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KUMLA JULBLAD 
20:de årg. Urgiyare ': NIL HELANDER 1949 

Ordet vart kött 
Joh, 1: 14 

Julbetraktelse för Kumla .Tulblad av Teol D:r Ivar Al III 

J ulens ämne är oullömligl rikt. Del har 

lusenden ay år förkuIlllals med lal, med 
sång, med musik, med yackra ceremonier 
och hävd\'Llllna bruk i kyrkor och hem , hland 
Yila och färgade. pä mångfaIdiga språk, och 
ännu är dess makt öyer si.nnena icke ullömd, 
Vad är hemli.gllelen med juleyangeliels li Y5-
krafl, dess förmåga all lysa och yä rma hög 
och läg, lärd och olärd, fallig och rik? 

Hemlighelen ligger bakom de tre korLa 0'1'

den i satsen: Ordel vari: köLl , Den inneslu
ler inkarnalionens, människobliyandels hem
lighet. OyersätLningen är omlvislad: del ord, 

O'm öyersaLla med Ordet, kan belyda myck el 
annal därjämle, Gölhes Fausl siller i sin 
sluderkammare och grubblar över grundlex
lens »logos » och prövar olika säll aLL återge 
det på sill egel språk. Han är inle nöjd med 
»ordel ul a n försöker med »förnufL. krarl» 
och dåd " Vad evangelislen vill säga är nå
gol ay allL della: Jesus är Gulds ord, Guds 
förnufL, Guds kraft och Guds »dåd , hans 
mäkliga gärning, Julens evangelium säger oss 
nu, all allL della ha,r tagil mänsklig geslalL 
i barnel i BeLlehems krubba, 

Vi h a ofla anledning all undra ö\'e r all 
människans förnul'l skall ha så s \'årl aLL finna 
fäsle i yärlden och ges lalla dess öden, För
nuftel lycks yara makLlösl, när trols alla 
fredskongresser, lrols allL vad NF och FN 
heler den tid synes ligga i ell adägsel fjär
ran, då »skon som krigaren bar i slridslar
mel or.h manleln som sölades i blod skaVl 
brännas upp och förläras av eld, som jul
ep,isteln bådar, Ja, människans fÖrllUfL sy
nes förmå så lilel, när det gäller all lösa 

världens slora och liys\'ikliga problem, Var-
på heror della? 

I 

Kan del möjligen yara sa. all vi lrols snad 
1\'enne årlusenden~ kris~na lradilion ännu 
icke lagil julbudskapel rikligl pä alh'ar? Att 
\'i icke lyssnal lill och LroLl pä del gudomliga 
förnufL, som .Tesus ay l\ asarel förkroppsli 
gar? Kan del icke vara med oss så, som Jesus 
säger om judarnas fö rh äl lande lill Johannes 
Döparen: »Han var den briill1a'l1'de, skinande 
lampan, och för en lilen slund "iIlIen I fröjdas 
i dess sken" (ioh, 5 : 33) ? Vi lycka också om 
atl för en lilen sluml glädja oss ä l julens 
ljusa och varma slämningar. men hu,r fort 
förflyklas de ej, när vardagens bekymmer 
på nyll göra sig paminla'! Då blir del åler 
våra egna lrållga och småskurna inlressens 
ljus, som får vägleda oss, och så hamna vi 
lill sisl i del kaos, där alll synes sluta i mör
ker och räd\'illhet. 

Ordel från Gud har bli\'il köLt i J esus, och 
i julens höglid har del kanal sig ell litet 
brofäsle i syndens och ondskans värld, l\Iå 
Yi söka all under kommande dagar hålla 
fast julens inspiralion i "årl yardacrsli\', så 
all della brofäsle för ljusels makter kan 
hållas och ul vidgas och lill sislomspänna 
hela vår tillvaro, l\är detta bhr verklighet, 
då först har Guds syfLe med all hUa Ordet 
bli kött blivil uppn.åtl, och då har Guds rike 
kommit till oss, Ordel har bliyit költ ej MoLt 
i l\Iälwiskosonen ulan i l\länskligheten, 



Fig. 1. Fasad mot söder. KUl11rla kyrkas ark w. 

PEHR LUNDMARKS FÖRSLAG 1828 TILL NY KYRKA I KUMLA 
ETT BIDRAG TILL KUMLA KYR K AS BYGGNADSHISTORIA 

I fjolå ret s julblad omnämndes att det av Kungl. 
Överintendentsämbetet genom Carl Fr. Sund vall upp
rättade OcJ1 av Konungen den IS juli ISIS fastställda 
fö rslaget till ny kyrkobyggnad i Kumla, när allt kom 
omkring, icke tillfredsställde församlingens önskemål. 
Trots att beslutet om ny kyrka fattats redan 1/98, 
gjorde man sig nu, när godkända ritningar förelågo, 
heller ingen brådska med verkställigheten. I socken
stämmoprotokollen får man oc.kså söka drygt ett å r 
framåt efter det att K. Maj :ts beslut fattats eller 
t ill den 17 oktober 181 9, innan man finner den seg
slitna byggnadsfrågan omnämnd, och då gäller det ett 
beslut om uppsko v. Ur protokollet nämnda dag m;l 
återgivas: 

»Till undvikande av de olägenheter, som måste upp
komma i avseende på tjänligt rum för den offentliga 
gudstjänstens hållande, om båda församlingarnas kyrkor 
på en gång rivas och ombyggas, beslöts, att som Hals
bergs församling uti ingående vecka börjar lägga grun
den till sin kyrkas utvidgande, kommer härvarande 
kyrkobyggnad att inställas, intill dess Halsbergs full
bordad är. Under tiden kunna Halsbergs sockneboer 
få bevista gudstjänsten och bruka salighetsmedlen i 
Kumla kyrka, och däremot Kumla församling, då dess 
kyrka framdeles till ombyggnad företages, hålla sin 
gudstjänst i Halsbergs utvidgade kyrka ». 

VACKERT VÅGAT 
hälften vunnet 

KVARNGA TA N , Telefo n 70192 
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Först i protokollet den 5 januari 1823, således efter 
drygt tre år, möter man på nytt kyrkoby..ggnadsfrågan. 

D å heter det i § I: 

»Efter någon överläggning om den tillämnade kyrko
byggnaden, varvid på den ell a sidan erkändes nödvän
digheten av dess fullföljande , sedan ritningen blivit av 
Kungl. Maj:t gillad , men på den andra sidan de sårig
heter måste betänkas, som därvid mötte av de många, 
församlingen övergångna brandskador och av den ut
flyttning ur byarna, som av dem blivit en följd och med
förde en dryg kostnad, beslöts, att småningom samla 
de till byggnaden nödige materialier, varav inom detta 
å r borde framköras fyra lass kalksten på hemmanet ». 

Vid sockens tämma den 12 oktober 1823 fattades en
hälligt det beslutet, att vid blivande intressestämmor 
för kyrkokassans räkning, inga utlåningar finge göras, 
utan skulle de influtna räntemedlen tills vidare förvaras . 

Inom parente s m å här nämnas, att H al bergs kyrka 
till- och ombyggdes åren r821-24 efter Henric Mås
becks av K. Överintendentsämbetet ändrade ritningar. 
Kyrkan togs dock redan sommaren 1823 i bruk för 
gudstjänst . Därmed upphörde också för Kumlas del 
gilt igheten av det 1821 angivna skälet för uppskov 
med des.s kyrkobygge. Icke dess mindre dröjde det av 
skilda anledningar bl. a. kyrkoherde skifte ytterligare tre 
å r eller till den 24 september 1826, innan man " id 

J orsbergs :JJamjrz'sering 
REKOMMENDERAS 



sockenstämma för klarade »den länge på tänkta kyrko
byggnaden vara alldeles oundviklig». 

Stämmans beslut nämnda dag gällde l onigt bryt
ning av kalksten "id Hällab rottet och stenens framkö
rande m. m. Trots att den sålunda beslutade stenbryt
ningen också pågick under hösten 1826 och att under 
den följande ,·intern både sten, kalb'ed och timmer 
framkördes till Storängen *) och man således börjat 
gå från ord till handling, skulle det snart visa sig, att 
de styrande ej al'sågo at t följa de fas tställda r itningarna. 
Denna sak var dock ömtålig, enär L Ö"erintendents
ämbetet å r 1818 för K. Maj:t uppgivit att ho vintendenten 
Sund"aUs fö rslag »blil·it up plri3at i sockenstämman och 
fullkomligt s"arat till I"ad församlingen ås tundade». 

Skäl finnes dock för den uppfattningen, att det ta 
-yttrande i I"i ss må n innebar en överdrift. Förhållandena 
1826 "oro också i flera a" seenden helt andra än 18 18, 
då kyrkoherde Franzen - därtill nödd, vågar man 
säga - underhandlade med vederbörande i K. Ö"erin
tendentsämbetet . F. lämnade emellertid Kumla i ma j 
182 5. Under de närmast föregåe nde åren hade han ock
sa genom frå m'aro för riksdags- och andra bestyr haft 
endast ringa befattning med kyrkobyggnadsfrågan. Efter
trädaren i ämbetet, Carl Eric Kjellin, f. J 776, skilde 
sig i betydelsefulla a"seenden från den i praktiska ting 
I"illrådige Franzen, oc.h ägde flera för en prästman 
o"anlig,a b ·alifikationer. Så hade han efter vunnen fil o
sofie doktorsgrad varit docent i experimentalfysik. "id 
Uppsala uni,·ersitet. Därifrån kallades ban 1806 till pro
fessor I"id den davarande a ~t illeriskolan i Göteborg ; 1812 
ble\' han professor i ma tematik vid Lunds universitet 
och 18 I 7 dess rector magni ficus . Hans lärdom belönades 
med ledamotskap i flera lärda samfund, såsom krigs
vetenskapsakademien 18 II , K . vetenskapsakademien 18 12 
och fysiografiska sällska pet i Lund 1821. Han präst
I"igdes i Göteborg 1819. 

Det är påtagligt, att Kjellin efter till trädet i Kumla 
lidigt intresserade sig för kyrkobyggnadsfrågan. '1 denna 
fick han et t värdefullt stöd av t vå andra bemärkta män 
inom församli ngen : löjtnanten, g reve Axel Lewenbaupt 
p å Säbylund, f. 1796, och regementskommissarien och 
kronolänsmannen Conrad Adlers i Kumla by, f. J 79 1. 
Den sistnämnde uppges ha va rit en handlingskraftig, 
snarrådig och kanske ä"en nigot självrådi g man, som 
sedan genom alla åren "ar kyrkobyggets primus motor 
och kassafö n ·altare. 

A v ledamöterna i 1801 tIrs byggnadsdirektion kvar
stodo vid denna tid, 1826, endast t vå, ky rkovärdarna 
Jon Jonsson och Olof Olsson i Kumla by. Enligt en 
tradit ion - omnämn.d i Kumla julblad 1936 - skulle 
det ba I"arit Jonsson, som i ,Ti6'ast yrkat på en st or kyrka. 

V~d o:ockenstämman den 10 december 1826 upptogs 
äntligen ritningsfrågan till beha ndling . Sedan de olika 
förs lagen före\·isats. förklarades at t församlingens t ill
gångar ej medgål-e en kyrkobyggnad enligt det av K. 
Maj:t fastst ällda förslaget, så m ycke t mindre som den 
gamla klock tapeln "ore si förfallen, att den hotade 

"' ) Området norr om l1'.!\·arande Kuml.a k yrka? 

" 

att sna rt nog instörta. HO"intendenten Sundvall, som 
troligen aldrig sett stapeln och tydligen varit mindre 
väl underrättad, hade i beskrivningen till sitt tomlösa 
kyrkoförslag åtta år tidigare yttrat, att stapeln vore 
i gott stånd. 

Förslag framställdes nu at t kyrkoherden skulle på 
församlingens vägnar resa till Stockholm och »söka 
få en väl g jord ritning till en n y kyrka ungefär sådan 
som Svenne,'ads, nämligen ägande full b redd och till
räcklig längd att i en framtid, om efterkommandes be
hov så fordrade, för vandlas till korskyrka, samt med 
ordentligt klocktorn, såsom ock förvaringsrum och rum 
för sprutan på sidorna om tornet». 

Den nye , tekniskt lagde kyrkoherden å sin sida före
visade en av honom gjord modell till en 52 alnar 
bred kyrka med t vå rader pelare och valv av trä. Bred
den "ar avpassad med hänsyn till den gamla kyrkans 
ytterm urar, \' ilka enlig t kyrkoherdens å sikt borde kunna 
i lämpliga delar bibehållas. Församlingens flertal följde 
emellertid i det ta falle t ej sin nye herde, utan trodde 
»att bäst "ore en kyrka utan pelare, om ock bredden 
ble\'e något mindre och lovade herr kommissarien Adlers 
att söka skaffa rit ningarna till Svennevads kyrka, i en
lighet med "ilken församlingen tycktes önska sin bli
vande»). 

Slutligen dryftades vid denna stämma även frågan 
om bli"ande byggmästare och »troddes murmästare 
Hallström, vilken verkligen hedrat sig med byggandet 
av Halsbergs kyrka, kunna med mesta besparingen för 
församlinge ns del antages sålunda , att han finge \"isst 
för dagen ». 

Denne Johan Hallström, tidigare mjölnare vid Sörby 
kvarn i Halsberg, "ar som byggmästare känd ä\"en i 
Kumla, där kan 1819 bytte ut torvtaket på prästgå rds
byggnaden mot tegeltak. För detta, som erhöll starkare 
fall än tor vtaket, restes 17 nya takstolar; 4.500 tak
tegel köptes vid Olshammar och hämtades med 45 häs
tar. 

Vid sockenstämmor i januari, maj, juni och augusti 
1827 beslötos en del verkställighetsåtgärder för kyrko
bygget såsom framkörning av sten och ved för kalk
bränningen, uppförandet av kalkugnar och anordnandet 
av sy rgropar m . m. Närmare meddelanden hä rom a,'ses 
bli lämnaide i en kommande skildring a,' den nm'arande 
kyrkams uppförande . 

Om s\'enne\'<lJdsalternativet vid närmare prövning ej 
befanns lämpligt framgår ej av handlingarna, men att 
de ledande vänt sig å t nytt håll för att få ett tillfreds
ställande r itningsförslag, framgår a v sockenstämmopro
tokollet den 2 september 1827, där det heter : »Atog 
sig pastor att ofördröjligen påminna byggmästare Lund
mark om den länge sedan utlovade ritningen till kyrkan. 
F örsamlingen yttrade, att den ägde allt förtro ende till 
denne mans skicklighet, om han I"ille åtaga sig regle
randet av arbetet , och trodde, att byggmästaren Hall
ström skulle kunna detsamma under hans inseende eller 
med rådgörande med honom förrät ta». 

'-id sockenstämma den 9 ·september 182 7 fattades det 
viktiga beslutet at t en »k y r k o b y g g n a d s- och m a -

E)ka trilJ~eln i Edert hem till Jul! 
Komplettera Edert m(jblemang. Vårt rikhaltiga lager ger Er 
säkert något bra uppslag 

JA COBSSONS M OBL E R 
K U M L A - Telefon 701 49 
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Fig. 2. Kancer tritning, förevisad vid sackenstämmn den 9 september 1827. 

OyerSlt två olika förslag till fa.sad mot väster (landsvägen) med huvudingång. I mitten fasad mot 
söder och nederst plan. Kyrkans ytterrnått ungefäJr 100X40 alnar, d. v. s. 519,36><23,75 meter. 

Tornets utfo:rmning visas, som synes, il tre alternativ. LaJ1dsarkivet Uppsa:la. 

JOHNSSONS MANUF AKTURAFF AR 
( f. d. OAS ) 

är damernas bästa l:nköpskälla för 

KAPPOR KLANNI N GAR MANUFAKTUR 



g a z i n s d i r e k t i o n skullc utses ») , sa nämligen, att 
utom kyrkol·ärdarna (Jon Jonsson och Olof Olsson i 
Kumla by) samt såsom hedersledamöter Herr Lieutenan
ten Grefl·e Axel Lewenhaupt och Herr Commissarien 
Conrad Adlers, en valdes för hvarje rote, och skulle 
pastor i denna Direction vara ordförande. Församlingen 
valde till Ledamöter vid detta tillfälle : 

för humla rote Lars Larsson i S. Sanna 
» Mos rote Kämndeman Olof Jönsson » Hagaby 
» Björka rote :\Tämlldemall Pehr SI·ensson » Järsjö 
» Stene rote Häradsdom. Lars Ersson » \V. Aby 
), Elh·csta rote Hcmmansäg. Jonas Jönsson » \\·äster-

hult 
) Ekeby rote Hemmansäg . Lars Larsson öder i 

Ekeb)"» . 
Dessa skulle rådgöra om allt, som rörde kyrkobygg

naden, såsom uppgörande av kostnadsförslag och allmän 
arbetsplan samt gå i författning om anskaffande av till 
mindre, förberedande arbeten nödiga materialier, granska 
ritningar och kostnadsförslag m. m. 

Ur protokollet I·id denna stämma må vidare ate r
gil·as : 

»)§ 2. Uppvisades konceptritningar a l· byggmästaren 
Lundmark i Örebro till blivande kyrkan och planrit
ningen av den gamla"). Efter den förra, fig. 2, skulle 
hela längden bliva roo alnar och bredden inom murarna 
36 alnar till rymmande av nära 2.500 personer samt 
tornet komma att uppresa sig mitt p å kyrkan. Ostri
digt var väl att ritningen var ganska vacker och väl 
gjord och att en sådan kyrka som den nu i ritning 
för församlingen framlagda skulle bli va ganska vacker; 
men instämde församlingen uti vad någon yttrade att 
sidomurarna, där tornet skulle uppresa sig, voro alltför 
svaga och smala att giva nödig styrka, samt att en 
hUl·udsak vore, att få kyrkan så byggd, att hon kunde 
oskadad stå i flera mansåldrar och att detta villkor 
ingalunda kunde eftergivas. Även tycktes både längden 
och bredden kunna utan skada minskas». 

Man har skäl antaga, att den i protokollet om
nämnde »någon», som trots att konceptritningen icke 
visade någon genomskärning, var i stånd att klart be
döma förslaget även i statiskt avseende, och omedel
bart upptäcka dess svagaste punkt, icke var någon 
annan än kyrkoherden själv, den forne fysikern och 
matematikprofessorn. 

Den r8 december 1827 sammanträdde den nya bygg
nadsdirektionen för första gången. Byggmästaren Hall
ström var då också närvarande. Greve Lewenhaupt lo
vade vid detta tillfälle att byggmästaren Lundmarks 
definitiva förslag skulle föreligga vid nästkommande sam
mankomst efter julhelgen. 

Grunden till kyrkan ansågs böra läggas »på våren» 
(1828) och kyrkan bli 90 alnar lång och 30 alnar bred. 
Direktionen tillerkände byggmästare Hallström en dag
penning av 2 Rdr Bco för tiden l maj till l oktober och 
för resten I Rdr 16 Sk Bco. För detta an·ode skulle 

" ) Denna ritning är återgiven på "id. 7 'i Kumla julblad 19-+7 . 
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Fig. 3. Definitivt förslag till plan. dalerad 11 januari 1828. 
Yttermålt fJOX35 alnar, d. v. s. 53,5X21,8 meter. 

Kuml·a ];~'rka.s a rkk. 

han både själl· lägga hand I·id arbetet och vara ansvarig 
därför samt efterse arbetarna och am·isa I·ar och en 
sitt göra. 

) Byggm. Hallström yt tradc nödigt I·ara att redan i 
\"inter någon gräl· ni ng åt västra ä ndan gjordes, där 
grunden kommer a tt gå fram. Direktionen fann nöd
vändigheten däral·, särdeles som sistlidet år där begro
vos lik och dylik grävning, i alla fall nödig, icke utan 
allt för stark liklukt skulle kunna ske vid annan å rstid. 
Därmed skulle börjas efter Ha llströms utstakande av 
längd och bredd fram i februari , om någon vinter då 
blin). 

»Direktionen ansåg att gamla klockstapeln skulle 
i var nedril·as och stenen brukas vid grunden till bygg
naden». 

'\ -id nästa sammanträde , i prästgården den 21 jan. 
1828, demonstrerade bygg m. Lundmark de utförligare 
och i större skala utförda ritningar, som han på an
modan al· grel·e Lewenhaupt åtagit sig, »och av vilka 
blott en, föreställande genomskärningen av den projek
terade kyrkan, icke var fullt färdig». Enligt förslaget, 
fig. I, 3 och 4, skulle tornet bli uppfört »över eller 
på ett midt på kyrkan slaget casematterad t hvalv, 
det han trodde med 7 alnar tjocka sidomurar på norra 
och södra sidomurarna skulle giva fullkomlig styrka. 
Däri instämde ock byggm. Hallström nu närvarande». 

»Direktionens ledamöter, som ej trodde sig fullt 
först a att bedöma styrkan och varaktigheten aven 
dylik tornbyggnad, även med erkännande av dess skö
nare utseende, ehuru mindre vanligt, uppdrog åt Hr 
Greve Lewenhaupt, vid dess nästa månad tillärnade 
resa till Stockholm att om styrkan och varaktigheten 
av ett sådant valv förskaffa sig respektive vederböran
des och sakkännares utlåtande och endast i den hän
delse att ett sådant till förmån för hr Lundmarks pro
jekt utföll därå söka nådig stadsfästeise, men i annat 
fall alldeles den al·stå, I·arande direktionen, ifall minsta 

LINOLEUlvlMA TTOR - FERNTSS :.l.. - TAPETER 

SJUKVÅRDS - OCH rORE NDSARTIKLAR 
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Fig . . 1. Tvärgen omskärning genom långhuset och tornet 
dateraä 25 fe bruari 1828. Kar e ls och al tarupp~ 
sMsen ulformnin,g p a m imner som synes mycket 
om motSqlTande i den nuvaran de kyrkan. 

I~ lI lnl a kyrkas arki,v. 

t vi vel kunde u_ppstå att k yrka n m ed ett så d a n t torn 
skulle i längden bära sig o ch uthä rda av den tanken 
a tt h e llre e t t a v ya nliga modellen borde i västra ändan 
uppföras». 

Under sitt stoc kh olmsbe sök inlämn ade g re\'e L e
w enhaupt p å församlingen s vägnar »till Konungen» de 
Lundma rkska r itn ingarna m e d en kort anhå llan om 
desamm a s stadsfästelse. Ärendet k om den 10 mar s 1828 
p å r emiss till K . Överintendent sä mbetet o ch ö\'e rläm
n ade s d ä r »för u tarbet ning» t ill h ovarkitekten P er Axel 
N y ström , d en so m sedermera gjorde d en av K onungen 
fa stst ä llda r itnin g en till d en nuvar ande kyr kan. . 

Troligen i a vsikt a tt läm na öve rintendentsämbetet 
f y ll igare informatione r i ärendet än greve L. munt ligen 
kun n a t göra o ch at t dels vinna stöd för önskem å let om 
t orne t s placering i väster , dels p å skynda ärendet s be
handling, d å ju grundgrävningen efter L undmarks plan 
re dan p ågick, sänd e kyrkoherde Kjellin d en 4 a pril 
l 828 ett personligt brev t ill sekreterar en' i Överinten 
dentsämbetet G. F . Bohm. Då d etta klarar e än direk
t ionens protokoll fö r t iden i fråga belyser hela spörs
m å let, åte rgives det här in extenso och m ed originale ts 
stavningssätt: 

»:tIl in Heders Brorl 
Det ä r nu läng esedan någon slags communication var 

0 5S imelIan ; imedlertid vågar jag hoppas, a tt vara uti Ditt 
vänskapsfulla minne innesluten, då jag såsom P astor i Ku m -

la försa mling fatt i anseende till var läng e patänkta, länge 
tilllärnade, alltid him Es uppskjuma kyrk o oyggnad, verkelig 
anledning a t g öra mig pamind hos Herr Secreteraren vid 
Kong!. ufver Intendents .cmbetet. 

R edan 1818 skaffad es af eller genom min företrädare 
härs tädes, Hr Doctor F ranz en, en af Kong!. Maj:t i nåder 
gillad dessein till kyrka. E fter densamma sk ulle det b:ifva 
en slags korskyrka; intet torn, men en slag s skärm, med 
kupa öfver och kors derofvanpå på vestr a gafv.eln. Den 
urgamla sönderfallande murade klockstapeln skuLe då stå 
qvar - eller om en ny, m urad el. af trä skulle byggas, 
är intet som upplyser. Imedlertid behöfver detta gamla 
monument att rifvas, helst stenar tid efter annan falla ut -
och naturligast tycks väl, att, när ny kyrka blifver, också 
torn för klockorna blifver der uti eLLer derpå. Ur detta skäl 
förmod ar jag att man så länge dröjt företag a med alfvare 
n ågon kyrk o byggnad; för-samlingen har aldr·i.g tyckt om 
denna ritning af Hr Hof -Intendemen Sund vall, hvarföre man 
efter flera öfverläggningar, stannat vid det beslut, a tt låta 
en i Örebro varand e Byggmä star.e Lundmark g öra en rit 
ning, hvarmed församl:ingen k unde finna sig nöjd . H an har 
ock g jort 2n e r itningar, så genomskärning, som plan jämte 
kostnadsförslag . Efter dessa r itningar, skulle tornet bLi,fva 
rnidtpå kyrkan öfver et t slagit (casema tteradt ?) hvalf, och 
sidomurarna på norra och södra Slidorna bl-ifva tillräckligt 
tjocka, för a tt motstå tryckningar å t dessa sidor . Ritningar
na lä rer LieLLtenanten, Herr Gre fve Axel Le\\'enhaupt hafva 
lemnat till Hr Öfv enintendenten SiMverstolpe, o ch hade han 
sig uppdragit att noga efterhöra o m en byggnad, efter denna 
d essein skulle k unna försäk ras bLifva fu1lkomligt stark och 
varak tig, hvilket nog betviJflas. Väl finner man att det skulle 
se vackert ut, ehuru ovanligt - men styrkan, styrkan, skulle 
väl kunna ansvaras för d en, på en 36 a lnars bredd invän 
dig t och utan pelare? 

Pluralite ten synes vara af den tanka, a tt R itningarna, 
så myck et de förstå, tord e kunna vara ganska bra o ch an
oagliga, men att tornet bör blifva på vestra sidan, såsom 
vanlig t, dock ej utanför kyrkan, om det k und e lå ta s.ig 
g öra, samt på sidorna blifva jemte uppgångar till läktaren 
och tornet, ru m till förvarande af mässevin, ved; fö rsam
ling ens Spmta, bårar etc. - D et är härom jag fått mig 
uppdrag~t a tt Dig ti,llskrifva, Heders Vän. - F örsamlingen, 
folkrik, af o mkring eller öfver 3000 p ersoner, vill gerna 
h afva en vac1.::er och r ymlig k yrka, dock ej för dyr och 
kost.bar, d å man ej k an vänta sig a tt erhålla Stamboks-under
stöd . För något öfver 8 dagar sedan, då Grefve L ewenhaupt 
h emkom, nämnde H an fö r mig at! h an hade löfte att få 
fr ån Öfverintend ents -E mbetet en mera, ä n den o mtalte Lund
marks passande ritn ing, och att den k und e erhållas efter 
4 a 5 veckors för lopp. Att påskynda verkställigheten häraf, 
och att Tornet måtte kom ma att blifva på vestra sidan, sa 
som jag näml1t, d erom torde D u till åta att jag får utbedja 
mig Di tt ynnestfulla medverkand e. Sjelf har jag föga in
tresse uti om k yrkan blifver så eller så, o ch vill ogärna 
synas i någon und erdånio- ansökan om ändrad riltning, så 
litet jag tror församl1ngen kan vara belå ten m ed d en där 
Sund"allsk a. men h \-ad jag ändå k an vara mine Socknebor 
till tj enst. och g öra dem tm vilj es skall jag viss t icke un
dandrag a mig . Localen läre r svårligen tillåta att tornet 
utan att längden af sjelfva kyrkan (jag tror den var 80 al. 
efter Lundmark s ritning ) sk ulle minskas, kund,e stå d.erutom, 
ehuru, f ör min del. j.ag tror vackrare vara , när to rn skulle 
blifva på vest ra sid an. att det g inge åtminstol1e n ågot utom 
gafvelen . Som jag sjelf äg er ing en erfarenhet i kyrkobygg
nad och ej är ·Architect, har jag vela t och v:1I vara alldeles 
ifdn att någ<:Jt råda i h ela saken, försäkrad a tt, när Resp. 
Vederbörand e veta något sånär huru församlingens önsk an 
och behofvet ä r, samt tillgångarna hvilka tvifvelsutan Hr 
Grefve Lew enhaupt ung efärligen uppgifvi.t, och som ick e 
äro så betydliga ; så må väl en ritning erhållas. sådan , som 
fören ar både styrka, r Ylmlighet och enkel e leganz - i 
händel se ej den där af Lundmark skull e kunna n ågCJ.t mo
difier as. -

o 

<&u~t. dohaf1~~of1~ cfJkeri 
TELEFO 70116 

REKO MM E NDE R AS! 

