populära »räfspelet» fram, var lärarinnan inte 
sen att vara med och hävda sig. Inte delade hon ut sin 
vänskap till så många, men den, som gavs, var alltid av 
det äkta slaget. 

Hanna Gransten. 

Till lärarinna vid kyrkskolan valdes 1888 H a n n a 
G Ii a n s t e n, född 1864 i Skättorp, Hackvad. Fadern 
var musikfanjunkaren vid Nerikes regemente, Carl Wil
helm Gransten, modern var Anna Katarina Persdotter. 
Hanna hade håg för lärarinnekallet, genomgick se
minariet i örebro och var redan som I7-årig färdig som 
lärarinna. Efter ett vikariat i Lännäs fick hon plats i 
hemförsamlingens kyrkskola. I Hackvad stannade 

Förlovrll'ngs/ och vigselrirlgar 

A .-B. 

JULKLAPP AR i Guld, Silver och Nysilver, rikt urval 
Matsilver i flertal modeller. Väggur, Fickur och Arm
band ur. Gamla smycken och ringar omarbetas 
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Kristina Andersson 
1851-1928 

Hanna Gransten 
1864-1911 

Anna Dahlström 
1865-1937 

Tekla Ljungkrantz 
f. 1870 

Emma Fryksdahl 
1872-1927 

Hanna Gransten i sex år eller tills hon erhöll tjänsten 
i Kumla. Här verkade hon i sexton år till 1904, då hon 
gifte sig med skohandlaren Gustaf Jonsson, Eskilstuna, 
bördig från Kumla. 

För den kristliga verksamheten gjordt Hanna Gran
sten värdefulla insatser. Hon var ansvarskännande och 
förstod redan i unga år söndagsskolans stora betydelse 
för det uppväxande släktet. I hennes lilla röda »koja», 
'den s. k. Julinska stugan (nu riven), invid landsvägen 
över yxhultsbanan, samlades ofta söndagsskolans lärare 
till bön och gemensam förberedelse för lektionerna. Ett 
uppskattat arbete utförde hon också inom missionsför
samlingen och var tillika en hängiven blåbandist. 

Hanna Gransten var en lärarinna helt i prosten Falks 
anda. Ofta får man än i dag höra forna elever 
vitsorda hennes stora förmåga att fånga barnens upp
märksamhet, såväl i småskolan som i söndagsskolan. 
Så långt blev inte hennes jordeliv. Redan 19II gick hon 
ur tiden, 47 år gammal. 

Anna Dahlström. 

Även Hjortsberga skola fick ny lärarinna 1888. Det 
var A n n a D a h l s t r ö m, född i Adolf Fredriks för
samling i Stockholm 1865, som då valdes. När sedan 
Vesta småskola nyinrättades 1895, förflyttades hon dit. 
1907 lämnade Anna Dahlström lärarinnetjänsten och in
gick äktenskap med lantbrukaren Axel Andersson, Vesta. 
Han inköpte sedan en lantgård i Vintrosa och flyttade 
senare till Hidinge. »En mycket duglig pedagog, som 
med nit och aldrig svikande intresse skötte sitt kall», 
är ett av de många omdömena om Anna Dahlström. Hon 
var av allvarlig läggning med ett känsligt temperament. 
Om någon av barnen ej skötte sig ordentligt, blev hon 
lätt missnöjd. Bestraffningen bestod i regel i att »stå 
i skamvrån», »sitta kvar» eller i svåraste fall få smäll 
på fingrarna av frökens linjal. Visade hon åter den 
goda sidan, kunde hon vara mycket älskvärd. 

Anna Dahlström pluggade i sin.a elever inte bara vad 
skolstadgan föreskrev, utan var mycket mån om att 
också lära dem hur de skulle skicka sig utanför skolan. 

»Vid matbordet ska ni ta de minsta bitarna och fr~
föralIt vänta med att ta för er, tills de äldre tagit». En 
gång hade en av pojkarna uträttat ett ärende åt henne. 
Som belöning härför skulle han få gå in i hennes bostad 
och hämta ett äpple. På bordet låg emellertid två 
äpplen, ett stort vackert och ett mindre. Pojken ville 
gärna välja det stora granna äpplet, men kom ihåg lä
rarinnans ord och tog det mindre . Då om en stund lä
rarinnan kom ut från sin bostad, hade hon i handen 
det stora äpplet. »Här ska du få, för att du höll tillgodo 
med det minsta förut I» Pojkens beundran för aen snälla 
lärarinnan steg givetvis efter denna händelse. 

Mellan mamsell »Kerstin i Brånsta»' och »Anna j 

Vesta» rådde ett vackert vänskapsförhållande. Vecko
skiftena tillbringade de växelvis i Brånsta och Vesta. 
Anna D. stod också i djup tacksamhet till sin äldre 
kamrat, som f. ö. bekostat hennes utbildning. Deras 
vänskap blev också av det bestående slaget, ty även 
sedan de lämnat skolarbetet, uppehöllo de kontakt med 
varandra. Och på Hidinge kyrkogård ha de fått sitt 
sista vilorum sida vid sida. Anna Dahlström-Andersson 
avled 1937. 

Tekla Ljungkrantz. 

Tekla Ljungkrantz är född i Ystad 1870. Hon 
tog småskollärarinneexamen i Västerås 1897. Efter tjäns
ter i Söderhamn, St. Skedvi och Arboga kom hon 1901 
till Kumla skoldistrikt. De första sex och ett halvt åren 
läste hon i Hallsbergs missionshus, där Kumla hyrde 
lilla salen. Därefter kom hon till Hallsbergs västra 
skola, som då tillhörde Kumla. Från vårterminen 1917 
till sin avgång 1930 tjänstgjorde hon vid Hörsta skola. 
Tekla Ljungkrantz ägde som lärarinna i rikt mått egen
skaper, som ledde till framgångi i arbetet bland barnen, 
en stark kärlek till de unga och till skolarbetet, 
enastående energi, utomordentlig undervisnings skicklig
het och förmåga att hålla barnen till ordning och arbete. 
Punktlighet fordrade hon av sig själv, och hon 1edde 
även barnen härtill. Resultatet av hennes arbete kunde 
den, som vid examen eller eljest besökte hennes klass, 

Skrivställ, Ramar, Album, Skrivunderlägg, Reservoarpennor, 
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lIlaria Sveruson 
1872-1934 

Agda Nyqvist 
f . 1879 

.4nna Hallin 
f. 1880 

Bertha Källander 
f. 1880 

Ester Bergholm 
1881-1947 

lätt märka i barnens kunskaper och färdigheter. Sär
skilt stod deras välskrivning på en sådan höjd, att man 
hade skäl att förvånas. Förvisso bära alla de, som fått 
sin första skoluppfostran av fröken Ljungkrantz, med 
genom livet varaktiga intryck av hennes starka person
lighet. 

Vid sin avgång tilldelades fröken Ljungkrantz på 
folkskolestyrelsens förslag Kungl. Pa triotiska Sällska
pets guldmedalj för långvarig och trogen tjänst. Fröken 
Ljungkrant z bor nu i Ruda' i Småland. 

Emma Fryksdahl. 

E m m a F r y k s d a h l, född vid Brevens bruk i 
Asker 1872, tog småskollärarinneexamen i Örebro 1889, 
t jänstgjorde sedan i en mindre folkskola i Gryt, Öster
götland, i tre å r och t illträdde småskollärarinnetjänst 
i H örsta i Kumla 1893 och a vgick 1923. Det var säker
ligen inte lätt för en 17- l 8 å rs flicka att sköta det 
krävande arbetet å den först nämnda platsen. Lönen 
var också så li t en, att hon för att kunna resa hem under 
ferierna måste leva inte bara enkelt utan till och med 
på gränsen till svält. Hon hade ej ens råd att äta så 
mycket potatis hon behövde, utan fick ransonera. Skol
sal och bostad voro dragiga och kalla, och hon ådrog 
sig en besvärande reumatisk åkomma, som senare så 
fö rvärrades, att hon alltid m åste använda kryckor. 

I H örsta skola utförde fröken Fryksdahl ett beröm
värt arbete . Under 10 år hade hon båda småskolekla.s
serna . Barnantalet var så stort, att det ibland var omöj
ligt att packa in alla i salen. De mest begåvade fingo 
då flytta upp i folkskolan efter endast ett år i småsko
lan. Från 1903 delades emeller tid småskolan i Hörsta på 
två lärarinnor. En lärosal iordningställdes i ena ändan 
av vindsvåningen. I den motsatta hade fröken Fryksdahl 
sin bostad. Det var helt visst inte så t revligt alla 
gånger med gemensam uppgång och farstu för skola 
och bostad, men en fördel var ju, a t t den värkbrutna 
lärarinnan slapp att gå i trappan, då hon skulle t ill sitt 
arbete. 

Da/ner/las 

Emma Fryksdahl var en mycket dugande lärarinna 
med stor unden risningsskicklighet och förmåga att få 
barnen till a rbete . Man förvånades över barnens kun
nighet, särskilt i räkning och läsning. Att se deras 
aktivite t under en lektion i huvudräkning, var en sann 
fröjd . Genom sin pliktuppfyllelse och sitt levande in
t resse fö r barn och skola var Emma Fryksdahl en god 
representant för en nu gången lärargeneration. Genom 
det stora tålamod, varmed hon många, många år bar sin 
sjukdom och utförde sitt arbete, stod hon som en före
bild i viljekraft och seg uthållighet. Hon tog också liv
lig del i den religiösa verksamheten. 

E fter sin avgång flyttade hon till en av henne inköpt 
lägenhet i Ekeby, Kumla. D är vårdades hon av sin sys
ter Hanna, som stått henne bi under många år i Hörsta 
och gjort det möjlig t för henne at t sköta sitt arbete .• 
E mma Fryksdahl dog 1927 och ligger begraven på 
Kumla kyrkogård. 

M.aria (Maja) S vensson. 

. M a r i a S ven s s o n var örebroflicka, född 1872. Sin 
första anställning i Kumla hade hon vid Väst ra skolan 
i Hallsberg, som då tillhörde Kumla skoldis t rikt. Seder
mera förflyttades hon t ill Fylsta skola. 

Det råder intet tvivel om, att hon valt en passande 
levnadsbana. Man. behövde blott lyssna till henne en 
examensdag för att falla i beundran för hennes sätt att 
»ta barnen». Även när hon var sträng, visade hon nå
got av sit t hjärtas godhet. Hennes djupa religiositet be
tydde också mycket för de unga telningar, som hon gaV' 
en första vägkost. Om någon älskade sin skola, var 
det Maria Svensson. Det torde inte vara för mycket 
sagt , att hennes största sorg i livet ~ar, att hon efter 
uppnådd pensionsålder nödgades lämna den kära småsko
lan i Fylsta. Hur längtade hon in te åter till de kära 
småttingarna, till skolsalen, till kamraterna. Och ändå 
tycktes hon så sliten, när pensionsdagen var inne. Den 
medalj, Kungl. Patriotiska Sällskapet genom skolsty-
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Gamla kyrkskolan 
Sk<oLan låg framf.ör nuv. kyrkskolan. Övre vån. lårarebostad 

(Teckn. efler beskrivning av J. NorIander) 

relsen förärade henne, var nog föga välkommen. Ett par 
ars anstånd för henne med avgången från sko.]an hade 
varit ett budskap, som skulle ha skänkt den nitiska 
lärarinnan större glädje. Hon åldrades hastigt och efter 
blott två år avled hon den 14 nov. I934 på Hultafors 
badsanatorium. Liksom så många av hennes kamrater, 
vilar hon på Kumla kyrkogård. 

Hennes elev I929- I930, Kerstin Helander, har läm
nat följande minneso·rd av sin lärarinna: »Säkert var ·det 
med stor bävan jag gick till min första skoldag, allra 
helst som jag ägde en inte ringa portion av blyghet. 
Skolan och »fröken», som jag nu skulle stifta bekant
skap med, var de två stora auktoriteterna. Hädanefter 
var det de, som för en lång följd av år skulle ha 
hand om min fostran . Men då var det ändå en 
stor trygghet mitt i all osäkerheten, detta, att den 
»fröken», som jag nu skulle få, en gång hade varit 
också min mammas »fröken». Än i dag kan jag 
utan svårighet ur mitt minn:e framkalla bilden av min 
småskollärarinna Maja Svensson. Jag ser detta livliga 
ansikte, så ofta upplyst av ett varmt leende, de strå
lande blå ögonen och hårburret kring pannan. Sådan 
minns jag henne. Vad pedagogen Maja Svensson be
träffar, har jag inte samma klara minne. Men med den 
mångåriga erfarenhet och det goda handlag hon ägde, 
var hon väl skickad för sitt lärarinnekall. Som repre
sentant för den gamla stammen höll hon fast vid de 
gängse undervisn,ingsmetoderna och ville inte gärna in
föra några nymodigheter. Bäst minns jag dock männi
skan Maja Svensson, hon som ur så många barnahänder 
fått mottaga vårens första blommor, blåsipporna ocb 
vitsipporna, som lyste från katedern varje vår. Det 
gjorde så gott i de små barnahjärtana att se, hur in,ner
ligt glad deras »fröken» blev över den lilla gåvan. En 
sådan uppriktig glädje kan endast komn'la från en god 
människa, och Maja Svensson var en god människa. 

Agda Nyqvist. 

Den I augusti I900 inrättades en småskola i Abytorp. 
Lokal förhyrdes i bönhuset Betania och till lärarinna 
valdes A g d a N y q v i s t, född i Örebro I879. Sin utbild
ning hade hon fått vid småskoleseminariet i hemstaden. 
D en första lärarinnetjänsten var ett vikariat I897 vid 
Marsjö småskola i Västra Vingåker. Samma år blev 
hon lärarinna vid mindre folkskolan i Stensäter i 
Lerbäcks socken och stannade där till I 900, då 
hon erhöll den nyinrättade tJansten vid Abytorps 
småskola. Redan terminen därpå utsågs hon till Aman
da Petterssons efterträdare vid Byrsta småskola. Där 
fanns också en flickskola med ett 30-tal elever. Det 
blev en extra inkomst för lärarinnan, som väl behövde 
ett litet tillskott till den magra avlöningen . »Minns 
du», skrev för några år sedan en av hennes kamrater, 
»hur glada vi vo·ro, när vi gick till Lars Pärsson i Black
sta o·ch fick våra 87 :50, som vi skulle leva på i 3 måna
der». Det var allt som allt avlöningen för ett kvartal. 

Minnesgoda elever framhålla, att Agda Nyqvist var 
en synnerligen begåvad och skicklig lärarinna, som vis
s.erligen kunde vara sträng men inte mer än som behöv
des för att upprätthålla god ordning. Och den konsten 
lyckades hon bra med. Höstterminen I908 lämnade hon 
skolarbetet och ingick året därpå äktenskap med lägen
hetsägaren Joh. E. Acrantz, Aby, Kumla. Inom Byrsta 
blåbandsförening och missionsförsamling har fru Acrantz 
nedlagt ett synnerligen intresserat arbete under ett 40-
tal år och räknas alltjämt till de mera aktiva medlem
·marna. 

Anna H u/fin. 

