


:. ; 

§~DINA"WTI~m:A 

.. 
~~. 

Allt l modern hårvård! 

Ansiktsbehandling, Manicure, BruJkläJscl 

Krona, Slöjor och D iadem uthyres 

MA GGIES Cj)amlri~erirtg 
Sttltions,gata n 22 T el, 706.32 

B L O M M O R ~kärtker ;ulgläcl;el 

Vi ba just fått nya fack 

- ri ng och reservera ett ! 

Vi rekommendera oss vid julinköpen! 
Fruk t, god so rtering. 1\ötter, Konfektyrer m. m. 
Omtyck ta Kaffeblandningar (även i skrin) 
Konserver, lagrad Ost m. m, 

FRANS ERICSSONS S peceriaHär 
T c.,' Idoll 700 55 

Önska God. ;Jul 
med blommor från 

Hyacinte r - Tulpall er - Ju l st järnor - 13 cgo llier - Cyclamen m. 1Il. 

Vackra g ruppt:r och blomste rk.orgar u tfö res 
•• o o 

BRUNOBORGS HANDELSTRADGARD K unda, Abytorp Tel. 73085 

Gör 
j uIaffärerna l 

Stc ll c ,·iigcn 1.1,3 
Specerie r, Din rse . . . . T el. 70398, 70499 
Charkuteri ........... .. .. . .. . . 70-1- 99 

E RIC ERICSSON 
K U MLA 

q)arlör plå'3ab av ischias, ryggskott, reumatism 

när Ni inte behöver det? KUlviLA FYSIKALISKA KLINIK 
Ilar möjlighet att I,jälpa ,s,.. .rV1assage, Sillkgymllasti"~ /l Iedicif/ska 6ar!. 
I arme6ellOndlill)/- A"r ·arls lamj}(l, A"urlr ·,igsue/rallclling, Fotr·örd m. flI . 

K"innIi ,; Odl 1ll.1nli(.!; anl. 

S.1marUelC meJ Hrr r .iik:lTC 
O ns. .' S k u el s u u r g" S ni l' t O ,f 

Tid er efter LC'ställnin,g: telefon 710 ·19 

N är det gäller 

specener 

~ardmOb SPECERIER 
Telefon 70364 

€l~a och '5Zåre Sörum 

lVlatfrågan till J ul 
ordnar sig 6åde B l L L l G T oel, B R A 

om inköpen göras IlOs 

K UML A 
HALLSBERG 

q)ärme- och banitära in~tallationer 
inom såväl nybyggnader som gamla b,yggnade r, sen·isledn ingar, vattenrnätareanläggningar sa mt 

, inställning och justering a'· element och radiatorer · för bränsleeko nomi . Packning av k ranar, 
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Anglarnas julsång - ett fredsprogram 
Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor R. Götsten, Malmö 

«Ara vare Gud l' höjden, 
och /rid på jorden ... » 

N U är det tid a~l p/locka fram julgral1So0Tannlåten 
igen. Gliller, pappersänglar, stjärnor och annal som 
kan ge glam åt en kärlwmmen hög Lid. Och då kom
mer naturligt\·i.s den gamla änglasållgen också fram. 
Den är ju så rörande nl:CkeL men ack så naiv oeh 
så lite t ·effekti\". Främmallde som den är för al!!l 
verk'hghetssllme. Den p,asswr bättre tillsammans med 
julgranens r6dku1:dad·e änglabarn än med verklighe
tens bleka mämLi.ska. Med ffu,del kan den sjungas i 
en IDOlsk julaflollSstäm.ning där ljusen Lindrar och 
blossen blixtrar, men ab ol nt inle i Förenta Natio
nernas generalförsamling ener i Säkerhetsrådet. 

Så kan \Oi högmOdiga och fåk'll1111iga människor 
resonnera. Ar int'e tiden fastmer inne, att på ail.lvar 
börja pröva den väg till frid och fred som ju.lmorgo
nens ällglasång amoisar? 

Anglasången innehåller en ywlomlig plan för varl
dens fr ed. 

Den ger Gudsa:llernaliv till människoplaner, SOIU 
visserligen visal sig så hlJel eJ'Ie Ii: ti va. A !'liga och 
heroiska försök har gjorts alt ,lägga grullden för fre d
lig samlevnad meliLan folken. l\IäkLiga skapetl-s-er med 
adreSlS Haag, Genev€; o.ch New York står där som 
uttryck för varma frcdsdrömmar och för en inlensiY 
längtan efter en fredens värld. Men de slår där också 
som monru:menlöver blodiga misslyckanden för slrä
vanden, som ändock ofta uppburillS av varm idealitet 
och rik mä1l'niskokärllek. \' arför har del inte lyckats? 
Al~Jarna förtäljer i sin hög l realisliska sång, all 

förutsållhtingen för freden är aU Gud. får sin rätta 
plats i människors Lanke och liv. Vi har icke gell 
Gud den platsen. Vi har icke äral Honom såsom 
Skapare och Herr·e. Nä,r de store samlas beder mall 
inte ödmjukt till Gud om IjllS och vä>glledning. Det 
förmörkade m~i 11lliskoförn ufleL får vara ljus nog. »Ar 
del nu så, att ljuset, som du har i dig, ä r mörker, 
hu.ru djillpl bliver då icke mörkrel?» Medall vi be
römt oss av alt vara visa har vi bliviL d.årar. 