A tla slag s transporcer dll humana pl'lser K örningar till och f rån Orebro r alJe dag 

6 



Förlåt, Heaers Vän, att Jag vagar besvära härme~, .och 
laO"a om möjligt är, att vi s n a r t kunde hafva en ntnmg, 
efter h\'ilken "enast man kunde börja lägga grunden sedan 
redan man bö~jat gräfva för densamma på vestra sidan d itåt 
kwkan, med bibehållande af något af de gamla murarna, 
kommer att utdragas. . 

Med högaktningsfull tilIgifvenhet utheder iag mig få 
fr amlefva 

Örebro och Kumla pgd 
den -t april 1828. 

Värdaste Heders broder 
- Din 

Ödmjukaste t j :e o. garp.le Vän 
. Carl Eric Kjellin. » . -

Ehuru ÖI'erintendentsämbetct s inställning till Lund
marks förslag ej kan direkt utläsas i befintliga do
kument "ar d::-n påtagligen negatil'. då. enligt Kjellins 
brel', grel'e L. erhållit ämbetets löfte om »en mera 
passande ritning». Ett inom ämbetet uppgjort förslag 
förelåg också i koncept vid direktionens sammanträde 
den 3 r maj 1823. men befanns heller icke vara till
fredsställande, troligen av den anledningen, att tornet 
bibehiil lits på mitten al' kyrkan. Man kan emellertid 
säga att det "id detta sammanträde stod klart att 
Lundmarks uppdrag som arkitekt för kyrkan upphört . 
HOI'intendenten Nyströms ex officio utarbetade och fast 
srälIda förslag till den nuvarande kyrkan hoppas jag 
få skildra i Kumla julblads nästa nummer. 

Doktor Ivar Alnl . En presentation. 

Del iiI' i ar fö':sta gängen Kumla julblads inleda:lde 
julbelraldelsc iiI' sk!'i\'en al' en Kllmla -son. Teologie d:r 
Alm är nämligen född i Rumla förs amling 1897, Fade;ll: 
lantbruk8ren FI"ans _-\ron Alm: gift med LOI'isa Gr8nsten 
från Hachad, ar,end-e ;'ade på 1890- lalet en gård i Hösayi. 
D:r . ...\Im :r1kn[1,:' sig eme:,lertid knappast som närldi!lg: då 
han med föräldrarna redan år 1900 flyttade til! Nora 
bergsföL;amling. Efte;' 'al'sluta:de unil'ersItetsstllrlrier och 
präsl \i gning tjän~lg;orde han i Väste:ås stift och Yar 
under åren 1932-19 "~6 kyrkoherde i Väster-Vila för 
samling. Hcd3n före dell!na tid ha :le har Alm fattat starkt 
intresse för psykoanalysen såda,:J. denna företrädes ay 
professor C. G. Jung i Zurich och hans skota, För "in
nande al' teJlogie doktors.grad disputerade Alm år 1936 
på eil adHlnd ling om Den religiö iQ funktionen i män
niskosjälen. Pil de t r eligj,onspsykologiska o !11r:l.det har d:r 
Alm sedan hJ ,le i dagspressen och eljest gjort klara och 
beaktade inlägg. Sed,an 19·17 är d::r Alm lektor i kriJSten
dom och filosofi Y1d Högre allmänna lärov,etket i Motala 

Berget heter K olsberg ! 
- Varför få r inte vår I'ackra kulle behålla sitt gamla 

hederliga namn? frågar en al' julbladets äldre läsare. 
Det är minst lika motiverat att kalla höjden för Sån
nersta kulle som Örs ta kulle. Största och högsta delen 
ligger nämligen pa agorna till Sånnersta 4. Platsens 
gamla namn är Kolsberg, och det "ore tredigt om 

Om Pehr Lundmark må a"slutningsl'is meddelas föl
jande: Han föddes i Ånsta socken i Närke den 15 jan. 
1794· Från hans yngre å r är endast bekant att han 
studerade vid K. Konstakademiens i Stockholm arki
tekturskola och 1814, där deltog i tävlingen i de för 
å ret uppställda prisämnena. Bland hans akademikam
rater var den förut nämnde Nyström, sedermera hovar
kitekt, professor och stadsarkitekt i Stockholm. Ar 1817 
upprättade Lundmark ritningar till om- och tillbygg
naden al' Norrbyås. kyrka. Han uppges också ha. ,ritat 
och uppfört Askers kyrktorn . D å han i dödsannonsen 
i N erikes Allehanda titulera,des »Konungens trotjenare, 
Hofkonduktören m. m. », torde han ha innehaft konduk
törstjänst på Slottbyggnadsstaten . Vid sidan av denna 
tjänst synes han ha utövat verksamhet som arkitekt 
och byggmästare i örebro. Efter det att Kumla kyrkas 
egentlige byggmästare, J. P . P ohl, 1832 avlidit, erhöll 
Lundmark förtroendet att fortsätta och fullborda arbetet. 
Under åren 1837-45 var han borgerlig rådman i Öre
bro. Han var också en av initiativtagarna till det 
t eaterbolag, som 1849 bildades i Örebro och var tillika 
ledamot i bolagets första styrelse. 

Lundmark var gift med Anna-Lisa MoseIius, f. 179-+ 
och hade med henne sex barn, Han avled i Örebro 
den 15 juni 1350, 56 år gammaL 

H e n n i n g J u l i n. 

man mer och mer övergick till att använda detta ur
åldriga namn. 

Nämndeman Lars Pärsson i Sånnersta (1869-1937), 
som var en "arm hembygdsvän, manade vid flera till
fäll en sina ortsbor att slå vakt om det gamla namnet 
Kolsberg. I Kumla Julblads första nummer, 1930, skrev 
han bl. a. om namnets ursprung : 

»En jätte »Kol» lär enligt sägen ha bott eller bli"it 
begral'en här, "ara v berget skulle få tt sitt namn. En
ligt en annan gissning skulle namnet ursprungligen yarit 
Korsberg, härstammande från den första kristna tiden, 
enligt yars fromma bruk ctt kors I'arit upprest på berget. 
Vad som skulle göra en sådan gissning sannolik, liksom 
sägnen att ett kapell fordom funnits i närheten, är att 
höjden här östanför, nu till det mesta odlad, har kallats 
»Bölsberg», och att källan i sänkan därborta vid ängs
vägen sedan gammalt kallats »Kappala». Då denna un
der yattenbristens tid 19q fördjupades, hittades i den
samma en del gamla kopparmynt, be"isande att den 
en gång varit en s . k. offer källa.» 

Enli O't »Kumla kvrkas räkenskapsbok 1421-1590»*) 
skulle I{olsbere: likso~ Al vestakullar~a förr am-änts som 
gra"platser fö~ byarna. Författaren: d:r Jonas L :son 
Samzelius: anser det mindre troligt att H eliga korsets 
kapell låg vid Kolsberg. 

Så må vi komma ihåg, att när I·i nästa gång yandra 
eller cykla den lilla dgen nedanför prästgå rds parken 
mot öster , då är m:llet inte Örsta kulle utan K o l s b e r g. 

*) Boken är ännu tillgänglig i bokhandeln , Den 
borde inte saknas hos någon för hembygdens historia 
intresserad kumlabo. 

!(ulnla Elektriska Byrå 
'<.-ALLE:\'T!:-.1S HTR , 

TELEfO:-.1ER, 

702 02 o,'n 701 OG 

Utför alla slags Elektriska Kraft- och Bel.)'sningsanläggningar, S\'agströmsanliigg

ningar, Neonbel.)'sningar, Reparationer a\' motore r och alla slags elektr. appa rater 

Stor sortering av modern belysningsannatuT 

7 



Gårdar ocl~ 
byar l Kumla 

VIII 

Nästsörgården, Rala 

Av Nils Helander 

Erik Pärsson 
lödd 1858 

V äster om det gamla husarlägret vid Sannahed ligger 
RaLa, en av Kumla sockens äldsta byar. Att byn är mycket 
gammal framgår av de m ånga stenåldersfynd, som på
träffats i markerna. Rala by består av ett 2o-tal gårdar. 
Av dessa voro tidjjgare flera militärboställen. Ett par av 
dessa har för inte så länge sedan fr,liköpts av lantbrukarna 
Ernst Johansson och Karl Larsson. 

J/ 6 mtl Nästsörgården, som sedan J936 äges av 
lantbrukaren Ivar Larsson från Alsta, Hallsbergs socken, 
är en av de äldsta släktgårdarna i Kumla. Den har näm
ligen ägts av samma släkt i ej mindre än 325 år, bekräftat 
av ett diplom från länets hushållningssällskap, daterat 22/6 
1928. 

Om den förste ägaren av gården vet man inte mycket. 
Han hette Karl, var smed och levde i slutet på I s06-talet. 
Traditionen påstår, att han var vanon. Yrket motsäger ju 
inte detta antagande. Hans dotter, Bri:tta Carlsdotter, var 
gift med Lars Olofsson, död 1655 . Den siste i den långa 
släktraden är Erik Pärsson, som sålde gården 1936 och 
numera njuter en rofylld levnadsafton vid Folkungagatan, 
Kumla stad. I d en pärssonska släkten ingår flera kända 
kommunala förtwendemän, såsom riksdagsman Erik Olsson, 
Sånnersta, landstingsman V,iktor Larsson, Hjortsberga, och 
kyrkovärd Axel Olsson, Vissberga. 

Erik Pärsson är född 18068. »Miin skolplikt fullgjorde 
jag hos C. F . Dreborg l Kyrkskolan, som då var inrymd 
i församLingssalen och dit hade vi 6 km., vilket var en dryg 
skolväg, som man fick göra med apostlahästarna i alla 
sorters väder, ty vi förstod oss inte på att strejka», säger 
So-åringen med en glimt i ögonv~ån. Det år Pärsson gick 
i konfå:rma.tionsskolan undervisade inte mindre än fyra präster. 

När Erik Pärsson övertog föräldragården, utgjorde den 
1/4 mtl_ Genom försäljning aven del ängsmark minskad,es 
areaJ.en till 1/6 mtl. När E. P. en dag 1910 var sysselsatt 
med plöjning helt nära gården, påträffade han fyra sten
yxor, I spjutspets och l pilspets av flinta. Dessa före
mål överlämnades till länsmuseet i Ör,ebro . Även senare har 
P. funnit stenyxor och även en samling mynt, som för
vara:s i hans hem. 

»Ja' har varit frlisinnad i all min da', men en lant
bJ'ukare ska sköta sitt och inte ta' åt sej; några kommunala 
uppdrag, för det tar bort så mycket tid och sent bLiT 
de t också att komma till ro, i all synnerhet när man som 

Sundberg" cAtelje 
KDP.'I1ANGATAl\' 

Per Larsson (1834-1918) och 
lJrila ,l/aja Persdoller ( 1833- 1899) 

Erik Pärssons föräldrar 

ja' hade lång väg till och från sammanträdena.» Den upp 
fattningen delas åtminstone inte av våra yngre lantbrukare_ 
Och Erik Pärs son medger också, a,tt lantbrukets folk inte 
hel.t böJ' låta andra regera. Men när förtroendeuppdragen 
bEr för många, y;ill man gärna ge upp. Och många upp
drag har han haft, bl. a. ledamotskap i kommunalfull
mäk:tige, kommunalnämnd, fatcigvårdsstyrelse, pensions-, nyk
terhets - och taxeringsnämnderna. I 30 år toiJllhörde E. P_ 
sty.relsen för Ralabäckens torrläggningsföretag. Han omta
lar, att förr var det mycket gott om kräftor i bäcken, och 
även gäddor fångades i stora mängder_ 

Pärsson var på sin tid med och bildade Sannaheds blå
bandsförening, vars ordförande han var ett Is -tal år. Under 
I 890-talet var han som styrelseledamot verksam i Foster
ländska fö.r ening en. 

Gården i Rala skötte Pärsson tillsammans med ,en syster. 
Efter försäJ.jningen flyttade de båda syskonen tiU en när
Liggande gård i byn. 1941 lämnade de denna ' och flyttade 
till Folkungagatan i Kumla stad, där systern avled för l " år 
sedan. P. har förunnats en god hä}sa och en vitali1et, som 
mera påminner om 60-ådngen än den som börjat vandringen 
på det nionde årtiondet. Han tycker dock att det var ve
modsfullt, att han nödgades b.ryta den mer än 300-åriga 
länken i Nästsörgårdens släktmstoria. 

Xäs/sörgården , Rala 

& <gotomaga"ifl:.:, 
TELEFON JOO:'8 

HOVFOTOGRAF 

:J.(opieril1.g ?jöratoril1.q I ALBUM I 

8 



Bild 1. ProcessiOIl av uppvaktande den 2 nov. 1883. K arikatyr av R udolf Gagge, Västerås. Foto: B. H.kolier, (')rcbro 1883 

PÄ SILVERBROLLOP HOS KONSTNÄREN 
CARL LARSSONS SVÄRFÖRÄLDRAR 1883 

FRU GERDA JANSSON, FODD FOSSELIUS, BERATTAR . 

A V H E NING JULIN, STOCKHOLM. 

T anken på denna artikel väcktes "id en middag 
19-+7 hos Södersjukhusets i Stockholm chefsa rki tekt Hjal
mar Cederström . Sedan värdinnan, Ester Cederström, 
född Fosselius, och jag en stund samtalat om Kumla, 
ett för oss båda kärt ämne, hade hon vänligheten att 
visa mig det unika fotografi, som återgi vit s här O\·an. 
Möjligheterna för dess publicering i Kumla julblad vid
rördes visserligen redan då helt flyktigt, men frågan 
blev aktuell först i år, sedan fru Cederström haft godhe
ten att för saken intressera sin minnesgoda syster, fru 
Gerda J ansson i Kopparberg, vilken sannolikt är den 
enda nu levande, som har personliga hågkomster från 
festen i fråga. Innan vi lämna ordet till fru Jansson, 
torde emellertid några orienterande upplysningar böra 
lämnas . 

Grosshandlaren Adolf Bergöö, som i Hallsberg "id 
tiden ifråga drev både vanlig lanthandel och pa rtiaffär 
i spannmål, hade under åren 1864-72 varit ena inne
havaren i handelshuset F osselius & Bergöö vid Kumla 
station. Umgänget mellan kompanjonernas familjer fort
satte emellert id även sedan C. A. Fosselius under oför
ändrad firma helt övertagit affären i Kumla. Denna 
upphörde först år 191 8. Och nu lyssna vi till fru Jans
sons intressanta berättelse. 

»Jag var 10 år och hade glädjen att med mina 
föräldrar och t vå yngre systrar bli bjuden till Bergöös 
silverbröllop i november 1883. För mig blev, som ni 
nog förstår, den originella och av flera sedan verkligt 
framstående personer besökta festen oförgätlig. Ännu 
efter 66 svunna år är det mig också kärt att i minnet 
dröja vid detaljer, som då fängslade en tioårings sinne, 
t. ex. våra toaletter. Vi systrar hade ljusblå barege
klänningar, tjocka yllestrumpor - det va' i november, 
ska' ni veta - och höga, handgjorda knäppkängor. 
Vår frisyr va' mycket enkel och vållade varken mamma 
eller oss större besvär. En halvrund kam från det ena 
örat till det andra höll tillbaka varenda hår test med 

sådan kraft, att t. o. m . ögonbrynen ville följa med 
upp i pannan. 

»Nå, herrarna då, hur va' dom klädda», frågar ni. 
Ja, sådana där »l glädje och sorg»-affärer för uthyr
ning av svart fanns ju inte på den t iden, så dom kom 
väl i »egna kläder», tänker jag. Och hur damerna 
lydde lagarna för den tidens mode för hattar och tur
nyrer, kan ni lätt se på den dråpliga svit av akva
rellporträtt i karikatyr, som farbror Bergöös svåger, 
bankdirektör Gagge från Västerås, målat 'i förväg och 
som dagen t ill ä ra i matsalen prydde kortväggen mellan 
förmaks - och tamburdörrarna. Vid varje figurgrupp på 
den 3 meter långa tavlan fanns - klokt nog för resten 
med hänsyn till framtiden - en förklarande vers. Vår 
fotokopia är dock nu så blekt av ålder, att man endast 
med största svårighet och knappast ens med hjälp av 
förstoringsglas kan tyda bokstäverna i vers·erna. Men 
de fles ta av dem kan jag utantill . Och nu skall jag 
börja presentationen. 

B i l d 2. Till vänster: silverb rudparet Adolf och 
Hilda Bergöö på en tron, eller vad jag skall kalla det, 
med en baldakin över . I en krans på 'denna sitter en 
vingad putto, som med fötterna håller »25». Ar förs tås. 
När jag ser farbror Bergöös polisonger, tänker jag 
strax på porträttbysten i brons på hans gravsten på 
Kumla kyrkogård . 

Sirlig och främst i raden av g ratulanter skrider 
fram silverbrudens mor, fru Sahlqvist. Om henne står 
det i versen: 

»Främst kommer mormor med en kaka. 
Hon hunnit längst i liJ"vets qvälI. 
Med tacksamh et hon ser tillbaka 
Och bringar glad så,tt Hell .» 

Se'n kommer med lätta steg dottern Stina, 
sedan gifte sej med en professor Bather 
H ennes vers lyder så här: 

»Dernäst på smala ben ses trippa 
La jeune Demoi -el1e. 

hon som 
England. 

Kumla Cementvaru- & Byggnadsmaterialaffär 

Carl J ohansson Trävaruaffär AB. 
TELEFON 70945 växel 

BYGGNADSMA TERIAL, alla slag 

TILL VERKA R och FÖRSÄ LJER: 

Vibrerade Betongrör, vibropressade Kulvert och Brunnsringar 

Cementsten, Plansten m. m. 

Distriktsförsäljning för Orebro län av A IV K A R B O A R D 
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Hon är ej sen att börja hippa 
Hipp, Hipp, Hurrah och Hell.» 

l\ästa grupp: 
»Och ynglingarnas muntra rad 
från Hallsberg, N euchatel, 
Från Spanien, Norrland drar åstad 
och höjer gladt sitt Hell. » 

i\fa11l1en med fanan är sonen i huset, Per Bergöö . 
Han öyertog med tiden faderns affär. Så kommer ett 
brödrapar, Carl Johannes och Rickard Stenström, sys
tersöncr till silverbruden. Carl Johannes, med skinnmös
san, yar född 1869, hade framgång j li"et och blev 1918 
landshö\'ding i V. Norrlands län. Han dog 1933. Rickard, 
han med sc!l\\'ci zerhatten, \'ar riksbankstjänsteman, yis
tades på grund av lungsjukdom i )Jeuchatel och dog 
ung. Ynglingen med chokoladbördan hette \Yahlman, 
yar ingeniör eller arkitekt, och systerson till farbror 
Bergöö. De tre nämnda ynglingarna \'oro fostersöner 

Bergöös familj. 

Och så komma yi till b i l d 3. 
De tyå första äro verkligen ett intressant par. Hon, 

som så tillitsfullt ser på sin kavaljer, är silverbrudparets 
dotter Karin och han med staffli under armen och en 
tada på ryggen, är ingen mindre än den då 30-årige 
nybli"ne och nyberyktade mågen i huset, konstnären 
Carl Larsson. Men jag kan omöjligt komma ihåg att 
dom yar med. 

Kej, fru Jansson, det är så riktigt så . De nygifta 
var j Frankrike då . Härom berättar Georg Nordensyan 
i sin stora Carl Larsson-monografi i hU\'ud5ak följande. 
»Den 2 juni 1883 reste Carl Larsson i mitt sällskap 
till S\'erige, där han skulle presentera sig för sin blivande 
svärfar.» Karin Bergöö hade rest hem förut. Enligt 
yad C. L. senare anförtrodde Nordens\'an tog Bergöö 
honom först för en · handelsresande och yille köra ut 
honom. Saken ordnades dock och måg och s\'ärfar bleyo 
snart goda yänner. Redan den 12 juni vigdes också C. L. 

K O p CJ:2aaio TILL J UL! 

Bild 2 

och hans Karin i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, 
men å ten'ände omedelbart till Frankrike, där Larsson 

. på sensommaren gjorde det förtjusande akl'arellporträtt 
a\' sin unga fru, som är känt under namnet »Bruden». 
Om detta porträtt skre,· C. L.: » Jag ställde henne i 
brudstassen, min unga maka, där, mitt på den fläck 
a,' jorden, där jag första gångcn kände mig lycklig 
och där min konstbegånling yisade det första friska 
skottet på den dittills tynande plantan. » 

Versen om de nygifta lyder i de delar, som \'arit 
möjliga att tyda, ungefär så här: 

»Ifrån Paris till hemmet !:ända 
:\Ionsieur, j.\Iadame C. L. 
..... Au -tralien kanhända 
..... deras glada Hell.» 

~ästa grupp har följande "ers: 

"Och med en stab av tjenstehjon 
Nu syns en hattmamsell. 
Hon har tjent bra med pengar, hon. 
Och höjer glad !:itt Hell. » 

,. Hattmamsclkn» yar sih'erbrudcns syster, fröken 
Elisc Sahlq"ist , i slu tet a,· förra seklet ägare av strå
hattfabriken i Hallsberg. »Tjenstehjonet» längst till hö
ger bär på huvudet ej mindre än tre halmhattar och 
Ö\'er axeln en knippa långhalm. De båda i mitten bära 
"ardera en stor korg, den högra av dem därtill ett stort 
arbetsförkläde och på huvudet både sjalett och halm
hatt . 

I detta sammanhatlg må nämnas, att halmhattstill
yerkning redan i början a,· 1800-talet drevs som en 
betydande hemindustri i Hallsbergs socken . Produkterna 
avyttrades på marknader i Sverige och Finland. På 
hösten 1883 öppnades i Askersund t. o. m. en skola 
för halmflätning. Halmflätningen som hemindustri i Halls
berg väntar ännu på sin skildrare. Aven om bilden av 
halmfläterskoma är karikerad, torde den såsom unik 
yara ay kulturhistoriskt värde. 

Marknadens förnämsta fabrikat 5åso m Pbilips, Aga, Radiol a, Svenska 

Orion, Tel.fllnken, Horn.)'pbon e, lvlarconi m. fl. demonstreras 

och fö rsäljas på förmånliifa villkor 

REPARATIONER 
utföras under full garanti CJ2ADIOFIRMA ~JALMAR <:PETTERSSON 
HOGTALAREAi'\LÄGGNI 'GAR utb.)'ras Kungsvägen 14, Kumla - Telefon 70591 
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»Se'n kommer Prippens kompani 
Med strutar och med namnam i 
Och med en röst så fin och gäll . 
D et stämmer in sitt Hell. » 

Kompanichefen hette Pripp, var Bergöös sd.ger och 
grosshandlare i kolonialvaror. De stru tbärande ama
sonerna äro: fru Bergöös syster Ida med döttrarna 
Anna och Maria samt en dam, vars namn jag glömt. 

Och nu till b i l d 4, den sista. 
»Och knogand e från \Vesterås 
Herr Svåger kommer m,ed mamsell 
och fru o ch gurkor, det först ås, 
Hel~, si1h'eo:paret, He1ll .» 

»Herr svågern», dragaren, var, som förut nämnts, 
konstverkets skapare, bankdirektören i Västerås Rudolf 
Gagge, född 183.+. Om honom mera i. det följande. Hans 

Bild 3 

Bild 4 

hustru, Augusta, var s"ilverbrudens syster. Hon synes 
nästan medveten om sitt förnamns betydelse: »den höga, 
den \'ördnadsvärda», där hon sitter rak och belåten 
i sin palmbelastade vagn, oberörd av dragarens möda, 
vilken \·äl dock i någon mån lättas av den I7-åriga 
dottern Elsa, som trots en betydande gurklast ovanför 
turnyren gör vad hon förmår för att underlätta fram
färdseln. Denna Elsa Gagge blev sedan genom giftermål 
med kaptenen Carl Silfvers to lpe i Rytterne moder till 
den kände och allmänt älskade men tidigt bortgångne 
ö\'e rintendenten Gunnar MascolI Silfverstolpe, en av 
de aderton i Syenska akademien. 

»En helan hop af folk och fä 
Till sU,st ock synes vandra 
Att liksom de andra 
Sitt hell och hyllning ge. » 

HOLMSTRÖMS LINNE MAGASIN 
TEL EFO N 71 025 

Specialaffär för linn ev aror och säng kläder 

K valitetsva r or till låga priser 

11 



Drängen med den högt lyftade f. d. beväringsmössan, 
den glade bagaren liksom den ståtlige leghornstuppen, 
som kukelikuar med vittuppspärrad näbb, synas vara 
mera aktivt engagerade i Hellropen än de blyga gum
morna och de två grisarna, vilka dock stunden till 
ära och utan grymtan och bökande tagit pLats i pro
cessionen. Med reserverad värdighet och med pipskägg 
a la apoleon III hålla sig de två livhusarerna på ka
valleristers vis ett par led före den krokbente rote-
soldaten i kön, vilken liksom bonden i långrock och 
med kyrkhatten dju'pt i handen förväntansfullt och med 
ett belåtet leende följer det växlande skådespelet. 

När presentationen nu är över, synes mig tillbörligt, 
att vi inte endast tacka fru Jansson för hennes älsk
värda ciceronskap utan också buga oss för minnet av 
konstnären. Bankdirektören Gagge var icke blott en 
klok och 'framsynt chef för Mälarbankens huvudkontor 
i Västerås, utan ock en centralfigur i stadens kulturliv, 
när detta fann uttryck i konst och musik. H ans vän 
och förtrogne, landshövdingen Herman Udden, född i 
Kumla i Närke, yttrade också vid Gagges bortgång 
1912 bl. a. följande ord: »Så långt en människa utan 
konstnärlig utbildning och utan studi,eresor kan hinna 
i de sköna konsternas utövning, var han en mästare 
i ton och färg». Och fil. lic. Marita Lindgr,en-Fridell 
skrev 19H i sin uppsats om Rudolf Gagges Västerås
bilder »att de ha för stadens äldre historia ett oskatt
bart värde», »Hans roliga skämtteckningan>, säger fru 
Fridell vidare, »avslöja honom som en fin och skarp 
lakttagare, vars breda humor hell re tolkade det komiska 
och skrattretande än det direkt gisslande och sati
riska». 

Delwa vår anspråkslösa hyllning å t minnet av den 
konstnär, som nu för en stund tjusat och roat oss, bör, 
synes det mig, lämpligast avslutas med att Citera några 
ord, som en annan av Gagges vänner, domprosten 
Fåhneus, yttrade v'id hans bortgång: »Så förrann ett 
liV, för vilket arbetet var kärt, under ädla strävanden, 
hugnat av hemlivets frid och lycka, förskönat av kons
tens gen'ier men djupast buret av barnets tro på Gud 
och därför fyllt av kärlek och vänlighet mot människor.» 

Aarin Larsson 
med Suzanne 

Fru Cederström har haft vänligheten att som en 
slutvinjett till denna a r tikel, vars tillkomst hon på ett 
intresserat och tacknämligt sätt främjat , ställa till för
fogande det henne tillh'öriga älskliga porträtt av fru 
Karin Larsson, som fanns bland hennes föräldrars kvar
låtenskap och som på baksidan bär påskriften: »En 
vänlig hälsning till Carl och Maria från Karin Larsson». 

Kumla Julblads medarbetare. v. 
Till Julbladets nya medarbetare har redaktionen glädjen att få räkna 

fru Elsa Harbe, född Falk, Skagershults prästgård, Hasselfors. Hon debu
teradie i förra å rets julblad med den "älskrivna och intressanta artikeln 
»H os farfar och farmo[r i Kumla prästgård». Den minnesrika skildringen 
mottogs med verklig förtjusning av julbladets många tusen läsare, inte 
minst av dem, vilkas barndoms- och ungdomstid inträffade omkring 
sekelskiftet, Det fanns knappast en dag under julmånaden, som inte 
utgi\'aren muntligen eller genom bre\' fick mottaga belåtna läsares tack 
för »de kära minnena». 
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Elsa Harbe 

I föreliggande nummer åte rkommer fru Harbe med nya »minnen från 
sekelskiftets Kumla». Aven denna art ikel är skri\'en med samma fängs
lande stil och minner om en hel del händelser, som nu synas oss så 
adägsna. 