Till ordinarie lärarinna vid Kumla kyrkskola valdes 
I90 I Anna Hultin, född i Västerås 1880 och ut
examinerad från seminariet i Örebro. Barnantalet vid 
kyrkskolan var denna tid så stort, att småskolan måste 
uppdelas i t vå avdelningar. I den ena undervisade Hanna 
Granst.en, i den andra Anna Hultin. Skolan låg först 
i en numera riven t våvåningsbyggnad, framför nuvarande 
kyrkskolan. På andra våningen hade kantorn och folk
skolläraren C. F. Dreborg sin bostad. Sedan den nya 
kyrkskolan blev färdig I90I, flyttades den ena av små
skoleklasserna till församlingssalen, söder om kyrkan. 

Redan innan Fylsta skola var fullt färdig I902, för
flyttades Anna Hultin dit för att leda undervisningen 
i de t vå småskoleklasserna. Hon var således den första 
lärarinnan i Kumla municipalsamhälle. Skolan låg då 
visserligen utanför samhället, men räknades som dess 
skola och blev jämte intilliggande områden snart inkor
porerad. »Skolvägen var under mina första lärarinneår 
i Fylsta skola endast en liten stig, som från järnvägen 
·slingrade sig till skolan, vilken låg ensam i björkskogen, 
fjärran från den egentliga bebyggelsen», berättar fru 
H ultin-Ericsson, som sedan I 9 I 2 är gift med handlanden 
·Frans Ericsson, Kumla. Barnen trivdes bra i den nya 
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Brdnsta gamla skola 

skolan och med sin lärarinna, »som vi nog tyckte var 
sträng ibland, men det behövdes sannerligen för att 
få oss att vara läraktiga och uppmärksamma», säger en 
av eleverna från 1905. Efter sitt giftermål lämnade fru 
Ericsson lärarinnetjänsten. 

Bertha Kä//ander. 

I icke mindre än 40 år tjänstgjorde B e r t h a K ä I
l a n d e r vid Mossby småskola. Hon föddes i :Asklanda 
Älvsborgs län, 1880. Båda föräldrarna voro lärare, och 
det var i hemmet hon fick den första grundläggande 
undervisningen. Från Borås seminarium utexaminerades 
hon 1899. Första platsen blev i en sexklassig skola i 
Valö, Uppland. Härom berättar hon själv: På första 
dagens upprop fann jag, att eleverna i sjätte klassen 
voro större i växten än jag själv. Journalen upplyste 
om att en av dessa var »mycket elak», Jag beslöt genast 
att avfordra honom ett löfte om att bättra sig, så att 
jag kunde stryka anmärkningen. Han lovade detta och 
höll det också med resultat, att även de andra kamra,
tema iakttog ett mönstergillt uppträdande. Från Valö 
flyttade Bertha Källander till Seglora och Kvinnerstads 
skolor i hemlänet. 1901 blev hon kumlabo som inne
havare av den lediga tjänsten vid Mossby småskola. Vid 
sin avgång 1940 tilldelades hon Kungl. Patriotiska Säll
skapets stora guldmedalj. 

Av eleverna vitsordas hon som en bra och respekt
ingivande lärarinna, energisk och tålmodig. Hon syntes 
vara särskilt intresserad av att med sina elever göra 
exkursioner på olika platser och företog årligen sådana 
här och var i länet. Under en tid var hon verksam 
godtemplare och tillhörde logen »Hvarandras Hjälp» 
i Yxhult. Under Mossbytiden ingick hon äktenskap med 
gruvägaren Brydolf Österberg, Röseholm, Kumla. Efter 
uppnådd pensionsålder flyttade hon med sin make till 
Göteborg. 

Ester Bergho/m. 

Yngst i raden av de tio var lärarinnan i Abytorp, 
Ester Bergholm. Hon var född i Jönköping 1881 
och fick sin utbildning vid seminariet i Elksjö. I Abytorp 
efterträdde hon 1901 ovan nämnda Agda Nyqvist, 
som fått förflyttning till Byrsta. Undervisningen var, 
som nämnts, förlagd till »Berania». Barnen i de båda 
klasserna - i allmänhet tillsammans 30 - voro från 
Långgälla, Stene och Abytorp. Ester Bergholm stan
nade i Abytorp t. o. m. vårterminen 1906. I aug. samma 
år ingick hon äktenskap med kantor David Ståhlberg, 
Svanhals. 1910 flyttade makarna till Bankeryd vid Jön
köping. Under åren 1917-1941 hade fru Ståhlberg lära
rinnetjänst vid Bankeryds skola. Liksom sin make pen
sionerades hon sistnämnda året. 

Ester Bergholm lär ha varit synnerligen populär 
i Abytorp. Med förtjusning talar hennes gamla elever 
än i dag om sin duktiga lärarinna, »som var så rax, 
så vi kunde inte låta bli att gå och möta henne på 
morgnarna, ty vi längtade efter att få se henne». Hon 
hade sitt föräldrahem i Abytorp, där fadern, P. E. Berg
holm, bedrev speceri- och diverseaffär i den lokal, som 
numera innehaves av Gunnar Gylin. Liksom sin samtida 
kamrat Hanna Gransten, var Ester Bergholm mycket 
verksam inom söndagsskolarbetet. 

Det skall bli redaktionen kärt att i nästa års jul
blad bereda plats för en intressant och fyllig samling 
av »Minnen och intryck från Kumla-Abytorp 1901-1906»; 
som fru Bergholm-Ståhlberg skrev 10 dagar före sitt 
frånfälle den l maj 1947. 

* * * 
Den första lärarinnan vid Hjortsberga småskola (i 

baptistkapellet ) var A n n a H e l l b e r g. Hennes liv 
var märkt av sjukdom och lidande. Trots detta var hon 
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Nuvarande kyrkskolan 

uppförd 1901 

själva glädjen och förnöjsamheten och vittnade ofta om, 
att »glädjen är en ros, som ständigt blommar». I mångt 
och mycket var hon ett föredöme och ägde en säll
synt förmåga att skänka andra lidande hopp och tröst. 
Som lärarinna har hon det vackra eftermälet: »Hon kun
de den konst, som få förstå, att vara mild men stark 
ändå». 

Före Bertha Källander undervisade M a r i a P e t
t e r s s on i Mossby skola åren 1898-190I. Efter dia
konissutbildning utgick hon senare som missionär inom 
Svenska kyrkan. 

Enligt uppgift skulle H i l d a J o h a n s s o n från 
Kapptorp, Ekeby socken, redan på 188o-talet anställts 
som lärarinna i en ambulerande småskola i Rala . Denna 
flyttades senare till missionshuset i Granby, där Hilda 
Johansson uppehöll tjänsten till 1915, då hon antogs 
som Helgelseförbundets missionär i Zulu, där hon allt
jämt verkar. 

Aren 1895-1900 innehades lärarinnetjänsten i Byrsta 
av A rn a n d a P e t t e r s s o n från Kumla. Hon ställde 
bl. a. om, att skoltomten försattes i ett värdigare skick 
o<:h anlade även en fruktträdgård. Till skolroten hörde 
förutom byarna omkring Byrsta även Långgälla, Stene 
och Abytorp. Ja, även föräldrar i en del byar i iHardemo 
sände sina barn till Byrstaskolan. Härigenom blev barn
antalet för stort, varför skolrådet inrättade den förut 
nämnda småskolan vid Abytorp. Amanda Petterssons 
lärarinnetid upphörde vid sekelskiftet, då hon gifte 
sig med godsägaren Gustaf Larsson, Skoftesta, Kräk
linge, bördig från Kumla och avliden 1946. 

Efter Hanna Gransten valdes 1904 H u l d a H e d-

RiJrlednirlgsentrepren(5r 

b e r g från Uppsala till lärarinna vid kyrkskolan. Vid 
valet yt trade pastor Johannes Falk, att det vore mångas 
önskan att få en lärarinna, som kunde sjunga. Det kun
de Hulda Hedberg, men vad bättre var, hon skötte 
också sin undervisning med glans. Hon var med i kyr
kokören under Adolf And[(~ns tid, då sång- och musik
livet hade sin största framgång i Kumla församling. 
T yvärr fick hon ej ägna så många år åt sången. En hals
sjukdom, som ledde till heshet, var under ett par år
tionden ganska prövande. En annan allvarlig sjukdom, 
släckte till sist livslågan 1934. Hon var då 49 år gam
mal. Sedan 1916 hade hon varit verksam vid Västra 
skolan i Hallsberg. 

Nästan samtidigt med Hulda Hedberg anställdes li
kaledes vid kyrkskolan B e r t a K a r l s s o n från KarI
skoga. Hennes tjänstgöring där varade t ill något år 
före pensionsåldern, då hon nödgades avgå på grund 
av ådragen ohälsa, åtminstone till en del beroende på 
den dragiga skolsalen. Även hon tillerkändes Kungl. 
Patriotiska Sällskapets guldmedalj. 

I Hörsta småskola tjänstgjorde åren 1904-19°6 H i 1-
m a H u l t g r e n från Hult, Småland. H on erhöll 1907 
förflyttning till Fylsta skola, som hon lämnade 1916. 
Hilma Hultgren ingick 191 5 giftermål med lantbrukaren 
K. J. Karlsson, Hörsta. 

Samtidigt med Emma Fryksdahl unde rvisade A n n a 
Ven n e r l ö v från Stockaryd, Småland, i Hörsta små
skola åren 1907-1916. Sistnämnda år lämnade hon 
skolarbetet, då hon ingick äktenskap med målaremästa
ren Henning Borg, Ekeby. 

N. H. 

A. Ahlstrand U tför Värme-, Vatten- och Avloppsledningar, VC- och 
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&melie Welin 
» Länsmans[rua» 

Av Anna Persson, Odensbacken 

Länsmansfrua, ja, så kallades hon av folk i allmän
het, den lilla damen, som alla kumlabor kände, och som 
jag här skall försöka teckna några små drag av. 

Liten var hon men ganska kraftig, med en trippande 
gång och med band och flor vippande av farten. Hon 
hörde nämligen till dem, som mestadels ha bråttom, 
men hon kom nästan alltid försent. En gång kom hon 
i sista stund till stationen och hoppade upp på tåg~t, 
just som detta satte i gång. Hon fick dock inte upp: 
grinden till vagnen, utan stod där på trappsteget och 
höll sig fast. Lyckligtvis fick någon se henne. »Stinsen» 
gav stoppsignal, och så fick hon hjälp att komma upP' 
o,rden tligt. 

Vi, några kumlafamiljer, gick på den tiden ofta till 
varandra på små kafferep: i all enkelhet. En gång dök 
fru Welin oförmodat in mitt i ett sådant. Då sade 
värdinnan till henne: »Ja, när jag har sådana här små 
kaffebjudningar, säger jag inte till Emelie, för då kom
mer Emelie, när de andra gästerna är färdiga att gå. 
Men nu är Emelie välkommen i alla fall». Och fru 
Welin tog inte illa upp utan lät sig kaffet väl smaka . 

Fru Welin var en sällskapsmänniska, glad och gäst
fri. Fastän det kanske inte alltid blev som hon tänkt 
sig på hennes bjudningar. Men roliga var dom. Och 
vi, som var unga då, var tacksamma mot henne. Där 
i länsmansgården hade vi roligt mer än en gång. Jag 
minns med nöje, hur vi många valborgsmässoaftnar gick 
till vKumla högar för att räkna de eldar, vi kunde se 
därifrån. Då sade vi i förbifarten alltid till hos Welins 
och tog Elsa, dottern, med oss. Och på hemvägen 
följde vi med henne in igen. Då hade tant Emelie alltid 
ett kaffebord i ordning för oss . 

Likaså uppvaktade vi regelbundet länsmansgården 
den 23 maj, Elsas födelsedag. Vi tyckte alla om Elsa. 
Hon var så lugn, mjuk och vänlig till sättet. Blev 
vid sådana tillfällen skrattsalvorna alltför högljudda, 
kom »kommissarien» gärna in och nickade och skrattade 
litet överseende åt oss och vårt skämt. Annars satt 
han mest på sitt kontor och skrev. 

Fru Wdin kändes lätt igen bland mängden genom 
sin kärlek till band och spetsar, som hon ibland satte 

KronolänsmCMlnen Kumla Anders Welin 

med 1m och dotter 1911 

på sig i överflöd. Kvinnlig var hon också så till vida, 
att hon ville verka ung och aldrig ville att nagon skulle 
få reda på hennes ålder. När hennes vänner trodde 
att hon började närma sig »de femtio», bad en av dem 
prästen att se efter i kyrkboken, när den stora dagen 
var inne. Fru Welin var också en flitig brevskriverska 
och var känd för sin vårdade och vackra handstil. 
Lika hemmastadd som vid skrivbordet kände hon sig 
vid pianot. Hon vår nämligen mycket musikalisk. 
Kanske inte så utomordentligt skicklig i pianospelning 
men desto skickligare att ackompanjera, helst dock 
utan noter. I Kumla har alltid idkats ett flitigt musik
liv. Och det föll på den tiden ofta på fru Welins lott 
att ackompanjera sångarna, till dess Adolf Andren i 
senare år kom och övertog den uppgiften. Där hade 
fru Welin mött sin överman. 

När någon ny sångare skulle sjunga eller det gällde 
någon ny sång fru W. ej hört förut, var det roligt att se 
på henne. Hon lade då huvudet på sned och såg på den, 
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Länsmansgården 

som skulle sjunga och sa: »Tona litet får jag höra!» 
Man riktigt såg, hur hon lyssnade med hela sin själ 
till tonerna, som då kom, och så slog hon an ett par 
ackord och frågade om det var bra. Och när de så 
kom igång, blev det inte bara ockord och taktmarkering 
på enklare ackompanjetörers vis, utan hon kom med 
vackra treklanger eller drillar, allt eftersom det passade 
för sången eller visan ifråga. Hon spelade också bra 
dansmusik. Det var något taktfast och kraftigt över 
den, så olikt henne för övrigt . Såg man inte, vem som 
satt vid pianot, kunde man gott tro att det var en herre 
som med kraftigt anslag trakterade tangenterna. 

Något av de första åren på 1900-talet spelade vi -
några ungdomar från Kumla och Hallsberg - en teater
pjäs, »Det stora mågakriget» av Nanna Wallensteen . 
Lokalerna voro godtemplarsalen i Yxhult och stora 
hotellsalongen i Hallsberg. Inom parentes sagt fingo 
vi inte så lite' beröm för våra prestationer. Tant Welin 
hjälpte glatt och villigt till med musiken. Ett par av 
ungdomarna skulle nämligen sjunga och så avslutades 
pjäsen med Vingåkersdansen. Den dansades av frök
narna Agnes Fosselius och Elsa Welin och av ingeniör 
Nils Karlströmer, en anförvant till fru W. De ungdomar, 
som sjöng, var Agnes Fosselius och apotekaren Herman 
Palme. De t vå lärde känna varandra . genom den pjäsen, 

i vilken de spelade mot varandra. Av leken blev allvar. 
De gifte sig några år senare. 

Tyvärr drabbades fru Welin under sina sista år i 
Kumla aven sjukdom, som stundom kunde vara rätt 
prövande för hennes närmaste. När dottern Elsa gick 
ur tiden, inte stort mer än 40-årig, sörjde fru W. mycket 
och när sedan kommissarien år 1933 slutade sina dagar, 
blev sorgen och ensamJ:l.etskänslan än större och bittrare. 