Späl1ltingens jul 1950 kaUar oss p'å knä för Gud 
i syndabekänu'else och hön. Vi behöver lära all i 
sanning bedJa a\rs1l lllningsorden i Fader Vår : »Rikel 
är ditt och makten och häl1li:gheten i evighet. » 

Änglasången innehåller en gudomlig plan fö r sjä
lens frid. 

Frå@an om sjä'lens frid ligger oss närmare ~iu 
frågan om vär:ldens fred. Hur s.~riden kan rasa i ett 

människohjärta! Där driver mörka makter sill spel, 
anklagelserna slinger och oron plågar. 

»Jag har ju fläckfri[.L präslbetyg 
och jag har belalL min skall, 
men ändå du darrar och drömmelr i sllIyg 
och väcker mig varje llatL» 

(Lindorm: Tal Lill milt hjärta. ) 

l\Iånget hJärLa delar den erfarenheten. Ofta, ofta 
beroende på alt vi har strid med Gud islällel för 
frid m.ed Gud. Vi stå r hon,ol11 emot, undl'Jyr honom, 
ovi'lliga som vi är atL gå in på hans vi1'1kor. I juJens 
händelser kommer han nära, den evigl Kärleksfulle. 
Han kallar till l1ppgör.els,e . Den som ger honom äran 
ger sig själv friden. Som han en gång lrädde in i 
vår värld, träder han in i del hjä'rla som ödmjukt 
l1ppilåter sig för honom ° Och med honom följer 
friden., den frid som förvandlar allt. 

Själens frid och världens ired undiås endast ge
nom Kristus. 

Han är Guds julgåva till oss och allla. Vi ärar 
Gud genom aLt mottaga Gåvan. Men vi vanärar honom 
och förlJliver i vår självtillrräckJighet när vi förkas.tar 
den. DetLa är inte en julgåva vilken som helst. Det 
är livet - det eviga, oom gives oss genom tron på 
Kris,tus. Blott genom honom brytes syndens och dö
dens sammanhang. Han, endast han, är vår fräls
nillg och vårt hopp. 

Efter alla krig skaF! vårt pinade släkte få skåda 
en freden:s morgongryning. Ty Krislus kommer åLer, 
han kommer för att upprätta sitt rike, fridens och 
fredens lyckliga tidsålder. 

* 
Då tHlfäUe beretts oss att få sända en hiilslting 

till vänner och bekanta från vår KUll11latid., är det 
med tacksamhet vi wtnyttj,ar denna möjlighet. 

Mottag vårt tack för de fyra årens gemenskap 
och de varmaste önskningar inför stundande julhelg 
och årsskifte. 

Roland Göts[en med familj. 



AXEL NYSTRÖMS FÖRSLAG 1828 TILL NY KYRKA I KUMLA 
ETT BIDRAG TILL K UMLA KYRKAS BYGGNADSHISTORIA 

AV HENNI l G J U LI N, STOCKHOLM 

N är Kumla församling år 1798 

vid allmän sockenstämma beslöt 
att ersätta sin otillräckliga och 
bristfälliga medeltidskyrka med 
en ny och rymligare, anade sä
kerligen ingen, att mer än 30 
år skulle förgå mellan beslut och 
verkställighet. D e gång efter an
nan be~utade uppskoven hade 
allt efter tidsförhållandena väx
lande grunder: missväxt, krig, 
eldsvådor flerstädes inom sock
nen samt doM eller yppad tve
kan inför kostnaderna . Icke minst 
vållades emellertid uppskoven un
der åren 1818-1 828 av svårig
heterna att åstadkomma ett bygg
'Ila:d:sförslag, QIIIl \'ilket Kungl. 
Överintendentsämbetet i Sto'ck- . 
hoJm och Kumla församlin g kun· 
de enas. SåsQIIIl framgått av ti
digare meddelanden i denna ar
tikelserie, hade arkitekterna Hen
ric lUåsbeck, Carl Fredrik Sune/- Bild 1. 

lingen anförtrott överinseendet av 
kyrkobygget, anmodades då att 
för sockenstämman påföljande dag 
avlänma ett memorial över den 
från Överintendent s ämbetet ned
sända ri tningen. Ur denna hand
ling må å tergivas följande delar: 

»A den av under tecknad projeK. 
terade ritningen uppgår invändiga 
bredden till 28 ainar. vilken ock 
vid den nu redan fullbord ade grund . 

vall och Pehr Lundmark var för 
sig ehuru utan framgång prövat 
sina krafter på uppgiften. Möj
ligen hade också en arkitekt 
Sillen redan omkring år 1800 an
litats för ett förslag. 