Fru Harbe är född i Kumla 1892 och dotter till dåvarande pastor 
JohaJU1es Falk och hans maka, född Flodman. I äktenskap är hon före
nad med kyrkoherden i Skagershult Daniel Harbe . Hon är ledamot av 
hemhjälpsnämnden och av Strängnäs Stifts Kvinnoråd. Vidstående foto 
är från hemmett i Skagershult . Modern, Ida Falk, synes i ovalen överst 
å bilden . ' 

I det vi tacka fru Harbe för hennes värdefulla medarbetarskap ut
trycka vi den förhoppningen - som vi tro att även läsekretsen delar -
att Kumla Julblad i fortsättningen skall få räkna henne till de ständiga 
medarbetarna. R e d, 

SUNDBERG & OLSONS 

To,-get, Kuml. - Telefon 70844, Bo"_ 70290, 71164 'i/oto- G R A F I SK A 

POR TRATT SERIEFOTO Utför och försäljer allt F O T O G R A F I S K T 
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Flyttfåglarna 

Emrna och 

Rosalie Ekelu11d 

A" 

A n n a P e r ss o n, Odensbacken 

Emma Ekelund 
1836-H1l8 

F ly t t fåglarna, ja så kallades de båda rara fröknarna, 

som om s·omrarna bodde i Kumla i en liten gul stuga, 
omgiven aven \'acker trädgård, p i norra sidan a\' nu
varande Kyrkogårds\'ägen mellan järnvägsö\'ergången och 
kyrkan, De båda systrarna kommo tidigt på våren och 
stannade till sena hösten, När kölden kom , bar de sina 
kära krub'äxter till grannar och vänner, stängde stu
gan och for till en syster i Kungsör. 

Fröknarna Ekelunds far, född 1795, var under åren 
1855-68 kyrkoherde i Harclemo och därförut i Bo
darne, där på 1840-talet den s, k, roparerörelsen satt 
spår efter sig, 18.).3 klagade också kyrkoherde E, i 
N erikes Allehanda över att »hans församlingsbor voro 
utsatta för stark smitta frå n Finnerödja och Undenäs», 
Ekelunds hustru, f. Appelqvist, skänkte hOllOm fyra 
söner och fyra döttrar. Av sönerna dog en i barnaåren 
och två, vid vilka stora förhoppningar voro fästade, i 
ungdomsåren . Den äldste son en. Anders, valde officers
banan o: h steg med tiden rät ; hjg t i graderna. Han var 
länge bosatt i Udde \ a lla, Aldsta do tt ern, Andrea, gifte 
sig med en lan tbrukare Ru ndberg-Öman i Värmland, 
Dottern Hilda \'ar husföreståndarinna hos brodern An
ders, som tidigt blev änkeman , 

Emma, den ena av »flyttfåglarna», \'ar född 1836 
och R osa!ie, den yngsta i sysk onkret3 en . 1852. Emma 
var mjuk och stillsam t ill sitt väsen, liten till växten 
men rak o"h sirlig och med en sldan air över sig, som 
man förr ofta såg hos äld re damer . Rosalie var Emmas 
motsats, kraftig och kar:;k men med en rätt stor 

Rosalie Ekelund 
1852-1937 

port ion välgörande humor. Deras ekonomi yar god, 
huvudsakligen av det skälet , att de rättade mun efter 
mats.äcken. Den väsentligaste inkomsten torde ha varit 
understöden från Prästerskapets änke- och pupillkassa, 
Den lilla trädgården, som sköttes väl av Rosalie, in
brakte nog ej något nämnvärt liksom ej heller Emmas 
arbete med strumpstickning åt ortens ungherrar. 

När de två systrarna började bo i Kumla, vet jag 
ej, men att de funnos där redan på 1880-talet är säkert. 
Familjerna i Kumla under den tid det här är fråga om, 
kunde vara rätt stora i synnerhet i handelshusen, där 
som regel personalen var inackorderad. Det var för 
husmodern et t icke ringa arbete at t hå lla ett sådant 
hem i ordning, helst som så mycket då skulle göras 
i hemmet. H o:; familj erna Gustaf Andersson och C. .-\. 
Fossehus gick fröknarn a Ekelund s1l.som \·änner ofta 
frun till handa. T äcksti ckning t. ex. var på den tiden 
ett \'anligt arbete, men bet raktades nästan som ett 
nöje, ett litet kafferep. Och det \'a r minsann inte få 
täcken, som tanterna Ekelund \'oro med om att sticka 
t . ex. hos familj en Fosselius, där alla sju döttrarna 
skulle . ha si.n utstyrsel, när de gifte sig. För sådant 
arbete togo tanterna naturligt\'is inte betalt. Det r äk
nades som väntjänst. Att de vid sådana t illfä llen delade 
familjens kost , var ju klart och en smakbit eller en 
färsk kaka fick dom väl också med hem, när det så 
passade si.g. 

Ofta fi ck jag följa min mor till tanternas lilla stuga, 
där man trivdes gott. T ant Emma och ma mma satt 
då i regel med något handarbete och pratade, oftast 
om släktförhållanden, som roade dem . Båda ägde en 

BENGTSONS HERRKON FEKTION 
T E L E F O N 701 82 

Gossklåder + Herrklåder + Arbetsklåder 
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Systrarna Ekelunds hem vid Kyrkogårdsvägen 

stor personkännedom och kunde följa många släkter 
flera led tillbaka i tiden. Att lyssna till dem var som 
att höra hela släktromaner. Men då var jag för ung 
för att ta vara på vad jag hörde. Jag fördjupade mig 
hellre i betraktandet av alla de fotografier de hade 
av sin enda, mycket vackra brorsdotter, Anna E .. Tant 
Rosalie dukade fram kaffe och gjorde emellanåt ett 
träffande eller humoristiskt inpa!ss i samtalet. Den nämn
da Anna kom ibland om somrarna tillsammans med 
faster Hilda på besök hos fastrarna i Kumla. Vi lekte 
då ibland tillsammans . Ofta höllo vi då till i Fosselius ' 
park, där det fanns gungor, krocketspel och framför 
allt lekkamrat er. 

Tant Rosalie var händig i sömnad och använde 
därvid en liten symaskin, som hon ställde på· bordet. 
Den va.r av äldre modell och saknade tra.mpor, men 
hade i stället på ena sidan en vev, som fördes med 
högra handen, medan den vänstra förde tyget . 

Bland annat , som jag minnes från det lilla hemmet 
var en gammal vacker klocka i träfodral. T avlan var 
av tenn och hade endast t imvisare . Minuterna var 
det tydligen inte så noga med på den tiden och tanc 

terna kommo helt visst ändå i god tid både till stationen 
och till kyrkan. 

Rosalie E. tillhörde i yngre år föreningen »Morgon
rodnadens vännen, som dock för det mesta höll sina 
sammanträden på kvällarna. E t t villkor för medlemskap 
var emellertid att stiga upp senast kl. 7. De mest in
tresserade medlemmarna voro ungdomarna F alk i prost
g ården och guvernanten hos Fosselius Agda Lundroth, 
sedermera gift med handlanden och bankdirektören Gus
taf Andersson. 

Rosalie var närsynt och sörjde ibland ö\·er , att 
aldrig få njuta a\· den samlade fägringen hos en blom
steräng eller ens a v en större blomrabatt; hon fick 
nöja sig med att se en blomma i taget. Men hon kla
gade sällan. 

Gör pengarna trygga 

Emma E. dog i Kungsör 1918. R osalie försökte väl 
under några år att ensam fortsätta flyttfågelslivet, men 
måste ge upp på g rund av starkt nedsatt synförmåga. 
Hon inackorderade sig då på Kumla ålderdomshem, 
där hon dog 1937. De båda systrarnas grav ligger 
invid västra muren på Kumla kyrkogård. Där och vid 
platsen för deras lilla stuga, som revs för ett lo·tal å r 
sedan, brukar jag under mina K umlabesök dröja en stund 
och med tacksamhet och saknad låta tanken gå tillbaka 
till »flyttfåglarna» och till en svunnen tid, som i så 
många avseenden var oIik den nuvarande. 

En tJuvgönlma. funnen l Kunlla by 

år 1898. 

Stöld ur sakristz·an. 

Ctdrag ur sockenstämmoprotokoll den 7 april 1828. 

(Den äldre stavningen har normaliserats .) 

§ -1-. 
»Anmäldes att Jan Ersson i Kumla by och Lars 

Persson jämte ena kyrkovärden Olof .-\ndersson dagen 
fö rut hos pastor angivit ett av den förstnämnde den 
28 mars i en med jord och mossa övertäckt grop 
under en enbuske strax öster om Lars Perssons stuga 
gjort fynd aven stor hop kopparskiljemynt, im·eck
lade i ett förmultnat och sönderfallande kläde. Så 
snart den förstnämnde blivit detta varse, hade han till
kallat Lars Persson, varefter båda upptogo vad där 
fanns , och fyndet anmäldes för herr kommissarien Ad
lers och kyrkovärdarna, som anträffades på kyrkogården. 
I kyrkoyärdarnas ö\·en ·aro räknades dessa penningar och 
befunnos utgöra 12 Rdr 3-1- sk. 7 rst uti ä ldre koppar
skiljemynt, 2 :ne Speciemynt yardera av 1/ 2-1- och där
jämte 24 stycken olika stora, större och mindre ogång
bara mynt, gamla ören, fyrkar o. s. v. , synbarligen och 
o\·edersägligen utvisande att dessa penningar tillhört 
någon kyrka och blivit stulna. - Kyrko\·ä rdarna ville 
dock icke emot taga dessa penningar, innan upplyst 
bleye, om de verkligen kunde a nses tillhöra Kumla 
kyr ka, från vilken för 12 il 15 år sedan en summa a v 
omkring 13 Rdr 13 sk. Bco i löspenningar blivit genom 
tjuvars inbrot t i sakristian stulna; och att dessa pen
ningar nrkligen tillhörde kyrkan här, tycktes intygas 
därav, att kyrkoväktaren Sandsten nämnt , att vid det 
tillfället man hittat penningar här och där ända ifrån 
sakristifönst r et t ill den trakt, där dessa funnos. I an
ledning härav trodde fö rsamlingen, för vilken detta 
mål föredrogs, penningarna saklöst och med rä tta kunna. 
tillägnas kyrkan, dock beviljades därav 1/3 eller 4 Rdr 
10 sk. 3 rst. åt upphittarna. 

Gör pengarna räntebärande 

Avsätt en reserv 
Öppna räknin g i 
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En kyrkovärds 

aTl teckl'ling ar 

Plock ur Per J ohal1 Perssons 

i Kumlaby dagbok 

J ohan Persson 
1 S-lj- HlI 5 

Sedan mitten a\- 17oo-talet synes det ha yarit regel, 
att en a\- Kumla församlings kyrko\-ärdar haft sin hem

vist i Kumlaby. Måhända har det ' -arit av praktiska 
skäl , som denna tradition sa länge be\-arats. Präster

skapet och kyrko\·ärdarna ha ju en hel del gemensamt 
att syssla med . Därför \·ar det, framförallt innan telefo
n en blivit verklighet, lämpligt att åtminstone den ene 
av kyrko\-ärdarna bodde så nära prästgården som möj 

ligt. Ännu i dag är f. ö- en av dessa kyrkans tjänare 
boende i Kumlaby_ 

Under å ren 1878-189-+ fungerade som kyrko,-ärd 
lantbrukaren Per Johan Persson i Kumlaby. Denne, 
som föddes 18-+5 och dog 1915, yar far till den för sina 
m ånga amerikaskildringar kände Carl G. Alden, be
skriven i Kumla Julblad 1940. R edan som ung förde 
Persson dagbok. Vid en eldsvåda i hemmet förstördes 
tyvärr hans tidigaste anteckningar. I en andra dag
bok, tillhörig hans dotter Anna Persson, Ebeneserhem
met , Kumla, har han antecknat händelser från 1880-
och 189o-talets Kumla_ Julbladets utgivare har beretts 
tillfälle att ta del av anteckningarna och skall här 
nedan åte rge en del av dem_ Först skall vi emellertid 
låta Anna P ersson själv berätta om en del hågkomster 
från ungdomsårens Kumlaby. 

Far ägde d n s. k. Blomska gården. I en av lägen
heterna bodde under senare delen av 1 880~talet kom
minister Willen med familj och längre fram i tiden 
familjen Johannes Falk. Mina föräldrar och prosten 
Falks voro ofta tillsammans_ J prästgå rden var det 
ofta mycket folk. Jag minns ett yttrande av Johannes 
Falk, d å prostens barn och barnbarn hade kommit 
samman: »Nu har en hel karavan kommit till prästgår
den». Pastorskan Willen, född Mellström; tyckte alla 
om. Hon hade en underbar förmåga att underhålla ung
domen med sagor och berättelser. Också var hon myc
ket konstnärligt anlagd_ 

l\risiina Persson 

1845-1899 

Mina föräldrar l-ar ' -a rma missiol1Svänner. Pa söndags
förmiddagen följdes familj en åt till kyrkan och på en;. 
yar det i regel mission -möte i skolhuset vid kyrkan 
(församlingssa len l _ Mötella i skolhuset anordnades av 
humla missionsförening, som var ansluten till Foster
landsstiftelsen. Som talare kallades predikanter från 
olika håll. Lantbrukaren Aug. Persson i Kumlaby var 
en a'- de mera nitiska missions\-ännerna. Han anord
nade både i sitt hem och i skolhuset bibelsamtal för 
den nybildade ungdomsföreningen. En annan lika verk
sam religiös person var Erik Ersson. H an hade kommit 
till Kumlaby från Finnerödja. En dotter var g ift med 
kyrko värden Lars Andersson_ 

Min mor hade under många å r ledningen för den 
kyrkliga syföreningen. Föreningen arbetade inte då på 
samma sätt som den gör i våra dagar. Ledaren skulle 
nämligen anskaffa alla tyger och sybehör. Materialen 
skulle sedan fördelas på medlemmarna, av vilka många 
bodde i utkanterna av vår stora socken_ Som hjälp 
med tillklippningen hade man under en längre tid »Lilla 
Fia», en ofärdig mycket känd sömmerska. Fru Lars 
Andersson i Kumlaby liksom även komminister Willen 
arbetade också flitigt inom syföreningen. Lärarinnan 
vid kyrkskolan H anna Gransten och prästerna svarade 
för underhållningen vid sammankomsterna. En gång 
om året hölls den stora försäljningen. Då samlades myc
ket folk och köplusten ,·ar livlig_ Man kunde {)ffra 
även på den tiden, fast det inte ,-ar så gott om slan
tarna som nu_ Behållningen gick till ytt re missionen, 
men någon gång användes den till arbetet bland Lapp
lands barn_ ~Längre fram lämnade de båda kyrkvärds
hustrurna ledningen av syföreningen i yngre händer. 
D et blev då »Per Johan Perssons Anna» och Maria 
Larsson (sedermera gift med grosshandlare Aug_ Lund
holm ), som fick dela ansvaret_ 

Vid sjukdomsfall var det inte alltid så lätt att få 
hjälp_ Närmaste läkare bodde i Örebro_ Det var dokto
rerna Almström och Qvennerstedt , som mest anlitades_ 
Fosselius & Bergöö ombesörjde medic inens hemtag-

MOB LER av \-älkänt falJrika t 

MJUKA MATTOR 

Billigt och smakfullt l 

goda b-aliteer 

m. ffi . 

:;zeeribert ~preli u6 
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ni~g från apoteket Hjorten i Örebro . Många sökte dock 
hjälp hos »kloka gummor» eller »gubbar». En barn
morska i Hardemo ansågs vara duktig att blanda ihop 
örtmediciner , som _ bl. a. påstods vara välgörande Vid 
lunginflammation. »Vingåkersdoktorn», hemmansägaren 
Erik Aronsson i Vadstorp, Västra Vingåker (L 1816, 
d. 1896), hade också ofta besök av kumlabor . Vid ben
brott anlitades en gumma i Hjortsberga. 

Vi för vår del tyckte inte om beslutet år 1910, att 
den gamla prästgården skulle rivas. Det var så trev
ligt och rart med »Gulan» i mitten och den gamla 
kastanjen i förgrunden. Då t yckte man att prästgården 
var som en prästgård skulle vara, lagom stor, tilldra
gande och med en prägel av helgd. 

Ur Per Johan Per-ssons dagbok. 

1882 Maj 

1883 Mars 
Okt . 

Okt. 

1884 Aug. 
Sept . 

1886 Febr. 

:.'Il a r s 

Maj 

18S7 Mars 

18-8S Maj 

1889 Juni 

I,S90 J an. 
Juni 
Sept. 

1891 Jan. 
Juli 
Aug. 

1892 Febr. 

April 

Juni 

Juli 

Juli 

1S93 Febr. 

Juni 

D ör komminister C. O. Norelius. 

Vi ha nu fått en ny v. komminister, Larsson. 
Komminist erval. G. vVillen fick 7I och Parat 
1-8 röst er. 
-too .å rsdagen af Lu thers föddse firat i kyrkan 
med föredrag om Luthers lif och verksamhet. 

\ Valdenström predikat i k yrkan . 
Beslöts på kommunal stämma att torgdagar skall 
håHas vid Kumla station. 

Första kreatursmötet vid Kumla. Jag köpte ett 
par oxar för 272 : 50. 
Sammanträde i sockenstugan fö r att komma 
överens om att bilda en brandstodsförening för 
socknen. 
K. A. Ruhlin predikar i skolhuset. 

Lektor Lvth h åller föredrag 
tullfrågan .. 

skolhuset om 

At Blacksta·kvarnen för första gången. Den kal
las även N ykvarn och blifvit färdig i vår. 

Vi ha köpt en slåttermaskin i bolag. P å min 
del 69 : 50. 

Afskedsfest för Axel Hahne. 
En piga från R al:a kom i dag . 30 kr. i lön . 
Förliden natt var tjufvar i kyrkan . De borrade 
sönder och uppbröto k äJ.lardÖrren och togo vinet 
som fanns, hvilk et ej var så mycket. 

Folkmängden 6.546 personer. 
Willen flyttat till Vesta. 
Stor nykterhetsdemonstration till Sannahed af 
blåbandister och godtemplare. 

Komminis tertjensten ledig ef ter Will en, som flyt
tar i sommar. Den har sökts af Porat, Nylan -
d er och Pettersson . 
Komministerval. Pettersson fick 6.209 af SI rös
tande . Försa:ml:s hela röstetal 24.569. Af dessa 
aJgå fvo s 9-420. 
En vice komminister Alstedt är hitkommen för 
att tjenstgö ra efter WiUen, som flyttar i veckan. 
Kreaturspremiering vid kyrkan. Jag var der med 
en kviga. Fick 3:e pri s 2 kronor. 
Sål t 4 akti er i handel sbolaget för l l kr. st. 

Tagit emot kronpengar af bygr . ; hda summan 
bl·ef 884 : 05 kr. 
Bönhuset på Sannahed inviges. 

~ar Cf[i e dra pe/ll'3ar placerade 

Sept. 

1894 Nov. 

Nov. 

Dec. 

1895 Jan. 

Sept. 

Juni 

1899 April 

S ept. 

Dec. 

Sammantr . i pro stg., der k yrk värd. o. Thermae
nius fick i uppdrag att ordna till en provisorisk 
talarestoI för att utröna nyttan a f att sänka 
predikstolen. 
P låts!. har nu slutat med kvrkan . Blef mvcket 
krångel till följd af arbet.i:rnas oordentlighet. 
Arbetet, som skulle göras för dagsp enning, upp 
togs på slump till 175 kr., hvarp å mästaren 
Pettersson sade sig förlora. Plåten gick till 
omkr. 300 kr., då är ändå en del ogjort, som 
blir öfver till nästa år . Nytt torntak är pålagt, 
ny nock samt n ytt på å tskiH. listverk på tornet 
men fattas på åt;;k ill. andra. Plåtskorstenar m. m. 
Therm aen ius i Hallsberg begrafdes högtidligen 
i dag . Han hade undanbett sig några kransar 
på sin kista och vi lle att kostnaden för sådana 
sku:le gifvas till mi ssionen. Ki stan inbars i kyr
kan till tonerna af 'en sorgmarsch, utförd af 
Mol. kapellet fr ån Örebro . Vid grafven spelades 
och sjöngs sången 89 i Sankey : »Skola vi väl 
alla mötas etc.» som han sjä1f begärt skulle 
sjun gas ,-id hans graf. 
3°o·år sd. av Gustaf II Adolfs födelse firad es 
i k yrkan med minnestal af F alk . Husarer vore 
i k yrkan parad k lädda. K yrkan var nästan full 
af folk. 
Från ångk varnen har byggts jernväg t ill Eke
bymossen, som börjat användas i början af året 
·till forsling af torf. 
Besett fä ltmanö,·ern. Mellan S tene och Fylsta 
stod sista slaget, lwarefter kungen aftackade 
trupperna wm uppgick. till kanske öfver 20.000 
man. Storartad!. Stora civila menni"komassor. 
Fobkmängden 7.2 21 . 
D et har bE,-ir gan-ka stor ~slutning till an
delsmejerier. Der lemnas narmare 6.000 kg. 
mjöl!k dagligen . Molanders mjölkstati on hos We
lin börjar försvinna, d e r fås icke in stor t mera 
mjö llk än som körs dit f rån H allsbe rg. 
En ko:eraar-tad epidemi har utbru tit, vid stat ion 
värst, tro s härleda sig af den starka värmen 
samt dåligt vatten . Atskilliga dödsfall har in
träffat , deribland skräddare ~vsredt. 

J ohann,es Fa~k börjat sin tj.-göring i Hallsbe rgs 
kyrka. Som adjutant skall Dahlstedt tj. -göra 
här i stället. 
Den nyanl·agda k yrkogården invigdes den 13 
af Ca :Jmander i Lerbä ck Full ständig högmässo
guds.tjänst höll s.. 5 eLler 6 präste r närvoro. En 
orgel var utställd på kyrkog ården. 
Enl. kung!. påbud skulle sekelskiftet fi ras i alla 
rikets kyrkor med klockringning från kl. 12 
i 15 minuter. K l. r r ,30 begynte högtidsstunden 
·här i kyrkan . D en af a lla älskade, åldrige kyrko
herden Falk beträdde i detta hög tidliga och all· 
va.rliga ögonblick predik !;tolen o ch höll en hjert
lig och gripande p redikan, hvari han uppmanade 
åhö.arne att akta på tiden. D et nya sekLets 
inträde ti ilkännagafs genom 12 kraftiga klock
slag, h vilka högtidligt tonade genom det r ym
liga men nu till t rängsel fyllda temp:et. Under 
den pågående seke1ringningen för edrog pastor 
Pettersson ett poem. Sedan ringningen upphört 
trädde pastorerna P etter sson o ch Joh. FaLk för 
altaret och föredrog vexelvis. li tanian. Vid ut
gåendet [;rån k yrkan spelades fr ån tornet: »Vår 
Gud är o ss en väldig borg» m. fl. stycken. 

Observera! 
Eftertryck av artiklar i Kumla Julblad får ej ske 

utan utgivarens medgivande. 

Det a llmänna r än teläget är jör närvarande lågr. Det är då av största rikt af( J,n /'l'flga rn a 

placerade till högsta möjliga ränta . Det får man i sparballken - jör nän'{{rand" 2 '/, "Jo : Upp 

till .50,000 kr. kan lVi sätta in på E r sparbanksb ok, Oel, Ni l å.I·(')" in te pengarna, iJran kall 

d isponera dem, när de behövs efter uppsägning e/ler mor riss a ,';;(/c omedelbare 

K U M L A S P ARB A N K ger högafa - tar läg"ta ränta 
Oppe" Månd._fred. 10_14. Lörd. 10_13. F l LIA L E j\; l H.ii. L LA B R O TT E T , Ti , d. och to",1. 15.30_17,30 
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LARS EMIL LARSSON 
Lantbrukare - Fjärdingsman - Sparbanksman 

» L ars Emi,l i Örs ta» känna de flesta sockenbor 
och för många stadsbor är heller inte namnet obekant. 
Larsson föddes r873 i Örsta nr 3· Fadern, Lars Persson, 
var lantbrukare och fjärdingsman, en dubbelsyssla, som 
så småningom skulle gå i arv till sonen. Modern I'ar 
husardotter från Rala. Gården i Örsta har alltsedan 
1670-talet tillhört samma släkt . 

Långt innan »Lars Emil» hade fullgjort skolplikten 
hos C. F. Dreborg vid kyrkskolan fick han hjälpa till 
med olika sysslor i lantbruket . Därefter var han under 
tre somrar med i reparationslaget vid yxhultsbanan. 
Ärbetet betalades med r: 60 om dagen. Samma daglön 
utgick för gruvarbetarna vid Y., med undantag för vin
tern, då den reducerades till en k rona. Kamraterna 
var emellertid smått missnöjda med att »Lars Emil» 
höll till på banan. »Du ska hålla dej hemma ve' jord
bruke ' å inte ta' unna arbete' för oss», fick han ofta 
höra. 

I de t perssonska hemmet rådde, liksom överallt i 
bondhemmen, sträng sparsamhet. Några onödiga utgif
ter tolererade man inte. »Lars Emils» mor tyckte inte 
om, att sonen slösade bort ro öre på familjetidningen 
»Svea», som den originelle bam'akten Palm tog hem 
och sålde . 

Larsson var också på sin tid med och körde sten 
till ångkvarnsbygget vid Kumla station . Stenen häm
tades I'id Fylstagårdarna, som hade gott om stenmurar. 
Körslorna gjordes med oxar. Man fi ck vara uppe i 
otta, ty kl. 6 på morgonen skulle man sätta i gång, 
och då skulle djuren vara utfodrade. Det var inte värt, 
att man slan'ade med tiden, ty då blev det snubbor av 
den stränge byggmästare Hammar. Marken vid Ang
kvarn var ganska sank. Det var därför inte ovanligt, 
att den utstjälpta stenen försvann i träsket. 

»Sådana ska husarerna vara!» 

Sin värnplikt fullgjorde L. under 94 dagar som 
husar på Sannahed. De ett å r äldre kamraterna slapp 
undan med 63 dagar. Utbildningstiden hade nämligen 
1894 höjts med 31 dagar. Inryckningen skedde på 
våren. Första tiden uppläts sjukstugan för inkvarte
ringen, men så fort det blev ljumt i luften, fick man 
flytta ut i tälten. 

Larsson var omtalad för sm ovanliga styrka. 
Som exempel härpå berättas, att han vid ett tillfälle 
lyfte sin gamle nummerhäst. Han kröp under den, 

ClJartör plåga" av ischias, ryggskott, 

Lars Emil Larsson 
f. 1873 

satte händerna på knäna och reste sig. s1 alt häs ten 
gungade på hans kraftiga axlar. Händelsen åsågs av 
såväl officerare och manskap. En av officerarna klap
pade »Lars Emil» på axeln och sade : »Sådana ska hu
sarerna vara h) 

Hur namnet på Viiebacken uppkommit. 

Under Larssons unadom var jularna stränga och 
snörika. Juldagsmorgonen sk ulle naturligt\' is alla till 
kyrkan. Efter ottan hade man bråttom att komma 
först på hemväg, ty det skulle ha tur med sig för både 
körsven och åkande. 

Ringaren »Kule-Petten> var duktig alt trampa kyrk
klockorna. Tyvärr hade han svårt att Iha bli bränn
vinet. är julottefolket en g1ng st römma-ie in i kyrkan, 
stod »Kule-Petten> vid ingången och sjöng »Rullan går ». 
Det gjorde han dock aldrig om, ty den a vbasning, som 
prosten Falk gav honom för det dumma tilltaget. glöm
de han inte så lätt. P. bodde i en liten stuga vid Vile
backen. Stugan låg strax intill ö\'ergången av yxhull s
banan vid Brändåsvägen. Namnet ViIebacken säges har 
uppkommit genom att bära rna i begramingstågen bru
kade stanna där och taga igen sig en stund . Det yar 
nämligen vanligt förr , att liken bur03 till kyrkogården. 

Ystade mjölk efter 20-30 kor. 

Till jul skulle man förr alltid gö ra ostöl. Gummorna 
kommo då tillsammans och hjälptes at . Osten skulle, 
täckt med en brödkaka, stå framme under hela jul
helgen men för!>t vid nyår fick man smaka på den. Till 
osten användes oskummad mjölk. »Halta Tilda», känd 
av alla gamla kumlabor, var duktig att göra goda ostar. 
Hon hade beställningar till länsmansgården samt till 
många andra hem. Fru 'Velins mor ystade en tid ost 

reumatism 

när Ni inte behöver det? KUMLA FYSIKALISKA KLINIK 
K vinnlig och manlig avd . 
Samarbete med Hrr Läkare 
Tider eft~ r beställning telefon 71049 

har möjlighet att hjälpa Er. Massage, Sjukgymnastik, Medic inska bad, \' ärme
behandling, Kvartslampa, Kortvågsbehandling, Fotvård m. m. 
OBS. ! Skodsborgsmetod 

€laa och 5!.. å re S örum 
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Utsikt från Kolsberg (Orsta kulle) 

i brygghuset i länsmansträdgården. Hon ville gärna 
reklamera med att hon »ystade efter 20-30 kor». Det 
var emellertid en sanning med mycken stor modifi
kation. 