Sista gången jag hälsade på den gamla, gjorde det 
mig mycket ont om henne. Hon gick då ensam i den 
stora och rymliga länsmansgården. Genom sin origina
litet gjorde hon det svårt för en främling att stanna: 
hos henne. Denna sista gång tog tant Emelie mitt om 
mig och grät så bittert, medan hon sade: »Du är inte 
ensam du, men det är jag». 

Senare togo vänner och bekan'ta hand om den 
gamla och ordnade så att plats bereddes henne- på ett 
vård- o.ch vilohem i Örebro, där hon fick god vård 
till sin död år 1939. 

Emelie Welin var trots sina många egenheter en 
god och glad människa, som ville alla väl, och hon var 
omtyckt av de flesta . Hon spelade också en rätt stor 
roll i sin tids sällskapsliv i Kumla. På henne kan gott 
tillämpas de bekanta ord, som Runeberg skrev om en 
annan kraftig och originell kvinna: »Och något tålde hon 
skrattas åt, men mera hedras ändå». 

Tillsammans med sin make och dotter har hon fått 
sitt sista vilorum på en vacker plats sydost om Kumla 
kyrka. 

SpökJena på kyrkogården. 

En lördagskväll ett par år före sekelskiftet var 
lärarinnan Hanna Gransten på bjudning hos vännerna 
Agda och Gustaf Andersson- i Haga vid Odengatan. 
Det var sent och det var mörkt, när Halma G. skulle 
gå hem. Hennes väninna ordnade sa att en av affärens 
anställda ledsagade lärarinnan till hennes lilla stuga i 
Kumla by. Det dröjde inte så länge, förrän de båda 
snart återkommo, halvt ihjälskrämda. De omtalade, "att 
när de närmat sig kyrkogården hade de sett fullt med 
spöken på kyrkogårde n. Hanna G. försäkrade, att hon 
för allt i världen inte vågade ta sig hem utan bad sin 
kära Agda om logi för natten, vilket hon gärna be
viljade. När kyrkovaktmästare Blomkvist morgonen där
på kom till kyrkan, såg han genast vilken förödelse 
spökena ställt till på kyrkogården. Han fick i hast upp
båda byamännen i Kumla by, vilka med förenade krafter 
skyndade att i görligaste mån iordningsställa gravarna, 
innan gudstjänstbesökarna anlände. Det visade sig sedan, 
att ett 1 s-tal grisar från ålderdomshemmets svingård, 
som då låg norr om kyrkogården, agerat spöken och 
bl. a. hållit på att skrämma ihjäl lärarinnan och hennes 
kavaljer. 

För hela familjen 
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150:99 startkapital 

Johan Behrn berätlartagen 
Foto , D. N. 

För åtskilliga både kumlingar och andra torde namnet Johan 
Behrn helt enkelt vara ett begrepp, men långt ifrån alla lär 
känna till att den riksbekante storbyggmästaren och indust ri
ledaren i Örebro är kumlabo av födseln . Ja, till yttermera visso 
kan det sägas, att den titel, storbyggmästare, som g jort Johan 
Behrn mest känd, endast är tillkommen genom tillfälligheternas 
spel. Av egen drift så att säga är Johan Behrn nämligen sko

makare .... 

Det är både svårt och lät t a tt komma till tals med 
Johan Behrn i hans kontorsbyggnad Trädgårdsgatan 3 i 
Örebro. Svårt är det därför att hans tid är starkt upp
tagen, och lätt är det därför att den jäktade företags
ledaren inte alls knusslar med minuterna, när man väl 
blivit insläppt i chefskontoret. Kumla Julblads med
arbetare hade därför inga större svårigheter att få 
en intervju, sedan ett par tidigare årgångar av Julbladet 
och ett par telefonsamtal luckrat upp marken. »Jag 
t räffas alltid», sade byggdirektören helt lakoniskt, och 
det var bara att fresta lyckan. 

De t hölls ideliga konferenser, både personliga och 
telefonledes, under den timme jag samtalade med f. d. 
kurnlingen, och på hans stora jalusiskrivbord hopade siO' 

• I:> 

expeditionssedlarna, men det generade inte. Johan 
Behrn tog gång på gång upp den avbrutna tråden, be
rättade enkelt och utan omsvep om sina strävsamma 
och sina framgångsrika år och besvarade lika väl
villigt de mest inkvisitoriska frågor, som t. ex. hur 
man vinner framgång och annat i den stilen. 

En dag i början av september 1879, 

närmare bestämt den 9, föddes - för att nu ta det 
hela kronologiskt - en son till lantbrukaren Johan 
Larsson i Vesta, Kumla. Den sonen fick i 'dopet namnet 
Johan. Om detta skedde på grund av att Johannes, 
som namnet väl närmast härleder sig ur, betyder »guda
gåva» är inte känt, menJ i V'arje fall var det faderns ivriga 

åstundan, att sonen Johan skulle stanna vid gården 
och ta den i arv. 

Johan själv hade dock redan i tidiga år en annan 
uppfat tning, och .han sticker inte under stol med att 
hans uppfattning visat sig vara den rätta. Hur skulle 
de t ha blivit , säger han, om jag stannat vid gården 
och blivit bonde! 

Vid 15 års ålder blev stugan honom för trång, 000 
som många andra a v 'den tidens ynglingar sökte han 
sig till partiskomake riet, och han berättar själv; 

»Det var hos Karl Johan Andersson, en bror till 
A. G. Andersson, jag började som lärling 1894. Verk
staden, som var belägen, i närheten av Yxhults-vägskälet, 
räknades bland de större i den tidens Kumla. Där fick 
jag under ett par år lära grundern,a i handskomakeriet 
och göra mig hemmastadd i yrket. All tillverkning 
skedde för hand, och det var mest st övlar och rand
sydda herrkängor som framställdes. 

Arbetet betalades med l krona paret, och i genom
snitt hann man med att tillverka ett par om dagen. 
Fem var arbetsdagarna, ty på lördagen skulle gesällern,a 
ha fritt för att fara in till Örebro och supa sig fulla. 

Det var typiska skomakargesäller hos Karl Johan 
Andersson, säger Johan Behrn och mixtrar begrundande 
med locket till sin lilla silverdosa. Ofta hände det att 
de gick landsvägen till Stockholm, och jag minns än 
hur de om en av de sex sjöng 

Sakta glider Brobäck genom tunne1n ... . 

Paul Johanssons Handskfabrik 
Tele/on 73073 

"» Buffel » -handsken l> Bj örn l> - handsken 

Tillverkning av alla slags Arbetshandskar 
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Jo]wn Behrns föräldrahem i Vesla 
(Nu\". ägare lantbr. Ivar Persson ) 

Vi lärlingar fick aldrig vara med om dessa marscher, 
men däremot fick vi stryk i alla sammanhang, och att 
försvara sig mot övermakten var inte att tänka på. 

Jag minns också gesällen Skånska Pelle, som sedan 
dog i lungsot. Det förvånar mig än i dag att det gick 
som det gick med min hälsa, eftersom han bebodde 
den översta och jag den nedersta sängen - ty vanorna i 
logementet var inte alltid de finaste ... » 

Efter lärlings- och hundåren i Kumla 

flyttade Johan Behrn till Alm i Hallsberg för att 
tillbringa ytterligare två år inom skomakarfacket. Här 
var inte villkoren mycket bättre. Arbetst iden sträckte 
sig från 6- 7 på morgnarna till 10-112 I I på kvällarna, 
och måltiderna var under av enkelhet. Sill och potatis 
och ibland gröt fick man till frukost och potatis och 
sill och någon soppa \'ankades det till middag. 

r896 var turen kommen till Örebro, ty det året in
trädde Johan Behrn som biträde och skomaka;re i far
broderns, Anders Larssons, skoaffär vid Järntorget. Han 
blev biträde med 4 kronor i veckan i avlöning och 
med extraförtjänst för utförda halvsulningar. 

»Det var ocksa vid denna tid maskinsydda skor 
började komma i marknaden. Yi hade förbindelse med 
en firma i Erfurt. Den tillverkade ett slags raka skor 
med gula streck - jag minns dem mycket väl - och~ 
för dem fick vi betala 5 kronor paret, medan vi tog 
5: 50 i utförsäljning. 

Dessutom började sl'enska fabriker komma i gång. 
Bland de första vill jag minnas att Örnen var . Den 
började i gamla tändsticksfabriken. Och vidare till
yerkade Fries och Palmborg skor för Carlsson & Aqvist. 

Även Marks Skofabrik torde ha tillkommit 
1894-96.» 

St~rtkapital med 150: 99. 

de åren, 

Johan Behrn var tydligen ingen dålig skolagare, och 
inte heller måtte han saknat sinne för affärer, ty när 
han 1898 flyttade tillbaka till Kumla, nu för att starta 
egen rörelse, hade han lyckats spara undan ISO kronor 
och 99 öre, som fanns insatta på Örebro folkbank. De 
pengarna gick inte att få ut av lönen på 4 kronor pr 
vecka, men eftersom skolagningen betalades särskilt, 
ägnade sig den företagsamme ynglingen med förkärlek 
däråt och arbetade i sådan takt, att han redan tva år 
efter inträdet i firman hade 150 riksdaler på banken. 

Det var det kapitalet, som bildade grunden i den 
imponerande affärsbyggnad, som Johan Behrn hunnit 
resa åt sig och samhället under årens lopp. Han tog 
ut de jämna kronorna, medan de 99 örena fick stå 
b-ar - och står .så än! 

- Jag har låtit dem stå kvar av kuriositetsskäl, 
säger han själv, och det är inte utan att de fasta an~ 
letsdragen, som annars inte förändrar sig nämnvärt 
under det han berättar, får en och annan mjukare linje. 
Han ler vid minnet. 

Den egna rörelse han startade i Kumla var gil'etvis 
ett skoföretag och t illverkningen var mest inriktad på 
pliggade resårskor. Av någon anledning ville dock inte 
yerket lyckas, och medan tid var flyttade Johan Behrn 
tillbaka till det större grannsamhället, där han slog 
sig ner i sjäh'a Kungsstugan på Järntorget - numera 
som minnesmärke placerad på Stora Holmen. »Inte var 
det någon, som ansåg den stugan för märklig på den 
tiden och det kan hända att vi inte gick särskilt väl åt 
den, när vi spikade upp våra hyllor för läder och skor. 
Det var nämligen i den grossiströrelse, som drevs av 
bröderna August och Erik Andersson - bröder till A. 
G. Andersson - jag var engagerad ett halvt år. För
säljningen gällde hUl'udsakligen Stockholm, där Grön
stedt och Malmström köpte upp partierna.» 

Hade skotillverkningen under några år mot slutet 
av I800-talet haft vind i seglen, blev det plötsligt stopp 
just vid sekelskiftet, då en allvarlig depression satte in 
och förorsakade krasch både här och där. På denna 
nedgångsperiod följde ett nytt uppsving och då var 
Johan Behrn mer än någonsin med på noterna. 

1904 satte han upp fabrik! i Örebro för tillverkning 
av ovanläder, och 1909 ansåg han tiden mogen att 
starta ett företag som ombesörjde alla tempon i sko
tillverkningen. Detta hade nämligen inte varit vanligt 
förut. Den nya fabriken inrymdes i Köpmangatan 21, 
där den behmska skoproduktionen fortsatte till 191 5. 

Det året tog den ännu unge, framsynte skofabrikanten 
ett nytt stort steg och uppförde Svensk skoindustris 
moderna betongbyggnad i Almby. »Tio år senare var 
emellertid Kooperativa Förbundet ute med planer på 
skofabriksbygge i Örebro, vilket dock de redan existe-

A.-B. OLSSON & ROSENS SKOFABRIK 
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rande företagen satte sig emot. Då övertalade KF med 
landshövdingens hjälp mig att sälja. Eftersom jag var 
yngst bland företagarna, ansåg han att jag borde kunna 
ägna mig åt något annat.» 

Från skor till byggen - och åter till läder. 

Detta var alltså orsaken till - och 1925 skedde det 
- att Johan Behrn övergav sin ungdoms yrke och 
kastade sig in på byggnadsbranschen. 

För en man med Johan Behms natur betydde knap
pa.st en sådar: hastig omst ällning av verksamheten någon 
storre sensatIOn, men för intervjuaren kommer dock 
beskedet litet abrupt, och jag kan inte låta bli att fråga 
hur det kändes att så där helt plötsligt kasta om. ' 

- A, det går allting, säger Johan Behrn med den mest 
?berörda min i världep och vänder en expeditionssedel 
l handen. 

Onekligen lå ter svaret mycket enkelt och det är 
bara tvivlaren, som undrar om det verkligen var så 
enkelt . 

»23 år har jag nu hållit på i byggfacket. Firman 
bygger o.ch f~rvalt~r fastigheten), är den korthuggna 
men tydlIga forklanng han avfärdar hela verksamheten 
med. 

- Och hur många fastigheter har firman? 
- D.et har jag ingen aning om, svarar Johan 

Behrn, och det låter mera som om frågan överraskade 
honom än som skryt. »Något över 100 är det väl alltid». 
tiUägger han. »Vi har ju byggt en hel del i Karlstad, 
Eskilstuna och Kristinehamn också.» 

Byggnadsverksamheten är dock inte den enda byk, 
där Behrn har en klut med. Sedan några år är han 
åter framgångsrik läderman, och hans nya företag, 
Hallsbergs Läderindustri , torde inte skämmas för sig. 

H~r man en gång varit skomakare, är det inte 
lätt att sluta, säger han. 

Medan vi diskuterar byggena kan vi dock inte und ... 
gå att föra den planerade skyskrapan vid gamla teater~ 
plan i Örebro på tal, och byggherren förklarar, att det. 
~tan tvekan skulle bli en snygg sak, om den komme 
t111 stånd. Ett ännu större bygge är för övrigt skisserat 
för Eskilstunas del, men förhållandena på arbetsmark
naden inger inte någon större optimism beträffa~de 
förverkligandet av planerna. 

Och med det temat slutar vi samtalet . Johan Behrn 
har en hel del att säga om de rådande förhållandena. 
Och tiden är ju hård - men kanske inte så hård för 
honom denna gången som vid andra i hans tidigare 
år. Han tycker ändock den är bister på ett annat sätt, 
ty när jag tidigare kastade in en fråga som ordagrant 
löd: 

- Nå, hur blir man en sådan här storbyggmästare 
och storföretagare? så svarade han: 

- Genom energi och ingenting annat, 
men sekunden efteråt tillade han: 

- För resten, jag vet inte om det hjälper längre, 
och tonen lät onekligen pessimistisk för en man, som 
jag förstår måste ha varit optimist i all sin tid. Så 

Lite tryckerihistoria 
Växtpress som skärmask/ll 

Aran att ha varit den förste boktryckaren i Kumla 
får tillskrivas den mångsidige i~genjören Johan Pers
son. I den i Kumla Jul blad 1943 införda biografien 
omtalar hans dotter, fröken Anna Persson, Odensbac
ken, att fadern inköpte ett litet tryckeri »för att ha 
något att leva på tills ljusare tider stundade». Telefon
anläggningar på olika platser i landet hindrade dock 

f{umla A..ccirl enstryckeri. 
(Från vänster: T. Risberg. K. Dahlberg 

snart P. från någon längre utövning av tryckeriyrket, 
vilket i stället blev makans uppgift at t fortsätta. 