Professor Per .-\xel ::\vström 
1793- 1868 . 

. läggningen blivit följd») . . . »Det var 
tiLl äventyrs vågat, a tt utan nådig 
fa stställelse företaga berörda grund. 
murning endast på församlingens eg
na, i sa mråd med undertecknad fat 
tade besl·ut. Det åter står således. att 
ytterligare våga anhålla, det de i sist. 
nä mnda ritning utsatta mått å längd 
och bredd måtte få bibehållas, så vida 
d e ej för mycket strida mot nu gälJan. 
d e arkitektoniska reglor. Den nya 
ritningen utsätte r kyrkans utvändiga 
höjd till något över 20 alnar, vare· 
mot den gaml,a, eller av mig före · 
slagna, till endast 15 alnar . Följ.. 
den av det förra bli ver tvenne föns · 
ter i höjd, viliket åter i senare fal· 
let undvikes, utan att då därför 
borttaga den för invändiga läktarna 
nödiga plats) . 

Oljemålnin.g av Robert Vilhelm Ekman . 
Tillhör överstelöjtnant Carl NysLröm. Ur sockenstämmans protokoll 

den I juni 1828 må följ ande ci
teras: 

Appelviken, Stockholm. 

En del vid sockenstämmor påbjudna åtgärder såsom 
brytning och framkörning av kalksten m. m . hade av 
socknens bönder vidtagits redan på hösten och vin
tern 1826 och under 1827. I slutet av mars 1828 -
innan definitiva ritningar förelågo - hade också med 
ledning av Lundmarks förslagsritning vissa schaktnings
och grundläggningsarlJleten satts j, . gång och i. maj sam
ma år påbörjades rivningen av klo,ckstapeln - den 
forna kastalen - och av gamla kyrkans vapenhus . 

Vid sockenstämma den l juni 1828 anmäldes Lands
hövdingeämbe tets i Örebro anmodan t ill församlingen 
att yttra sig över en från Överintendentsämbetet ned
sänd konceptritning till ny kyrka. Denna ritning hade 
församlingens byggnadsdirektion dagen före stämman 
funnit vara »blott något modifierad» från Lundmarks 
förslag och i hm'udsak av samma struktur med tornet 
på mitten av kyrkan, »vilket så direktionen som för
samlingen funnit vara något betänkligt vid)) . Därjämte 
ansåg direktionen kyrkorummets föreslagna bredd, 2 l 

alnar, vara otillräcklig. Lundmark, åt vilken försam-

»Församlingen yttrade i överensstämmelse med direk · 
tionen att den i anseende til!1 längd, bredd och höjd samt 
endast en rad fönster hade varit ganska nöjd med d,en av 
herr Lundmark författade ritningell» . . . . ))och ennast an
sett betänkLighet vid att såso m på samma och även nu 
förevisade ritning få tornet, som kom att bliva i 'stilet för 
den uråLdriga och länge nästan som en ruin hitti1l:s stående 
och bibehåLlna IDil'rade klockstapeln, p:acerat på mitten av 
kyrkalll) . . .. »Församlingen had e ständigt varit av den 
tanken och önskat att tornet kom att bliva på västra ga· 
veln såsom vanligt)) ... ' »Församling ens folknummer är 
visserligen BU minst 3.000 personer; a tt kyrkan tilltages 
så stor, att den kunde rymma två tredjedelar därav, vor,e 
väl icke för mycket.*) Detta torde emellertid kunna ske 
med en invändig bredd av 2,8 alnar och däremot svarande 
längd, den största som lokalen tiI:åt er och Lundmark be· 
gagnat, då å västra sidan tätt utmed k yrkan löper stora 
landsvägen, och å den östra strax utom kyrkomuren vid· 
tag er en brant sluttning. Även trodde församlingen sig kun· 
na våga yttra den önskan, att ovan . där tornet slutade, kun· 
d e anbringas en dome eller kupol, vilken med överst en 

*) Till belY5ande av den forna kyrksamheten i Kumla må 
nämnas, att i nattvardsgången på do msöndagen 1845 d el
toga ej mindre än 739 personer, 347 män och 392 kvinnor. 

BENGTSONS HERRKONF~KI10J\; 
T E L E F O N 701 82 
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Bild 2. Kungl. Overintendentsämbetets genom Axel Nyström år 1828 upprättade jörslag till 
ny kyrkobyggnad i KumZa socken, gillad av CarZ XIV lohan den 13 mars 1829. 

Landsarkivet i Uppsala. 
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lanterna, troddes skola bjva en både vacker och passande 
prydnad för kyrkan, vilken ingen var som icke önskade 
måtte bliva uppförd i en ädel stil och utan många och kost
bara yttre zirater och dekorationer, mer än vad oundgäng
ligen fOl1drades och som då även kunde till ytt,=rEgar,e styrka 
bidraga. Häruti förenade sig med församlingen ock under
tecknad Pastor, vars ön:;kan ock instämde med församling 
ens, atl den ri tning, man ägde hopp att genom KungL. Över
intendenr ;ämbetets ynne:>tf ulla försorg få sanktionerad, måt
te med det snaraste erhåLlas. 