Trettiotvå år gammal förvärvade Larsson fäderne
gården i Örsta. Den omfattade 30 tunnland åker och 
70 tunnland skog. Skogen hade på den tiden ringa 
värde. En vinter avverkades inte mindre än 100 famnar 
ved. En famn betalades med 10 kronor, men då skulle 
den levereras hos köparen. Med ett par oxar hade man 
att göra en hel dag att köra ett lass från Fågelhaget 
ner till Kumla station. F ör skogshuggningen betalades 
I krona per famn. 

Som redan nämnts, fortsatte Larsson med faderns 
fjärdingsmannatjänst. Först vikarierade han 1904, men 
efter faderns död året därpå valdes han till ordinarie. 
Lönen var i början 60 kr. pr år. Vid tjänstgöring vid 
Sannahed utgick ett arvode av 2: 50 pr dag samt fri 
skjuts till lägret. Befatt,ningen skötte han på ett er
kännsamt sätt och avgick först 1922. Med undantag för 
två år var han ledamot i taxeringsnämnden under 
åren 1908-1941 och deltog under många år i fastig
hetstaxeringen. I Kumla Sparbank valdes han till hu
'vudman 1920 och tillhör styrelsen sedan 1932. 

»Kråkoma ta en sväng i luften ..• » 

Länsassessor Knut Norrsell, som under många år var 
taxeringsnämndens ordf., var mycket mån om att få 
taxeringarna höjda. »Lars Emil» fick mer än en gång . 
avstyra försök att hårdare beskatta en del mindre in
komsttagare. Så ville N . en gång höja tax.-värdet för ett 
litet ställe borta i Fågelhaget. Detta var inte befogat, 

Bästa jnköpskälla 
[ör Specerier - Konsen'er . Delikatesser - Frukter - Kaffe m . m. 

ansåg »Lars Emil» och ville inte vara med om någon 
höjning. »Är verkligen stället så dåligt ?» frågade orr
sell. På detta fick han följande svar: » Ja, det är så 
dåligt, att kråkorna ta en sväng i luften för att slippa 
fara över det .» En annan gång· gällde det att beräkna 
inkomsten för en handel i Hjortsberga. Denna ville 
N. jämställa med Sannaheds handel. Även då ingrep 
»Lars Emil»: »Inte går det att jämställa inkomsten för 
dessa affärer. Vid Sannahedsaffären har det på två 
år varit två inbrottsstölder, medan det inte skulle falla 
någon människa in a tt göra inbrott i Hjortsberga 
handel» . Det var argument, som räckte t. o. m. mot 
NorrselI. 

En bra kar'. 
När Larsson en gång för ett tiotal år sedan befann 

sig på hemfärd från Kumla, fick han se en gumma, 
som höll på att plocka bort ogräs på hans fars grav 
på södra kyrkogården. Han stannade då hästen och 
gick upp till den gamla. 

»Kände ni honom, som ligger begraven här?» frå
gade L. 

»Ja-då, visst kände jag honom. Det var en bra 
kar ' . Hanses son är också färskar', men så bra kan 
han nog allri bli.» 

Larsson rördes av gummans svar, tog upp en krona 
och gav henne. Förvånad tittade hon då på den snälle 
herrn, undrande vem han kunde vara. 

Det var förr inte så ovanligt, att de gamla kom på 
restlängd för en 25-öring i kronoskatt . Till fjärdings
mannens uppgift hörde att driva in dessa tolvskillingar. 
Istället för att så göra, brukade Lars Persson plocka 
upp dessa slantar ur sin egen portmonnä och det 
hade givetvis inte hans arbetsgivare något emot. För 
gumman, som plockade bort ogräset från graven, lik
som för många av hennes gelikar, betydde »tolvskil
lingeil» mer än vad vi nutidsmänniskor kunna ana. Ett 
par sillar kanske eller ett par kakor bröd. Det kunde 
b1i flera mål för den fattiga gumman i Sånnersta eller 
Fågelhaget. 

När »Målar-Lasse» smugglade. 

När Larsson var fjärdingsman, skulle han en gång 
fö rpassa »Målar-Lasse» till fängelset i Örebro . Förse
elsen bestod nu liksom vid flera andra tillfälllelll i fyl
leri. Dagen före resan infann sig fjärdingsmannen hos 
»Lasse», som just höll på att måla vagnar i Sterners 
åkeri vid Kumla station. Han var - som lätt förstås -
inte alls beredd att just då fö retaga en dylik resa, utan 
bad fjärdingsmannen komma igen en annan dag. Det 
gick emellertid inte för sig, men nog kunde »Lasse» 
få en stund för proviantering. Denna inskränkte sig till 
ett par tobaksstänger. Lasses största bekymmer var 
dock kvar. Hur skulle han bära sig åt, för att inte 
vaktmanskapet skulle upptäcka smuggelgodset . »Lasse» 
yar dock inte rådlös. Om han bara kunde vira stängerna 
om tårna, hade han nog stora utsikter att lyckas. Själv 
var han dock alltför ovig att få njutningsmedlet på plats. 
En av hans vänner, som 'inte hade något emot att bli 

ar alltjämt d-. q,o. d-ohan6on ~umla 
T el. :00 98, 703 44. F I L I A L E N 700 68 
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inb landad i »smuggelaffären», virade då tobaken om 
»Lasses» tår. Vandringen från stationen i Örebro till 
fängelset var nog - ehuru kort - den p'insammaste, 
som Lasse varlt med om. Snörena, som tobaken var 
fastbun den med, skar nämligen in i, tårna. I fjärdings
mannens sällskap nådde dock Lasse så småningom 
»'inkvart eringsstället». Där fick han vid ankomsten i 
likhet med andra »pensionärer·» genomgå ett förnyel
sens bad. De röda snörena lyste visserligen från Lasses 
tår, men vaktkonstaplarna »såg genom fingrarna» och 
låtsades inte märka tårna. Ocl1 den som var glad över 
den lyckade smugglingen, det var Lasse . »Det var 
absolut nödvändigt för mej - ser fjärdingsman - att 
få med tobaken i cellen, om jag ska uthärda tre veckor 
här», sa Lasse med en tacksamhetens avskedsblick till 
lagens godmodige väktare. 

Gården i Örsta med tillhörande lantbruk sålde Lars
son I942 till direktörerna Carlen i Yxhult. I försälj
.ningsvillkoren gjordes dock det förbehållet , att sälja
ren skulle få bo kvar på gården under sin li\'stid. 

Var K ull1laböndernas forna livrock 

blå eller brun? 

Ett spörsmål Oell en efler1y sning 

Den tyske patriolen, professorn, skriftställaren och 
svenskvännen Ernst Moritz Arndt, som två gånger, år en 
1804 och 1806, gästade sin vän prosten Carl von Rosen 
stein i Kumla, hlair i sin 1806 utgima bok Reise durch 
Schweden från 5-cDa!ga;r,sbesärket i: prästgå~·den i april 1804 
lämn.at några meddelanden om socknen och forket. Be
träffande klädedräkten säJger han bl. a.: »Männen hrruka 
här mycket blå eller vtta kapprockar". *) Om med »här» 
avses l\.'umlaeUer Närke i aLLmänhet, framgår dock ej 
a\· sammanhanget. Med de »vHa» rockarna kan möjligen 
h a aYselts fårskinnspälsen, som en och ann.an kanske bar 
ännu fram i april, eller kanske T:Jckar av vaJm a!. 

humlasonen Jonas Widen meddelar år 1857 i siJn gra
dualavhandling Om gumla ncken i Nerike bl. a . fö·lj ande: 

»Klädedr äglen har fordom h aft sina egendomligheter 
ähen i Kum:Ja socken. Karl arnas klädedrägt bestod af 
blå rock med ståndkrage och häktor. samL e lt socken
märke u ts vdt emellan knapparna på rvgQen. förestäHande 
spetsen af ett kyrktorn och" kallad"es också ,;Torneb. De['
före . då man ville skäm.ta med en Kumlabo . brukade 
man säga: »du är ifrån Kum la; det syns derpå, att du 
bär Tornet på r yggen.» Vidare hörde till drägten knä
byxor, merendels af r enshud; blå eller s \·arta strumpor 
och skor med spännen. ett 'lång t r and:ilgt lifstycke. Om 
·vintern begagnades och begagnas ännu. färskinn.spe'ls och 
tätt ålsittande »snövepor eller snösockor » . 

I Herman Ho/bergs år 1808 utgtiivna Nerikes gamla 
minnen fi,nner m.an på sid. 193 följande: 

*) Die Männer brauchen hier vie! blaue und we.isse 
Mäntel. (sid. 1(0) 

KÖP 

JULKLAPPARN A l 

»Det var fordom vanl1gt. att innevånarna i olika sock
nar Hllade hvarandra namn med afseende på de olika 
socken~ägterna. Skiljaktigheterna i klädseln var likväl 
obetydbg och bestod knappast i annat. än den ol1ka fär
g~n på karlarnas rockar. Så kallades Edsbergsbönderna af 
sm~ sockengrannar »korpar», emedan deras helgdagsdrägt 
u~gJordes af sv,art rock och hatt, Kumlabönderna »stutar. 
for der.as bruna söndagsrockar, Glanshammarsbor.na »abor
r~», d.erföTe a tt de kr~ng _ ro.ckkrage n och uppslagen hade 
~~da hste~ o. s. v. For ofngt voro kläderna i\:iJI snrlitten 
ofvera:llt J.rLka och ungefär sådan.a, som de än brukas i 
b~rgslagerna med står:dkrage och häktor, kortbyxor uL,an 
hangslen, »ledbankaboxor», samt sLrumpor och skor.» 

EIlligL HoflJerg sku1:e kum].arocken alltså ha va riL 
brun. ~Iol hans förm enande, a ll de gäng.se sockenöknamllJen 
härlells vä<enlligen a\· färgen på kadamas helgdagsroc
kar, bl ir man dock tveksam, redan om man länker på 
sådana spenamn som iliellösa-pannkakor, A.skers-viggar, 
Sköllersta- tjll var, Svennevaäs -svin och Lännäs-hankar m . fl. 
Eller tillhö'ra dessa namn en se:lare tid? Fö,r Kumlas del 
borde det \·äl 1i.gga närmast till hands a lt tänka på det 
forna, omfallande uppköpet av oxar (måhända slutar) 
på Hova och Skänninge marknader. 

" ·!idens korl a men av allt att döma vederhäftiga dok
torsa\·handling - med uppgift om att r ocken var blå -
är föga -känd, medan Hofbergs bok är spridd och väll 
allmänl anses som en säker källa. Hans uppgift om den 
bruna kumlarocken har också - kanske väl okritiskt -
tagits för god och spritls ä ven i senare tid genom t. ex. 
Saxo ns bok »1 handelsbod på 1870- tale t» (Sthlm 1932) 
och Ragnar RedeIius »Roparna i Närke på 1840- talet> 
(Sthlm 1935). 

Yttersta anledningen lill alt undertecknad med d essa 
rader sökt dra någ,ra s trån till KrumIa-stacken är föl
jande. För cirka 50 år sedan såg jag på något avst ånd 
den då inem ot 80 år gamle hemmansägaren Johan Fredrik 
Carlsson i Hällabroltet aciende på landsvärren 'l.l:anför 
sitt hem, kl ädd i en blå °Jj\Tock, som satt å't j, midj,an. 

Avslåndet var för långt för a lt jag skul-le kUlma se 
några detalj-er, om jag annars på den tiden haft inlresse 
för sådana. Men minnesbilden skulle knappast bluvit så 
starkt fixerad, om icke ål dringens dräkt väckt min IUPP
m ärksam het genom a tt snU och färg på e tt marJ,anl sä.tt 
skiljde sig från de t annars \·a:1I~g.a . - Därav nu min 
fråga: Fj.nnes bland j'ulhlaclets läs.are någon, som J1fu'
mare kände »Johan-Fredl1ik i Hällabrolleh och kan säaa 
om han stundom brukade bära KumlabönderJlas for~a 
lhrock och om denna var blå? Ar det månne tänkbart, 
att någo n sådan rock kaJ. filmas be,·arad ? Om så icke är 
fallet , finnes dock kanske ,n[lgon äldre minnesgod k,umla
bo, som i sin ·ungdom sett en kum larock , -eller hört den 
beskrhas och därför kan ge ett avgörande svar på frågan 
blå eller brun. 

Hembygdsgården på Sannahed liksom Länsmuseet i 
ö rebro och Nordiska Museet i Slockhollm sakna prov 
på pl agget i fråga. Därför: 

Gör i klllturminnesvårdens intresse god
hetsfllllt en garderobs-, vinds - och min
nesinventtering och m eddela resllltatet till 
jlllblaäets redaktion! 

Henning llllin 

JÄRN·, NDEL 
Fred r ik Emberg 
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Arbetarrörelsens första fran1trädande 

l Kumla 

Oscar Gillberg 

Utgi\'aren a\' Kumla Julblad har vid flera tillfällen 
bett mig att sasom \'arande f. d. kumlabo teckna ned några 
minnen från gångna tiders Kumla. Vid granskning av 
tidigare årgångar av julbladet har jag emellertid funnit 
att flera av de uppslag, som skulle kunna ifrågakomma, 
redan blivit utnyttjade. De t gäller då att finna ett nytt 
ämne och \·isst har jag många minnen från gångna 
tider i skometropolen, men det gäller att bland dessa 
välja det rätta. 

A \. lättförstådda skäl stannar mina tankar nu in
för minnena avarbetarerörelsens första framträdande 
i Kumla. 

Redan i mitten a\' 1890-talet hölls det första offent
liga arbetaremötet i Kumla med ingen mindre än August 
Palm slsom talare. Därav blev det emellertid intet, det 
fanns tydligen ingen jordmån för vare sig socialistisk 
för kunnelse eller för bildande a v facklig organisation 
bland den tidens skomakare. Ett par år senare, år 1898, 
bildades emellertid en fackförening bland skomakare
gesällerna, men ostadiga och flyktiga som dessa voro 
lyckades man icke så länge hålla föreningen vid liv. Det 
dröjde sedan ytterligare åtskilliga år innan ett nytt 
försök gjordes. Det blev denna gång en mindre skara 
ungdomar, som påtogo sig uppgiften att organisera sko
arbetarna på platsen. 

Någon gång på hösten [90-1- talade en på platsen 
bosatt fotograf över ämnet: »Vilka äro orsakerna till 
socialismen och sättet att motarbeta och utrota densam
ma?» Föreläsningen åtföljdes aven stunds diskussion, 
under Yilken oppositionens talan fördes av bl. a. en 
medarbetare i Öre bro-Kuriren . Föreläsningen och den 
därpå följande diskussionen visade bl. a. riktigheten av 
det gamla ordspråket att »man skall icke väcka den 
björn, som so\·er». R esultatet a\' föreläsningen blev näm
ligen att det någon tid därefter bildades en socialdemo
kratisk ungdomsklubb, där ett fåtal av ortens ungdomar 
samlades. Denna ungdomsklubb sökte sedan under någ-

Använd de "billiga" pengarna 

Tidsbilder från sekelskiftet och en återblick 

av o. L. Gzllberg, Alvsjö 

Pensionerad ordf. i Sko- och Läderindustriarbetareförb. 

Född i Kumla år 18R3, under åren 1923- 1928 ordf. i 

Kumla kommunalfullmäktige 

ra år och under stora svårigheter verka för arbetare
rörelsens utbredning bland ortens skoarbetare. Att här 
lämna en utförlig redogörelse över den sålunda nybil
dade klubbens verksamhet, kan knappast ifrågakomma, 
men det torde vara motiverat med omnämnandet av ett 
hedervärt initiativ, som vid den tiden omtalades över 
hela landet. Det var nämligen Kumla-klubben, som gav 
uppslaget till den omfattande kampanj mot smutslitte
raturen, som under fältropet : »Ljus över landet, det 
är det vi vill» proklamerades av Socialdemokratiska Ung
domsförbundet år 1907. Inom Kumla-klubben skedde 
detta vid ett möte på hösten 1906, där förslag i ärendet 
väcktes av Emil Oden, numera bosatt i Leksand. Denne 
höll ett inledningsanförande som, efter diskussion, ledde 
till antagande aven resolution, vilken sedan under ru
briken: »En ungdomens protest mot smutslitteraturen», 
passerade så gott som hela den svenska pressen, var
efter saken togs upp och fullföljdes av ungdomsförbun
dets kongress 1907. 

Klubben tog också initiati\'et till bildandet av fack
lig organisation bland skoarbetarna i Kumla och å r 
1907 bildades sålunda en avdelning av Svenska Skoar
betareförbundet, vilken dock kom att omfatta en bart 
vändskoarbetare . Den genomförde följande år en rätt 
lyckad avtal srörelse, men storstrejksåret 1909 blev en 
alltför stor påfrestning för den lilla avdelningen liksom 
för så många andra av arbetarnas fackliga organisationer. 
Verksamheten nedlades men återupptogs på nytt år 
19II, från vilken tid den nuvarande avdelningen, nr 59, 
av Svenska Sko- och Läderindustriarbetareförbundet för
skriver sig. 

Fram till år 1917 bestod avdelningen till huvudsaklig 
del av yngre vändskoarbetare, men sedan skofabriks
arbetarna i landet i övrigt nämnda år genom förbun
dets förhandlingar med de organiserade arbetsgivarna, 
tillförsäkrats ett välbehövligt dynidstillägg, började man, 
även bland de egentliga skofabriksarbetarna i Kumla, 

till att skaHa Eder ett betryg<~ande försäkringsskydd 

':Eäfjfj l>jälv fjrw1.del1.o 
till en tr.YMad ålderdom 
genom en pensions-

c:QiJ19 Upp Allmänna Liv-Odens 

eller livförsäkring 
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P. G. Gu '[({{:ison 
186-1-19-1{) 

J-I crberl Johansson 
18S{)-1936 

inse organisationens betydelse . Det blev nu verklig fart 
i organisationsarbetet icke blott bland arbetarna utan 
äyen bland arbetsgil·arna. De senare anslöto siB nämli
gen till S\'enska Skofabrikantföreningen och på så sätt 
kom även skoindustrin i Kumla med i de centrala 
kollektivavtal , som träffas mellan de båda parternas or
ganisationer . 

Politiskt betonat blev det egentliga organisations
arbetet år 1910 med bildandet av Kumla Arbetarkommun. 
Detta skedde vid ett möte på »gamla lands"ägen» i 
Södra Mos, där agitatorn F. E. Elmgren höll föredrag, 
varefter ett lo-tal personer antecknade sig för med
lemskap. Dessa samlades därefter hos P. G. Gustafsson 
i Uldsa, där kommunen konstituerades. Det t illkommer 
icke mig att yärdesätta denna organisations \"erksamhet 
under de år, som sedan gått, men att denna satt spår 
efter sig i de senare årens Kumla, torde vara ställt 
utom allt tvi\·el. 

Lokalfrågan \'ar i Kumla liksom annorstädes ett 
s\"årt krux för arbetareorganisationerna under dessas 
första år. Begynnelsevis fick man hålla till i matsalen 
hos den förutnämnde P. G. Gustafsson, men från år 
1913 ljusnade det, i det a t t IOGT-logen Kämpen då 
kunde il1\'iga ordenshuset Vega. Detta fick därefter 
disponeras ä"en av arbetarnas organisationer. Denna lo
kal ställdes nämligen till förfogande utan åtskillnad 
för både fackliga, politiska och religiösa möten och 
föredrag . Rationellt blev dock lokalfrågan för arbetare
organisationerna löst först år 1927, då det nuvarande 
F olkets Hus stod färdigt. Med samhällets utveckling 
till stad och med det stora antal a rbetareorganisationer, 
som numera finnes på platsen, förefall er det emellertid 
som om även F olkets Hus skulle \"ara alltför litet för att 
fylla behoven. 

Jag har i det föregående nämnt endast två perso
ner, som varit verksamma inom organisationerna under 
deras första tid nämligen Emil Oden och P . G. Gus
tafsson. Utom dessa anser jag mig böra nämna ännu 
några, som "erksamt deltogo i .arbetet under den första 
verkligt s\"åra tiden. Av dessa ha åtskilliga numera 

Vänd Eder med förtroende till oss 

.·lnlon Olsson 
1881- 1946 

F. E. Svensson 
född 1871 

gått ö"er gränsen till det stora okända, som t. ex. 
Herbert Johansson, Anton Olsson, Rickard Hedberg 
och Henning Olsson. Bland ännu le"ande kunna nämnas 
bl. a. F. E. Svensson och J. G. P a1mborg, vilka sär
skilt under den första tiden visade mycken energi, då 
det gällde att, under stora svårigheter, hålla arbetarnas 
organisationer samlade. 

ETT JUBILEUM. 

Kumla Julblad har nu utkommit i l\'e nne decennier. 
Tjugo år är ju ingen hög ålder för en jult:dning. För 
en pub!ikar.:on a,· Kumla ]ulblads med hänsyn tii! 
ämnes"a:et unika sammansättning. torde det dO:k få 
anöes anmärknings"ärt, att utgi"n:ngen a:ltsedan sIar· 
ten 1930 kunnat ske utan al"inott . .:'Il en d·et synes "ara 
med Kumla ]ulblad som med floderna . Tiilf:ödena öka 
i antal ju längre floden hinner i sitt lopp. 

Intresset från allmänhetens sida har glädjande nog 
med varje årgång stigit . Första årets upplaga upp· 
gick till 700 ex., årets r ekord upplaga räknar 3.300 ex. 
Det är 10 0, 0 mera än 19+8, men då nödgades tYI'ärr 
många av julbladets ,'änner bli utan eller låna ett 
exemplar. 

Inför 2O.årsjubileet ,-ill utgivaren framförallt rikta 
ett särskilt tack till julbladets outtröttlige "än och 
främjare, intendent Henni-ng ]ulin, Stockholm. Honom 
tillkommer äran av den goda r enomme, som kommit 
julbladet till del från kultureJt håll, inte min -t i Stock· 
holm. Han har under en lång följd av år berikat tid· 
ningen med ett stort antal "ärdefulla an~k1ar, bl. a. 
den ' på omfattande forsk.ningar uppbyggda erien om 
Kumla kyrkas byggnadshistoria. Till fröken Anna P ers· 
son, Odensbacken, skofabriksarbetare Hugo Ericsson 
och bokhand!. Algot DohllVitz, samt ön-iga minnes· 
goda medarbetare, framföreö också ett tack för ,'isad 
I"äh'ilja och för återkommande uppskattade skildringar 
al" olika slag. 

Till sist ber jag att även få rikta ett tack till juJ.
bladets tiotusentals läsare och till annonsörerna för 
\"i ,at intre -se och för god uppmuntran under år som 
flytt. 

U t g i " a r e n. 

när det gäller RESEFFEKTER ; f;:' DAMVÄSKOR ;:.Ö:. HANDSKAR 

SKINNKLÄDER o. dyl. 

S everil1" Trädgårdsg. 9 - Kumla 
Tele/oll 71046 
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. C]1[il1l1el1 från ~umla 
För Kumla Julblad 

av E l s a H a r b e, Hasselfors 

N u ska du opp - å så du - å så du -.» Den 

ena lilla grästovan efter den andra på Utsiktens*) gårds
plan hamnar i dockkärran medan ägarinnan stönar av 
ansträngning. En tant går förbi. »Vad håller lilla Elsa 
på me?» - »Gör fint till Biskopen kommer!» 

Som de gamla sjunga, så kvittra de unga! Man var 
i prästgården ivrigt upptagen med förberedelserna till 
1:>iskopsvisitationen . I 897. I kyrkan städades under unge 
pastor Johannes tillsyn. Nu skulle han ta itu med att 
undersöka de rester av gamla skulpturer, som alltid 
legat ~ skräpTummet till vänster i vapenhuset. Förmod
ligen rester från den gamla medeltidskyrkan. Ingen 
hade brytt sig om »skräpet» förut, men nu skulle det 
sorteras upp och ställas i ordning! Men vad vill detta 
säga? Ingenting finns kvar! Unge pastorn letar för
tvivlat - inte ett spår! Det hade varit torrt och bra 
att tända med i kyrkkaminen - det gamla skräpet. 
Upptäckten grep honom som en pinsam personlig för
lust, som aldrig upphörde att g räma honom. Varför 
hade han inte letat reda på det tå förut - han borde 
ju kunnat förstå, att det ingen tar hand om, det för
svinner. Han hade tagit för givet att det skulle ligga 
kvar - men nu var det för sent. De gamla minnena 
var borta för alltid . På botten i ett skåp fann han till 
slut ett par broderade tygbitar, fragment efter kyrk
liga textilier. När Biskopen kom fann han dem intres
santa nog att tagas med till Strängnäs . Och så försvann 
också detta minne från Kumla gamla kyrka, visserligen 
på ett hedersammare sätt, men det var en klen tröst I 

Men låt oss återgå till visitationen! Mänskligt nog 
har jag personligt minne enbart av min egen insats -
jag drog upp ogräs! Men förmodligen ansågs något 
vidare ingripande från min sida inte behövligt vid detta 
högtidliga tillfälle. Men att Biskopens besök längre 
fram flerfaldiga gånger talade~ om i familjen, det har 
jag i tydligt minne . 

Biskop Ull man var en vördnadsvärd prelat, som triv
des med ceremoniösa 9ch cirklade umgängesformer och 
gärna såg att hans besök fick glans och festivitas över 
sig. Kanske fann han det hela allt för enkelt och torf
tigt både i kyrka och prästgård, de yttre anordningarna 
motsvarade måhända inte vad han ansåg sig kunna 

*) Mellan prostgården o ch yxhultsjärnvägen. 

ALLT I BLOMMOR för julbordet. 

vänta av det stora pastoratet - vad vet jag - alltnog, 
H. H . Biskopen var inte på riktigt gott humör, och 
det var ledsamt, för även en biskop kan regeras av 
sitt lynne! Stämningen vid middagen i prästgården var 
tryckt, och bättre blev det inte när man efteråt sam
lades uppe på blå salen. Kaffet förmådde alls inte göra 
det gladare. Då fick unga fru Ida en uppfordrande och 
bedjande blick av sin kära svärmor. Ja, ja hon visste 
ju vad hon lovat, hon visste ju att var och en »måste 
tjäna med sin nådagåva» - och viss t var det en gåva 
hon fått! Ögonblicket efter sitter hon vid taffeln. Hjär
tat slår våldsamt. Med en kraftansträngning samlar hon 
sig, sluter ögonen, en blixtsnabb bön om hjälp, och efter 
ett par lugnande ackord intonerar hon Månskenssonaten. 
Allt omkring henne försvinner - Biskopen - gästerna 
- hela visitationen med sina stora och små bekymmer. 
Stilla men ändå mäktigt ljuder de underbart sköna 
tongångarna genom salen. När sista ackordet omsider 
förklingat är det tyst och högtidligt som i en helgedom. 

Men plötsligt bryts tystnaden! Med små hastiga steg, 
livlig som en yngling skyndar Biskopen över golvet. 
»T a c k! Vilken överraskning, vilken angenäm överrask
ning ! Just s å skall den store Mästaren tolkas, varje 
nyans, varje ton kom till sin rätt! Jag tackar Er, min 
kära fru Falk!» 

Nu strålade solen från en molnfri himmel, den kri
tiska stämningen var förbytt i idel välvilja. Många år 
senare fick Mor upprepade gånger personliga hälsningar 
med tack för den oförgätliga aftonen i KumJa prästgård. 

Välsignade Beethoven! 

V ad är egen tligen »yste» för något?» 

Lilla mamma Lotten lyfte avvärjande sina händer 
mot sin kära sonhustru, som slagit sig ner mitt emot 
henne vid matsalens övre fönsterbord. »Söta lilla Ida -
vad du gör ställ inte till med det! Jag har aldrig haft 
det, jag tycker det är så pinsamt om n~gon skulle kän
na det som ett tvång att komma. Jo, ser du, man ställer 
till ett slags kafferep, men alla som . kommer ska ha 
mjölk med sej - och så görs det ost, det är visst rätt 
vanligt, men jag har som sagt aldrig haft det .» 

»Kära Mamma, var inte orolig, jag har ingen tanke 
på att ställa till yste, men Gustaf Persmor ska' ha' 
och jag undrade hur det går till.» 

Hyacinter, Tulpaner, Bordsdekorationer m. m. Årstidens krukväxter och snittblommor 

Beställningar av olika blomgrupper mottagas 

Bliichers Blomsteraffä0 I~umla 
K öpmangatan / Tel. 70313, B ostaden 70219 
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Marknad i början av sekelskiftet 

(Kortet taget från kyrktornet) 

Unga fru Falk reste sig upp, nickade \'änligt t ill 
sin svärmor och gick tl·ärs genom trädgården hem till 
Utsikten. Fjorton dar senare höll hon i alla fall sitt 
första ys te . Så kan det gå! 