»Tryckeriet var minsann inte stort», säger fröken 
Persson, »men det räckte gott till I880-90-talets Kum
la. Vi hade en liten handpress och ett halvt dussin 
stilsorter. Trycksakerna utgjordes huvudsakligast av ku
vert, adresslappar och visitkort samt blanketter till 
Kumla Sparbank och Hallsbergs Folkbank. Adresslap
parna var mycket arbete med. Först skulle man efter 
tryckningen hugga hål i dem med en huggpipa, där
efter sätta fast en oliett och så klämma till denna. Det 
var tre moment, som vi barn fick hjälpa till med. För 
detta arbete fick var och en 2 öre pr 100 st. På den 
tiden fick man många karameller för två öre. Min 
mor tyckte bäst om att trycka konsertprogram. Hon 
var själv musikalisk, och det gladde henne mycket, 
när t . ·ex. fabrikör Heribert Zarelius kom in med be
ställning av program för det musiksällskap, som han 
jämte bröderna Axel och August Lundholm, musik
direktör Mohlin m. fl. tillhörde. Något större pappers
lager förekom ej på tryckeriet. Ett ris papper var nog 

vitt som optimism är den naturligaste sporren för 
att utlösa energi. 

K. G. Arrbäck. 

J<umla CemerltvarU/ & Byggnadsmaterz'alaffär 
OLOF WiRE N 

---~ 
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Kumla Tryckeri: Del av sälteri- och lryckeriavdeln. 

det mesta, som köptes på en gång. Papperet skars i 
den hemmagjorda »skärmaskinen», en växtpress med 
fastsatt kniv. Det bortskurna avfallet flätade vi till små 
mattor att ha under kaffepannan eller fotogenlampan. 
Pappa fungerade rätt länge som korrekturläsare. Sedan 
kom det på min lott att sköta den sysslan. Så småning
om blev våra stilar utslitna, och fordringarna på tryck
alstren blev allt större . 1900 sålde vi vår t tryckeri till 
Västergötland, om jag ej minns fel. Telefonen gav oss 
me! och mer arbete.» 

När den energiske bokhandlaren Carl Persson 1906 
startade tryckeri i den nuvarande s. k. järnhandelsgår
den, hade Kumla vuxit ut en hel del och avancerat från 
stationssamhälle till »municip». Redan 1904 hade Pers
son tillsammans med missionären Aug. Hofstrand upp
satt tryckeri i Hallsberg, men efter tvenne år blev P. 
ensam ägare och flyttade rörelsen till Kumla. Den nye 
ä~aren hade inte den minsta fackkännedom, men genom 
sm stora händighet »satte» han sig snart in i yrket. 
Till sina medhjälpare anställde han pojkarna Torsten 
Risberg och Karl Dahlberg, den förstnämnde numera 
välbekant som verkmästare å A. G. Anderssons Sko
fabrik A.-B. och den sistnämnde järnvägstjänsteman i 
Örebro. De båda pojkarna hade det synnerligen slit
samt. Arbetet varade från kl. sju på morgonen till 
halv åttatiden på kvällen. Även på lördagarna tillämpade 
man samma arbetstid. Avlöningen utgick med 2 kr. 
pr vecka, vilket var den vanliga inkomsten för en pojke 
i början av sekelskiftet. 

Verkmästare Risberg har för Kumla Julblads utgi
vare berättat följande om sina fem tryckarår. »Carl 
Persson var en bra arbetsgivare, noggrann och sparsam, 
den förste och den siste på arbetsplatsen. Tryckeriet 
bestod aven digelpress och 2 handpressar, skärmaskin 
och perforermaskin. I handpressarna trycktes mest ku
vert och adresslappar samt visitkort, som då förekom 
mera än nu. Perforering av järnvägsfraktsedlar och 
bronsering av de vita och svarta etiketter, som då an
vändes i hattkullarna, var tråkiga arbeten, tyckte åt
minstone vi pojkar. Vi hade alltid gott om arbete. Det 
var mest beställningar från fabrikerna och affärerna, 

även från Hallsberg oc;h Laxå . Särskilt minns Jag 
stora order av påstryck till J. W. Johanson och till 
Dahlin & C :0' i Laxå . Beställningarna gick i regel genom 
bokhandeln, som också ägdes av Persson. Bokhandeln 
var först inrymd i nuv. firma Hills lokal, men sedan 
Persson förvärvat fastigheten och tillbyggt den åt väs
ter, flyttade han affären till de nya lokalerna. Förut
varande ägaren 'av fastigheten, skomakaremästaren Kon
rad Andersson, hade sin verkstad invid tryckeriet . När 
jag 19IO slutade min plats på »Kumla Accidenstryckeri», 
som firman hette, var a vlöningen 5 kr. per vecka. Jag 
trivdes bra på tryckeriet, men när »Ages» erbjöd mig 
6 kr. flyttade jag dit . I allmänhet hade man små in
komster under min lärotid. Som exempel kan jag tala 
om, att jag hade 32 öre i veckan för att jag på em. 
efter skolans slut uträttade ärenden åt en kakelugns
makare och hans fru. När jag "id ett tillfälle kla
gade över den låga ersättningen, fick jag löneförhöj
ning till 42 öre.» 

1913 förvärvade s Kumla Accidenstryckeri av Adolf 
Frölin, tidigare faktor i Hjo och Falkenberg. Han in
gick 1919 kompanjonskap med kontorist C. Kron från 
Mariestad. Dessa inköpte Hallsbergs Tryckeri och sam
manslogo de båda tryckerierna och förlade hela rörel
sen till Hallsberg. Företaget, som kallades »Boktrycke
ribolaget Kumla-Hallsberg», övergick ganska snart i 
andra händer. Frölin startade då tidningen »Syd-Nerike», 
som framförallt skulle vara organ för Kumla och Halls
berg. Tidningen, som trycktes' i Skö"de, var avläggare 
till Skaraborgs-Tidningen. Syd-Nerike upphörde efter 
ett par månader. Frölin flyt tade senare till Svegj i' Härje
dalen, där han startade tryckeri och även började 
utge tidningen Härjedalsbygden. Numera är han inne
havare aven bok- och pappershandel j Sveg. 

Faktor Nils Helander från Hjo startade i nov. 1917 
Kumla Tryckeri, som så1edes nyligen firat 30-årsjubileum. 
Tryckeriet, som vid flera tillfällen utvidgats, sysselsät
ter f. n. ett dussin personer. För närmare ett tjugotal år 
sedan startade typografen Gottfrid Widlund från Halls
berg tryckerirörelse, som han alltsedan innehaft. 

N. H. 

AKTIEBOLAGET RINALDOS 
KUMLA 

KARTONGFABRIK 

T ele[on 700 82, 71111 
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VARUMÄRKEN; 

Sportskodon Mansskodon Damskodon 

»S:T MORITZ» » EXCELLENT» »NAPOLEON» »GRANDESSA» 

C A, JonssoTlS Skofabrz'k A/B." I~umla 

KUMLA STADS EL VERK 
T E L E F O N 70980. Förestånd. personligen 70094 

K O N T O R S T I D: Vardagar, utom lördagar 9-17, 

fredagar 9-18, lördagar 9-13 

FLYTTNI GAR och NYANSLUTNINGAR 

skall anmälas till Elverket 

1848- 1948 

H UR SPARBANKEN 

ARBETAR FOR DIG 

Det utmärkande för en sparbank är, att den arbetar uteslutande 
för sparare och låntagare. Det står därför fastslaget i spar
bankslagens första paragraf, att sparbanken skall • befordra 
sparsamhet. genom in- och utlån ing av pengar. 

På många olika sätt vill sparbanken tjäna sina kunder -
genom högsta ränta på sparpengarna, genom lägsta ränta på 
lån, genom olika sparformer och olika låneformer. Drag för
del av sparbanksräntan: spara och låna i SPARBANKEN. 

Kumla Sparbank ÖPPEJ 
l:-IRDAGAR 

10-14 

ger högsta - tar lägsta ränta 



A. G. Arldersson AB. Skofabrik, Kumla 
- en firma med 10O" åri,ga tradz'tionel' 

!(u17zla 

Foder/ & Utsädes A ./ B. 
Telefon : l\amnanrop 

»UTS.;· DES BOLAGET· 

UTSADE1V SPANNMAL 

FODER; od GÖDNllVGSAMNEN 

HÖ, H IL/11, TOR VSTRÖ 

iVi. /11. 

Ekrnarz" f-faglurlcl A /B. 
FÖRS ÄLJ ER 

från lager för skotillverkning 

erforderl iga materialier såsom : 

Lädel~ Skinn, Skofodel~ Silke, ,,'>J gam, 

Skosnören, r;:rck..,pännen, 

Gummiklackar 

m . rn. 

TELEFONER: Lagret 70036, Kontoret 70396 
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AUGUST BOURELIUS 
TANDTEKNIKER REFORMVÄN FREDSIVRARE 

A.ugust Bourelius 
1&55- 1935 

,Ar det borta, allt vad gott du ville. 
allt vad sant du tänkt?, 

Till bemärkta personer i 1890-taIets Kuml'a hörde 
August Vilhelm Bourelius, som under åren 1893-1902 
där bedrev verksamhet som tandläkare. Han föddes 1855 
i Nora bergsförsamling. Fadern - enligt uppgift av sol
da1släkt - var hammarsmedsmästaren vid Hammarby bruk 
Pehr August Bure, f. 1821. Modern var Sophia Carolina Nor
ström, f. 1831. Sonen August, som antog namnet Bourelius, 
kom redan som yngling in i tandteknikerfacket som lärling 
hos Elias Widfond i Stockholm. För det guldarbete -
tänder m. m. - som ingi.ck i teknikerns verksamhet: 
måste B. tillägna sig kunnighet även i vissa grenar av 
guldsmedsyrket. 

På 187-D-talet: då tandvården ej stod på den höga 
ståndpunkt: den nu intar, och då l ex. fältskärer -
ofta tillika barberare - hade rätt att utföra tandopera
tioner: var gränsen mellan tandteknikerns och tandläka
rens verksamhetsområden ej så skarpt markerad som 
den senare blev. En viss »förordning» hade dock till
lämpats sedan 18162. Statens intresse för tandvården var 
f. ö. skäligen lamt: vilket framgår därav, att Tandläkar
institutet beslöts först så sent som 18197. August BoureIius 
kom också att tillhöra den krets av äldre, ej legitimerade 
tandläkare: som praktiserat innan 18719 års strängare be
stämmelser om bl. a. studentexamen för inträde på tand
läkarebanan kommo till, och vilka därför senare fingo 
kämpa en hård och ojämn kamp för sitt levebröd. Boure
liu.s hade under flera år utövat tandläkareverksamhet i 
Stockholm och någon tid i Filip stad, innan han under 
åren 1884-'92 tidvis praktiserade i Arboga. Aren 1889-92 
hade han likalooestidvis praktik i Marieflred . Enligt upp
gift skulle B. också ha anlitats för viss skoltandvård i SMs-

Predsarmens tana 

näs. Från Kopparberg: där han enligt ett av leg. läkaren Alf 
TygessOlIl år 11893 utfäl-dat intyg »under en längre tid utövat 
praktik som tandläkare och därunder gjort sig känd ~ör 

duglighet och kunnighet i detta p-ke och särskilt för fram
stående skicklighet i f1örfärdigande af artificiella tandar.be
ten» flyttade Bourelif\l.s 1.&93 till KwnlIa. Där bodde han 
först hos kyrkovärden Johan Persson i Kunnla by: men 
flyttade 1898 tiIi skomakaren Ekholrrns hus nära ordens
huset Natanael, nu illlhörigt köpmannen Gustaf Eriksson. 
Under de senare åa-en av Kumlatiden bodde B. i Bank
huset vid Hagendalsvägen. (Samma fastighet som Nyve
lim färghandel .) 

I Kumla fosterländska förenings års krönika för 1893 
omnämner föreningens skald, sedermera riksdagsmannen 
L. E. Gustafsson: Bourelius' ankomst till orten med föl
Jande strof : 

»Till KumLa socken nu det hör 
också en tandreparatör. 
Hans skicklighet berömmes - alltväl 
men stöten snart förglömmes, ni förstår mig väl.» 

I Kumlabyn, som på den tiden var känd för sin 
konservatism - i socknen gärna benämnd fosterländsk
het - fick Bourelius snart namn om sig att var.a en 
fl'ifräsare. Radikal till sin läggning, var han också i flera 
avseenden långt före sin tid: vilket även framgår av 
det följ-ande. Någon legitimerad tandläkare fanns den 
tiden inte i Kumla. Ky;rkoyaktmästaren Blomqvist anlitades 
emellertid vid behov för landuttagning. Man skuUe ock 
gott kunna säga: att Bourelius var efterlängtad. Också 
blev han redan från börj,an mycket anlitad. Antalet kl!i
enler växte oavbrutet. För »olovligt utövande av tandläkare
ya-ket» fick B. emellertid plikta flera gånger. KumJa
borna gjorde då sammanskott till böterna; så lär f. ö. 
efter vad som uppgivits ha skett även på andra orter, 

Einar ,Jonssons Plåtslageri 
Mossbanegatan 47, Kumla 
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där B. pråktiserade. Han s tred tappert men alltid för
gäves för dispens .från s~adgade examina. Vid sina hos 
K. Maj:t gjorda ansökningar erhöll han dock kraftigt 
stöd både av legitimerade läkare och av myndighetsper
soner i de orter, där han verkat. Kumla .sockens för tro
endemäns uppfattning om Bourelius framgåT av följ.an
de skrift: 

»Till Konungen ! 

.I djupaste Uinderdånighet våga vi nedan skrivne 
sockenbor i Kumla församling av Örebro Län, vilka 
med ilUlerligt deltagande sett; huru en dugande, ar
betsam man och familjefader befunnit sig i en rätts
lös s~ällning. underslödja Herr August Vilhelm Boure
li11S' underdä:niga begäran om rä ~ t att få avlägga tand
läkarexamen, ehuru han icke däTför avlagt numera 
erforderl iga ma~uritetsexamen. eller ock att han utan 
vid are får utöya landläkaryrket inom denna socken. 

Då Yi under de 3 år. han varit boende i denna 
församling , lärt känna herr Bourel<ius såsom en myc
ket skö lsam och kunnig person. som för en ii allt hed
rande yandel ; skulle vi med gIiid}e se, att vi finge 
behålla Herr Bourelius boende såsom tandl·äkare i 
denna folkrika so cken. där han sökts av mång.a hjälp
behövande och varit dem till stort gagn. 

I vår underdåniga begäran vilj a vi framhålla, alt 
herr Bourelius här visat sig såsom en ovanligt skicklig 
man inom sitt fack såsom ock framgår av de många 
inty.g härom han bekommit från andra håll. 

Underdånigast 

Kumla i Januari 18>9"7 

Ax. P. Falk E. A. Pettersson Johannes Falk 
. Kyrkoherde Komminister Pastorsadjunkt 

C. F. Dreborg Per Erlk Eriksson 
Orgelnis t o. Skollärare Oridf. i Kumla soel,ens Komm.-st. 

Lars Andersson Lars Andersson 
Ordf. i Kumla s :ns Kom .nämnd Kyrkvärd 

P. J. Carlsson Georg Roos 
Kyrkvärd Stationsinspektor, Kumla 

A. W elin A. G. Andersson 
Kronolänsm1aJIl i Rumla V. ordf. i Kom.-stämman 
socken, Hardemo härad 

Eniil Adlers F. A. Carlsson 
Förvaltare o. lngeniör vid Delägare i firman Car1s-

YxhuHs Stenhuggeri son & Äqvist, örebro.» 