Ar och dag som ovan 

Car1 Er. Kjel:lin 
p. b 

D en 7 juni 1828 ö\·e rlämnade Landshövdingeämbe
tet till Ö\·erin tendentsämbetet Kumla församlings ytt
rande jämte arkitekten Lundmarks memorial över Äm
betets konceptritning. I avvaktan på ny sådan fortgick 
arbetet med anskaffande av byggnadsmaterialier och 
redskap, med kalkbränning samt med den gamla kyr
kans och stapelns rivning i gnmd. 

Av bevarade dagsverkslistoT framgå r, att arbetet 
med kullstjälpningen av den gamla kyrkans höga torn
spira på börjades den 1 juli 1828. Enligt Sven Svens
sons i Ekeby anteckningar 1836 hölls sista gudstjänsten i 
den gamla kyrkan den 13 april 1828. P åföljande söndag 
im·igdes t ill provisoriskt gudstjänsthus en församlingen 
tillhörig och för ändamålet inredd rymlig salpeterIada. 
Denna, som ytterst hade stått i kruttillverkningens 
tjänst , men nu var överflödig, hade upptimrats 1806 
på » Jutamåssen» norr om kyrkan. Riksdagsmannen Eric 
Olsson i Sånnerst a, som mindes ladan, angav 1891 dess 
läge till ·den plats »där nuvarande magasinet och en 
del av soldaten Kumbs boställe nu är beläget». I denna 
provisoriska, halmtäckta kyrka lästes varje helgdag un
der de sex år kyrkobygget pågick följande 

Bön under pågående kyrkobyggnnd. 

F ör den här under arbete stående kyrkobyggnad bedj.a 
vi Dig, ALlgode, Förbarmande Gud och Fader, i det dyra 
Din Sons J esu Kristi namn, i dLket Du lovat nådi.gt höra 
de böner, dem Dina tro,gna till Dig uppsända, att Du ville 
av Din nåd, giva därtill all vä:signelse och framgång. Be
vara, mi1de Fader, alla dem, som på detta Tempel by,gga 
och arbeta, att intet ofall till ;iv och lemmar må dem 
hända! Giv aLla d em, som därmed bestyr hava, nåd att 
med visdom, rådighet, nit och drift detta viktiga värvet 
bedriva I Välsigna, D u själv, våra tillgångar och gör dem 
tillräckliga! 

Giv alla dem, som i denna församling bygga och bo, 
det hjärtat in, att de med enighet och i kärLek räcka var
andra händerna, de mera bemedlade meddela de torftiga
r e all den hjäLp och understöd de förmå; på det att under 
gemensamt, villigt och rastlö:;t deltagande i arbete och 
kostnad er ändamålet må utan mer än nödig tidsutdräkt vinnas, 
och d enna Din för';amliing i stället för det åldriga Tempel, 
varuti fäd er före 055 tiLlbett Dig, erhålla ett nytt, rymligare 
och sin bestämmelse fuLLvärdigt, däri vi och våra senaste 
efterkommande måga uppbyggas av Ditt gudomLiga ord 
samt lova och prisa Ditt heliga namn - amen». 

Den erforderliga påtimringen av salpeterladan med 
några stQockvarv utfördes på ackord av Lars Jonsson i 
Sånners ta. Uppmurningen av kalkugnarna på Storäng
en verkställdes av Olof Ersson i Hjortsberga, som också 
påbörjade kalkbränningen i slutet av maj 1828. För 
stenbrytningen och för grundläggningsarbetet erforder-

d ulhelflen "tunclaro 

liga spett, kilar och släggor hade redan 1827 kopts 
vid Skogaholms bruk. En del arbetsredskap inropades 
p å auktion vid Hallsbergs kyrka. Om ytterligare förbe
redande arbeten komma vidare meddelanden att lämnas 
i en blivande artikel om kyrkobyggnadens uppförande 
och om de därvid medverkande. 

Den 17 november 1828 kunde ordföranden, prosten 
Kjellin, meddela byggnadsdirektionen att han genom 
Landshövdingeämbetet mot tagit en fr å n Överintendents
ämbetet nedsänd ny konceptritning, närmare överens
stämmande med fö rsamlingens önskan ock i det när
maste anpassad efter den lagda grunden, över vilken 
hovarkitekten A xel Nyström erhållit en uppmätning. 