Förhistorien har jag hört berättas så : Någonstans 
ute i sockn en \'ar det begra\'lling och »unge F al ken» " ar 
med. Tär han gått hem från sorgehuset kom flera av 
de nän'arande Ö\'erens om att det skulle "ara bra 

' roligt att gå till det unga prästfolket på yste . Måntro 
nån \'ille "arsko , så att man kunde få dag bestämd? 
Jo, den snälla Maria Jonsson, som \'ar kokerska hos 
gamle Falkens, hon kunde nog ordna den sa ken . 

Så kom det sig, att fru Ida en dag styrde sina hastiga 
steg förbi prästgården ner till den gemytliga faster 
Hanna, som på den tiden bodde i Nilssons tornbepr ydda 
villa mitt emot F osselius ' bod, och därfö r. av sin broder 
Axel fått tillnamnet T ornfalken, 

»Kära F as ter! "ad ska jag ta ' mig till? Dom "iII 
komma på yste. Hur ska jag reda upp det, Mamma 
Lotten säger att - - - -

»Ska du ha yste ?» Faster Hanna slår förtjust ihop 
sina händer. »Kära barn, så trevligt, så roligt ! Du får 
låna min Augusta, \'i ska nog hjälpa dig! Så ska du 
tala "id Lars Jonas Ida och Erik Anders Emma, de 
hjälpa dej nog med att gö ra osten, och ostkorgar ska 
du låna och kakor ska "i baka, så trevligt, så riktigt 
trevligt !. 

Som i en dunkel dröm milUls jag hur de t bakades 
i prästgårdens bagarstuga nere i parken, men något 
klart minne har jag inte av våra ysten, förrän vi flyttat 
ner till Bloms gård i byn. Då var ystet höstens stora 
evenemang motsett med spänning och förväntan. Da
garna förut, medan de stora arbetade för fullt med bak
ning a v vetebröd och sockerkakor, pepparkakor och 
spritsar, lö\', judebröd och prästgårdsbröd sändes jag 

ut för att låna ostkorgar. »Mamma hälsar och frågar 
om \'i möjligen skulle kunna få låna en ostkorg, för vi 
ska ha yste ?» Jo då, hos kyrb'ärden Lars Anders fick 
jag t. o. m . ett litet utskuret ostkar av trä, som jag 
än har i behåll. Osten blev stor som en ordinär tvål, 
men det \'ar m i n ost I 

Så kom den stora dagen! Allt var pyntat och fint, 
på spisen stod en jätte-kaffepanna i högsta beredskap, 
faster Hannas .-\.ugusta sken i kayp med den, och i 
Bloms brygghus \'ar all t ordnat för ostberedning . 

Redan kl. 7 kom den sto ra femtiolitersflaskan från 
Säbylund som god etta, och Per Erik i Blacksta nickade 
\'änligt när han lyfte ner en redig fl a ska från vagnen, 
han tqg den med när han i alla fall skulle "ägen fram, 
fruntimren skulle komma senare. 

Och så kom d troppande, ensamma eller i sällskap 
och snart surrade det som i en bikupa och raden av 
mjölkflaskor på södra gaveln blev allt längre . Jag går 
ut och tittar ett slag! Så många lustiga flaskor I Som
liga är faktiskt lika tanterna själva - lika trevligt 
trinda och svan'ade i fason och de skina så glatt i 
koppar- eller mässingsglans. 

Därinne p ågår kaffedrickningen som bäst, se'n ska 
Pappa ha en andaktsstund, Mamma sjunga och spela 
Da\·ids psalmer och vi allesammans ur Sions Toner : 
Blot t en dag - Alla Herrens vägar äro, och Jag kan 
icke räkna dem alla - det \'a r Mammas älsklingssånger , 

Just som jag kommer in igen står en glad och frynt 
lig tant och dunkar pappa i ryggen med ett förtjust: 
» Ja, si, kunde ja inte de tro at t Joharmes och ja hadde 
samma åratal!» Se, de hade nog kommit underfund 
med att de "arit skolkamrater för' den där unge läraren 
Kjells t röm, S0m "ar så snäll, men dog så ung. 

Så festli}St a~lt ing var! Om en stund SKulle de här 

F örlovni n g s - och vigse l r inga r 
JULKLAPPAR i Guld, Silver och N,)'sih-cr, rikt un'al. Matsilver i flertal modeller 

VäO'O'ur, Fickur och Armbandsur, G am l a smycken och ringar oma rb e tas 

04/93 elic<~ en'3lund~ ~uld~medbC<ttär 
K U M L A - Telefon 70301 
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tanterna gå och nya komma i stället, allt intill sena 
kvällen! Ett år räknade Pappa ihop det till 80 tanter 
på en dag - ocH i alla fall kom det »ströfall» dagarna 
efter av sådana, som fått förhinder eller inte haft reda 
på dagen. Och då kom det inte mjölk utan behändiga 
lockkorgar med ägg eller frukt. 

Andra dagen kokade Erik-Anders -Emma mesost av 
vasslen. Jag kunde aldrig förstå att någon kunde över
leva att stå och röra i en gryta en hel dag, men tant 
Emma överlevde, och resultatet blev härlig mesost i 
alla koppar och pytsar som huset ägde. T . o. m. katten 
snöt till sig mesost. Uppe på vinden skötte Mamma 
ömt sina o·star. Ett år minns jag att det låg 14 st. i 
rad, men då räknades ju min lilla ost för att vi skuHe 
slippa olyckstalet. Det var ett ovärderligt tillskott för 
vårt hushåll, som skulle klaras av på en årsinkomst 
av 1.200 kr. , utan några naturaförmåner. Nu kunde 
vi t. o. m. skänka julost både till farfars och fastrarna, 
och det var inte litet rart! 

Hösten 1903 blev ystet en stor besvikelse. Just som 
allt var i ordning kom syster Ruth hem från örebro, 
sjuk i difteri! Hon och Mamma isolerades på övre vå
ningen, jag och guvernanten förpassades till farfar och 
farmor. Den snälla Johan-Pers-Anna, vår granne, å tog 
sig ystet hemma hos sig. Mamma tackade och yinkade 
från sängkammarsfönstret och allt var ganska ängsligt 
och ledsamt. Vi försökte trösta oss med att nästa år 
skulle det nog bli som vanligt igen - men nästa år 
hade vi inte längre drt hem i Kumla, och så var det 
roliga slut! 

Sommaren 1901 yar yarm och torr, så torr att 
några välvilliga, eller affärsbegåYade, personer började 
fundera över om det inte skulle vara möjligt att an
ordna bad. T änk, kallbad i Kumla! Varmbad kunde 
man ju få vid Stene brunn, men kallbad! 

Vem eller vilka, som omsatte denna människoyän· 
liga tanke i handling vet jag inte, men ett kallbadhus 
blev det vid Blacksta. Nå, kallbadhus låter kanske en 
smula för storslaget, men en badmöjlighet blev det i 
alla fall: en bassäng innanför ett högt skyddande plank. 
Kom inte med någon insyn! Man kunde springa runt 
bassängen på ett ordeHtligt trägolv och efter ena lång
sidan fanns det ayklädningshytter under tak, två stora 
öppna och i mitten flera små bås med dörrar, men för 
den avskildheten fi ck man betala 20 öre, de gemensam
ma hytterna kostade bara 10. Olika tider för herrar 
och damer, naturligtvis . Det hela sköttes om och Ö\·er
vakades av den närbelägna gårdens ägare, Fabian Vid
lund. 

Hit åkte man ända från Säbylund. Var badlämplig dag 
svängde den gula vursten med glada ungdomar in på 
var gård och tog upp oss tre fruntimmer. (Ja, om Ruth 
och jag gjorde skäl för benämningen kan ju diskuteras.) 
Jag hade alltid min bes tämda plats på tyären nedanför 
kuskbocken. Där var rysligt roligt. Baddräkter bes\·ä-

rade vi oss inte med, men för all del badlakan, som 
man strax efter badet svepte in sig i, åtminstone om 
man var äldre och mer prudentlig. Medan man badade 
kunde ingen ana hur man var skapad, så fullständigt 
skyld var man av det brungula vattnet - en högst an
ständig naturens ordning. 

Jag minns än en fm., då vi kom introppande just som 
damernas t id började. Gränsle över en av de stockar, 
som gick tvärs över bassängen, satt Vidlund, ivrigt 
sysselsatt med att spika fast något. Vi hälsade och fort
satte upp i avklädningshytten. Då hördes p.]ötsligt ett 
ängsligt rop . Vad var det? Trillade Vidlund i? Nej då, 
han bara ropade ett bevekande : »Damerna ska vara 
så snälla å inte klä åv sej förrän ja har fått gå min 
väg!» 

Hah·t roade, halvt förnärmade tittade de stora på 
varandra! Vad tog Vidlund dem för? Det skulle väl 
aldrig fallit någon in att så mycket som dra broschen 
ur den höga bluskragen förrän Vidlund slutat att spika 
upp sin hygieniska uppmaning: Spotta inte i vattnet r 
- och försvunnit ut genom dörren. 

O, sena tiders barn! Så badade vi Kumla vid sek
lets början. 

D en 2 juni 1903. Tänk en sådan tur, att liljekon
valjerna kom så tidigt det året! Nu kunde ungdomarna 
på Säbylund plocka stora buketter och t . o. m. binda 
»50 ån> inom en krans av bara konvaljer, som var Tant 
Ellens älsklingsblomma .. -\.v de sex ungdomar, som vid 
denna tid hade sitt hem hos familjen Lewenhaupt, 
kallade fyra henne för lVIoster Ellen och t\,å sade Faster 
Ellen, men en mor var hon för dem alla. Och nu skul:le 
hon hyllas på femtioårsdagen! Så spännande det var. 
Redan tidigt på morgonen hämtade Göransson oss för 
att Mamma skulle im·iga orgeln, som yar ·den stora 
ö\·erraskningen. Födelsedagarna på Säb);lund firades efter 
en yi s ritual.· Alla familjemedlemmarna samlades, födel
sedagsbarnet infördes och mottogs med ett ljuderligt 
gratulerande. Så följde presenterna helst å tföljda av 
verser, om än aldrig så enkla, och sen kunde resp. 
födelsedagsbarn den dagen betrakta sig som familjens 
medelpunkt . 

Och en femtioårsdag, den måste få en särskilt 
högtidlig prägel. 

Jag minns hur vi samlades i Ö\Te yestibulen. Mam
ma \·id orgeln, som kvällen förut i all hemlighet place· 
rat s i trappaysatsen. Så intonerade hon melodin till 
ps. 33 ; Jag lyfter mina händer). Den kunde alla, och 
så stämde vi in i en för dagen författad hyllning, just 
som födelsedagsbarnet trädde ut genom dörren längre 
till yänster. ':ad hon blev rörd och glad, en orgel hade 
länge yarit hennes önskan. Sen förflöt dagen under den 
gladaste stämning. Släktingar och barndomsvänner voro 
samlade. - Den sira tliga fröken :\ina \·on E ngeström 
kom med hemyävda gå\·or från sin berömda vävskola 
i Örebro . 

Skrivställ, Ramar, Album, Skrivunderlägg, Reservoarpennor 

Gästböcker, Brevpapper, Almanackor, Jultidningar m. m. 

DobJ-\vitz Bokb.aIldel BOKEN 
Telefon 70056 - bästa gåvan 

24 



Hagendalsvägen vid sekelskiftet 

På em. gavs stor middag. Det var roligt att titta 
på de sista förberedelserna . Jag fick följa med och se 
på när farb~or Eugene \'alde ut och satte in de hulling
försedda rullarna i stora salsklockan, om sen spelade 
så fint under middagen, Måntro den gamla klockans 
spröda toner kan höras än - eller överröstas den av 
en mo däm radio? -

Det stora hästskobordet dukades av Holm och de 
alltid lika propra och ny stärkta husorna Anna och Mia. 
Holms bleka ansikte var för mig den personifierade 
högtidligheten. En gång frågade jag måmrna hur det 
kunde vara möjligt för Holm att aldrig ändra en min, 
nar han serverade. Hon sa, att det b'erodde på något 
som kallades självbehärskning, och jag förstod att det 
var något högst imponerande. 

Med hastiga, nen'ösa handrörelser lade \'ärden själv 
ut placeringskorten. På ett stod AlU1e-Margret Manner
felt, Hon var en ung, glad och nyförlo,'ad släkting till 
förvaltare Mannerfelt. H år senare återsåg jag henne 
som fryntlig prostinna på ett prästfrumöte. Genom 
skrifter och föredrag är hon nu ' känd och bär namnet 
_-\nne-Margret Murray . 

Hemlivet på Säbylund präglades av kultur och för
fining. Husfaderns itt erära och \'etenskapliga intressen 
dominerade, och han stod i ständig kontakt med den 
akademiska \'ärlden. För egendomens skötsel stod däre
mot både han och hela familjen fullständig t främmande. 
Fön'altare Mannerfelt fick bära hela ansvaret på sina 
breda skuldror. 

Ungdomarna fann nog ibland »Morbror Eugenes» 
bildningsintresse ganska påkostande och högläsningen 
i salongen om b 'ällama mer tålamodsprövande än in
tressanta . Så hände en gång, när föreläsaren, för att 

pejla sina åhörares uppmärksamhet, avbröt läsningen 
med ett : »:'-rå, här höra vi nu att japanerna äro ett lojalt 
folk, "ad betyder lojal, Carl?» Och s\'aret kom i söm
nig och uttråkad ton : »A det betyder väl att dom ä 
loia,» Under sommarlovet brukade en informator över
\'~ka ungdomarnas ferieläsning. Jag minns en mörklagd 
ung man , spotsk, intelligent och ö\'erlägsen . Noncha
lant pekade han ut ,'äxter lämpliga att pressa, Siälv 
hade han ett herbarium på +.000 nummer, men hade 
lagt botaniken på hyllan för att istället ägna sig åt 
fysik och kemi. :'-räl' de ö\Tiga ungdomarna spelade 
tennis föredrog han att som åskådare iakttaga »de kur
\'01', som bollarna beskre,'o i luften». På hösten tog 
han studenten, en tem1in före sina klasskamrater, som 
han ,'arken hade tid eller lust att vänta på. Nu är hans 
namn \'ärldsberömt : :\iobelpristagaren T h e \' e d b e r g, 

o ch så till sist ett mmne, eller rä ttare sagt milmet 
a\' ett minne . Det tilldrog sig så tidigt att det för m!g 
är som en dröm. 

Yi stå, två små flickor, min syster och jag framför 
ett av de vita skåpen i Kumla prästgårds matsal. En 
gammal man, Guds sändebud till Kina, Hudson Taylor, 
gal' omkring och säger fan'ä!. När han till sist kommer 
fram till oss lägger han sina händer på våra huvuden 
och läser stilla välsignelsen, Strax därefter är han borta, 
men minnet har följt mig genom live t som en vänligt 
lysande stjärna långt borta vid horisonten . 

Skagershults prästgård i aug. 19+9, 

E l s a H a r b e, f. Falk, 

KULLBERGS EFTR. 
K U M:LA SpecialaUär MANU F AKTUR V AROR, GARDINER 

SYBEHÖR OCH DAMEKIPERING Telefon 700 60 
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CARTA MARINA 
K orta uppgifte r om en märklig karta oc b dess up phonman 

,irkebiskop Olaus Magnus 
Efter en minnesmedalj a,- skulp tören 

Gösta Carell 19-18_ 

Ål 1539 utkom\ i Venedig en karta med beskrimingar 
över Nordens riken _ Pål-cn Paulus III hade utfärdat 
tillståndsbel-is för sål-äl denna karta som en geografi 
öl-er länderna »under Karla l-agnen» d_ v_ s- länderna i 
det tämligen okända yttersta Korden_ Utgil-aren al- de 
båda yerken \-ar Olaus Magn us Gothus från Linköping 
och arbet ena utfördes genom väh-illig bekostnad al

patriarken Quirinius av Venedig_ 

D enna C a r t a M a r i n a kan faktiskt betecknas 
som ~ordens förs ta karta, då det icke tidigare före
kommit någon exakt kartläggning av des a länder. På 
denna kar ta är det första gångcn Östersjön och Finska 
yiken framställes i sin ungcfärliga form_ Det kan förc
falla besynnerligt för oss nutidsmänniskor a t t sc den 
m ängd bilder och tecken I-arav kartan vimlar och öl-er 
huvudtaget hel.a det kartografiska framst ällningssättet, 
men l-i böra komma ihåg att det ligger ö\-er -+00 å r 
mellan denna karta och vår tids förnämliga kartografi . 
Kartan är rik på sål-äl namnuppgifter som bilder be
lysande de olika landsdelarnas etnografiska och politiska 
egenarter. Utan svå righet finna \-i Kumla utsatt med 
den tidens sta\"l1ingssätt, CVMBLA jämte bilden av 
en kyrkobyggnad _ Söder om Kumla finnas en del fyr
kantiga och runda tecken_ I en förklaring i nedre 
vänstra hörnet av kartan anges de t ta betyda rika silver
och järnfyndigheter. Orden ARGETVM och FERRV 
intill t ecknen bekräftar samma sak_ Det syft.ar gil-et
vis på Lerbäck och den- s- k_ Södra Bergslagen_ Om 
bautastenarna säger Olaus Magni i nyssnämnda för
klaring att det är »Minn ess ten ar å vilka förfädernas 
bedrifter förtäljas i gotiska bokstäl-er»_ 

Det kan vara a v intressc a tt veta vem denne Ola us 
Magnus- Gothus var, som ägde en så ingående känne
dom om dessa nämnda såväl som övriga bygder_ Han 
var född i oktober år q 90 i Linköping som andre son 
till Olaus Magnus Gothus, medlem av vällovliga sko
makareskrået (Gothus = östgöte)_ En äldre broder, Jo
hannes \-ar född två år tidigare. Båda bröderna skulle 
inför eften-ärlden göra anspråk på titeln : S':eriges siste 
katolske ärkebiskop_ Johannes Magnus l-a r nämligen 
den siste av landets konung utnämnde, medan Olaus 
Magnus utnämndes av påven till sin broders efterträ
dare, då denne dog år 15+4 . Men han kom aldrig i 
tillfälle att tillträda sitt ämbete. Båda bröderna dog 
i landsflykt , en följd av deras ställning till reformationen 

Av folk skoll. Iva r B jö rkl u n d, Kumla 

i S\-e r ige. Olaus \'ar en ovanlig begåvning och ha r 
betecknats som vårt lands främstc kult urpersonl ighet 
under I soo-talet , en sak som ej har med den påvliga 
äran att göra. Han kom aldrig at t utöva annat än kani
kens (domprostens) värdigh et i Strängnäs under sin 
broders biskopstid, trot s att han var brodern överlägsen 
i fråga om begåvning och allsidig bildning. Som dom
prost i Strängnäs hade han säkerligen även tillfällen 
till kont akt med det dåtida Kumla_ l~cdan som q-åring 
hade Olaus företagit en resa ända till Os lo och före de 
t eologiska studiernas fullbordan hade han haft tillfälle 
att företaga olika utländska resor. I hans »Histori a» 
återges många intressanta uppgifter från des a reso r. 
Under sin kanikstid i Uppsala erhöll han a \' påd iga 
legaten A r c i m b o l d u s, *) a \-l at skrämaren, det bety
delsefulla uppdraget at t genomresa hela No rrland för 
att \-isitera församlingarna och verka för den kristna 
trons be\·arande_ Med båt. med klöl-jehäst och även till 
fot färdade han genom de adägsnaste bygder och 
utfrågade dän -id befolkningen överallt om deras levnads
förhållanden och upptecknade allt med både text och 
bilder. Hade han månne redan da sitt blivande livsverk 
i tankarna, sin Carta l\Iarina och sin »Hi storia de gen
tibus septentrionalibus»? 

Före sin landsflykt hade de båda bröderna fått ut
fö ra flera betydelsefulla uppdrag pl kung Göstas be
faHning , \-ilka blel'o a\- stor betydelse för vårt land. 
Men de blevo illa lönade_ R edan IS26 fråntog konungen 
Johannes hans ämbete och skickade honom i lands
flyk t. Vid denna tid befann sig Olaus i Danzig och 
till honom flydde den fördri vne ärkebiskop n_ När Gus
ta\- \-asa år 1530 äl-cn konfiskerat allt vad Olaus Magnus 
ägde i S\-erige, började en sl'å r t id för de båda bröderna. 

Omsider fingo de båda bröderna en fris tad hos förut
nämnde Quirinius . Hos Olaus brann fosterlandskärle
kens låga fortfarande lika varmt och nu tog hans båda 
arbeten om N orden, kartan och boken Nordens Histo
r ia form . Med ekonomiskt stöd av sin välgörare fick 
Olaus Magnus nu sin Ca rta Marina färdig I S39 jämte 
en liten bok på la tin, itali enska och tyska, vars t itel 
lydde : »En liten bok, som närmare förklarar en karta 
Ö\'er N ordens kalla, bortom germanska have t belägna 
länder, vilken framställer dessas ytterst märkl'ärdiga, 
förut "arken av greker eller latinare kända naturunder.» 
Så småningom föll glömskans dunkel kring detta verk 

(Fort:; _ å :;id . -+3 ; 

*) I »Kumla kyrkas räkenskapsbok q21-1 590», utgi\-en 
1946 av Jonas L :son Sam zel ius, finner man på sid . 
eXIV att enligt meddelanden a\- prosten P. A_ Ny
ström, kyrkoherde i Kumla 17 52- 17S8, skulle i klock
stapeln av sten ha funni t s ett rum efter avlatskrämaren 
Arcimboldus , som påtagligen besökt Kumla. 

NY TELEFON K ATALOG för Kumla utkommer l början av år 1930 
Annonsera i katalog en.' Annonser mouagas a,- Överkonstapel Elis L el'in _ Ev. ändring ar kan göras i Dohlwitz Bokhandel 
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Delaljbild ur Carla Marina, visande sydöstra delen av Sverige. 

EBBA LUNDHOLMS EFTR. Tapisseri - & Kortvaruaffär 
Telefon 70206 REKOJ1L'l1ENDERAS för julinköpen 
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II 

G uMat CViktor (0hlil1 
StatioYl"oamhälleto lör"te omed 

Av Nils Helander 

.; 

Annu vid senaste sekelskiftet var så gort som allt 
arbete i verkstäderna i K,umla hantverksbetonat. En 
och annan maskin hade dock spårats upp av de mera 
företagsamma mästarna och väckte genom sina under
liga prestationer en med fr uk tan blandad förvåning 
bland gesäller och lärlingar. De mera förutseende bland 
hantverkarna anade också, att deras suveränitet var 
hotad. Maskinerna skulle tränga tillbaka hantverket och 
konkurrensen skulle hårdna. Till förfång för kvaliten 
menade man. 

Visst blev också Kumla de första årtiondena in 
på nya seklet starkt indus trialiserat. Men hur snabbt 
det än gick med den tekniska utvecklingen, så visade 
det sig likväl att hantverket alltfort hade sin säkra 
plats vid industriens sida. Goda bevis för detta påstå
ende finner m an i den minnesskrift, som Kumla Fabriks
& Hantverksförening gav ut i mars i å r med anled
ning av sitt 25-årsjub ileum. I denna skrift träffar man 
också på många hantverkarnamn från det gamla sta
tionssamhället dagar. Kumla Julblad har under sina 
tjugo år haft nöjet att i ord och bild få presentera de 
flesta av de i minnesskrift en omnämnda fabrikanterna 
och hantverkarna. En av dem, som hittills saknats, 
men som äldre Kumlabor säkert minnes, är smeden 
G u s t a f V i k t o r Ö h l i n .. 

Bostaden vid Hagendalsvägen På trappan G. V. Ohlin 
(Kortet taget i sdule! a\' 1890-talet ) 

Glls/ai Ohlin ( 1849-1932) 
och Jla /hi/da Sofia Ohlin 

(1847- 1919) 

Öhlin var född i N ynäs, Ekeby so cken 18-1.9. Som 
många andra samtida tog ha n värvning vid Närkes 
regemente på Sannahed. Under flera årtionden, mesta
dels dock under kortare perioder, tjänade han kung 
och fosterland som ge\'ärshantverkare vid r egementet. 
Under vistelsen på Sannahed besökte Öhlin ofta Kumla 
st;;ttion . Vid dessa besök hade han förmodligen kommit 
underfund med att både där och i den omkringliggande 
jordbruksbygden fanns framt idsmöjligheter för en duk
tig smed. ' 

Och r875 blev Öhlin kumlabo. Vid det n uvarande 
torgets östra sida byggde han smedja och ett stycke 
längre åt öster bostad. Det d röjde in te så länge förrän 
Öhlin fick se sina förväntningar infrias , Lantbrukarna 
från Kumla och socknarna runt omkring fick snart reda 
på adressen till den nye smeden, och så småningom blev 
det allt sämre med utrymme på gården mellan smedjan 
och bostadshuset. Det var mest plogar men även andra 
redskap, som efter hand skulle in i smedjan för tillsyn. 

Aldste sonen Gustaf fick redan i tidiga år hjälpa 
till i smedjan, Öhlin hade gjort en pall å t den lille 
smeddrängen ty utan denna räckte pojken inte upp 
till bälgens handtag. Många a v Öhlins bekanta tyckte 
nog, att Gustaf kommit i lära väl tidigt, men far be
hövde hans hjälp. Och pojken tycktes må väl av arbetet. 

Marken utanför smedjan var vid denna tid ofta vat
tensjuk . Grus slösade man inte med, vare sig här 
eller på vägarna i samhället. Den nära liggande grus
åsen med sin r ika vegetation var ännu orörd. öhlin 
kunde lika litet som n ågon annan »stationare» drömma 
om att åsen innehöll så fantastiska massor kvalitetsgrus 
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Byrsta sångförening 
Stående fr. vänster : Josef Gu tafsson, Erik Olsson, Anna Larsson , ..\,l'\" id Andersson, Anna Carlsson, Gustaf Larsson, 

Greta Ström, August Fransson, Ester Andersso'JJ, Lars Er iksson, Agn es Larsson. 
Sittande : J. E. Acran tz, Agda Acrantz, Jacob Janson, Olga Jansson, Gustaf Gustafsson . 
.\" ederst : .\nna Pettersson. El in Larsson. Edith \\"iIIiamsson. .\nna Persson. 

Föreningen bildades 1906. Dess ledare \'ar folkskol 
läraren Jacob Janson . Sängarna med\'e rkade hm'ud
sakligen vid Byrsta missionsförsamlings gudstjänster. 
Under direktör Adolf Andrens tid del tog sångföre
ningen även vid framförandet av oratoriet »Paulus» i 
Kumla k yrka, När Stene skolhus 1909 invigdes, med
verkade föreningen också med sing. 

En och annan gång företogs sångarfärder t. ex. till 
Hålahults sanatorium. 

och inte heller at t Kum:a genom grustaget skulle fil 
en så fruktansvärd skönhetsfläck . :'VIen Öhlins samhälle 
hade också en »skönhetsfläck» av annat och \'idrigare 
slag, nära intill hans a rbetsplats. »Pesthärdel1l}, det 
djupa avloppsdiket, passerade torget med sträckning 
över Hagendab'ägen söderut till Prä tgårdsskogen. 

De första åren i Kumla hade ÖhIin till granne ingen
jör Joh. Persson , Denne flyttade eller rättare rullade se
nare sin verkstad till en nyinköpt tomt Almnäs, där 
Pomona nu har sin frukt- och konfektyraffär. Ett par 
plåtslagare, Engelbrektsson och Persson, hade verkstad 
hos Öhlin och bostad över smedjan. De hjälpte också 
öhlin med diverse arbeten. 

Ar 1900 flyttade Öhlin t ill Hovsta, där han fortsatte 
smedyrket ännu ett par årtionden . Sina tomter och 

Den na sångförening \'ar dock icke den första i 
Byrsta, där en missionsförsamling hade bildats 1862. 
Redan pl r890-ta le t fanns en sångförening under ovan
nämnde ledare. A. \· denna första förening finns nu blott 
en medlem kvar, den 83-åriga fröken Alma Ka rlsson, 
A.bytorp. Hon talar ännu med \·ärme om den första tiden. 

Efter Jacob lansons bortgång 1915 nödgades före 
nll1gen a\' brist på ledare tyvärr upphöra med regel-
bunden verksamhet. .-\. g d a A c r a n t z. 

fastigheter i Kumla sålde han till handlanden A. G. 
Ekman , Köpeskillingen var 5.600 kronor. Som gevärs
hann'erkare fortsatte han till pensionsåldern. Från Vad-
tena krigsmanshuskassa erhöll han de första åren en 

årlig pension av 2.J- kronor. Med åren höjdes den mer 
och mer, så att sista pensionen Öhlin lyfte utgjorde 
.J-oo kronor. Hans soldatboställe låg i närheten av järn
\'ägsö\'ergången vi d Via . Där bodde han emellertid 
aldrig. 