Frams'tällningen avslogs emehlertid av K. Maj:t. Me
dicinalstyrelsens avstyrkande yttrande över B:s begäran 
om rätt att avlägga tandläkare examen grundades på, att 
han ej adagt studentexamen eller ens genom intyg styrkt 
sig äga de kUlnskaper, som fordras för in träde i 6. klassen 
av h. allm . läroverk. Avslaget i fråga om rätt att utan 
kunskapsprov utöva tandläkaryrket i Kumla, grundades 
därpå, att K. Maj:t tidigare vägrat bifall till en liknande 
ansökan från Bourelius. 

I Or ebrotidningarna var Bourelius en flitig annonsör. 
»A. BOLlreliLls är bortrest» eller » ....... Bourelius är hemkom
men» kunde man få läsa i alUlOnsspalterna. I Nerikes 
Allehanda publicerades den tiden följande av Kumlaborna 
livligt senterade verser, författade troligen av den ovan 
nämnde L. E. Gustafsson: 

»Min granne, K.alle Petter Måns , och jag funderar på 
varför i en annons från Kumla brukar stå: 
»Holtrelius har kommit hem och träffas varje dag» 
men vaTför han skall träffas, det begriper inte j,ag. 

Min granne tror, att han syr klä 'r, men vet nå'n va ' 
ja' tror. 

Jag tror, det är en tocken där, ·som brukar bota kor. 
Må hända han i bygden går som fordom Kalle Ståhl? 
Ja. både Petter Måns och jag funderar stora hål. 

1\100 granne; Petter Måns , och jag ä ' inte utan fel. 
men klara föns ter vill vi ha och rent i aHa spel. 
Vem är Bourel.~us ~ Säg oss vem! Vi ej begripa det. 
Han reser ' bort och kommer hem och det är allt vi vel. » 

Ett senare nummer av tidningen har en annons om ett 
rösträttsföredrag, i vilken Bourellus uUovar att tala om, 
vem han är. Man tycker annars att han bort vara nöjd med 
den lilla frågvisa dikten; ty som reklam torde denna ha 
varit obetalbar. Anledningen till att B. »reste bort» och 
»kom hem» var emellertid att han under sin kumlatid 
också uppehöll praktik i Kopparberg. 

På den nämnda gården i Kumla by bodde också en 
skomakaremäs:are Teodor Wallin. Denne var en av Boure
lius' sympatisörer i de då aktuella rösträtts- och freds
frågorna. Till skomakerherkstaden styrde B. också gärna 
sina steg. fÖor att utbyta tankar med den intelligente sko
makaren. Inom paren~es kan nämnas; att Wallin en tid 
var ledare för Frälsningsarmens i Kuml,a hornmusikkår. 
Sedermera flyttade den kraftige mannen hll Stockholm 
och ingick i poliskåren där. 

Bourelius satte under hela sitt li:v allmännyttan före 
egennyttan och intog tidigt en om ansvarskänsla vitllliande 
personlig och posEiv ställning till den tidens humanitära 
reformsträvanden. för nykterhet, för allmän rösträtt, för 
mildrandet av klassmots.ättningarna och för fred mellan 
folken. Ar 1886 deltog han i Blå Bandets första å rskon
ferens i Stockholm. Av hans klippsamling framgår , både 
att han före sin avflyttning till Kumla tillhörde Kop
parbergs blåbandsförening och att han den tiden var en 
flitig nykterhetstalare. Tidigt anslöt han sig även tiU 
LO. G. T. och redan 1889 blev han av den Svensh Natio
nallogen utnämnd till specialdeputerad; 18192 var han 
ombud vid Andra allmänna svenska nykterhelskonferensen 
i Stockholm och deltog 1896 i FÖ1·budskong.ressen. I Kumla 
'anslöt han sig till Nationalgodlemplarordens loge Nalanael. 
Det blev emellertid kna ppast mer än ett gästbesök Hans 
inställning till den abso lutistiska nykterhetsrörelsen blev 
nämligen med åren om inte direkt fientlig dock tämligen 
krlitisk. Under en diskussion 1897 i Kumla fosterländsl(a 
'förening uttalade B. att nykterhetsvännerna borde er
känna även andra strävanden än de, som inriUa sig p{\ 
absolut avhållsamhet. »Hur mycken smälek har inte t. o. m . 
en så .ärlig ny.kferhetsvän som Waldenström fått utstå 
därför, att han ångrade, att han ej drack mera av del 
grekiska lantvinet». Bourelius avf.ärdade vid samma hll
fälle urmakaren Olsson på följ ande sätt: »Olsson talar om 
att man gårna ap.ar efter de stora, men jaeg har alltid 
tyckt. att i K1lJlllla lna de bur gna så mönstergillt man gär
n.a kan begåra, men lika fullt supa skomakarna alildeles 
hejdlöst.» 

A./B. Kumla Kartongz"ndustri 
Tillverkning av 

SKO - OCH KONDITORIKARTONGER 
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I fosterlä ndska föremngen blev B. medlem 1004 och 
1&97 ständig ledamot. I föreningsarbetet var han särsl<ilt 
aktiv under åren 1897-98 och deltog med liv och lust i 
diskussionerna. Från denna förenings plattform fick den 
polemiskt lagde och framsynte mannen rika och av honom 
själv högt skattade lillfäl1ell alt föra sina åsikter till 
torgs. BoureJius var en avgjord frihandJare , som redan lill

der tuUstridens dagar på 1880-talet gjorde propagå nda 
vid folkrnåten. Ungdomens fos tran i rått riktning liksom 
ock frågan om folkupplysning lågo honom tidigt varm t 
om hjärtat. Vid ett folk möte i Arboga 1885 varnade ha n 
"fö'r det gift, som sprides genom dåliga tidningar och 
annan omoralisk litteratur». I folkbildningsfrågan fram
lade han i fosterläJndska föreningen förslag, som nu efter 
nfu:mare 50 år få tt aklualitet. "Man kunde bilda läse
cirklar på de t sätt, att t. ex. fem personer slogo sig 
tillsammans för att gemensamt idka studier, för vmm 
man även borde intressera vänner och bekanta. FÖll' dessa 
aftoncirklar borde lämpligen f. d. folkhögskoleelever stäl
la sig i spets·en." 

För allmänna rösträttens genomförande var BOl!l'elills 
en ivrig agi~ator och var till 1893 ordförande i Koppar
bergs rösträttsförenfulg. I tid ningspressen yrl<ade ocksii 
»många valmän» på hans uppsättande som l<and.idat för 
Orebro län vid folkriksdagsvalen 18'96. Redan 1884 under 
Aa-boga~tiden blev B. aktiv fredsvän . Han uppger i en 
skrift Hl08 att fredsiden uppta.git större delen av hans 
inre "äsen och den var u~an tvivel under de sista 30 åren 
av hans liv hans dominerande intresse. I Kumla freds
töreI/ling var han ordförande ; vice ordförande v.ar läder
handlaren F. A. Carlsson, sekreterare lantbrukaren August 
Hallmen och kassör kyrkovärden Lars Andersson. Ersättare 
voro skohandlaren P. J . Carlsson, skräddaremästaren Ny
stedt och byggmästaren Rube. Från ett av föreningens 
möten 1007, besökt av ett hundra personer, må följan
de meddelas: 

Medlemsavgiften höjdes från 25 till 50 öre. Tm ombud 
vid fredsmötet i Stockholm utsågs August Bourelius med 
urmakaren Olsson som ersättare. Sedan frågan om orolig
heterna på Kreta diskuterats, enades man om följande 
av Olsson författade resolution: 

»Kumla fredsföremng, samlad till allmänt sam
manträde, vill i förening med andra fredsvänliga mö
ten, angående oroli!gheterna i Orienten uttala sin pro
test mot det sätt hvarpå de europeiska stoJ'makterna 
uppträda gent emot kretenserna, som Ju endast önska 
ett mera vänskapligt behandlingssätt och därfö·r vill 
förena sig med ett folk ,i hvars nationalitet de när
mare äro fö renade.» 

Ar 1902 höll Bourelius såsom medlem av Svenska 
Fireds- och skiljedomsföreningens Centralstyrelse föredrag 
i »Natanaeb> och i Hjortsberga kapell om Fredsrörelsen 
och Krisleooomen, För fredsfrågan var han förutom i 
Kumlaorten verksam på många platser i vårt land ävensom 
i Norge. 

Hrån Kumla flYIHade Bourelius på hösten 1902 lihl 
Solna, men bosatte sig sedan för flera år i Borlånge, 

P å julen 1905 talade han i TempJarlo kalen där över 
ämnet Kristendomen och Arbetarrörelsen. Ur föredraget 
och den diskussion, som följde, må å~ergivas fö ljande av 
Bourelius gjorda uttalanden: 
- - - - - - »Vi ha en uppgift atl leva för, och det 
är att leva för varandra. Det är salin och verklig kt'isten
dom. 
- - - - - - Den religiösa rörelsen har fö,rt arbetar
r örelsen till den första miLstoLpen. Men me]],an kris,tendomen 
och arbetarrörelsen har en skiljemur r es ts. Orsal;en här
till låge helt säkert på ömse sidor. Om likväl våra präster 
och predikanter stege ned bland folket och däri följde 
sm mäs tares exempel, så skulle helt säkert kly flan och 
skiljemuren beydligt fyllas och utjämnas. Genom his
tendomen. den sanna, leyande kristendomen, som ej 
stelnat i dogmer, skall mänskligheten höjas, IörädJas och 
utyecklas. - Men innan kristendomen åstadkommit detta, 
måS'te varje ärlig rörclse för människornas utveckling vinna 
erkännande, även om den äger fel och brister. - Det 
måste bli sådana tider, att prästerna gå ut på gator ocli 
gränder, ja - ända in i Folkets Hus. De tusen och åter 
tusen ynglingar,. som samlas där, behöva lär,a av goda 
och hjärtevarma präster och predikanter.» 

Bor,lällf]e blev för BourelJ.us en märklig plats , ty där 
stiftade han år W06 Svens,ka Fredsarmen. Det var Boure
lius' och hans meningsfränders hehov att fÖT det höga 
målets vinnande få a rheta på det sä tt , som passade dem, 
vilket föranledde dem att vid sidan av redan befintliga 
fredsorgan~sa tioner skapa delma arme. vars valspråk var 
»Fronl mot krigen genom sammanSlutning». FTedsarmens 
märke var en v11 flagga med ordet PAX, som även var 
namnet på armens tidskrift. I F<redsarmens medlemsfö,r
teckning, intagen i PAX 1908, finner man att författarin
nan till Ned med va pnen, baronessan Bertha von Suttner, 
hedrade armen med medlemskap, Bland andra märkligare 
ledamöter må nämnas: konstnären Gustaf Ankarerona, 
skriftställaren Karl-Erik Forsslund, konstnären och för
fattaren Martin Koch, med. doktorn N. A. Nilsson , f-är
fattarinnan MathiIda Roos , rotemannen Knut Sandstedt, 
redaktörerna J. L. Saxon och Carl Schelin, pastorn Erik 
Schiitz, redaktören Wald. Skarstedt och borgmästaren Ar
vid Ulrich. I Fredsarmens intresse reste B. 1906 till 
Amerika. SiH första fredsföredrag där höll han i en 
l>aptistkyrka i New York. Där bildades också en liten 
central grupp av FJ',ed s arm en för U. S. A. Bourelius fann 
det dock svårt att ii. den nya världen buyta väg för freds
iden. Av somliga ansågs denna visserligen sjä lvklar, av 
andra åter närmast som ett dödsdömt utslag av en blåögd 
optimism. Ar 1908 skrev B. härom: »Att mänskligheten 
skall kunna vinnas för en så andligt sammanbunden makt 
som fredssaken , våga endast få tro Ii Amerika». Och nästan 
profetiskt tillägger han: »En gryningstid för vidgat mili
tärväsen har också börj,at och den dag torde ej ligga så 
särdeles långt avlägsen, då även U. S. A. slår in pä milita
rismens väg». Bourelius erkände också öppet att både 
bristande tid och otillräckliga medel hindrade Fredsarmens 
utbredning efter hans plan. Av tidskriften Pax utgavs en
dast två nummer. Armens härande ide fortlever dock. 
Och får man tro tidningspressen , vill det synas som skulle 
Ni>rdisk Ungdom nu förbereda en »fredsarme» för delta
gande i det internationella återupptbyggnadsarbetet efter 
det andra världskriget. 

Vå r 

Herrekiperingsavdelning 
erbjuder Edel' det största urval av trevliga, 

praktiska, alltid välkomna JULKLAPPAR 

Bengtsons HERRKONFEKTION 
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Stående från vänster: 

1) Musikkorpral Widen, Yxhult, 2) ser
geant Hagberg, Orebro, 3) värnpl. Dahl
gren, Stockholm, 4) regementstrumslaga
re Höglund, Stockholm, 5) okänd, 6) 

fanjunkare Fält, 7) korpral Nyden, 
Orebro, 8) serg. Melin, Byrsta, 9) värnpl. 
Nyman, Stockholm, 10) serg. Willen, 
Stockholm, 11) värnpl. Knutsson, Stock
holm. 

Sittande från vänster: 

1-3) Trumslagarpojkarna Jonsson, Is
berg och Jansson, 4 ) Karl Melin (son 
till serg. Melin), ;» Axel Andersson, 
Tallbo, 6 o. 7) okända. 

En avdelning ur »Livregemenlels till fol» musikkår 1905. 

Me,t 1914 blev för Bourelius ett prövningarnas år. 
För den outtröttlige pacifisten kom skottet i Sarajevo -
signalen till det första världskriget - att inneb'ära ett all
varsamt hot mot de höga ideer, för vilka han osjälviskt 
kämpat i 30 år. Också för B. själv blev året ödesdigert. 
På grund av »olovligt utövande av tandläkareyrl,:eb> döm
des han nämligen att för oguldna böter - 1.600 kronor -
fr. o. m. den 17 december i Or·ebro avtjäna 00 dagars 
fängelse. Tandläkaresällskapets oavlåtliga kamp mot de 
»icke legitimerade» hade med åren tilltagit särskilt efter 
en broschyrduell m~11:an å ena sidan det nämnda säll
skapet och å den andra Tandteknikerfö~eningen, som 
bildats på Boure1ius' initiativ och vars ordförande han 
en tid var. För Bourelius fria ande måtte det ha känts 
kränkande att berövas frilieten, och det i en stad, där 
han några år tidigare varit kompanjon med en ay de 
le.gitim.erade . tandläkarna, Josef Skoglund. - Efter uLlupen 
strafftid återtog dock den medellöse men ständigt strids
färdige mannen tandläkarepra'ktiken och fortsatte med 
densamma, så länge krafterna tilläto. 

Under flera wtionden var Bourelius, som hade ett 
klart o ch redigt huvud och en ledig penna, en flitig skri
bent. Bergslagspostens korrespondent var han under många 
år och skrev som sådan skildringar även från Kumlabyg
den. Sina intryck från AiIllerikafärden skildrade han i 
tidningen Silj,an. 