»Direktionen Iann vid denna ritninog föga att erinra. 
Väl hade önskats en kyrka utan pelare, då sådana visser
ligen <betydEgt komma att öka kostnaden, men troligen 
tord e ÖverintendentsäffiJbetet dömt, ;;j,t t en byggnad av denna 
bredd, vilken ock herr bJggmästare Pohl yttrade kunna även 
med 1/2 aln å båda sidof"'"'åkas såsom grunden var lagd, icke 
skuLle utan pelare kunna giva den styrka och varaktighet, 
som var en så viktig och högst angelägen nödvändighet, 
varjämte pelarna voro så stända, att de icke ko mm e att 
skym ma e11er göra mörkt, andra förmån er oberäknade så
som Läktare å båda sidor vid en framdeles tilltagande fo:k 
ökning m. m., vadan ingen ändring häri enligt direktionens 
tanke skuLle sökas. - - - - Därtill instämde ock flera av 
direktionen med pastor i den önskan. att å blivande tor 
net kunde arrangeras tillfälle att framde:e s få tornur, vilket 
icke tyckte låta sig göra med ett sådant torn, som ritningen 
utvisade, samt endast en tornglugg å vardera av de fyra 
sidorna». - - - - »Ävenledes ansågs på ömse sidor om al
taret över de rum, som där enligt ritningen skul·Le bliva, av 
vilket det ena sktille bliva sakristia, kunde b:iva läktare för 
Herrskaperna, bidragande till fyllnad och prydnad. För öv
rigt hade direktionen intet att påminna vid ritningen .» 

Vid detta sammant räde vQoro förutom ordföranden, 
prosten Kj eIIin , följande ledamöter i byggnadsdire ktio
nen närvarande: greve Axel Lewenhaupt, regem.ents
kommissarien och kronolänsmannen Conrad Adlers, de 
båda kyrkovärdarna Jon Jonsson den yngre och Olof 
Olsson i Kum1a by, Jonas Jönsson i V ästerhult, Lars 
Larss<on söder i E ,keby och Lars Larsson i Sanna. Till 
sammanträdet hade också kall a ts kyrkans blivande bygg
mästa re J. P. PohL 

Vid sockenstämma den 23 november 1828 förevisades 
för församlingen den nya konceptritningen och uppläs
t e s byggnadsdirektionens protokoll från sammanträdet 
den 17 november. Icke heller församlingen ha de något 
att erinra förslagsritningen, utan önskade att »den måt
te bliva till nådigaste fastställelse i underdånighet an
mäld ju förr dess hellre, alldenstund den strax med 
början av nästa år kunde behövas, och ackordet med 
den nya antagne byggmästaren, herr J. P . Pohl, från 
Hjelmare Canal - och sluss verk med in~ående nästa 
januari månad toge sin börjallll. 

Jämlikt ett Kungligt brev av den 13 mars 1829 blev 
också den inom K. Överintendentsämbetet a v hovarki
tekten Axel Nyström upprätta de ritningen gillad och 
stadfäst. Carl XIV Johans namnteckning på den i 
biLd 2 återgivna J:1itrungen vit tnar också därom. 

Nyströms ritning åtfölljdes a ven av honom upprättad 
kostnadsberäkning, slutande på en summa a v 48 .000' 
Rdr bank 0'. I detta beLopp ingick emellertid varken kost-

och » F rank -Olof» vill till denna helg, som till de tidi.e;are, bemöta kun

derna med en god sortering. J u l h a n d l a d ä r f ö r h o s 
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nadema för kyrkan - grund, som ju eLi redan var lagd, 
ell cr för de övriga arbeten, vilka i bctydande utsträck
ning utfördes som kyrkodags,'erken. 

" .-\tt nu efter 120 år kunna objektivt och allsidigt 
bedöma Nyströms stadfästa byggnads förslag, är icke 
möj :igi: utan en ingående kännedom om de invecklade 
premisserna och om frågans förhistoria . Den då 3s-å rige 
Å -yström kunde också vid konceptionen av sitt försLag 
sl'arl igcll ha känt den entusiasm, som under friare 
förutsättn ingar kunde ha underlättat hans arbete . Man 
,"c t heller icke i vad mån och i vil ken riktning han 
t ill äl'emyrs pål-erkars al' koilegiala hänsyn I,is a vis 
sin akademikamrat Lundma rk, vars projekt ha ll ju skulle 
fö rbiittra, men va rs memorial han å andra idan inte 
kunde lämna utan hänsyn. Om än Nyströms förslag 
sålunda i \'iss mån mås te betraktas som en kompromiss
p rodukt. blel' dock dess resultat en monumenta l kyrko
byggnad. öI'er l,iLken KumJa församling d å hadc och 
änn u har anledning att känna sig tacksa 111, 

\-ähilligt och skicklLgt g ick yström fö rsamlillgens 
och Lundmarks »kanske u tan hopp om framgång» ut
ta lade önskemål till mö tes , Si fick I'ardera långfasaclcll 
sin fö res lagna al'antcorps"' ) liksom den viistra gaveln 
sin al' ko :onner uppburna fro nton enligt Lundrnarks 
önskan. Tornet p La erades ej utanför gaveln utan -
såso m begärts - innanför, på den redan lagda gnlll
den . Någon dome fick tornet visserligcn ej m cn I,äl 
den å trådda lanternan*':' ) . Inte ens de önskade »herr
skapsläktarne», som f. ö, funnos ptt Lundrnarks ri t'
ning, glömdes . 