Öhlin förunnades att i likhet med de flesta av sina 
samtida hantverkare i Kumla uppnå en hög ålder. 
Han aded nämligen först 1932 i 83 -årsåldern. Sonen 
Gustaf arbetar alltjämt i faderns yrke i Örebro. Ytter
ligare fyra av de sju barnen äro örebroare medan t vå 
äro bosatta i Stockholm . 

04.-93. E)l~~on & CJ:2o~en~ Skofabrik 
Tel. "äxel 71001, 710 02 

Specialfa brik för tillverkning av högklas iga, eleganta och moderna Mc Ka'y och rands'ydda 
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lrlgen håg- 'ålder
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Ida Billgren, äldst i Kumla, 

berättar om gamla tider 

Offrade sm egen lycka för att 

bistå sina ~juka föräldrar 

Makarna Anna Lovisa (1826-1907 ) 
och Anders N ikolaus Billgren 

( 1822-1892) 

N ere vid Änggata~ i den minsta av stadens stugor 

bor 93-åriga fröken Ida Billgren, Kumla stads äldsta 
invånare. Hon har med undantag av sitt första år bott 
i den stugan hela sitt liv. 

Fadern, smeden och hovslagaren Anders Nikolaus 
Billgren, föddes i Skåne r822. Av hans gesällbok fram
går, att han 18-+9 arbetad.e i Roskiide i Danmark. Till 
Kumla kom han 1852 och gifte sig t vå år senare med 
Anna Lovisa Jansson från Skogaholm. Vid Ängvägen 
byggde han den nämnda stugan samt en för länge se
dan riyen smides\·erkstad. 

Billgren hade i regel endast en gesäll . Någon längre 
kondition blev det sällan, ty smederna hade - liksom 
andra gesäller - oro i blodet, älskade att »vandra», 
och föredrogo därför kortare anställningar. »Under mina 
uppväxtår», säger Ida Billgren, »hade far säkert ett 
tjugotal olika gesäller, så jag är uppväxt bland karan>. 

Trots att Bmgren var arbetsam och skötsam, var 
det fattigdom i hemmet. »Far måste först ha pengar 
t'ill järn och annat som behövdes i smedjan, innan vi 
fick något hemma», omtalar dottern . B . lär ha gjort 
den första cykeln i Kumla , en tvåhjuling av trä och 
järn. Han tyckte om att plocka sönder och sätta ihop 
verktyg och redskap och var en omtyckt smed, r edbar 
och godmodig. För den religiösa verksamheten hyste 
han 'intresse och räknades till prosten Falks bästa 
vänner. Prostens son Johannes, som först ämmde bli 
ingenjör, hjälpte under tonåren till i Billgrens smedja. 

Det sagda och vad som följer, ä r resultatet av ett 
besök hos Ida B'illgren, som julbl.adets utgivare i våras 
gjorde t'illsammans med järnvägstjänsteman Arvid Sån-

':Bröderna Sandbertg 

Ida Billgren 
r. 1856 

nell. Syftet var 'inte att åstadkomma en il1t ~ l'\ · ju. Men 
när jag lyssnat en stund på den gamla och förundrats 
över hennes förmåga att berätta, gick det inte att 
motstå frestelsen att ta ' fram penna och antecknings
block. Och nu får den vitala »tant Ida» ordet. 

- F ar hade aldrig gått i skola men vi ll e gärna, 
att jag skulle lära mej så m ycket som möjligt. Mor \'ille, 
att jag skulle hjälpa till hemma. Det var bättre än att 
gå i skola, ansåg hon. Jag fick med tiden bli fars 
»kontorist»; skriva räkningar och annat. På kvällarna 
pratade far och jag affärer ibland till sent på natten. 

- Min lärare hette Kjellström. Han ., dr bra men 
blev inte gammal. Vi samlade till en minnessten på 
hans grav nära prästgra\·arna . \ "i hade lång väg när 
v'i läste för prästen. Han bodde i Vesta, hette l\ orelius 
och \'ar komminister. Läsningen \·i lle han ha hemma hos 
sej; orkade ej ta sej t'ill kyrkskolan. Vi var 93 flickor, 
två ända från Vallersta. De hade lång väg, över en mil. 

- Det kunde i min barndom \'ara farligt att vara 
ute, sedan det blitt mörkt. Far hö ll också strängt på 
att v'i barn skulle vara inne om kvällar' . Mellan en del 
yxhultare och stationare \'ar det ofta spänt. ' En kväll 
skulle jag gå till station. LandsYägen var spärrad och 
bevakad av några brå kmakare. »Om ni är snälla och 
beskedlia, så släpper ni fram mej», sa ja. De gled ge
nast undan och en av dom sa: »Bara för att du inte 
är uppkäftier, så får du komma fram ». 

- Det fanns få affärer i Kumla . Vi fick därför ofta 
fara till Örebro och handla . Far lejde då häst och 
vagn. Jag skulle med. Ibland hade vi med potatis till 
salu. 

Nån så mild vinter som i år kan jag inte minnas . 

MEKANISK VERKSTAD 
GRUNDAD 1898 

Tel. 701 13, 70772 

Arborrningar, Svarvninga r, Fräsning, Borrning, Svets

ningar, SKF kullager, Axlar, Remskivor, Kilremmar 
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Klappning vid Dopprinningem nordost om Kumla kyrkogård Från vänster: Hanna PersSO'l1, Ida BiUgren o. Augusta Lundberg. 
(Foto: K. Brydolf 1898) 

I det stora karet till vänster hade kläderna i brygghuset .bykts på. med lut, kokt på björkaska. Med starka armar 
och stadiga klappträn slogs sedan under flitig sköljning luten ur. Torkningen skedde helst i solsken och måttlig 
blåst. Fortast gick den på våren, då !Illften är torrast. En storbyk var arbetsam, men gav i gengäld bländvita kläder, 
SOlln i kislor och skåp utgjorde husmoderns glädje och stolthet. 

För femti år sen hade vi en dag fyrt i grader. Den dan 
skulle jag till Angkvarn och mala. På den tiden fick 
man hjälpa till med malninga. De var snälla mo t mej 
och lät mej få uträttat , så fort jag kom. Några bönder 
knotade. De var före mej. Men jag sa till dom: »Dä ä 
inte ofta, som dä ä fruntimmer här och mal» . Mycket 
snö var det också den vintern. En dag nådde drivorna 
upp till hustaken. 

- Jag var ofta vid Skogaholm och hälsa på . En 
gång var det nära att jag blitt kvar i Ti sarn. Jag 
följde med en ångslup, som frakta malm fi ll Asbro. 
Blåsten höll på att vräka både oss och lasten i sjön, 
och det \·ar ett under, att vi kom fram med livet. Då 
jag \·ar ensam b·inna ombord, frågte de mej, om jag 
inte var rädd. »Dä ä inte värre för mej än för er», 
fick dom till svar. 

- Far blev inte mer än sjutti år . Var bröstsjuk 
och hade svårt, innan han fick sluta. Ja, mor hade inte 
det så lätt hon heller, förvärkt som hon var. Kunde 
länge inte reda sej själv. Så bröt hon ena knät . Läkare 
fanns inte i Kumla. Att få hjälp från Örebro var "för 
omständligt och för dyrt . Vid olycksfall sände man 
bud på en sjukvårdssoldat från Götabro. När regemen
tet var på Sannahed, fick man hjälp av sjukvårdare 
där. Benbrotten blev mis~kötta och en plåga till död
dagar . Ramla mor ner från stolen, kunde hon inte 
resa sej utan hjälp . Det var därför inte rådligt att lämna 
henne ensam. Ja, det var en svår tid för oss båda. 

- Som ung arbeta· jag med sömnad. Ibland hemma, 

ibland hos familjer, ofta: i prästgårn . Må nga å r har jag 
tvättat . Först byktes kläderna i brygghusen. Sedan 
kördes dom ner till »upprinningen» på prästgårdens 
mark. Här klappade man och sköljde och sedan häng
des kläderna upp för torkning. Under vintern var tvät
ten ett hårt arbete. Kylan gjorde ibland stora isklumpar 
av kläderna. Då fic k vi vänta på bättre väder. För att 
hindra klädstöld, ordnades med vakt. Det hände också 
nån' gång; att vi ramla i. På vintern var kanterna runt 
»sköljbaljan» hala, så det var lätt att sl'inta. Det var 
ju inte så djupt, att man kunde drunkna. Men det var 
otäckt ändå. Vi hade dessbättre inte långt hem till mej 
för att byta och få en kaffetår. Arbetsdagen var lång, 
många gånger från 4 på morron till midnatt. Betalningen 
var I krona och maten samt en kaka bröd när hela tvät
ten var färdig . Upprinningen försvann vid Kumlasjöns 
tillkomst. Vatten t illgången var riklig, även under myc
ket torra somra r . 

Ida Billgren har ett gott minne. Då man hör henne 
skildra episoder från sitt långa liv och hon därvid a n
ger inte bara årtal utan även månad och dag, frestar 
man att tro, att den gamla misstar sig. Hon tycks dock 
\·ara säkerheten själv, att döma av uppgifter, jag kunnat 
kontrollera . Hennes stora intresse har varit läsning. 
Mycket har hon också hunnit med i den vägen. Ännu i 
80-årsåldern hände det, att tant Ida låste dörrarna 
och inte lät sig störas. Då hade hon nämligen fått 
tag i en bok, som hon föresatt sig att sträckläsa, sak 
samma om sidantalet var 200 eller 300. Sedan tyckte 
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Ida Billgren och hennes sluga vid Ängvägen 

hon 'Om att få recensera boken för vännerna. Och det 
gjorde hon på ett mästerligt sätt. Numera kan hon 
inte hänge sig åt sin gamla hobby. Synen är förlorad. 
Hörseln är ännu relativt god på ena örat, men det andra 
är »tillbommat», som hon säger. Hon får dock stundom 
besök av vänliga människor, som läser för henne och 
söker förströ henne på bästa sätt. 

Ida Dillgren s liv har i:1te sak.1at siL L·a~i.;k . l ka 
pitel. Som så många andra hcmmadöttrar fick hon, 
enda dottern, offra sin e~el1 lycka, fö ,' at: lJisLI sin,: 
gamla och sjuka föräldra :·. D e behö\'de j II S l \ iii he:1l1~s 

hj älp , och Ida kunde ej s\iika dem . ·Fiis lnun,1cn l',"ste 
öll Amerika, o: h hans kirestas lott bk~\' nu a : t "andra 
ensam under ett m~r än fö r de flcsta Hngt ri llmätt 
jordeliv. 

Medan Ida B'illgren ännu var i stln.J alt försjr:a 
sig, oroade hon sig ibland för framtiden. Fattig, ensam 
och utan anhör'i.:sa. s!~ulle hon \·äl till sist som så m.l ng<.J 
l'ikar nödgas hamna på fa ttighuset. Hon \'ar också ganska 
tidigt förtrogen med hur fat tighjonen, som de kallades, 
hade det. Fattigstugan låg ju så nära hennes hem. De 
som där bodde var också ömkansvärda. Av de tillde
lade råvarorna fick de i regel själva laga sin mat. De 
matfriska gjorde snabbt slut på sitt förråd och tiggde 
sedan av de sparsamma, med påföljd att till sist alla, 
innan ny ranson kom, var utan mat. Så blev det gräl 
och slagsmål, \'ilket även kunde förekomma av annan 
anledning. I våra dagar har man dessbättre en mera 
humanitär inställning mot de hjälpbehövande . Alder
domshemmen äro i regel trivsamma och bjuda på god 
kost och vård. Men för Ida Billgren , liksom för så 
många andra gamla, ä r fattigstuga och ålderdomshem 
l'iktydiga begrepp . H ennes varma åstundan är att få 
sluta sitt strävsamma ]i v i sin egen lilla stuga. Var viss 
om, att denna önskan varit ett av hennes ständiga böne
ärenden till den Gud, som hon alltsedan ungdomen 
trofast tillbett. Ida Billgren har tillhört Kumla Missions
församling sedan r883 · 

Grannarna v'isa tant Ida vänskap och stor hjälp. 

Julelis 

Var ej för sträng mot julens \'eka stämning 
uti dess ram av mörker och beklämning, 
nämn den ej blo tt en blek och sparad lämning 
från gångna tiders sägentro och skrock . 
Hur J,ätt vid julen vi till föga falla! 

Och denna högtid, som vi barnens kalla, 
har ' något med, som mäktar gripa alla, 
hur klok och kall man annars synes ock. 

H ur släkten flytt, hur sekler hunnit böl ja 
och gamla brustna former undanskölja 

har julens ljus-tro fått vart släkte följa 
i vilka växling~ än färden gått. 
Från dem, som slumra nu som mull och minne 

den ärvts till 033 m ed rot 'Och källa inne 
i blod och nerv, i drömmar, håg och sinne 
och lever än, när vi bli skuggor blott. 

Var ej för sträng mot julens veka stämning, 

den krävs i hopat . mörker och beklämning, 
med rätta sparad som en vacker lämnil~g 
från längesedan döda fäders år. 

Vad sJ..<ulle gagna att blott kallt förgifta 
en stämning, som hur tro och tankar skifta 
och nya tider nya former stifta 
från urgrå tid till fjärran framtid går. 

Sixten Neander. 

Hos makarna Sånnells har hon länge haft ett andra hem. 
Deras vård om den gamla är en kärleksgärning, värd 
allt erkännande. Numera intar hon sin kost hos dem, 
men den kära kaffetåren får hon dock 'i sin egen lilla 
kammare. D e omtänksamma makarna S. ordna ä\'en 
detta, liksom ock att hon har varmt och trivsamt. 

»Mor ble\' 81 å r gammal, och det är ingen hög 
ålder», säger Ida Billgren. Själv tycker hon knappast, 
trots sina 93 å r, att hon är gammal. 

Vilken förträfflig lärarinna skulle inte tant Ida bh
vit. När man lyssnar till henne, är det som hörde man 
en gammal, intelligent lärarinna tala. Grubblar hon 
över att hennes begåvning svältföddes i sömmerskans 
och tvättgummans livsuppgift? D et är möjligt, ty förr 
klagade hon ibland över slitsamma arbetsdagar. Nu är 
hon nöjd och tacksam. D et framgår av de ord hon 
yttrade, när jag tog far väl: »Jag har aldrig haft det 
så bra som nu». När man hör den blinda och nästan 
dÖ\'a å ldringen tala så, röres man. Och blir efter
tänksam. 

iV H-r. 

KUMLA GUMMIVERKSTAD 
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ALBERT HALLGREN 
ETTÖRESTIGGAREN PÅ SANNAI-IED 

ETT LIVSODE 

V em yar .-\Ibert Hallgren? Ett omedelbar t sl'ar 
på den frågan är inte att vänta, Spörjer man däremot: 
Vem yar »Ettöres-Hallgren», så er inrar sig mången 
äldre kumla· eller halls bergsbo och tiotusentals »Iiv
fotingar» och husarer genast ett ori ginal , som i å r
tionden vandrade omkring här i trak ten och under 
sommartiden höll till vid militärlägren på Sannahed, 

Enligt Hallsbergs församlings dopbok föddes Hall
gren den 5 okt. I 842. Hans fullst ändiga namn var Per 
Albert Persson-Hallgren. Yrket angives i husförhörs 
längden som »f. d. gar veriarbetare». Anteckning finns 
också om hans sinnessjukdom. 

H allgrens föräldrar voro välbeställt bondfolk , Fa
dern var rusthållare i Stora Alberg i Hardemo och 
ägde en gård där. Flyttade senare till Björstorp i Halls
bergs socken. Där föddes sonen Albert, som beskrives 
som en hurtig pojke. Redan som mycket ung fick 
han erfara, hur hårt livet stundom kan fara fram med 
människorna. En yinterdag befann han sig med tvenne 
bröder yid Hultsjön . Dessa ville att de över isen skulle 
ta sig till andra stranden. Albert varnade för den sl'aga 
isen och bad bröderna a tt med honom gå omkring 
sjön, istället för att riskera att a ldrig komma Ö\'er. 
Varningarna \'oro emellertid fö rgä\'es. Isen brast , när 
de två bröderna voro så långt från land, att undsätt
ning var utesluten, Måhända önskade Albert någon 
gång senare under sitt olyckliga li v, a t t han gjort brö
derna sällskap på deras vågsamma färd? Mycken sorg 
och smälek skulle då ha besparats honom, 

Vid J 7 års å lder gav sig Hallgren ut på egen hand 
och tog anställning vid Torsjö i Godegård, där han 
tjänade som dräng under några år. F öräldrarna hade 
då flyttat till Asen i Lerbäck. 

En nu 83-årig hallsbergsbo omtalar, att Hallgren 
någon tid hade plats som inkasserare hos en auktionist 
i Hallsberg. 

Det har sagts, att Hallgren en tid skulle ha studerat 
till präs t. Så t ycks dock inte ha varit förhållandet. Att 
han emellertid haft läslust och flitigt studerat vad han 
kom åt i hemmet, framförallt bibeln, är ett faktum, 
Även på äldre dagar kunde han läsa kapitel efter kapitel 
utantill. 

Av Nils H elander 

Per A. lb erl Persson-Hallgren 
J84 2- jfJl1 

Framlidne Karl Boström, Hallsuerg (signaturen 
»Kalle»), medarbetare i Kumla Julblads tidiga re år
gångar, kände Hallgren kanske battre än någon annan 
samtida , I en av sina krönikor i Nerikes Allehanda har 
han skildrat Hallgren bl. a . på följande sätt: 

»Albert kom vid 18 års å lder i garvareIära . Hur 
det kom sig att han hamnade så lå ngt från hemorten 
som i Tjällmo fö rsamling i Östergötland, ä r för mig 
obekant. .-\tt han började sina läroå r där, är emellertid 
säkert. Sedan kom han som gesäll till Tomta garveri, 
som då innehades aven garvare G. Och här mötte 
Albert sit t öde i form aven ung svartlockig skönhet. 
dotter till mästaren, Den unge gesällen blev kär, ja 
dödligt förälskad i denna flicka, men trots hans böner 
och kärleksförklaringar förblev den sköna obeveklig. 
Det finnes många slag av kärlek, men den Albe\rt 
hyste för denna flicka, var nog av äkta sort. Men hans 
kval och offer kunde inte b eveka henne, utan hon för
blev ohörsam. Ja, så gick det som det plägar gå: 
Albert förföll, blev grubblande och dyster, han sökte 
ensamheten och kunde ej längre sköta sitt arbete. Och 
så en dag hände det , varom diktaren talar : 

Då steg från underjordens flod er 
ej döden - men hans yngre broder 
det bleka vanvett upp som går 
med yallmokrans kring spridda hår. 
Och ömsom stirrar mot det höga, 
och ömsom ner till jordens grund 
med löjet kring förvriden mund 
och t årar uti halvsläckt öga. 

Nå, vallmokransen blev så hårt tryckt mot Alberts 
panna, att den ej lossnade därifrån på femtio långa år. 

Välkomna och köp 
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Hhn kom tillbaka till sit t hem och vandrade där om
kring i omgi\'ande sto rskogen. Natt och dag var han 
på strövtåg utan rast eller ro, stundom gråtande och 
bedjande. stundom svärjande. Han förtäljde sina sorger 
för de höga furorna och de hade den egenskapen, a tt 
de ej sade honom emot. 

Så dog föräldrarna . Vi finner därpå Alber t inackor
derad någonstädes uppe i Alsta, och det var ' nu sot? 
hans \'andr ingar började till och ifrån Hallsberg och 
om somrarna till Sannahed och tillbaka igen.» 

Så långt h.arl Boström. 

Det torde få anses säkert, att Hallgren en del år 
haft plats som gesäll hos Grevelius vid Rosenlunds 
garveri i Tomta . Därom vittna flera samstämmiga upp
gifter. Likaså att Hallgren trivdes bra där och tyckte 
om sin husbonde och än mer om hans unga dotter. 
Atminstone en tid lär ett harmoniskt förhållande rått 
m ellan Hallgren och garvaredottern . Hon tröttnade 
emellertid . Och därmed började Alberts själsliga li
dande . 

Hallg rens intimare kontakt med Sannahed går till
baka till I S70-talet . N är sommaren närmade sig och 
beväringen började rycka in, drogs han oemotståndligt 
till husarlägret. Där var han den förste, som kom och 
den siste som ryckte ut, då regementsmötet var slut. 
F rågade man honom om våren hur det stod till, sva
rade han: »Det blir bättre ba ra husarerna kommen) . 

Av officerarna och manskapet tiggde han e t töringar 
på följande inställsamma sätt: 

»Snälla, goa gull vackra herrn, skänk Hallgren en 
öresslant !» 

Och inte ens volontärer med sex öre om dagen i 
traktamente drog sig för att bevilja denna billiga be
g äran. Räckte man honom en krona, ga\' han nittionio 
öre tillbaka, höll den å t erstående ettöringen under nä
san på en och frågade : 

- Får Hallgren allt detta? Och inte förrän man 
sagt ja, stoppade han ner slanten. 

Mer än ett öre tog han inte emot. Ett undantag 
gjorde han dock, när Oscar II år 1900 besökte Sanna
hed. Då tiggde Hallgren 2-öringar. Som skäl härför upp
gav han, att kungen var Oscar nr 2. E ljest fick det 
räcka med en ettöring. Han lämnade alltid ordentligt 
tillbaka, då han fick en större slant. Det kunde emel
lertid få sina konsekvenser att driva med honom. För
stod han, att man ville göra detta, kunde han ge igen. 
Så berättas, att en officer i sällskap med ett pa;r 
'damer en gång träffade Hallgren. Denne upprepa:de 
som vanligt: 

»Snälla, goa gull vackra herrn, skänk Hallgren en 
öresslant l» 

Med en glimt i ögon~n räckte officeren honom en 
t våkrona: 

»Det blir l 99 öre tillbaka.» 
»Nej tack, goa gullvackra herrn, inte i dag», sade 

Hallgren, gjorde sitt karaktäristiska växelskutt med 
fött erna och snodde iväg med sin tvåkrona från den 

snopne officeren, som fick sträcka fram sm hand för
gäves. 

Hans begäran om en slant kunde även låta så här: 
»Fälle får ja fälle en öresslant i da» och tillade ibland: 
»Ja sulle ha te en repstickebunt». Då han fåt t slanten 
såg han på den och frågade: »Får ja den här?» Svaret 
blev naturligtvis ja, varpå Hallgren sade: » T ack gulle, 
gulle!» De enda, som han ej mottog slantar av, var 
småpojkar och dem han trodde vara prästdöttrar. »Di 
ha inte mer än di behön;r», påstod Hallgren. 

Under r ekr ytmötet 1901 övade på heden två rege
menten, av vilka I 3 hade över två tusen rekryter -
många underåriga, då de efter reformen lockats av 
det korta mötet att i förtid fullgöra sin värnplikt. Utan 
överdrift kan påstås att Hallgren den sommaren hade 
minst majors inkomster. 

Lika originell som Hallgren var i sitt uppträdande, 
var han i sin klädsel. När solen brände som hetast på 
heden, kunde man få se honom iklädd en förs\'arlig 
skinn päls, tre på varandra placerade hattar, en rytt
mästarkollett med silversnören, flera par trasiga byxor, 
barfo tad, med den obligatoriska säcken på ryggen. 
På detta sätt utstyrd kom han en söndag till kyrkpa
raden på heden. En ryt tmästare visade bort honom, 
för att inte andakten skulle bli störd. Det mottagandet 
hade Hallgren dock inte tänkt sig. Han rasade och 
skrek och överröstade prästen: »Ska inte Hallgren få 
gå var han vill på Ralamossen?» 

I officersmässens kök gjorde Hallgren täta besök. 
Han tålde dock inte att någon annan delade kosten 
med honom. Vid ett tillfälle avvisade han en konkurrent 
sålunda: »Vad har du här att göra? Det är knappt 
man kan få en matbit själv. Gå hän!» -

Maten som han fick i mässen och hos bönderna, 
samlade han i ,en korg, som han ofta bar med sig. Nå~ 
gon regelbunden inventering av innehållet gjorde han 
inte. Under den \'arma årstiden stank det därför \·ärre 
från »skafferiet». 

Trots att en svekfull kvinna hade bragt oreda i 
hans liv, uppskattade han det täcka könet. Flickorn.a 
på officersmässen glömde han. inte bort. På deras be
märkelsedagar upp vaktade han alltid med en liten sak 
från Sannahedsboden. Fröken Karin Bergöö i Hallsberg 
stod högt i kurs hos H allgren. Hon hade visat honom 
vänlighet och detta g lömde han ej. När hon skulle 
fira bröllop med den store konstnären. Carl Larsson, 
var Hallgren i stort bryderi . Han ville sa gärna visa 
sin tacksamhet genom en liten bröllopsgåva. Men vad 
skulle han hitta på? Biträdet i Sannahedsboden föreslog 
honom då att köpa ett nattkärl, »som ju alla har an
vändning för». Hallgren lär emellertid inte ha känt sig 
så synnerligen begeistrad över förslaget , men då han 
inte själv kunde finna någon lämpligare sak, så valde 
han nattkärlet. Man får hoppas, att den snälla bruden 
och den humoristiske brudgummen höll god min och inte 
ratade »lysningspresenten». 

Det väckte en viss uppmärksamhet, att Hallgren 
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gynnade de mera välsituerade hallsbergsflickorna med 
presenter. Tillfrågad varför han inte slösade sin ynnest 
på de mindre bemedlade, svarade han : »Like sökeo: 
like». Därmed ville han tydligen påminna om sin håT
komst: det väl besuttna bondehemmet. 

En gång kom Hallgren sent en kväll till fjärdings
mannen i Örs ta och bad om logi. Man bäddade å t 
honom på köksgolvet och önskade honom att sova got t. 
Det blev dock en sömnlös natt, både för gästen och 
värdfolket. Hela natten låg Hallgren och pratade fö r 
sig själv. Bl. a . talade han om sin kära Albertina, som 
s\·ikit honom. »Ho' gifte sej. me' en snickarkrake, men 
vet ja', om han har te ett par halvsulor å t-na . H a-ha-hal 
Tänk, om hon tatt mej istället. Va' har ho' nu? Jo, 
en supig snickare och fyra snoriga ungar!» 

Agaren av Sannahedsboden ville en gång skänka 
Hallgren ett par stövlar, som voro för små för honom 
själv. Hallgren ville dock inte ha dem gratis utan bad 
att få dem på avbetalning och likvidera dem med et t 
par öre åt gången . 

»Du förstår», sa Hallgren, »att du har in te bättre 
ställt, än att du behöver få betalt». »Jo visst», sa hand
larn. »Då säjer vi en krona för stövlarna». 

Det blev dock ingen affär av, förrän Ha llgren lyckats 
få upp priset till fem kronor. Avbetalningarna fullgjor
des punktligt med 3-4 öre å t gången. När H . hållit 
på med dessa en längre tid, sa handelsmannen en dag : 

»Nu ska Hallgren ha tack, nu är stövlarna betalda.» 
»Nej du. Jag har allt reda på mej. An är det tre t

tioett öre kvar. Du behöver nog dina slantar och ska 
få dem», sa Hallgren. 

När på !880-talet lungröta utbröt hos hästarna, 
flyttade husarerna för en tid från Sanna hed ti ll Axvall. 
Hallgren, som alltid känt sig mera hemma hos husarerna 
än hos »fotfolket» , blev mer och mer orolig inför 
flyttnings dagen. Oron kunde endast stillas på ett 
sätt, och det var att Hallgren fyllde på sin matsäcks· 
korg och vandrade mot Västgötaland. På tredje dagen 
efter ankomsten till Axvall

J
' fick krigarna ett oväntat 

besök. Hallgren lär ha varit mycket välkommen och om
huldades på bästa sät t . Husarerna uppskattade hans 
prestation och hans villighet att borsta deras stövlar. 

På en fråga, vad Hallgren trodde om Sannaheds 
framtid , när lägerlivet upphört i och med att militär
förläggningarna koncentrerats till städerna, svarade han 
profetiskt: »Snart kommer Antikrist , ridande på en vit 
häst. Sannahed skall förvandlas till en örtagård. Det 
blir värst för knektarna och beväringarna, som få 
exercera i helvetet. Och fattiga som jag få dra å t 
skogen». Ibland varierade han profetian med följande 
ord: »Ja, vi har fälle inte så långt kvar nu, dä ä fälle 
en sex te sju år å sen kommer antikrist . Då ska hela 
Sannahe blomstra som e lilja å man ska höra över
ängelns röst». 