Bourelius yar gift två gånger. Första gången med Jo
sefina Kristina Bergström från Stockholm och andra gång-

en med Elin Friberg från Köping. I första äktenskapet 
hade han sj/U och i det andra ett barn. B. nådde 80 års 
ålder. Under sina senare år led han av hjärtsjukdom 
och nervklenhet. Han dog i Strängnäs den 12 juli 1935. 
och begrovs på den nya kyrkogården där. Fredsarmens 
yHa sidenfana med ordet P AX var i sanning en memngs
fylld dekoration på den trogne fredskämpens kista. 

För uppgifterna om Bourelius före och efter Kumla
tiden står julbladets redaktion i tacksamhetsskuld till en 
a\" hans döttrar, fru Iris Berggren, Enskede, till hans 
sonhustru Elsa-Marie Bourelius, och lill hans sonson, 
källarmästaren Torkild Bourelius, StockhQllm. 

Henning lulin Nils Helander 

hur en hälsning från hembygden glä
der en utlandssvensk i juletid, skulle 
Ni omedelbart sända Edra släktingar 

och vänner på utrikes ort 

KUMLA JULBLAD 1947 

I Han fyllde 60 o ar OCH FICK PENSION 
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LÄGG SJÄLV GRUNDEN 
till en tryggad ålderdom genom en 

pensions- eller livförsäkring 

tack vare sin omtänksamhet att i yngre år skaffa en PENSIONSFORSÄKRING 
som genom fördelaktig årli " inbetalning ej blev betungande 

RING UPP Alllnänna Liv/Odens 
repro Kumla och begär offert! GUSTAF HAGSJO, teJ. 70390 

HERBERT WIDf.N, tel. 70485 



Efterfråga alltid våra inregistrerade varumärken 

~DAM"O ~ERRSKO 
, j d 
~~ 

J oel Andersson Kumla 
Vår måltid 
intaga vi bekvämt och bill igt å 

MJOLKBAREN 
KUMLA - Tel. 70286 

Beseö/lningar mOffagas 

Lämpli,ga Julklappar 

till billiga pris('r pnner lVi genom besök. i 

DAMKONFEKTIONEN 
MARTA \\-IGERELL 

Tel. 70522 

BREVPAPPERET 
bör vIttna om god personlig smak! 

I pani från 
"" 

Allt för bilen l 

CARL SU NDBERGS 
Motorr ep arationsverkstad 

KUMLA 
Tel. 70435, 70601 

BJORKMANS KONDITORI 
TORGET - KUMLA 

Tel. 70184 
R E K O Af J]1 E N D E R A S! 

jlfoderna lokaler lämpliga för JÖN 
eningssalnkJ.·ötn, begravningar m . m. 

Efterfråga därför ",;ir" tornämliga k ,-.. ditetcr SVENSKT ANTIK PRESSAT PAPPER 

S\" E", KT DIPLOMAT PAPPER 

SVENSKT HAMRAT PAPPER 

SVENSKT LINNEPRESSAT PAPPER 

hos Eder Bok- dler Pnppcrshandlil re 

Orebro~ Pappersvarufabrik 

KUMLA GLASMÄSTERI 
Inneh.: G. SUNDSTRÖ~I 

Köpm.1ngatan - Tel. 704 37 

Fönsee,glas insättes 

Stor sorrering av alla slags lavlor i 
olika prislägen, Foeoramar, Spegla/~ 

Ram/ist. Inra mningar ut/öras 

Ojjert- lämnas på (öl/see,glas ril! bygg-en 

För KAFFE/REPET-
Bakelser, Tärror. Småbråd, Jl1jukt bröd 

Spec i a lit e: ... , 11 a rg a r e t a t å r t O r:1> 

Hemgårdens Konditori & Bageri 
SKOLVÄGEN 18 

Tel. 70496 

JULENS BLOMM OR 
H yacineer, Tulpaner, Begonie/~ 

eyc/amen m . m. 

Katrinelunds Handelsträdgård 
SORBY - K UM LA 

Tel. 70399 

För JULBORDET-

Filial: 

Prima Kått, och Charkuterivaror, Osr, Sm år, Kon, 
server. P r i m a J II l s k. i II k o r 

ERICSONS LIVSMEDEL 
Tel. Huvudaffären 7007~ 70445 

FYLSTA - T el. 70362 

H;". Modz·ns KlackJabrik 
Elvesta / Hällabrotte t 

Tillverkning av 

LADERKL AC K A R 
Te/. Örebro 72079 såväl Dam, Mans som Barn 

POMPAD URKLACK AR 
alla slag 



DISKAR N I MED DISKTRASA ? 

Försök då i stället med disklappen »RENOL, 

HYGIENISK - ingen lukt 
STARK - håller i veckotal 
HILDG - 5 öre per styck 

I forpackn ing om 5 st. 
ilas Eder handlande 

Papper, Papp 

Bindgarn 

Förseglingsremsor 

I parti f rån 

Fuktapparater 

Dekorationspapper 

Papeterier 

Hatt- & Skjortpåsar 

Ka.saappuatrulJar 

Kontrollremsor 

AJB. Ekenberg & Huldber,g " Malmö 
Telefon: amnanrop 

Repr.: FOLKE ANDERSSON, KUMLA - Tel. 70698 

Håkanssons Conditori 
R E K O M M E 1\1 D E R A S I 

Gott kaffe, gott bröd 

Tel. 70154 

HILLS 
TELEFO 70446 

A lltid nyheter i 
Klännings-, Kapp- o. Dräktty ger, Strumpor 
och Underkläder, Stor sorte ring Gardiner, 
Draperit,yge r, Linnevaror, Sängkläder 

; I------------------------------------------------~-----------------------------------------------

Kumla Erkända Sjukkassa 
BJUDER Ph. BÄTTRE FÖRM ÅNE R ! 

Numera erhåller var j e m e d l e m ersättning för 

medicin, bad, röntgen och massagebehandling 

BLIV 
jJlIEDLE.ll1 N U ! 

v rD BEMÄRKELSEDAGAR använd 

Ny telefonkatalog för Kumla 
utkommer i början av 1948 

Utgivare; A. Dohlwitz och N. H cl nn der 
Ai':NO:--J SE R A J KAT A LO G ENI 
Annonser mottiIgas av Ö ve rkon sta pel E lis Levin 

Äve n abonn ente rnas g aruadr t!sse r införas i den ny a kawl ogen 

Event. ändring ar i abonnentförteckningen kan g öras h os Dohl\\'i rz Bokhan del 

Kumla Köpnlannafö·renz·ngs Presentkort 

M EJERIPRODUKTER 

av hög'sta k valite försäljas i egna butiker och hos återförsäljare 

K umla -Ortens Mejeriförening 
Mejeri: TELEFON 70033, 8-12 fm ., 5- 6 cm. 

I den riktiga 

julstämning'en kommer Ii först efter ett bad i 

·KUMLA V AR1V1BADHUS 

En elegant skjorta 
och slips är en praktisk ock \'älkommen julklapp till en herre! 

TELEFON 102 99 

Med i c inska Kar- och Bastubad 
MOBERGS, Kumla 

BAD AR HALSA/ Tele/oll 70627 

c. F. Ericson & Söner A.-B., Bokbinderi 
OREBRO Tel. 24405 

Ut/ör alla slag's bokbinderiarbeten för konst- handel och z'ndustl'i 

Ett gott arbete utlovas till förmånligt pris 



Tisaren iran NOli:s sommarhem 

Att i n ågon form idka friluftsJiv har i våra dagar blivit 
ett nödvändigt · tillbehör · i kulturmänniskans livsföring. Den 
ursprungligaste form en är vaI den, då man med hus och 
hem på ryggen ger sig åstad för att leva ett enkelt och 
sunt liv i nära kontakt med den omgivande naturen. Ännu 
i våra dagar är också stora områden av vårt l<and endast 
tiLlgängliga på så sätt - fjällen och de stora skogsmarker· 
na -, och under de senaste åren har svenskarna i alllt tätare 
skaror börjat erövra vårt lands jungfruliga vildmarker. Men 
många stannar kvar i hemtrakterna, och det är ingalunda 
det sämsta. 

Till Tisaren genom ett misstag. 
För Kumlaborna i gemen slog väl friluftslivet inte ige· 

nom förrän omkring år 1926. Det året byggdes några 
sportstugor intill Tisaren i Lerbäck. Sedan dess har varje 
år nya stugor kommit tihl, och nu torde det vara ett par 
hundrataL Före det nämnda året var nog Tisaren och Asbro 
tämligen vaga begrepp för de fle sta kumlingar. 

För min del kom jag till Tisaren första gången genom 
ett rent misstag. Så här var det. 

En högsommardag, antagligen 1919, med kulet och mulet 
väder, skulle naturligtvis kvällen som vanligt tillbringas i 
den s. k. Nöjesparken i Kumla . Men kvällen var tråkig, 
och när en kamrat föresLog att vi skulle resa till • sjön», 
lät det nytt och lockande. T åget gick från Kumla strax efter 
tio, så det var inte många minuter att rusta på. Vi kilade 
var och en till sitt och möttes på stationen. En filt och ett 
smörgåspaket - det var hel a utrustningen. 

Vid tolvtiden på natten kom vi tiJI Asbro - det var 
ju där . sjön» låg - och orienterade oss ned till kajen. 
Egentligen fanns det ingenting där, som såg inbjudande ut. 
Sjöns vatten såg kolsvart ut i den mulna sommarnatten. Inte 
en männi ska. Inte ett liv - jo, föralldel, mygg. . . Vad 
skulle vi hit å göra, då var allt . parken» bra mycket bättre. 

En av de pråmar, som på d en tiden fraktade malm, lim· 
sten och andra saker ti11 och från Skogaholm, låg vid kajen, 
och i fören fanns ett rum dit vi kröp ned. På en hård 
och smutsig träbänk vek vi ihop benhögarna, svepte filten 
om oss och somnade. 

Gör pengarna trygga 

och en kamp våldsam höststorm 

Tisarminnen av Hugo Ericsson 

Ett underligt kluckande ljud väckte mig, och det kän· 
des rått och ka1lt i den svarta »skansen». Bäst att hoppa 
ut på kajen och springa sig varm. I skenet från en tändsticka 
skälvde jag mig fram till trappan, satte axeln mot takluckan 
och vräkte upp den. En ovanjordisk syn mötte mina ögon, 
N ågra tunga moln hängde på västerhimlen, eljest var det 
nästan klart. En liten nyfödd morgonpigg bris satte vattnet 
i rörelse, och vågorna kluckade muntert mot strandstenarna 
och pråmens svarta bordläggning, och där borta, mitt inne 
bland de rykande vattenångorna från sjön, rullade solen 
upp den nya dagen - min första soLuppgång vid sjön -
svensk soLuppgång, den vackraste J,lå jorden. Med alla sin· 
nen pipöppna sög jag girigt in varje Liten skiftning i färg. 
spelet. Och så började solen värma. Jag lade mig raklång 
på kajen och somnade, redan förtrolig med de många nya 
ljuden vid sjön. 

Det där var början. Redan nästa veckohelg hade jag 
snörpat ihop n ågot som skulle kallas tält, köpt en ryggsäck 
och en overaI.l, och började så ett friluftsliv, som sedan 
dess föLjt med genom åren. 

FIickfångst eller fiskafänge? 
På den tiden var det inte så många sommarstugor kring 

sjön som nu - kanske åtta stycken - , men den på Lövön 
var nog mest uppskattad av oss, som bodde i täl~. Dels för 
pigornas skull, dels för de många feta abborrar och braxen· 
pankor, som stod och I.urade utanför kokstugan. Tog någon 
båten på kväI.len och rodde mot Lövön, visste vi att det var 
en av flickorna som skulle fångas, men skedde rodden på 
morgonen, då gällde färden fiskafänge. 

Kalle och den tjuvaktiga kon. 
Att ligga i tält kan ha sina sidor. Eller vad sägs om 

denna sanna berättelse ur livet. Huvudpersonen heter Kalle., 
Det var en strålande sommarlördag. Kalle kom upp till sjön 
på eftermiddagen och slog upp, sitt tält där Segelsällskapet 
nu har sitt tillhålL Hans utrustning var inte så stor: 'Tält, 
smörgåsar, ägg och en burk sill. Det första han gjorde var 
att resa tältet, så på med badbyxorna och i sjön för ett 
dopp. Se'n smakade en pipa rök, men tändstickorna, dom 
var nästan slut. Bäst kiJa till handlarn, innan det blir för 
sent, tänkte Kalle, och stack iväg sådan han var. Det 
skulle han inte ha gjort. När han om en stund återkom var 
alla hans saker borta - inte en atom till minne av dem 
fanns kvar. Men i hagen gick några kor i oskyldig ro. 
och betade, utom en, som var ivrigt sysselsatt med att 
gnaga i sig de sista resterna av Kalles tillhörigheter - tält
stången. Med ett fruktansvärt vrål störtade Kalle mot kon. 
Kon släppte stången, satte rumpan i vädret och gallope
rade undan. Kalle snappade till sig stången och jagade .efter 
kon. Den vilda jakten gick genom hagen, så pinnar och jord. 

Gör pengarna räntebärande 

A VS ätt en reserv Öppna r ä kning i 

för Edra framtidsp laner 

för oförlltsedda utg'fter 

för ålderdomen 

Svenska H andelsbankerl 
Egna fonder: Kr. 230.000.000 

Kontor Kumla : Köpmangatan 10 
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»Södra land» 

kokor yrde. I närheten av järnvägen gjorde kon en sväng, 
men Kalle följde inte. Han stod stilla en stund och kikade 
längs banan. Energi och beslutsamhet präglade h~ns. drag 
så långt detta är möjligt för en man endast lkladd skor 
och badbyxor och tältstång -, så gick han mot banan, 
men när han kröp under stängslet, som var taggtråd, fastnade 
badbyxans gummisnodd i en tagg. Kalle var arg förut och 
blev argare nu, ryckte till och snodden hoppade av, varp'å 
byxorna sakta dalade mot kängskaften. Kalle drog på sig 
byxorna och började så vandringen hem till Kumla. Att gå 
järnvägen är tröttsamt, slipersen passar aldrig för steg· 
längden, och inte tänkte Kalle på, att byxorna genom för· 
lusten av gummisnodden hade blivit tre, fyra gånger vidar.e. 
Visserligen höll han dem uppe framtill men där bak sjönk 
de bit för bit, och med en svärm av myggor, flugor o ch 
bromsar kring sitt ryggslut hastade h an fram sin via dolo·· 
rosa. Kalle b lev ingen » sjökund». 

Bjuda ,på ti&arabborre - en oskriven lag. 

En av de me5t fuUändade former för avkoppling är att 
sitta i solblänket ombord på sin ägandes håt och stillbliga 
p å ett sakta guppande flöte. Sporten kallas för mete. Numera 
är inte tisarabborren så nappvillig som förr. Antagligen har 
stammen decimerats betydiigt. Men d å det begav sig, kom 
man aldrig tomhänt från en fisketur. Strängt taget, var det 
onödigt att taga med sovel till söndagsmiddag en. Och den 
s.om en gång prövat färsk, stekt eller stuvad tisarabborre 
vet, att den är en kulinarisk läckerhet. 