N ys t röms I'ärdefullaste insats i fö rslaget får dock 
anses vara att han delade upp kyrkorl1l11m el i tre 
skepp , De båda raderna al' vackra , toskanska kolonncr 
med ti llhöra nde entablement ':":'*) möjliggjorde också elen 
lyckade utformning al' innertaket, som i så hög g rad 
medl'erkar till interiörens skönhe t. Jäm för genol11sbir
ningen på bild :2 och bilderna 3 och ). 

Kyrkans exteriör har under t iderna pra ktiskt taget 
icke undergatt nagon förändring , Bi ld en nr 3 från bör
jan al' 1890-talet l-i sar den ursp rungliga, a l' oss ä ldre 
välkända och f lii rdlösa interiören, som till talade genom 
sitt rena formspråk i 11 yantikens anda. Huru I'äl minlles 
ma n ej också de slutna bänkarna (se bilden ) m ed sina 
fri stående men rustika och för knäfall a l'passade fot
stöd. D essa senare härstammade tl'ivelu tan från den 
riv na medeltidskyrkan. Vid julttiden fastgjordes på bänk
ryggarna om,ålade och meterhöga träståndare, upptill 
avsl'utadc med långa träbågar m ed hå l för ljus . Skcnet 
från hundra tals ICI'ande, I"armt rödgula lågo r åstadkom 
i det långa kyrkrurnmet ett rörligt och stämningsfullt 
spel al' lj us och skugga , De slutna bänkarna ersattes 
för 11ära 50 år sedan av de nuvarande utan dörrar. Och 
sedan elektrisk belysning inleddes, blevo d e prim.i t iva 
»kandelabrarna >; al' trä obehövliga. 

*) Här = utbyggnad vid portarna på långsidorna , 
**) Lanternin, som kröner tornet , 

***) Det o medelbart på kolonnernas kapitäl "ilande list · 
"erke :, 

Stili9t hå,..o 
VILL AL LA DAME R H A 

Bild 3. Interiör av Kumla kyrka, lroliJen frein början av 
1890-lalei, Ej senare än 1893, Till I'änster \id mittgfuIgen 
pr.osten och prostinnan Falk; till höger pastor Dahlsted.t, 
lär,are i Hallsberg. Pä predikstolen komministcrn G, Willen, 
under predikstolen klockaren och organi ten C, F , Dreborg. 

Foto: Sannolikt Knu t And·ersson, Hallsberg. 

Innan 'kon'äggen dekorerades. hadc man en stark 
känsla av att altarel med globen, korscl, törnekronan och 
sveplakanet verkligen var k yrkorummets samlande och 
meningsfvIlda m edelpunkt. Se bild 3, F ö-rnimme!sen härav 
skulle på ett I'älgörande sätt ha kunnat bli förstärkt, om 
korets al' Kumla Sparbank m, fl. bckostade murala mål
ning hade stämts till ha rmoni med altaruppsa l sen och 
genom mindre dominans underord na L sig interiörens 
sobra ark itek tur , Då si ickc skedde, får lll an tacksamt 
antec.kna, att ett väckt förs :ag att adägsna a ltarkor
set icke ledde till åtgärd , 

D et "il! a l' flera skäl slinas. som skulle hOI'arki
tekten Nyström å tmins tone ~nder de fö rsta byggnads
å ren icke direkt ha ft någon befattn ing med kyrkobygget. 
H an s namn förel;:ommer - märkligt 1100' - icke heller 

Anlita här för <J.or6ber'J6 ':Damlri6eritl'J 
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B.Ild 4, Rum la kyrka, sedd från söder, 

Foto: Hov,fotograf Sam, Lindsk og, Orebro, 

på grundläggningsdokumentet , Tro ~ igen ,'ar _ ' yström g e
nom de betydande a rkitektuppdrag, som under dessa 
år upp togo hans tid : ordnande t a" Lejonbacken "id 
R, Slottet i Stockholm; Serafimerlasarettets 0111- och 
tillbyggnad samt - i samarbete med den engelske ar
kitekten R obinson - - Stora Sundby Slott, fö rhindrad 
att ägna sig åt kyrkobygget i Kumla , Elt brel' från 
grel"e Lel,'enhaupt till prosten KjelIiu, daterat så sent 
som i februari I S33, då kyrkans stomme redan ,'ar rest, 
visa r emellertid, at t Nyström då på mLll1tlig fö rfrågan I"is
serligen förkl arat sig , iIli.g att beträffande detalj ritninga r 
till inredn ingen lämna allt det båt räde han hmde. men att 
han ej ägde tillfälle att resa ner , varför det pa platsen 
>>e rfordrades en i ritn ing kunnig mafi» , Dessa och här-

Bild 5, Rumla kyrka, nutida i ll leriör, 

Foto: AB , :\lmqYist &: Cöste ;', lIiU 'ingIJorg, 

med sammanhängande förhållanden hoppas jag ta till
fälle att närmare belysa i en kommande artikel. 