Hallgren yille minst av allt människorna något ont. 
Han gick för det mesta till synes grubblande över nå
gonting. Ibland kunde han hastigt stanna och ge luft 

H 

.·lIber! Hallgren 
vid sekelskiftet 

åt sina tankar. Så hörde man honom en gång, under 
det han helt lugnt gick utefter vägkanten vid Sam1ahed, 
plötsligt skrika till: »Om jag skulle skjuta karin», Men 
strax därefter resignerade han : »De' gör de'samma. 
Vi träffas i de ' tusenåriga riket». Hans käresta hade 
som nämnts gift sig med en snickare i orten. Hall
grens och hennes vägar möttes därför då och då, till 
smärta för dem båda. 

Albertina lämnade det jordiska tio å r före Hallgren. 
När han underrättades om hennes frånfälle, säges hans 
ögon ha lyst a \' tillfredsställelse, Därefter lär han också 
ha betydligt lugnat sig. 

Vintertiden t illbragte Hallg ren i regel i Hallsberg, 
där alla kände den originelle »ettörestiggarem>, Kumla 
station besökte han ofta. I det han pekade på sin panna, 
presenterade han sig då på följande sätt: » Jag är Ha ll
gren från Hallsberg och har ont hän>. 

Midsommaraftonen kunde man få se Hallgren i vänt
salen ,"id Kumla station, där han underhöll de vän,tande 
deltagarna i T orpkonferensen med psalmläsning. Han 
tyckte inte om kortspel. H os en ,"än beklagade han 
sig på följande sät t: »Skomakare spela kort på sön
dagarna, di kunde läsa istället , men di kan inte läsa 
alltjämt». 

En kumlalärarinna berä ttar, a tt Hallgren ofta be
sökte hennes hem. Särskilt vid ett tillfälle föreföll han 
vara mycket intelligent. En annan gång fick han plöts
ligt något anfall. Han ilade då ut på gården, där han 
gick fram och t illbaka en stund. När han sedan kom 
in, tycktes han åter vara sig själv. 

Av flera samstämmiga uppgifter framgår, att på 
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äldre daga r en märkbar lindring konstaterades i H:s 
själssjukdom. Stundom kunde han då på framställda 
frågor s\·ara förståndigare än en klok människa. En 
gång tillfrågade man h0110m, vad han tyckte om Fräls
ningsarmen. Därpa s \·arade han: »Sekten gör detsamma. 
Din tro har frälst dig». 

En minnesgod f. d . »livfoting» i Kumla har för Jul
bladet skildrat den bisarra bön, med yilken Hallgren, 
som var en »morgonmänni ska», började sin dag. Ej 
med helt knäppta händer men med fingertopparna sam
manförda läste han följande; 

»Ljus a\· ljus, du morgonstjärna*; Ljus av ljus, d u 
morgonstjärna ; L jus av ljus, du morgonstjärna ; Ljus 
av ljus, du morgonstjärna ; Ljus av etc. - - -

Dricka blod; Dricka bio:!; Dricka blod; Dricka blod; 
D ricka etc. - - -

T rons ren a guld ; T rons rena guld; T rons rena guld; 
Trons rena guld; Trons etc. - - - » 

Dessa tre strofer kunde han upprepa ett otal gånger, 
m en n ågon \·ariation a \· t exten förekom ej. 

Här nedan återges i faksimil en av Hallgren egen
händigt författad o :: h signerad dikt, vars original väl
villigt ställts till julbladets förfogande av hr Scharp i 
Rala. D en \·ittnar också på ett g ripande sätt om att all
varliga tankar stundom sysselsatte den gamle yandrings
mannen. 

* ) Sv. psa lmboken nr 426. 

Nago t s \·årare lida nde torde ,·äl H:s själssjukdom 
ej ha föro rsakat honom. Måhända hade han också ku n
nat bringas åter till hälsa, om han i t id kommit under 
lämplig läkarbehandling . Det är känt , att särskilt bland 
mili tären Hallgren både ~ tal och skrift blev föremål 
för tanklöst skämt ·och · gyckel. Man är frestad fråga, 
om gyc];:}arna skulle kunnat åstadkomma en poesi, så
dan som H allgrens eller visa upp en piktur som hans. 

Borde yi icke, när ,·i på livs vägen träffa samman 
med själssjuka, fö rsöka jämna deras ,·äg och göra det 
lättare fö r dem att leva ? Ty ingen a v oss är ju säker
ställd mot dylik sjukdom. Den fra mstående psykiatri
kern, medicinalrådet, d:r Carl Ulrik Sonden, som för 
100 år sedan lade in stora förtjänster om den då myc
ket försummade sinnessjukvården i vårt land, plägade 
ofta erinra om att »ingen, från den som bär diademet, 
till den som stödjer sig på tiggarestaven, har säkerhets
kort mot vansinnet». 

• Hallgren slutade sina dagar på HaJl sbergs ålderdoms
hem den 31 oktober 191 I. Tillfrågad under sjukdomen, 
om han yille att doktorn skulle tillkallas, svarade han: 
»Hallgren ska själas (skiljas hädan).» Under de sista 
dagarna rörde sig hans tankar stundom kring den stora 
tragiken i hans liv, och de närvarande hörde då huru 
han gång på gång under djupa sucka r sökte framstamma 
namnet på sin ungdoms älskade. På sin sista färd följ
des han bl. a. a\· officerare. underofficerare och manskap 
från Sannahed. 

Foto grafera l vin ter! 
Kumla Julblad anordnar pristävlan. 

KlIrnIa JlIlblad behö'·er , ·intermoti,· för omslagsbilden. 
För att stimulera intresset hos amatörfotograferna an
ordnar julbladet härmed en pristävlan med trenne pris: 
25, 15 och lO kronor. Moti,·et bör yara lokalt , således 
från Kumla stad eller socken. 

Bilden bör ej understiga 12X I2 eller I OX I 5· 
T ädingsjuryn utgöres av trenne styrelseledamöter 

ay Kumla Fotoklubb. Resultatet a,· tädingen medde-
las bl. a. i kommande nr av julbladet. . 

Tävlingstiden utgår I april 1950. 

Hoppas att , .j nu får en snörik och solig ,·inter med 
yackra molnbildningar ! 
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AV HUGO ERICSSON 

l'tillIlän med norska tjäll i bakgrunden. 

Här i Skanilina\'ien blev det l ar ingen riktig sommar· 

värme, den behön England och det övriga Europa. Som 

vanligt blev det att spela på lotteri, när det gällde att välja 

väderstreck för semestern. 

Egentligen är väl valet för oss inget problem. V i h a 
s e t t fj ällen i solsken och ha föga sympat,i för tanken, 
att det skulle vara »Iandet som Gud glömde». Tvärtom är 
det nog så att han fick så mycket grejer över sedan han 
knåpat ihop allt det andra, att han här uppe pi'ktigt kunde 
släppa fanta sin och skaparglädjen lös. Och så blev det som 
det blev - hans mästerverk . Och skönheten t rivs i många 
former, men så många som i fjällen är det nog inte lätt 
att finna. Har man lärt sig att se skönhet även i d,e små 
tingen, så Mir varje steg man tar till ,en skönhetsuppleyelse. 
Det är inte bara fåglarna och blommorna elLer de st,~lrena 
öringarna eller en knot.ig fjäUbjörkssiluett mot en blå him· 
mel, som sätter piff på vandringen. Där finn s även så 
immateriella företeelser som molnskuggornas lätta dans på 
sluttningen aven fjälltopp, som själv är ett mäst,erverk i 
linjer, färg\'erkan och atmosfär. 

Till landets bakteriefriaste luft. 

Visserl,igen kommer man inte åt att solsteka kroppen 
eller att bada så mycket under en fjäLltur, som t . ex. under 
en vi telse på någon badort v.id kusten. Men det är så sant 
som det är sagt : Det är inte solbrännans omfattrung som 
-kvall rar om en lyckad semester, utan snarare så a tt en 
starkt brunbränd kropp skva' lrar om en ensid,igt genomliden 
ledighet. 

Vi valde alltså fjä1Jen, närmare bestämt Härjedalens gräns
trakter mot Norge, som lär skall ha landets bakteriefr.Vaste 
luft. 

D et är ett underbart område. N ä r so!en blänker f ram 
mellan lätta cumulus, d å ä r man en fri männi ka när ma n 
vandrar fram på upptäcktsfärd över fjäll\'idden. 

Vi stega av bussen v.id Fjällnäs sent en måndagskväll 
i rmtten av juli, just där st igen från Gröndalen möter lands
vägen. Så här vid sta rten aven vancli',:ng är packningen 
horribelt tung. Men är blott viljan stark. S,t nog klarar 
rygg och ben av den antid, även 0111 samspelet inte ~i r så 
prima varken i med - eller motlut. 

Naturälskarens mest spännande stunder. 

Nu försvunna vi in i björkskogen n,lgon kilometer och 
slaga läger, fingo en hit mat och som nade så sölt med 
en uppvaktande skara mygghonor utanför täl tet. Vilken 
ljm'clig samba ! Jag vaknade just som gryningsljuset börjad,e 
strila in bland björkarna. Den timman rymmer åt natur
älskaren dygnets mest spännande stund·er. Vilket ljud, \'ilkcn 
röst blir det som först kommer att sätta örats l11embran i 
dallring. Skulle den nu måntro bl,i blå.haken, lö\'sångaren 
eller ängspiplärkan , som borde finnas bara n;lgot hundratal 
meter längre in på fjälLe t. Angspiplärkan är för övrigt fjäll
hedens karaktärsfågel. Atminstone får man det intr ycket, 
ty hon förekommer talrikt. En företagen unJersökning i de 
norra fjäU,tra·kterna gav vid handen, att 0;11kr:ng f 00 par 
ängspiplärkor häckade på varjc kV;lc!ra-tkilol11cter. End;lst 
snöskatan kan tävla med henne. 

N å, vem skulle nu först brvta tvstnaden. Efter en tim · 
mes ljudlös väntan hördes den för'sta fågel rösten. Vi1ken 
chock! Det var en snöskatas sk \·attrandc kerr, kerr, kerr, 
tätt följt av andra likadana. 

Men då sa· jag mitt hjärtas mel1:ng: [-{ål] käften, jag har 
inte rest 80 mil för att lvssna till eran olit. utan låt nu 
blåhaken få ett ord med 'i lag,et . .\ Ien det fick han inte . 
Och ingen annan ädling heller. Innan jag kopplade om kl. 
halv fem för att ova en skvätt till. \':1 1' jag p;t det klara 
med, att det måste vara något galet med fjället i. år. Den 
aningen blev tyvärr besannad . 

Tidigt på morgonen voro vi startk ara. Luften var varm, 
och en lekfull bris dansade bland björkarna. precis lagom 
att h ålla myggen på avstånd . Solen trollade med ljus · 
effekter var gång vi fingo en utblid: över dalen och fjäl · 
len bortom den . 

En lavskrika satt och svängde med stjärten. 

detta land, med de stora vidderna o ch den mäktig~ 
st illheten, glömde Gud bort att ordna med det, som pa 
andra håll i världen fått namnet b r å d s k a. Det har vand 
raren nytta av, ty man skall inte mäst ra sin herre. 

Uppe vid J.Ialmagsstugan kom det en liten ' överraskning. 
Här- ~tryker telefonledningen mellan Fjällnäs och Grönda 
len fram och på den sa tt en lavskrika och s\·ängd.e med 
stjärten, medan hon ivrigt spanade efter något ätbart på 
marken . 

dulklapparna 

ordnas lättast vid besök hos o P: S -O-l-s-s-o-n- &-T-P-e-r-s-s-o-n 

TORGET - KUMLA 

STOR SORTERING! Telefon 70761 
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Ulet tält - stora vidder. 

Tänk vilken skillnad det är på fåglarnas och människor· 
nas jaktmetoder. Örnar, hökar eller vråkar komma seglande 
i skyn, fritt synliga för alla, och här satt en lavskrika mitt 
p å blanka förmiddagen . Ingen av dem gör ett skvatt för 
att dölja sig för det tilltänkta bytet. Och bytet är i de 
flesta fall på ett ener annat sätt defektel:er också så själv. 
upptaget, att det vårdslöst nonchalerar faran . Så g år det, 
som det går. Vårdslöshet brukar inte betraktas som -en dygd. 

Människan åtel"!igen stäHer s-ig i försåt, stilla, sa ll1g.en 
vittni,ng sprids och inget ljud hörs, o :h i ett obevakat ögon. 
bLick sk:IDckar hon ett hekto bly i plytet på det intet ont 
anande bytet. 

Rov, rövare, rövas - de t är människans insignier. Till 
och med om man tar de t sista ordet med långt a.ljud . 

Här satt nu lavskrikan på telefontråden o : h spejade. 
D å och då gjorde hon en dykning men t ydl;i'gen utan re· 
suBtat. Det var verkligen egendomhgt att finna d enna de 
stora ödemarkernas fågel just här. Visserligen gör den 
långa strövtåg och kan sålund.a uppträda tiUfälligt på de 
mest oväntade stäLlen, men så här högt upp i björkskogen 
har jag aLdrig sett henne förr. I norra Jämtland kallas hon 
,för granSIkyra, vilket säger en del om · fågelns naturL~ga 
vistelsemt. I si·tt temp,erament påminner lavskrikan i m ångt 
och mycket om skatan (båda famil jen kråkfåglar). u lvlig, 
orädd, nyfiken, kan hon föra ett herra ns oväsen, när hon 
sätt er den sidan till. Li,ksom skatan går hon ilta åt små· 
fåglarna, deras bon o ~h barn. Då hon bygger sitt bo redan 
i apra och är stannfågel, är det lätt att räkna ut, att de 
flyttande småfåglarna, t rötta efter en lång färd, kanske kär· 
lek syra, kanske oroliga över obew'ljade bosättningsLån, lätt 
falla offer för lav9krikan och hennes ungars st rålande a ptit. 
Säkert är det många tragedi.er, som utspel.as i de stora 
skogarnas djupa tystnad, just den tid då det svenska året 
är som skönast. 

Bortom dalen reser sig gränsfjällen. 

Stigen wnd1ar fram mellan ett gLest björk bestånd och 
är mjukt fjädra nde men alldeles snustorr. D et är som att 
promenera i en f;iJn park. Vi .gå och prata om hur roligt 
det sk avi bli att få se d en första myrlaggens hjortronblom, 
en syn som är värd m ycken möda o ch besvär. Och här ha 
vi d en: brun, tom, hjortronblommorna bortfrusna. Ög.at sö· 
ker förgäves efter en enda liten v:i.t blomkalk o ch' förirrar 
sig ut över ett halvroi'lsbrett daLs tråk i vars botten sjön 
Glän, 829 möh, med sina många vi.kar, uddar och öar ligger 
som ett silverglänsande sargat öga. Och bo rtom daLen reser 
sig gränsfjällen. I norr dom~nerar Vigelfj.eHa i Norge och 

ANLITA fackmannen 

Skars i S veä g,e,. i sydväslt Vigelen, ett annat just nu gentiana. 
blå,tt fjällområde i Norge. At öster följer ögat en mjuk 
konturLinje av fjället v·i1 själva vandra på. När öo-at så små · 
ningom kommer t ~lIbaka till m yrlaggen finner det rätt på 
några ranunkLes och några lappspiror, vilka skval1ra om 
att det inte är aLldeLes sterdt. 

Temperaturen pendlade nere vid noll. 

Under eftermiddagens lopp har några för regn o ch o väder 
synnerl~gen välkval1ficerade moln skjutit upp i nordväst 
och d å vinden frils.kar i alltmer påsk"ynda vi steg,en för att 
nå fra;m till Tännån och t illl en lägerplats, innan regnet 
brakar löst. Det gick. 

Hopkrupna i d et HUa tältet ordnade vi till med en 
enkel meta·måltid (meta = reservbränsle), kröpo så t iJH 
kojs och hoppades det skulle regna ifrån sig under natten. 

Morgonen medförde ingen förbättr.ilng av vädret, sna
rare tvärtom: temperatur.en · pendLade nere vid noll. 

D agen rullade långsamt undan, medan vi lågo i: tält et 
och slöad e. Mellan skurarna bLev det matl,!-gning, vedhugg. 
ning elleJl" andra lägerhes.tyr. Vi kunde ta det med ro. Men 
d et måste erkännas att kylan var bes.värande: plus tre 
g-rader kl. 12 på dagen och minus tre grad.er kl. två på natten. 
Och ingen ljummg' i nOirdväst. Det tycktes vara en outtömlig 
massa moln på väg in över fjällen. Skulle vi· bli liggande 
här och varken komma fram eller tillbaka. 

'På eftermiddagen tr.edje dagen flyttade vi tältet till en 
skyddad pllats bland en grupp knotiga fjällbjörkar. Det hade 
stått vind exponerat på en kull·e. Nu kunde vili få en ordentlig 
lägereld att värma oss vid, så sommar det var. 

En ljuvlig fridens förmiddag. 

Vi hade komm;t till T ännån på tisdagen, men först på 
fredagen hlev det så pass hyggligt väder, att det lockade 
till en promenad längs ån. 

Här var det gott om hlommor. Särskilt talr.ikt förekom 
Kung Kads spira, v1sserligen bara i knopp men ändå 
imponerande. Ä ven den liila oansenhga grönkullan samt 
Jungfru lVIarie Hand välCte här i stor myckenhet. J a, det 
var en ljuvlig fr~dens förmiddag, och vi hoppades innerlig,t, 
att de tunga moln som svepte Vigel-fjeIla och Hafstorns· 
stöten skulle finna en annan plats att sköta om såm blås · 
katarr på än just här . Men nix . Så sutto vi· då hopkrupna 
i 1ältet igen och diskuterade vår belägenhet. Att inte resans 
mål, H yddsjön och Skars, kunde nås, de t var det enda som 

Oväder nalkas, pågår, var . . '> 

vid Kemisk Tvätt, Färgningar, Pressningar, Reparationer 
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På väg hem, SonNället bakgrunden. 

yar sorklant. Men skulle vi snedda över fjället o ch ned tLll 
Ander ssjöarnas tranor och vidare ti,ll Tänndalen, e]'ler på 
kortast möjJ~ga tvd ta oss hem till Asbroskogama och kanske 
få några dagars s01sken sista semesten-eckan? 

Inte roligt med våtvärmande omslag. 

Valet blev inte svårt. Lördagskvällen fann oss tältande i 
björ~skogen ovanför Fjällnäs, och på måndagen toga vi 
bussen på väg hem. 

Det var en mycket snöplig fjälltur detta. Den saken är 
emellertid klar, att hade vi vandrat de vanlio-a rösade och 
krysspricka?e lederna med stugor på lago~ dagsetapper, 
då hade VI kunnaJt fortsätta färden. Det Hnns folk som i 
likartat väder passerat nedanför och förbi H.elagsfjället utan 
att observera det. l\Ien VI voro beroende av vårt tält, och 
d et är inte roligt att natt efter natt krypa till koj,s i våt
värmande omslag. 

En dam med smak. 

. aturligtvi,s blir det litet si och så med tvättning och 
rakmng under sådana här kylslagna väderleksförhålland.en, 
men itlte förrän jag såg m~tt ulliga ansikte i .en speo-el på 
Röjans järnvägsstation, förstod jag anledningen till de~ upp
märksamhet vi rönt. SärskilIt hade jag observerat en dam, 
som med ett vackert och förföri skt leende på sina mjuka 
läppar försökt locka oss till samtal. Under väntan på tågets 
ankomst tog hon själv in~tiative t. Det blev en angenäm be
kantskap, som räckte ända till Östersund, där vägarna skildes. 
Den där förtjusande damen tyck.er jag mycket om, ty hon 
är den enda som givLt mig en komplimang för min klädsel 
och mitt utseende. Och damen såg inte illa ut. Att hon kom 
från en kyrkoherde. och skulle till en konstnär, säger en 
del om hennes kultiverade smak. 

Jag har funderat på att lägga mej till med skägg. Ty 
det var detta, som den okända skönheten gillade bäst. Men 
det häckar emot, trots allt, ty det är med skägget som med 
regnet i radions väderLeksrapporter, 'det förekommer mest 
på »spridda ställen». 

Alltnog, under angenämt samtal fora vi den c :a tLo 
mil långa järnvägsresan vn till Östersund. S tällvis bjuds på 
verkJ.igt praktfulla utbijckar över S torsjön och fjällen på 
dess västra sida. Li·kaså imponerar den halvö, som sticker 
ut i 'sjöns sydända och som krönes av H overberg,et. D etta 
rymmer en av landets största grottor, 8r m. lång o ch 25 m. 
hög, stor nog att rymma en normal svensk landsortskyrka . 

~ ~ 

I .i'l1ors jJorträtt. 

Jag si t ter och ser på mors porträtt, 
jag håller det i mina händer 
och smeker som förr hennes vackra hår. 
Så många minnen det tänder 
från både ljusa och mörka år. 
Jular och nyår i t idens ström 
skymta förbi mig som i en dröm. 
Och mors ögon se på mig prövande, klart 
men också förlåtande, underbart, 
som gåvo de himmelens återsken. 
Mor själv är borta för längesen. 

I 

När jag har gjor t något gott och rätt, 
då ser jag så gärna på mors porträtt. 

I A. nn a P e r s s o n. , 

~---------------~ 

Då damen icke färdats denna väg förut, fick jag ett osökt 
tillfälle att uppträda som guid, i betydels en »resehandbo k». 
Då en känd lappman och fotograf från Östersund satt på 
samma bänk men inte behövde ingripa någon gång, tycktes 
jag klara uppgiften ganska bra. 

Den mest hopplösa fj ällsemester. 

Redan i Östersund var nattåget söderut fyllt till brist
ningsgränsen. Vi fann ett par sittplatser i andraklass och 
löste prisskillnad. Det kunde vara roligt att se hur folk 
har det på den sidan dörren, se hur dom reagerade när en 
sådan här urskogs.människa trädde in bland dem. Förutom 
vi två fanns i. kupen en arkitekt från Götet och en prästman 
med fru från Värm1and. Så snart konduktören passerat 
vagnen för sökte arkitekten en tupplur. Men det girck dåligt. 
Tätt som ofta fladdrade hans ögon upp. Det verkade som 
om han vore tvungen kontrollera, att synintrycket för någon 
minut sedan verkligen var riktigt. Jag förstod honom så väl. 
Det mjuka bland ljuset i kupen, sommarkvällens varma gul
röda solljus blandat med det vita elJjuset från väggar och 
tak, måste ha giwt mitt skägg en praktfullt strålande lyster. 
Sånt får man inte se var da.g, och Lnte förrän i tra.kten av 
Ange lullade ar.kitekten m. Nu blev det min tur att iakttaga 
honom, men jag spanade förgäves efter några tecken på 
begynnande mardrömmar. 

Prästparet från Värmland voro tydligen mera vana vid 
ociv;Vliserat folk, ty det dröjde inte länge förrän de inledde 
ett samtal, först om vädret - så gör man i .3 :dje klass 
också - , sedan om semestern och därefter om litet av 
varje, allt i största gemyt. 

Så rullade natten undan medan järnvägen förde oss 
allt längre bort från fjällen och den mest hopplösa fjäll -
semester vi någon gång haft. . 

Men nästa år spelar vi nog på semesterväderlekslo tteciet 
igen. Och far till fjälls. 

Bilderna tagna av författar en. 

Örebro Läns Lantmäns Centralförenings 

Filial Kumla 
Foderämnen - Gödselmedel - Spannmål - Fröer 

Stråfoder Utsäden Betningsmedel m. m. 
T E L E F o N E R: 701 77, 704 77, 70587 
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Kurnlaidrotten 1949 

Arn e Ax e ls s o n 

I slutct a \' september hade Ku mla Julblads prisnämnd 
gjort sitt \'aL D et ble \' den 2o · år~ge cyklisten Arne Axelsson, 
som b:c\' å ret; pristaga ·e. Alltså d eil yngste pri stagaren hit· 
tills . H an är dock .ingal unda okän::l ino m Ku mlas id ro tts\'ärld. 

En förmiddag tog underteck nad en p romenad ti ll T el· 
k erts yke: \'erkstad. J ag blev visad ti·1l en lagerlok a l, där 
Ax elsso n höll på at t montera cyk eldäck . När jag ko m in 
o ch medde!ade mit t ärende, pekade han på sig sjäh' o ch 
sade : »Ar d et verkl igen sant, att jag bhvit uttagen». Vi 
åter vänd e t ill cykelaffären för a tt kontrollera några upp · 
g i.fter, och hr Telk ert för stod genas t vad mitt besök gällde. 

Arn e Axe l;;son ä r född [930 . H an börj.ad e cykla 1945 
o ch räkn a r E vert Ström och R oland Carl sson som läro · 
mästa re. Axelsson blev 5·milsmästar.e både 1948 o ch [9-t9 . 
D et var hårdare tag i å r, men det blev en sä ker seger. 
L yck ligas te minnet a v någon tävling var å rets Lud vikaiopp 
56 km., d å segern blev så stor som 6 min. och med n ytt 
banr ek o rd. I å r ha ett Is ·tal tävlingar körts, från Malmö 
i söd er till Lud vika i norr. I L esjöforsloppet den 17 juli 
ble \r Axel-son segrare för andra å ret o :h tvåa i hela täv · 
ling en. l övrigt kan noteras: etta i Bofors och Koppar . 
berg och tvåa i Västervi k, Lindesberg och Malmö. I S M 
i Jönköpi,ng blev d et bak slag , men det har sina särskilda 
orsaker. Söndag en innan hade Kumla mästerskap på 5 
mil och Axelsson segrade på d en fina tid en 1, 16,1 7 och slog 
det me r än 10 år gamla rekordet med 5 min. Vid samma 
t ävling åkte 7 man under g uldt.i.den. Men A. fö rtog tig tyd· 
ligen på den tävE,ngen och var inte helt frisk i J önköping. 
M en d et går flera t åg . 

En tävling, so m Axelsson inte heller g löm mer så lät t 
Ivar i Ko LcLi.ng, Danmark, [94-8 · H an d el tog d å i ör·ebroarnas 
'besök i d eras vänort . TävLi·ngen gick över en sträck a av 
6, 5 mil. E fter 2 mi,ls k örning drog Ax elsson ifrån och vann 
över Lägset d enna sin fö rsta utlandstävLi-ng. 

Kumla har i år fått fram ett ung t g arde inom cyk el. 
Sp eciell t k an nämnas Lennart Samuelsson, Stig Anders son, 
S eved Gidgård och Nlisse Gustafsso n. Jämnheten bland dessa 
ä r stor. 

Kumla l ulblads hederspris till Arne Axelsson 

Axelsson är d istfi.ktets bästa bancykelåk a re och har 
vunnit samt Li·ga tävlingar, so m han start;;tt i. Beträffande 
planerna för 1950, så beklaga r ban att inte få åk a j B · 
klassen. Bestämmelserna ha nämligen ändrats, så att ål· 
d ersg ränsen nu är fastställd till 2 [ år. T~digare har räknats 
poäng beräkning. D å Axelsson i år noterat 45 poäng, så 
har det inte var·i·t någon svårighet att bli upp fl yt tad. D et 
ä r nog bara 3-4 man i hela lande t, som kan komma i 
närheten av d enna poängsumma. 

, xelsson h ar haft god hjälp av sin chef, Tore T elkert, 
vilk en o ckså är o rd f. Ii cyk elsekt ionen . Medlemma rTIja i Ide nna 
äro : G. Axelsson, E. F redrik sson, E . Norell o ch B. Levin . 
Alla har b rinnande ~ntresse för d enna spo rt. Arne Axelsson 
är en lugn o ch säker pojke m ed glimt i ögat. Han ä r nyk. 
te.r is t och röke r imte, vilk et d et stora flerta le t cy klister 
hylla.r . H an sk all göra rekryt en och ä mnar då taga det 
lite lug na re, för at t sedan k om ma 1gen på all var. 

F ör för- ta gången i Kuml.as hi:storia ha r ett D :'II ·mäs
terskap i .fotboll bä rgats . D e t hände d en 22 juli på Eyra · 
val·len och mot ståndar e var hel t na turligt Öreb ro SK. R e· 
sultatet blev .3- 1. D et kunde fak tiskt vari,t ;;törre siffror, 
så övertygan de spe:ade K umla d enna final. At t g lädjen var 
to.r båd e b la nd spelare o:h suppo rters var h elt naturl igt. 

D et måste ha vari t bek läm mande fö r den Kumlaspelare, som 
gått ö \'er ti :l Örebro för att vara säker på ett mästerskap ! 

H östo mgången i d ~v. III börjad e bra. När det ta sk rives, 
i m;'tten av okt., lig ger laget på femte plats. Ku mla "ann 
över Hammarby i Stockho:m med 2-[ , m~n i r.etur ma tchen 
tog H ammar by k rafti g r evansch med 5- 2. D en match en 
blev fi n ur pu bli·k-ynpunkt, d a 2.; o pe rsoner k ant.ade ba· 
nano Det erinrad e o m sruff rorna från Bragerut sch en för ett 
[5· tal å r sedan. 