' Under några år bodde vi ett gäng SGU ·are (Sveriges 
Godtemplares Ungdomsförbund) i ett stort tält vid Udden 
på norra sidan sjön. Härifrån vore många solskenshistorier 
att berätta. Inte därför att de har något direkt allmänt in· 
tresse, utan därför att de kunde utgöra en god illustration 
till hur en liten enkel svensk ungdomsför.ening redan för 
25-30 år sedan försökte samla sina medlemmar till en 
förnuftig fritidsverksamhet - ett problem som i våra dagar 
är aktuellt i ännu högre grad. 

Bland SGU·arna var det en nästan oskriven lag at t 
några skulle bjuda p å abborre till frukost varje söndag. 
Vi gjorde det gärna. Inte därför att metet var så särdeles 
lockande, utan fast mera därför att våra flickor kunde kons.· 
ten att laga till fisken så att den blev verkligt läcker. Jag 
minns den gången d å nuvarande herren till Kråkön fick sin 
antagligen första abborre. Vi hade gått ut på morgonen 
för att som vanligt ta några abborrpinnar till frukost. H an 
som satt vid årorna var »inflyttad» från Sottern (SGU hade 
börjat sitt lägerliv vid Sottern men efter något år flyttat 
över båt och utrustning till Tisaren) men hade god näsa 

för var tisarabborren hade sin gång. Han rodde ut till ett 
grund. Morgonen var vacker med lagom guppiga vågor -
precis så som flötet vill ha det. Vi ankrade båten, maskad,e 
på krokarna och kastade ut. En i fören, en i aktern och 
så han vid å rorna. Men den här morgonen vilIe det in~e 
nappa. Vi två, som var noviser, anmärkte att vi hade kommit 
till fel grund och att abborren var någon annanstans, men 
han med fiskeför ståndet sa, att vi skulle sitta kv.ar där vi 
var. 

Så blev det. Men när det inte nappar, s.å har det röd· 
vita guppande flötet en märkvärdig förmåga att få även den 
mest hängivna metare att slöa till. Man sitter där och plirar 
mot flötet -och tycker det är lika bra att det inte finns någon 
fisk i sjön - då behöver man inte ränsa och riskera att 
spränga gal.Jblåsan och förstöra goa »borren». 

Men så kom abborren. Alla tre flötena försvann på 
samma g ång . Vi drog upp. Min släppt~ kroken men hamnade 
på durken. Han i mitten tog hem sin lugnt, vant och be,· 
härskat, men den tredje råkade få sin i spinn Öv.er våra 
huvuden. I en vid cirkel dansade den runt, runt, .en gå,ng, 
två gånger, tre gånger, i allt has tigare tempo . KaIlsv.etten 
pädade i pannan på den olycklige fiskaren. Det kanske är 
en flygfis.k, sa han vid årorna, och d et förbättrade inte 
situalionen. Nu snurrade fi sken runt som en honsontalpro· 
peller på en helikopter i snabb stigning. Vi började hugga 
efter den, när den hastade förbi, men missade varje gång,. 
Så löste fiskaren själv problemet. Han lät fisken ta vattnet 
och drog så in den för andra gången, nu så elegant och 
smidigt som om han aldrig gjort något annat i sitt liv än 
landat abborrar. Så fortsatte vi fisk et och kunde bjuda hela 
det h emmavarande gänget på abborrfruko t. 

Abborrar innanför nattskjortan. 

Vid ett 'tillfälle, d å jag av okänd anled ning inte varit 
med u te på morgonfis.ket, hämnades kamraterna på .ett 
raffinerat sätt. När dom kom hem till tältet hade de med 
sig n ågra levande, morgonpigga a'bborr,ar i en spann vatten. 
Försiktigt drog de av mig filten (sovsäck var på den tiden 
ett okänt begrepp), tog ett par nävar l.evande abborrar och 
stoppade innanför min n attskjorta . • Ii skall förstå att det 
blev ett brådstörtat uppvaknande, när Fiskarna började leva 
r,ovare, ty innanför en nattskjorta hade dom väl aldrig varit 
förr. Att jag uppförde mig ungefär som abborrarna, kunde 
jag först å av det stormande jubel, som brakade löst från 
alla de närvarande, vilka samtliga hade blivit väckta ur sin 
morgonslummer för att få del av trevnacfen. Ja, så var det. 
När det serverades n ågot traII, skulle alla vara med . ... 

l{llmlailer på utflykt med Skogaholmspråmen 
( l bakgrunden Skåle klint) 

Ez'Tlar Sandbergs Bilaffär Eflr. 
JIll/ ehal'are 13 R Ö D E R l\' A A' L J iV G 

Trädgörd,gacan 9, Kamla KOPER OCH SÄLJER. 

begagnade bilar och motorcy klar, reservdelar 111 . m. Tel. 70090 

Ensamförsäljning för 

INDIAN, VELOCETTE och_~TERROTS 
motorcyklar 
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I kamp med en farlig höststorm. 
Här vid Udden, i glada och goda kamraters krets, grund

murades mitt intresse för friluftslivet. Så småningom blev 
det ett kringflackande runt Tisarens stränder med -tältplatser 
litet varstans. Upplevelser och äventyr, solsken och oväder, 
har omväxlat och satt giff på tillvaron, men bara en gång 
har det . varit nära ögat». Med bara litet, litet otur då 
skulle jag aldrig ha blivit i tillfälle att berätta dessa minnes
bilder för Kumla Julblad. 

Jag hade hela den sommaren haft utrustningen stationerad 
i Skål,e. När hösten kom, skulle grejorna fraktas upp till 
Asbro. En lördag i oktober rodde jag ned för att hämta dem. 
Vädret var vackert med hög, kLar, kylig luft .• Södra lann» 
hade ännu kvar mycket av sina granna höstfärger, och jag 
njöt obeskrivligt. Emellertid stannade jag kvar i Skåle .. trakten 
över natten, och hela söndagen svann nän utan ah jag kom 
iväg därifrån. På eftermiddagen blåste sjön upp, och när 
jag äntligen sköt ut båten för att anträda hemresan rullade 
svarta molnbankar upp på västerhimlen. Men båten var 
präktig, så det skulle nog gå bra. Hej, hej . . . Mörkret 
kom snabbt, regnet likaså, och så en ordentlig höststorm. 
Förtvivlat arbetade jag där ute i den våldsamma sjöhäv· 
ningen. Och aldrig, varken förr eller senare, har jag upplevt 
en så becksvart natt, en så sjöblöt natt. Så inträffade det 
värsta som i en sådan situation kan inträffa, jag tappade 
fullständigt orienteringen. Och inte ett enda ljus fanns till 
hjälp. Från mi.n plats vid årorna till förtoften var det vid 
pass en meter, men trots att toften var vitmålad kunde jag, 
inte se ett dyft av den. Nu hade jag; ingenting annat än 
båtens krängningar i sjögången att rätta mig efter. Sjön 
skulle komma in snett förifrån. Att vända och länsa undan 
tillbaka till Skåle våg,ade jag mig inte på. Jag skulle aldrig 
ha klarat vändningen, utan det var att slita vid årorna som 
den vär.sta gaLlärslav och hoppas, att båten skulle stöta på. 
land någon gång. I verkligheten förde mig rodden och sjön 
över ti1l norra sidan. Tur att jag inte anade detta. Vetsk;a
pen om de otaliga grunden där, skulle nog ba knäckt modet 
och fått mig att ge upp kampen mot höstnattens våLdsamma 
makter. Timmarna gick, regnet vräkte ned i fLoder, stormen 
tjöt så jag hörde inte min egen röst, när jag skulle försöka 
muntra upp stämningen med sång. 

Skulle jag aldrig nå land? 

Händernas insida kLibbade som om dom skulle ha gått 
sönder. Ja;g släppte hastigt den ena åran och slickade i 
handens insida. Jodå, det var inte vatten el,ler svett, det var 
blod ... Var fadringen hade Tisarn gjort av sina stränder? 
Då kom det en kraftig smälJ föröver, å en till. Vad kunde 
det vara? Så smaLl det igen, överallt, där, å där, å där ... 
Fattas bara, att Tisarn skulle börja applådera. Var den så 
säker på rovet? Än flöt båten, om jag också satt i vatten 
tiLl över kängs.kaften. Men nu gick en kall kåre längs rygg
raden, kallare än det regnvatten, som länge skvalat fram där. 
Båda årorna sLog i sten. Grund! Vilket grund? Granlidens 
naturLigtvis . • Applåderna kommer av vågorna, som kastas 
över stenarna och slår i bakom dem, begriper du ' inte det>, 
satt jag och pratade för mig sjäJv .• Nejdu, försök inte med 
mig, det grundet ligger för djupt för sånt. Ja, men t ro att 
det är Granlidengrundet så har du land till vänster på bara 
några hundra meter •. Ja, jag trodde, och försökte ro ditåt, 
men första vågen svängde ]n några hundra liter vatten, så 
båten fick hastigt gå uPI> i vinden igen. Just då kom hjälpen. 
Den kom i form aven ko, som skuUe kalva den natten. 
Just det, en kaLvko. Ett ljus blänkte till i mörkret. Rörde 
Slg OCh törsvann, kom fram igren rörde sig vidare, svängde 
av och an, stannade. 

Sju timmars slit vid årorna. 
Ljusskenet såg inte ut att vara så långt borta, och det 

måste ju vara på land. Med uppbjudande av alla kvarvarande 

Ajtonslämning vid Talludden 

kra,fter och utan häns,yn till vågorna, som snabbt fyllde båten, 
rodde jag mot ljuset. Så törnade båten mot något. Sten? 
Nej, land. Jag drog upp båten, så långt jag orkade, och 
band den fast vid ett träd, tog ryggsäcken och med kurs 
på ljuset trevade jag mig fram genom terrängen. Liuset 
kom från en fenixlykta, s,pm stod i ett fönster vid en laodu
g'ard~dörr. 

Jag knackade på och steg in . • God afton, säg mig 
var jag är? 

Men det blev en motfråga: • Varifrån kommer ni?» 

. Från sjön.» 

. Omöjligt! Ingen kan komma iland här i detta herrans 
väder.) 

. Jo, det är säkert, jag kommer .från Skål.e. Rodde 
därifrån klockan "ju i kväll.> 

»I går kväll. Klockan är två på natten nu, och det här 
är Kvarsäter. > 

Skåle-Kvarsäter, några hundra meter, och sju timmars 
slit vid årorna. Jo jag tackar. 

Sedan jag fått löfte av mannen, att han skulle taga hand 
om båten och den kvarlämnade utrus.tningen samt fått an
visning om vägen till Hallsberg, stack jag åter ut i natten. 
Nu på en höstbIöt landsväg, som med varje }{IiIometer blev 
tyngre och tyngre att gå. Det var ingen permanentad lIands,
väg me].Jan Halls,berg och Kumla på den tiden, så det tog 
fyra timmar att trava hem. Man skall undvika att applådera 
för tidigt ... 

Tre saker lärde jag mig att sätta värde på den natten: 
L j u s e t, k a l v k o r, det var en sådan lantmannen var ute 
och skötte om, samt - det bästa av alltipg - m o r s m o r
g o n k a f fe. 

Hugo Ericsson 

JULKLAPPARNA 
ordnas lättast vid besök hos 

Stor sortering! OP:s 
Telefon 70761 OLSSON & PERSSON, TORGET, KUMLA 
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Rumla 

Gunnar POllset.te 

Det är inte ofta en lagspelare blir belönad med 
någon större utmärkelse. Det har dock hänt. Sven Ry
öell och »Sleven» Säfvenberg har fått Sv. Dagbladets 
guldmedalj . Men årets pristagare är inte enbart 
lagspelare. Han är t ränare, pådrivare, rådgivare och 
moraliskt stöd. Det är allt detta, som gjort honom 
till fotbollsspelare över det vanliga. När kommitten 
enhälligt beslutade tilldela honom årets pris, så är det 
nog allmänt bekräftat, att det kommit till rätt man. 

Efter Hallsbergsmatchen i Kumla gjorde underteck
nad en titt in i Kumlas omklädningsrum för att delge 
Pousette kommittens beslut . Han verkade först något 
undrande vad detta var. Han är ju relativt ny i Kumla. 
Han sken dock upp, när han fick reda på förhållandet, 
och påpekade att det inte är e n man som gör ett lag I 
Någon intervju var ej lämplig vid detta tillfälle, men 
efter tisdagsträningen träffades vi, när fotbollsspelarna 
fått sig en duvning, avslutad med en skön dusch. Det 
var ett 30-tal pojkar i farten, något mindre än vanligt, 
påstod sakkunskapen. Jag blev bjuden följa med hem 
till Solhemsgatan för att vid en kopp kaffe prata fot
boll. Apropå Solhemsgatan, så har undertecknad för 
ett par år sedan haft vägarna ditåt för att intervjua 
en annan Kumla Julblads pristagare, Stina Jutterström. 
Hennes man och Pousette har tidigare varit arbets
kamrater i Sandviken, och det var kanske detta som 
gjorde att Pouset te kom till Kumla. Själv påstår han, 
att det var för att vidare utbilda sig i yrket. 

Vi blev mottagna av fru Kajsa, som stolt visade 
sin z-mån:s dotter. I det trevna hemmet slog vi oss ned 
vid kaffebrickan, och så började fotbollspratet. 

Julblads hederspris till Gunnar Pousette 

Gunnar Pousette är född i Sandviken den 9 dec. 
19zo. Han började som liten pojke sparka boll på en 
åker utanför hemmet . Den första riktiga matchen spe
lade han i Högbo som center i Sandvikens IF andra 
juniorlag, fortsatte sedan i juniorlaget och i reservlaget 
1938-39 samt debuterade i A-laget 1939. Första mat
chen i Allsvenskan skedde, i Landskrona. Den matchen 
minns han, ty då hade han vissa möjligheter att göra 
segermålet. Det stod z-z och nan fick en stickare 
och kom ensam med målvakten. Denne drog omkull 
honom, och då det inte blev någon avblåsning var den 
chansen förstörd. Revansch blev det dock i Sandviken 
söndagen därpå . Trevligaste minnet från Allsvenskan 
var en match i Malmö. Sandviken hade inte vunnit 
där på 4 år. Med 4 nya i kedjan, alla 19 å r, vari 
det inte så ljusblått, i all synnerhet då Malmö, som 
bekant, uppträder i ljusblå tröjor! Det blev i alla fall 
seger med z-l. 

På tal om att Sandvikens IF gåt t tillbaka i fotboll 
ville Pousette ge den förklaringen, att sedan Järnvallen 
kom till har ungdomen fått det för bekvämt och sysslar 
med alla andra saker än fotboll. Där finns kafe, där 
spelas pingpong och där finns klubbrum. Fotbollen 
har kommit i andra hand. Det ser dock ut som om 
Sandviken skulle komma igen. 

Till Kumla kom Pousette hösten 1945 och började 
träna med pojkarna redan på höstkanten, men först 
på våren 1946 blev det allvar. Han spelade också den 
våren i A-laget, men det hjälpte ej . Kumla åkte ur 
sin serie. I rättvisans namn måste man säga, att Kumla 
hade en oerhörd otur den våren. Flera matcher slutade 
med uddamålsförluster. Men det kanske var bra. Lika 
gott att börja från början igen. Det har också visat 
sig. 1947 års lag är nog det bästa Kumla har haft på 
flera år. Därtill är laget mycket ungt . Pousette är äldst 
med sina z6 år, sedan är det nedåt zo-talet. Som ett 
slutom~öme vill Pousette framhålla att träning gör su
sen, att det är roligt att spela när det är bra samman
hållning och kamratskapet är gott. 