Per A,xel N!Jström, född 1793 och död 186S, "ar en 
av sin tids ledande arkitekter. Efter vid Konslakade
mien å r ISq avslutade studier blev han konduktör i 
R, Ö,'erin tendent sämbetet, Efter hemkomsten fr ån en 
studieresa ti:l Frankrike och Itaiien åren ISICl -- IS25 blev 
han tid efter annan : hovarkitekt ; pro iessor i byggnads
kons t "id Ko nstakademien; arki tekt i ö,'erintendentsäm· 
betet; stadsa rki te -<t i Stockholm; sekret erar,e, l Konsl aka
demien OCil i S,'eriges . ilmänna Konstförenaulg: leda
mot av franska konstakademien och av engelska arki
tektinstitutet, Hans a rkitektun'erk äro alltför al rika 
för att här kunna uppräknas , 

!{uI77.la kOlnlnUn 

J ämt tio å r skulle Kumla landskommtm i sin nu \"a 

rande form få finnas tilL Den I januari 1942 skedde 
delningen och staden bröt sig ur gemenskapen och den 
I januari 1952 kommer landskommunen att sammanslås 
med Hardemo kommun men den nya kommunen kom
mer ändå att heta Rumla. 

Rumla kommun som till sina gränser var lika stor 
under flera hundra å r - enligt bibliotekarie Samzelius 
uppgifter sedan I500-talet - råkade under ISoo-talets 
senare hälft u t för en del händelser, som skulle vara 
avg örande för dess framtida öde både i det ena o'ch 
det andra avseendet. 

En av dessa avgörande händelser - avgörande inte 
b a ra för Kumla utan även för m ånga andra orter i 
Sverige - var järm'ägsbygger. Järnvägen mellan Stock
holm o ch Göteborg och dess »sidobana» mellan Örebro 
o-ch Hallsbe.rg byggdes 1862. Därigenom bildades i Iför
sta hand förutsät tningen för ett samhälle i Hallsberg, 

Denna från början lilJa obetydliga lilla ort blc ,' en järn
vägsknut av betyde~se då bandelarna örebro-Hallsberg 
respekti ,'e H aJlsberg-Mjölby inordnades i trafiken mel
lan Norrland och öctra S,'erige, , r I S8-1- ble,' ä ,'en 
Rumla järnvägsknut, fastän a" mindre betydelse. då 
Yxhultsjärn,'ägen öppnades för trafik , Dessa kommu· 
n ikationer skapade möj !igheter för Kumla. Hallsberg 
och Hällabrottet att bli indu tr iorter och medförde på 
grU!l1.d därav ett kraft igt uppsI'ing, men de bar inom 
sig fröet till en o'emotståndlig sphttringstenclen a" den 
förut enhetliga landsbygdskommunen, TäT orternas upp
komst är onekligen välsignelsebringande ur m , nga syn
ptmkter, men för en ren :andsbygdskommun med nästan 
uteslutande jordbruksbe :olkning kan det vara en irra
t ionell fak t ()It, 

En annan a l' dessa betydelsefulla händelser ,-ar in
dustrins uppkomst - partiskomakeriet i l';:umla och 
stenindustrien i H ällabrottet, Att i en uppsa ts som 
denna , utbreda sig över skoindustriens llt,'eckling e ller 

Då hemmansägaren f yller år, ger "i ILOnom en hiscorik över Iwns c!?drd, 

f y l/d n r intressonra upplysningar om gdrden ocl, de,r., d/{are gen om s ekl"rn a , 

6 

Och n afl/r/ig(J'is besrd! /"r n' den llOs 

ry3~g6 oc5 '<rra6ifion 
B y R Å F Ö R P E R S O 1'. O C H L O K A L H I S T O R I S K F O R S K i\ I N G 

UPPSA LA - Bancrga tan 6 B - Telefon 32930 

Gd.rds_ :0, släktkröllikor, för{'(ags- o , förcllingshiscorikcr, gård .. ravlor, släkrminnessaker 



stenindustrins franwäxande tor
de ,'ara ö,'erfJöd igt , I ,'arje 
fall för en mera trägen läsa
re a" denna publikation, Vi 
kan slå fast , at t vad som hän
de under 1 800-talets enare 
hä lft, ble,' re,'olutionerande för 
den forna bondekonununen, 
Järm'ägsknuten i Hallsberg 
LIe" så småni ngom köping ef
ler att från 1883 ha "arit mu
nicipa! saml1älle, Shäl yid kö
pin'gsbi:'dningen 1908 som se
n are har detta samhälle nag
gat Kumla kommun i kanten 
och minska t dess forna om
råde , 

l":oi11lll unalkam rer 
Ta ,; e Tapper 

Skoindustrin i Kumaa, järn
yäg5knuten - sa iten den nu "ar - och beho,'et al' 

ett handel.scent rum något närmare än Örebro, ä r de 
fak torer. som utgjorde grund,'alen för Kumla munici
palsamhälle , som uppkom å r 1900*) och som så små
ningom ut, 'ecklade sig till stad år 19.+2, 