A . D O h l \\. i. t z 

D M - s eg ra r e 1 949 

Fr. vänster. Stående: O. Andet'SS<l n, I>a.gled., B. Karlsson, R. Liu
den, S. Petl ersSQ n , G. Pousette, G. Axelsson, G. LLndgren. J(näst.: 
R. Ek , O. And ersson, G. La rsson, S. Norgren, S.-O. Henr iksson. 

Olof Karlssons Cy kelaffär 
Hörnet Drottninggatan-Mossbane~atan 

TELEFON 704 76 
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Sel1a6te l1~tt i cy k l ar, cy kellju s och tillb e h ö r 

L ä t t v i k t s d e l a r alltid på lager 

Repara tioner utföra s omsorgsfullt 



A. G. ANDERSSONS AB. SKOFABRIK - KUMLA 
- en firma med 100-åriga traditioner 

KUMLA 

FODER- & UTSÄDES AB. 
FORSÄUER 

Telefon : Nam nanrop 

• UTSÄDESBOLAGET • 

0tsäden, Spallnmål, 

Foder, och Gödnill![sämnen, 

H ö, H alm, TOl'I'strö 

/77. m. 

~ämpli'Ja dulklappar 

till bi//(I!a priser l inner .Vi g el/om besök 

K U M L A 
TE L. 700 82, 71111 

från lager för sk.otillverkning 

erforderliga materialier såsom: 

Lädel~ Skinn, Skofodel~ Silke, .S;garn 

Skosn ören, Trycksp än n ell, 

Gummz'klackar 

m. m . 

T e l e f o n e r : L agret 700 36, Kontoret 70396 

Allt för BILEN i 

CARL SUNDBERGS 
DAMKONFEKTIONEN Motorreparationsverkstad 

KUMLA MÄRTA ~7IGERELL 

Telefon 70522 Tdefoo 704 35, 70601 



VA R U M ÄR K EN: 

Spon skodon "S :t crnoritz" + Mansskodon "€ xce llel1t" 4 Damskodon " (ijra l1debba" 4 Barnskodon " (ijullicrer" 

Julens BLOlliJMOR H åk anssons C onditori 
H yacinter, Tulpaner, Begol1ie,~ Cyclamen m . m. 

R ekommenderas! 
K atrinelunds I-i'andelsträdgård 
S0rb y - Kumla GOTT KAFFE - GOTT BROD 

Tdei'on ,m99 Teldon 701 54 

KUMLA STADS ELVERK 
K O N T o R S T I D: Vard aga r, lltom lördagar 9-14 

Fredagar 9-14, 16-1S"; - Lördad'ar 9- 13 

T E L E F O N 70S 13 

Förest, personligen 70094 

CUår måltid 
intaga vi beb'ämt och billigt å 

~ 

MJÖLKBAREN 
KUMLA - Tel. 702 S6 

Beställningar mottagas 

Flyttningar och nyanslutningar skall anmälas till Elkontoret 

Alla slags installationer utfö;as, Ritningar, K ost

nadsförslag upprätta , Motorer, olika storlekar 

El. pisar, Kokhällar, Lj'sämnesarmaturer 

Vid köp a\' ett nj 'tt '1{r vänd Eder till 

stadens ende Mjärl1urmakare 

Telefon i 0262 

R e p a r a t i o n e r utföras omsorgsfullt 
Glasögon stor sorteri ng 

L. N. Brink - Kumla 
CUr- , eptik- & (ijuldbmedbaUär 

V id behov av Skodon rekommenderas tlio Schölino SkoaUär 
T ELEFO 704 42 

CJrlejeriproclukter av hö g s ta kv alit e försäljas L egna butiker och hos återförsäljare 

KUMLA-OR TENS MEJERIFÖRENING 
MEJERI : T elefon 700 33, S- 12 fm ., 5- 6 em. 



'Bland ~nickare i ~ekel~kqtet~ ~umla 

En dyster tidsbild 
berättad av E. Larsson 

I\ är jag numera besöker Kumla med dess imponerande 
fabriker och långa rader av höga bostadshus och väl
skötta trädgårdar, gå mina tankar gärna å ter till se
kelskiftets obetydliga stationssamhälle. Efter slutad skol
gång hade jag plats som lärling hos snickarmästare Lars 
Welin i BarkenIund \'id Hagendalsvägen . 

Verkstaden var inrymd i det ännu kvan-arande gards
huset. En öppen t rappa på gården ledde t ill tvenne 
rum. Under mina första läroår bodde där en fattig snickare 
med familj . Det var synd om hustrun Oell barnen. 
Mannens spritbegär var orsak till det djupa armodet. 
Den stackars hustrun fick slita hårt för att hålla 
svälten på avstånd. Som hjälphustrll lyckades hon få 
till det nödvändigaste för att uppehålla livet på småt
tingarna, men till kläder ble v ingenting över. Vi, som 
nu leva, i hägnet av de sociala välfärdsåtgärderna, kunna 
inte fö rstå hur svart fattigt folk hade det för r. 

Under mina lärlingsår fick jag sjäh' betala min 
kost. Kamraterna på matstället voro nästan alla sko
makaregesäller. Deras samtalsämne var i regel öl och 
brännvin . »Smithens droppar» voro också lätt åtkom
liga. Varken mot böcker eller restriktioner a v något slag 
hindrade. Det behö\'des bara en stadsresa, men den 
var lätt ordnad, Alltid fanns det någon ledig kamrat, 
som var villig fara till Örebro , Han fi.ck sedan vara 
med och smaka av varan. En gång frågade jag en 
skomakare, om han inte tyckte det var dumt att supa. 
Svar: »Så dumt ska ' du inte fråga, pojke», 

Maskiner fanns inte i snickeriverkstaden, Allt gjor
des för hand . Tillverkningen bestod huvudsakligast av 
möbler. Någon brådska föreko m inte. Rätt ofta hind
rades man i arbetet av påhälsningar. De flitigaste be
sökarna voro Målar-Lasse och Kvist. Den sistnämnde 
var bondson från Järsjö och hade i likhet med kam
raten efter ett kringflackande liv hamnat på fattig
stugan. Kvist snickrade och poLerade käppar, som han 
såLde, och Målar-Lasse tyckte bäst om att dekorera 
kakelugnar, då han överraskades av arbetslust . 

En dag kom en ny »resande» snickare. Hans namn 
var Axel Johansson, och han skulle dela rum med mig , 
Av några ohyvlade bräder spikade han ihop en soffa 
åt sig, Han hade inte det minsta intresse för hygien. 
Det dröjde därför inte så länge, förrän han fann att små-

A:rel Johansson på äldre dagar, 

I hak.grunden Lasl igh. Barkenlu~lcl, 

krypen började tri vas i bädden. Vad \ärre I'ar, de ha de 
också fått smak på min b~idd, Fräl ningsarmcn hade 
under någon tid sina sammankomster i en lokal ullder 
vårt rum. lVIånga gånger låg jag och lyssnade till 
frälsningssångerna, tills jag somnade. 

Min kamrat skröt ofta med att han begrep allting 
mellan himmel och jord , Han lille gii.rna diskutera 
naturvetenskap . Att jorden I'ar rund, förnekade han 
bestämt. »Nej-då, jorden är platt som en pannkaka) , 
var hans stående uttryck, när någon al' kamraterna 
hävdade vetenskapsmännens uppfattning, När han vid 
ett tillfälle briljerade med sina filosofiska ideer, före
slog någon att man skulle kalla snickaren för »pro
fessorn ». Så blev det , och de kumlabor ,'oro lätt räk
nade, som kände till .--\xel Johansson. Men »professoTll» 
kände alla till, både stationare och sockenbor. 

J. var född i Värmland. Till en syster där skrev 
han och ville låna pengar. I bre\'et talade han så vackert 
Oell rörande om, att han trö t tnat på sitt kringflackande 
och supiga liv och beslutat sig för att bli en annan män
niska. Han hade blivit bekant med en flicka, och det 
var bådas mening att i fortsäl tningen dela ljUd och lett. 
Men för giftermålet behövde han 200 kronor för nödig 
upprustning, och dessa pengar ville han låna av systern. 
Ett par dagar däreft er kunde »professon1» på posten 
kvittera ut beloppet . Hos en skräddare beställde han 
en kostym. På snickeriverkstaden blev hans plats t ills 
vidare ledig. Om dagarna kunde man se honom , ildädd 
den nya kostymen, med käpp i handen och flic kan un
der armen, vandra omkring på samhällets ofta gyttjiga 
gato r. Även om 200 kronor var mycket pengar fö r 
femtio år sedan, räckte de inte så länge med »pro
fessorn s» hushållning. Så småningom hamnade också 
»professorskostymem) på pantlånekontoret, och flickan 
för svann lyckligtvis innan någon lysning hunnit ordnas , 

Min lärlingstid nalkades sitt slut. En av de sis ta 

Vem skall jag välja 
när det gäller 

målnings

arbeten? 

Jo , naturligtvis en firma, som är dlkänd för förstkla ssigt arbete och h umant pris, 

När det gäller målning vid nybyggnader, reparati oner etc. rådgör med 

WIGRELLS ErTR.~ !<umla 
Inneh . T o R E N I L S S o N 

Telefon 70781 
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kvällarna jag delade rum med »professorn», berättade 
han om sin ungdomstid. »Du \·et, sa' han, »att jag är 
en slarvig, oförbätterlig syndare, som vandrat vida om
kring. Men äv,en jag har en gång haft ett hem. Det yar 
i en bondgård i en av Värmlands vackraste trakter. 
Där uppLevde jag många lyckliga ungdomsår och där 
bodde också en flicka, som jag hade kär och som jag 
trodde skulle bli min. Men drömmen blev aldrig verk
lighet. Nu har jag inte heller längre något hem. I den 
djupa, tysta skogen, under någon kullblåst fura, har 
jag mången gång rett mitt nattläger, när jag nekats 
husrum. När en gång min levnadsafton skymmer, vinkar, 
t rots allt, nog ett bättre hem därovan. Farväl nu pojke, 
kanhända vi aldrig träffas mer. Låt mig bli ett varnande 
exempeL Vad du gör, så akta dig för sprit och dåligt 
sällskap.» 

Omkring 1900 flyttade »profess.orns» t\·enne systrar 
till Kumla. Dessa som voro ekonomiskt välbeställda, in
köpte fastigheten Barkeniund av Lars Welin. De båda 
systrarna ordnade på bästa sätt för sin bror, som 
sedan under lång tid förde en mycket bekymmerslös 
tillvaro. Efter deras frånfälle ärvde brodern fastigheten. 
Då började han också med sitt livs största hobby: mål
ning. H an inköpte pappskivor för nästan allt han fick 
in i hyror. Målarkonsten var dock i allra svagaste 
laget. Någon vidare fantasi ägde han heller inte. På 
pappskivorna målade han dock utan förebild, och ski
vornas antal blev med tiden så stort att de höllo på 
att tränga ut både målare och möblemang. Till och 
med mössbandet målade han i en ljusblå färg, som 
gjorde honom igenkänd på långt hålL Genom att han 

Vår 

»Protessorn» under »konslnärstidem> 
Teekn. a\· J. Norlander 

En K umlakonstnär 

Ii.llmlac!n väs/ er om Iioisberg 

Olj emålning av T. Lundborg 

Jag träffade honom i en skogsgiänta, där han satt 
med sitt staffli och målarskrin. Framför låg slätten 
i motljus med ett fält sädesskylar i förgrunden och 
by\·äg~n slingrade sig förbi gårdarnas husklungor bort 
mot en förtonande skogsfond. Tore Lundborg, natur
dyrkaren och måla ren, gör alltid intensiva naturstudier. 
Det beb·ämare atelj emåleri et ligger int e för honom. 
»Skogskarl» som han är, har han lärt sig uppleva sko
gen och ,·idderna och på duken tolka vad han känner 
inför slä tten en solig sommardag eller å t erge stäm
ningen kring en skogstjärn i grådager. 

Lundborg har gjort sporadiska utflykter till Norr
land och Västkusten, men det är dock i dukarna från 
närkesbygden han ger det bästa av sitt kunnande. Hans 
studier för bL a. professor Otte Sköld har varit be
fruktande för hans senare produktion. Kompositionen 
har blivit fas tare, färgskalan mera spartansk och med 
långt dri\·en yt·mässighet har han eliminerat det oväsent
liga. Lundborgs motivval är mångskiftande - landskap 
och stadsbilder i dämpad kolorit , ej sällan med staffage, 
intima och \"älstämda interiörer, stilleben och naket. 

J. N. 

kom under förmyndare, minskade hans slantar till må
lerie t. Iställe t råkade han ut för en ny hobby: grammo
fonen. Kväll efter kväll spelade han sina skivor, om 
och ?m igen . Någon hänsyn till grannarna tog han 
inte. Vid ett gravöl i granngården ställde han ut gram
mofonen på balkongen och drog på för fullt sitt pro
gram. Att det var ski\·or, som minst av allt lämpade sig 
för en så allvarlig högtid, bekymrade honom inte. Ge
nom förmyndarens ingripande blev det emellertid avbrott 
i »professorns» utsändning. Så länge dröjde det heller 
im,e, förrän det var samling till hans eget gravöl och 
hans oroliga liv avbröts för alltid. Ännu en av de få 
kumlaoriginalen hade gått ur tiden. 

H e r r e k i p e r i I;l g s a v d e l n i n g erbjuder Eder det största urval av trevliga, praktiska, 

alltid välkomna J U L K LA P P A R 

T:E L E F O N 70182 
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- skor av god familj 

':DeM bä",ta julklappen och den bästa födelsedags

presenten är en S l ä k t k r Ö n i k a eller en 

Gå rdshist o rik 
Beställ den hos 
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'}.ör dulborclet: 
Prima Kött - och Charkuterivaror, Ost, Smör, Konserver 
Prima Julskinkor 

tric"on" Livsmedel 
Tel. Huvllda/fären 70072. 70445 Filial: Fylsta, (el. 70362 

HJ. MODINS KLACKFABRIK 
EL VESTA - H ÄLLABR OTTET 
Telefon Orebro 72079 7;'llverkning av 

L A D E RK LA CKAR såväl Dam, NIans som Barn 

POMPAD URKLA CKAR alla slag 

c:Björkmanc J!.onclitori 
TORGET - KUM LA 
Tel. 70184 

R E K O ,1/ /III E N D E R A S ! 

jJ.1oderna lokaler lämpliga för fÖN 

eningssamkväm ,l beg ravningar m . m. 

Vid behov av papper och pappersvaror 

vänd Eder till 
A.-B. EKENBERG 

Albin Engqvist 
Kumla - T el. 701 98 

Första klass 

~err- och 9:>am(Jkrädderi 

!j'ger i lager 

& HULDBERG 
Nederlag i Kumla. Repr.: FOLKE ANDERSSOl\~ K UMLA / Tele/on 70698 

Papper - Papp - Bindgarn - Förseglingsremsor - Dekorationspapper - Papeterier - Handdukar / Dukar - Servetter -Vägg

almanackor - Hatt- & Skjortpåsar - Bag:eripåsar - K a nistrc...r - Cellophanpåsar - Kassaapparatrullar - Kontrollremsor 

Handelsträdgård 
TELEFON 70144 - T,ädgå,den 70138 



Kuml a k.)Tkoråi l,"r beslutat att till ett to\". k.yrkomuseum samla ännu bevarade föremål från Kumla gamla k.)Tka (riven 1828). De 

som kan lämna upplysningar om var d.yliku föremål finnas bedes meddela sig med undertecknade elle r pastorsexp. i Kumla, te l. 70311 

C. G. Willen Arvid Sånnell Nils Helander 
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cro Jtan gam(a a(oumo(aÖ 

Erik A.ndersson 
La ntbr., Vd;ssberga. F. 1822, 
d. 1901. Styr.-led. i Kumla 
Sparbank. 

Carl Erik Blixt 
SkohandL, S. Mos. F. 
by 1833, d. 1916. 

Innehållsförteckn i n () 
b 

Ordet ya rt kött. Av Ivar .-lIm, ~I olala 

P{>br Lu ndmarks förslag 1828 t'1I ny kyrka i 
KU111lIa . Av Henn ing Julin, SLock holm 

Sid . 

Gärdar och byar .i KumJa VIII. :\v Nils Helander > 

På sHverbröllop hos konstnären Carl Larssons 
svärf-äräldrar 1883. Av Il enning Julin 

FI.yttfåglarna . . -\v :1nna Persson, Odensbacken 

En kyrkoYärds anteckningm' 

Lars Emil Lar SOI1 . • -\ v .VilS" Helander. 

Var Kllm],abornas forna linock blå ell er brun o 
Av Henning Julin ..... ... ... ....... . 

Arbet arr örel,sens f.ö r sta framträdande i Kumla. Av 
O. L. Gillberg, Alvsjö 

~[ i. l1 nen f rå n sekelskiftels KlImIa . Av Elsa Harbe, 
Hasselfors 

Carl,a ~Iar i.na. Av Ivar BjörkllInd 

Gusta f Viklor Oh lin . Av .Vils Helander 

,]\[or Mey å t~i e tt å r - ingen hög ålder>. Av Nils 

L 
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9 

13 

15 

17 

19 

20 

22 

20 

28 

Helander ... 3a 

AI.ber t Ha J] ~ ren .. -\ v Nils Helander 33 

På fjället i r egn. Av Hugo Ericsson 37 

KumJ.ai<lrotten 1949. Av _·L Dohlluifz ·10 

BI,and snicka re i sekelskiftets Klll1lla. _-\ v E. Larsson , 41 

KlImJ.a Jlllblads Korsord H 

(F o r!' . fr . : id . 2 5i 

Tå-

och man trodde länge bla nd forskare att med Cc rta 
Marina menades en liten ka r ta, som åtföljde Baselupp
lagan a': O:aus Magnus Historia vilken utkom J 567 . 

OMNIBUS-tratike~ 

Johan Persson 
Lantbor., Fyksta. F. 1836, d. 
1918. Nämndema.l1_ Kyr koYärd. 
!i:ommlJna·'man. 

Lars Persson 
Lantbr., Slene. F . 1854, d. 
1909. Led . av kommunal'll. 
lll. Ill . 

Det dröjde ända fr am till år 1886 då en norsk forskare 
i Miinchens Hof- und Staat -Bibliotek g jorde en fö r
bluffande upptäckt. I bibliot ekets samlingar å terfann 
han et t o riginal tryck av Olaus Magnus ' å r 1539 tryckta 
verk, Carta Marina, om vilket ingen dit till s haft nå
gon aning. 

Olaus Magnus dog å r 1557 i Sancta Birgittas hos
pital (sjukhus) i Rom . Säkert hade han ofta haft an
ledning att begru nda hur det ä r at t leva i landsflykt 
hos ett främmand e folk , långt borta från dem som 
kanske skulle ha fö rstått och upp skattat honom. Ar 
1897 utgav Svenska akademien en minnesmedalj med 
inskr ip tionen: »Exs '.1l i carum et dulce patriae», b eteck
nande den landsflyktiges tankar, vilka alltjäm t i kärlek 
gingo till fäderneslande t. Och visst m åtte det ha varit 
fosterlandskärleken som drev honom at t utan egentlig 
vinst eller fördel lägga n ed så mycken tid och krafter 
på d etta verk. H an s stoft vilar i en kyrka S :ta Maria 
dell' Anima i Rom på södra stranden a v Tibern, ej 
långt från S:t Pet erskyrkan och Pantheon. 

Kartan har av de sakkunniga betecknats som ett 
g rafikens mästerstycke och utan motsvarighet i vår 
\·ärldsdeL Nordpolsfararen Norden5k jöld säger om den
samma att den står ojämförligt främst bland vad som 
dittills i tryck offentliggjorts. Nume, a finns denna kar
ta att få i en förnämligt u tförd reproduktion , som gör 
den lämplig till väggpr ydnad ä\"en i modern rumsin
teriör. Med nöje g ranskar man de konstnärliga illustra
tionerna, m ed jordbrukare och jägare, med skridfinnar 
och vilda havsvid under vilka mö ta upp i brokig bland
ning. Etnografi och symbolik ha här aven kunnig 
hä vdatecknare förts samman l broderlig föreni ng och 
man fö rs tår att det måste vara ett egenhändigt a rbete 
i va r je detalj. 

V id Edra resor mellan Orebro-Kumla-Hallsberg-Vretstorp, Kumla-B.>'rsta-Brändåsen

V allby - V iby kyrka- Körtingsberg, KUlDla - Hardemo och Kumla - Y xhult~ Kvarntorp anlita 

alltid OMNIBUS, så att d~ billiga biljettpriserna sedan IT)er än 25 år tillbaka å dessa linjer 

fortfarande kunna tillämpas 
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KUMLA JULBLADS KORSORD 1949 
17. Plår 111311 Q,fla till bröllop 23. T änk nu noga , bror och 

gö ra . sysler, 

Vågräta ord: 

1. Vid så 'nt i sl;olan ka n ma n ej 
sa nn.jngsenJigt syara nej. (6 . 

-l. Sund d är h a de gan·eri. 
Kum laån flö t ju förbi. ( 6 ) 

S. Så'na ,halsjärn , ej behaga r. 
nu Yill man ha mjuka kra

gar. ( 11 ) 
11. Slämm a men b~o.[( m askulin 

även sträng på v;QJin. (3) 

12. Vill d~l ]j,. Qch lem -
mol elt snäll låg rask l marsch· 

era . (7 ) 
15. Den som - är bör dill rädas , 

annars händer att Ull sm fl ' 
das. ( 3 ) 

16. SIad o ch amt i brou·erlan del 
furet vaerhilt oyer vandel. (5) 

17. Värdelösa m in eral , 
varpå gnlvans vinsl blir 

smal. ( 3 ) 
18. T å l 'ej den , som rcnlig iiI'. 

Pelle det SQol1l öknamn här. (ii ) 
21. Av sådana med vila miner 

gör med vinst ma n go·ua vi· 
ner. ( 3) 

22. I sådant ski ck vid månsl, cn 
i a u.gusti 

ä' kräflor bäsl och >!>k iyan , 
d,en blir hlSIi ' . ( 7) 

25. Att sådan l gö ra d el är rö r
hjud,e l, 

ty så slår skrivet i [iQndc 
bud.eL (5 ) 

26. Kan man med kamrat och 
den, 

som man fått t lll hjärlevä n. 
( 11) 

28. I rötmåna'n det illa bär sig 

mjölken - , grädden skär 
( 6) 

29. H,k d jag är och o llon bär, 
en ä dl ing do : ;; hl an d t räden 

fil'. ( 6) 

J.odrlita ord: 

1. Kan man båd·e slorm och 
fr a d 

och ha nken äycn kassa· 
facl:. (6) 

2. - med Kerst i bylle ri ng, 
fas t de ä gde in genlin g. (3 ) 

3. TW en så'n man sflJlan 
l1 el\ar, 

fasl av artj,ghet man lve· 
kar. ( 5) 

5. Aldrig på händern a sådan 
nHI.I1 ser. 

Ser man p å föHel'l1a. finns 
desl,o f ler. (7) 

6. Om n i somna r , n är ni r ö· 
ker, 

röda hanen husel söker. ( !l ) 
7. - sl;u.Jle Abraham-5 son. 

Sara var nog långt ifrån . 
(6) 

!l. Såda nt nunnan på sig drQg 
Q.ch ra näl från världen tog. 

( 3) 
10. Kära Vaxlw.l m f i-lJnes ja g. 

Sc på kartan b lott ell la g! 
(4) 

13. Barn dem oHa få på 
b en'a. 

Viktigl är de hållas rena . ( 9) 
14. Fa r och mor; visst öns];u 

ni, 
aU er a ungar ska ' så'n a 

bJi. (5 ) 

Att såd a nt göra, k a.n sj.uk- nwtsatsen är tun g och dys· 
ring slöra. (7) ler. (5 ) 

18. Säg en sådan, och du är 24. Försvunn en skatl. Dock ska ' 
ganska snart imp<>pulär. (6) vi b e', 

19. Namn på gods i gängen a lt vi den aldrig mer ' få 
tid se. (3) 

MQ-5jön den lå" ;ira x in· 27. TYånne gånger alla dar vid. (4 ) 
20. Vid 1 3 och de s lägerpl a ts känner jag hur m ån en 

bodde mal1llar· i sä d.an t 'pa- dra r. (3) 

lats,. (6 ) H. J. 

För den först öppnade rätt a lösningen utbetalas, l 

likhet med förra julen, et t första pris av ro kronor. 

Andra priset utgör 5 kro nor och det tredje Kumla Jul

blad gratis under tre å r. 

Lösningarna, som adresseras »Kumla Julblads kors

or d», fack 95, Kumla, skola vara inkomna senast den 

15 jan . 1950. Pristagarnas namn meddelas genom anslag 
i Dohlwitz bokhande '. 

Lösning av julbladets korsord 1948 

Pr·istagare: Fröken ...\. 11 el i e O h! i n . !-\: q 'kogatan, 

hr Göst a R ic k ardt, S \' ea \'äg en 0::11 fröken To r

b o r g O h l i n , Kyrkogatan. alla i Kumla. 

Rättelse. 

Genom en beklaglig förväxling al' »nycklarna» till 
18 lodrät t och 28 vågrä tt ändrade jag vid korrektur
läsningen tempus i den sistnämnda nyckeln , vilken bå
de i manuskript och korrektur rik tigt var angiven till 
»Var Luther», till »Hade Luther varit ». Insändarna av 
lösningar synas emellertid ha förstått misstaget och i 
28 vågrätt skrivit det rätta ordet »tysk». Felet beklagas. 

O r d f l ä t a n s f ö rf a t t a re. 

JULKLAPPEN till Honom ska' vara från 

44 

Vi h a massor av prakti ka och nytt iga k lappar, som med 

självskrivenhet hö r hemma på varje h erres ön kel isra 

MOBERGS H E RR E KIP E RI NG 



npATRULLn 

IDEALKÄNGAN 

för 

ARBETE 

och Sport---

"P A TRULL" 

- med foträtt passform 

är resultatet av många års 

fo rskningar i/r·åga om den 

för foten mest idealiska 

passformen 

Skoindustrien har gam/ 
la "'rkestraditioller i 

Kum la 

AB. KUMLA SKOFABRIK 
KUMLA 

KumlaÅkeri 
Innehavare : Henry och Harald Karlsson 

REKOMMENDERAS! 

Utför alla slags KOR INGAR 

Tel. 70658, 706.59 

FÖRd l STÖKET 
U - BAKET 

BORDET från 

Speceriaffären 
Tel. 70373 ~~, kuma 

Beställ dulclrickat i god tid! 
Vårt juldricka är b e r ö m t som mycket n ä r a n d e 
och 11 å Il b a r t 

KUMLA BRYGGERI 
Tel. 70167 

earl &rbil1'; 

Har Ni 

Rak- & Frisersalong 

R E K O M M E N DERAS! 

lnekaniska problem~ 
Vänd Eder då till 

KUMLA 

MEKANISKA VERKSTAD 

som bar stora resurser till Eder tjänst 

Utför a llt inom bran ehen 

K umla-HallsbergsortellS 

~a~tbilcel1tral 
utför på beställning ALLA SLAGS 
T R A N S P O R T E R på längre eller 
kortare sträckor. Bilar trån 1,5 till 10 ton. 
Försäljer från eg~t grustag 
S A D, G R U S och S r N G E L 

liuvudkolltor: Sveal'ögell 11 , Kumla 

Telefoner: 70738 och 70739 

Avdelningskontor i Hallsberg: Östra Storg atan. Telefon 700 
Grustaget i Kumla: Dala,gatall. Telc/on 70.5 03 
Grllsta/fet i A1osås : Tel p/on 75027 

För Edra transporter -

an lita ~aötbilcel1tralel1 



~ 
) 

I 

•• 'c. G. STROMS AB. 
ET ABLERAD 1888 K U 1\11 L A TEL. VÄXEL 70920 

" 

TILLVERKAR K V A L I T E T S S K . O D O N 

Bygg- lned 

& 

, . -

Und vik trähuset$ brandrisk! 

Det blir ej dyrare, men Ni får trots detta ett hus L högre klass, 

störr . varaktighet och mindre underhåll, e t t s t e n h u s, högisole

rande och med låg bräns?eförbrukning. Ytonghu~~t är god kapital

placering. Vi stå gärna till tjänst med alla upplysninga r, 

även då det gäller finansiering och lånefrågor . 

YXHULTS STENHUGGERI AB. 
HÄLLABROTTET 

TELEFON 720 70 

PRJS 1 KRONA KlJMLA TRYCKERI 19·19 
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