Som ett slutomdöme vill undertecknad påpeka: 
Kumla har tidigare fått spelare utifrån. Som bekant 
har detta inte alltid varit lyckat . Beträffande Pousette, 
så är han ett stort undantag. Han är en prydnad på 
fotbollsplan och är också en prydnad för Kumlakamra
temas fotbollslag 1947. 

DL OF KARLSSONS CYKELAFFÄR 

Senaste nytt i 
Cyklar, cykelljus och tillbehör 

Hörnet Drottninggatan - Mossbanegatan 

TELEFON 70476 

Lättviktsdelar alltid på lager 
Reparationer utföras omsorgsfullt 
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Från matchen Kumla-HaIlsberg den 21 sept. 1947. 
(Foto Gust. Persson) 

Kumlas främsta idrottsgrenar under året har v.arit orien
tering, tennis och fotboll. 

O ri e n t e r i n g e n har kunnat glädja sig åt den största 
bredden hittills. Det har varit mellan 30 och 40 startande på 
varje tävLing, och goda resultat har också nåtts. 

Sålunda var Kumla bä5>ta klubb på Tj,vedsorienteringen 
och på .Korpen». På budkavlen blev det också goda resultat, 
då seniorerna P. Retelius, Y. Larsson och Hans Persson blev 
fyra medan oldboysen Sven Hj. Carlsson, Nyblom och A, 
Bergsten vann. 

Erik Wallin går framåt mer och mer. Han fick Närkes 
Idrottsförbunds gratisresa till juniorernas inofficiella - riks
mästerskap den 28 sept, och han förvaltade förtroend.et väl 
genom att bli 13:e man bland 4oo-talet konkurrenter. 

I tennis vann Bengt Nyvelius DM i singel, Maj -Britt 
Johansson juniorklassen bland flickor, Stig Ceder och Göte 
Jonansson dubbelklassen i DM. Dessutom har det varit en 
hel del segrar ri klubbmatcher. 

F o t b o I l e n har inte p å många år varit så stark som 
under 1947. A-laget är, när detta skrives, tvåa i sin serie 
och B-laget har samma placering i B-lagsserien. Jun.-Iaget 
spelade sig fram till slutomgången i DM. Ekonomiskt har 
fotbollen aldrig varit så bra som i år. 

Kumla-Iag har för för5>ta gången varit utomlands. I Norge 
spelades två matcher, som båda vanns. 

Med g å n g e n har det var~t litet si och så. Vårt stora 
namn Werner Hardmo har ej tävlat under hösten. Anna-Gr.eta 
NySltröm har flitigt varit i elden och representerat Sverige 
vid ett par tävlingar. En bra juniorgångare har kommit fram 
under året: Sven Fronsberg. 

F r i a i d r o t t e n har tydligen haft ett mellanår. Men 
det kommer ett nytt år. Sven Rosdahl har varit i militär
tjänst under året. Men han kommer nog igen 1948 med 
friska krafter. Nästa år kanske årets Kumla Julbladspris 
hamnar på det hållet l 

B a n d y n har stått sig överraskande bra. Det blev för
lust i första seriematchen i Finspång, mest beroende på, 
att en av lagets bästa spelare saknades. Slutresultatet blev, 
att laget hamnade på andra plats. Men nog var det spän~ 
nande i sista seriematchen, då Motala var på besök. I sista 
minuten lyckades Bertil Johansson slå in det avgörande 
målet. D et räddade Viid det tillfället Kumla från nedflyttning. 
Men då det var ett par . hängmatcher» kvar, blev Kumla 
tvåa, när serien var slutspelad. 

Vem skall jag välja 

Innehållsförteckning 

Den stora glädjen. Av P. Toorsen .. .. Sid. 3 

Henric Måsbecks förslag 1818 tiLL ny kyrka 
i Kum].a. Av Henning Julin, S~ockholm .. .... » 4 

Mera om Kumla medeltidskyrka. Av Henning 
Jwin ......................................... .. ...... ... ........... ... » 7 

Ros och: ris åt Kumla by för 1s{) år sedan 
Av Henning Julin ........... .. ............... ........ » 8 

Var och när i Kumla? ... ...... ............. ....... .. ... . » 9 

Från gamla albumblad ...... . .... .. .... ..... .. ........ .. . ....... » 1() 

Kumla Sparbank lOD år. Av Hildeg,ard Axel-
man » 11 

Gårdar och byar i Kumla IV och V. Av Xils 
Helander ... ... ..... .... .... .. .. ...• . » 15 

Spelmanslåtar från Kumla » 18 

Den lokala tidningspressen i Kumla . .. h Xils 
Helander ... ...... ....... .. ......... ... ...... . 19 

»Ifrån en ond bråd död bevare oss milde 
Herre Gud» ... .. ... ....... .. .. .... .... ... 22 

Ett skomuseum i Schweiz . .'\\" Henning Jlllin » 23 

Småskolelärarinnor i gångna tiders Kumla. 
Av Nils Helander .. .... ..... ..... ... ... . ............. .. » 25 

Emelie Welin, »Länsmansfrua». AY Anna Pers-
son, Odensbacken ...... .. 31 

Johan Behrn - en Ves ta-son som lyckats. 
Av K. G. Arrbäck ... ...... ........ ... .. ...... .. » 33 

Lite tryckerihistoria. Av Nils Helander » 35 

August Bourelius. Av Henning Julin och Nils 
Helander ......................... ............. .. .. ... .. .... .... » 37 

Min första soluppgång vid sjön och en kamp 
i våldsam höststorm. Av Hug.o Ericsson )) 41 

Kumlaidrotten 1947. Av Algot Dohlwitz » 44 

Kumla Ju.l!bJJads Korsord ......... ..................... »416 

I s k Y t t e har Kumla und er året varit representerat i 
VM-mästerskapet .genom Leon Danielsson. Han gjorde en 
hedersam msats. 

I s k i d o r har bröderna Ohlsson och \Verner Hardmo 
dominerat och bland damerna Annie Danielsson. 

Av .ovanstående framgår att Kumlas idrott står sig bra. 
Är det uppåt i en .gren, så är det lätt a tt det bUr .en 
tillbakagång i en annan. Huvudsaken är, a tt Kumlas namn 
finnes med i prislistorna vid tävlingar. Det är nog många 
Kumlabor, som i måndagstidn. först t ittar efter »hur har det 
gått för de våra. . Det är något för Kumla idrott.sfolk att 
tänka på. Mång,a Kumlahjärtan följer med Er på tävlings
banan. Det gäller för Er att vi'sa de rätta takterna I 

A. D o h l w i t z. 

när det gäller Målningsarbeten? 
Jo, naturligtvis en fi rma, 
arbete och humant pris. 
byggnader, reparationer etc. 

som är välkänd för förstklassigt 
är det gäller målning vid ny

rådgör med Wigrells EItr., Kurnla 
Tel. 70781 (ankn. förest. Nilsson) 
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Kumla Julblads korsord 1947 

Vågräta ord: 

1. P rosl i ' Kuml a . ( I; 
4. Äro p rak tisk t laget alla KUlII 

l abor. ( 8 ) 
8. Kvi nnligI rysk l helgo n. (-I ) 
9. Söka m å nga förgäves. (4) 

lO. Centralt ledd företaga re-
gmpp . ( 5) 

11. Fisk. (4) 
13. Ha r guldkus t. (6) 
15. F inns "id Yxhull. (6i 
17. Du lilla . . . . ( 4) 
1S. A \" gud . (4 ) 
20. Förnamn. (3) 
21. Elt stånd . (4) 
22 . .. . . äro en Guds gåva . ( 4) 
24 . Känd skolma n. (6) 
25. F inns på Gotla nd. (6) 
2S. Lagvigd. (4) 
29. Leda. (5) 
30. P lt mossen. ( 4) 
31. Isbryla re. ( 4) 
32. Får man från skogen. (S) 
33. By i Kumla. (4) 

L odräta ord: 

1. Avskys a v blåband ister. (5) 
2. Hos frimurare och god-

templare. ( 5) 

3. Ingå r i sö rpa . (3) 

4. På samma sätt. ( 10) 

5. Få r bammors,kan sällan. (6) 

6. Ba b ·erk. ( 7) 

7. Erfarenh et ger. . . .. (5) 

12. Melod för djuplryck. ( 10) 

14. Religion. (5) 

16. Förs \"a rS\'erk . ( 5) 

19. Vill ma n fa sina brev. (7) 

23. Stad i Frankrike och episk-
lyrisk komposilionsar t. (6) 

24. Sakrosankt. (5) 

26 . . . . .. Sundby. (5) 
27. S,·amp. (5) 

30. Portvakt på högsla ort. (3) 

För den först öppnade rätta lösningen utbetalas, i 
likhet med förra julen, ett första pris av 10 kronor. 
Andra priset utgör 5 kronor och det tredje Kumla Jul
blad gratis under tre år. 

Lösningarna, som adresseras »Kumla Julblads kors
ord», box 103, Kumla, skall vara inkomna senast den 
15 jan. 1947. Pristagarnas namn meddelas genom anslag 
i Dohlwitz bokhandel. 

-

Turkarnas törst efter kunskap är stor. 
De viJl ingalunda försumIa 
att studera hur svenskar tillverkar skor 
i Örebro och Kumla . 

Må den skotillverkning för dem finna nåd 
varav Närkes välstånd beror! 
Själva går vi så gärna, om blott vi få r r åd, 
i behagliga turkiska skor. 

D. N. 

Lösning av Kumla Julblads korsord 1946 

Pristagare: Hr C a r 1 A n d e r s s o n, box 5238 Aj 

Kumla, överlärare J ° s e 1 S ve n s s o n, Hörsta, Kumla, 

och fil. kand. K j e 11 N o r d q v i s t, Banergatan 6 B, 

Uppsala. 

Rumla Cementvaru- & Byggnadsmaterialaffär 
OLOF WI R EN 

Tel. Växel 70252, 70862 
Ankn. fabr. o. bost. 
Bost. direkt lin je 70224 

Tilloerh.ar och försäljer: 

Maskinstampade Betongrör, Kulvert, RördeIar, Brunnsringar, Cementsten, Plansten m. m. 

BYGGNADSMATERIAL alla slag Distriktsförsäljning för Ankarboard 
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KumlaAkeri 
Illlle/w/"are: H enry ocl, H arald Karlsson 

REKOlVIMENDERAS! 

U tför alla slag körningar 

Tele/on 70658, 706' 5.9 

FOR JUL STOKET BAKET 
- BORDET hos 

Speceriaffären 
Tel. 703 73 

Färsäkringsaktiebolaget 

HANSA 
STOCKHOLM 

Försäkrz'ngar 

Ombud i Kumla: Folkskoll. G U STAf HAGSJO 

Tel. 70390 

BLOMMOR 
för jul bordet köpas fördelaktigt i 

Herbert P etterssons 
BLOMSTERH ANDEL - H AN DELSTRADG Å RD 

Tel. 701 ·~1. Triidgii rdcn 701 38 

Kumla Battericentral 
H UGO JOHA NSSO N 

Teldon 700 88 

Försälje/~ rep arerar och laddar 

alla slags Ackumulatorer 

L UXOR R ADJO 
REPARATIONER, 

alla m ärken 

T E L E F O N 70644 

Passande JULKLAPPAR/ 
Fick- och Armbandsur, Ringar, Collier, Kedjor, 
Borstar, Tenn- o. Nysilvervaror, Glasögon m. m. 
köpas fördelaktigast i 

L. N. B R I N K S 
UR- & GULDSMEDSAFFÄR 

JULHANDLA 
Edra SPECERIER och MATVAROR hos 

Sahlz'ns 
K umla Tel. 70612 

E. MELINS 

BEG RA VN INGSBYRÅ 
Ombesörjer :llIt 

, ' o ,~ .. .: l för så.vä.l jord begravning som eldbegängelse 
r 
Bc.~ ra\·ni n~sb i l til ,lb nnda hå ll cs TELEFON 700 61 

Carl Arbins 

Rak- & Frisersalong 

REKOJjlJJjlJEN D E R A S / 

Vid be h ov av skodon rekommenderas E li's Schölins Skoaffär 
TELEFON 70·j. 42 

Välkomna Julklappar! 
-I o 

Södra Akeriet 

Jolzannesky rkogatan 21 

VÄSKOR, PORTFOLJER, 

SKI NKLÄDER från 

Severz'ns ~ 
K U/IIILA Telefon 71046 

II/I/ e/": Gott'h old N d el1 

Köpmangatan, Kumla - Tel. 70178 

R E K O M M E~N~D~E!R~A S:! 

A ll slags transport ut/öres 



cc 

Bygg med 

Varu- mörke 

STROMS A/B 
ETABL 1888 

Undvik trähusets brandrisk! 

Det Mir ej dyrare, men Ni får trots detta ett hus i högre klasJ~ större 

varaktighet och mindre underhåll, e t t s t e n h u $, högisolerande och 

med låo' bränsleförbrukning', Ytong-lwset ä r go d kapitalpla cer ing: 

Vi stå gärna till tjänst med a lla upplysning'al~ även då det gäller 

finansiering' Ocll lånefrågor. 

YXHULTS STENHUGGERI A.-B. 
HÄLLAB ROTTET 

Telefon 72070 

PRIS 1 KRONA K U ",1 LA TRYCKERI 19·17 


	20121113150805-1 kopia
	20121113150805-2 kopia
	20121113150805-3 kopia
	20121113150805-4 kopia
	20121113150805-5 kopia
	20121113150805-6 kopia
	20121113150805-7 kopia
	20121113150805-8 kopia
	20121113150805-9 kopia
	20121113150805-10 kopia
	20121113150805-11 kopia
	20121113150805-12 kopia
	20121113150805-13 kopia
	20121113150805-14 kopia
	20121113150805-15 kopia
	20121113150805-16 kopia
	20121113150805-17 kopia
	20121113150805-18 kopia
	20121113150805-19 kopia
	20121113150805-20 kopia
	20121113150805-21 kopia
	20121113150805-22 kopia
	20121113150805-23 kopia
	20121113150805-24 kopia
	20121113150805-25 kopia
	20121113150805-26 kopia
	20121113150805-27 kopia
	20121113150805-28 kopia
	20121113150805-29 kopia
	20121113150805-30 kopia
	20121113150805-31 kopia
	20121113150805-32 kopia
	20121113150805-33 kopia
	20121113150805-34 kopia
	20121113150805-35 kopia
	20121113150805-36 kopia
	20121113150805-37 kopia
	20121113150805-38 kopia
	20121113150805-39 kopia
	20121113150805-40 kopia
	20121113150805-41 kopia
	20121113150805-42 kopia
	20121113150805-43 kopia
	20121113150805-44 kopia
	20121113150805-45 kopia
	20121113150805-46 kopia
	20121113150805-47 kopia
	20121113150805-48 kopia
	20121113150805-49 kopia
	20121113150805-50 kopia
	20121113150805-51 kopia
	20121113150805-52 kopia