Slutligen påg;l.r mitt för våra ögon en samhällsbild
ning - fö rkättrad a" många ,'isserligen - i Hällabro t
te t. som blev municipalsamhälle 19H, Ett synnerligen 
ot;'mpligt sådant, men tätortstendensen är inte att miss
ta sig' pA. Där är de t stenindustrin som är orsa ken , till
sammans med Kumla s tads behov a,' en ): drabantstad», 
Denna senare funktion är dock inte särskilt framträ
d ande, Den p:'l senare år oerhört utvidgade ylongind~l 
stri l] s:unt skiffero':jcfabrika t,j,onen i K,'amtorp h,u gi
, 'it n;'u Ii" ;\t kommun e ns äldsta industri. - den SO I11 

hämtar sitt materirt! LIr berget. och har ~il1a anor till 
1700-ta!et. Mins t. 

Ett par andra täwrler ~ir ocks?l P<"l ,'iig', Mer elle r 
mi ndre ,ii:komn il kanske , men sannol ik t Ofr:'l Il kom liga , 
Stene-· \ !JYlOrp so;lJr,lclet är ett och Sannahedsområdet 
ett alllla ~ , I bjggc pågår planläggning och utbyggnad 
ay ,'atren- och adoppsnä tet , symp tom så goda som helst 
p~ " ad som är i görningen. Pti. dess;) båda håll syn es 
d ock de n bcs,'iir!iga och min s t sagt tråkiga mUll ici
palfornlen kunna und "ikas , 

Si\c!an ä r alltsLl sitlla '.i :ncn när slalsmakterna direk
ti" onl en ny kommllninde!ning 5l5.r ned, Beträffallde 
Kumla bnds].;:ommuns lämplighet SOI11 egen kommun 
fanns de:a.de uppfattningar, En gansJ.;:a stark grupp an
såg det nog sjäh-klart att den nu varande kommunen 
skulle bestå ofÖ r;indr.ad , En annan, likaledes ganska 
stark grupp, ansåg att den. bo rde gå tillsamma.ns med 
Hardemo kommun, Därutö,'er fan11s en hel del olika 
upp fattn ingar om frågan. En relativt liten grupp "iiIIe 
återfö rena landskomm unen och taden t'iU ett "Sto r
KumIa ) , Kärntruppen i denna falang lo rde ha ,'arit 
emor att skilsmässa ö,erhlll'ud någon gång beviljats, 
Denna men ing ,'ann lika li te t gehör, som en hel del 
andra me ra extrema uppfattnillgar , En sammanslag" 
mn g a " flera kommune r t. ex. även Mosjö och Täby 

*) JS8 .+ en igt oHiciell stat istik , 

diskuterades dock rätt alh'arligt innan d et deflinitivt 
ramlade )lUnder bordet». Som kuriositet kan för fu ll
ständighetens nanUl nämnas att ä, 'en bland kommunala 
förtroendemän finns de som haft sympalier fö r en 
) styckn ing) a,' k0'i11111Unen. D , L s . att en del gått 
till Kumla stad, en del till Mosj'ö-Täby, en del till 
Hallsbergs köping, en del till Hallsbergs landskommun 
o , s. v, Sist Ullen inte millst kan nämnas att en högt 
uppsatt tjänsteman i länet- till författaren av denna upp
sats bekänt sin sympati för att göra e n kommun (stad! ) 
a\' Kumla stad, Kumla landskommun, Hallsbergs köping 
och H allsbergs lands komml!n, I sal ll1ing cn mammut 
bland storkOlnmuner! 

Ja, "i \ 'c t alla hur de l gick , ::i cdall komm unen 
förkl a rat sig ,'ilja bestå som egen kommun, men möj 
ligen a nsåg ig 'kUllna acceptera el! silll1.giiende med 
H ardemo, grep så,'äJ lä llsstyrelsen som alla högre in
stanser denna chaIls, och sft Ll'c, ' det' T": llmla och Har
d emo , Katudigt,'is , 

Hur kommer kommunen att se u t ? Ja. il1\'ånaran
talet blir 5.338 (Kumla .+ ,183 och Harde~10 1.155 den 
I I I 1950) Oell den sanunanJagda arealen J 5,92'+ har 
(Kumla 10,.+58 har och Hardemo 5 . .+66 har) . Fråll 'syd
ost "id Tynninge tUI Skankerud i "äster är avstå ndet 
23 km. Men så m åste man också för a t t k omm a t ill 
Tynninge l.ands,'ägen fara genom H all - be rgs landskom
mun och t ill Skankerud genom \ 'iby kommun. Kom
munen fa r to ;,' skolor. åtta i K umlJ, tre ))aktiva)) i 
H a rdem o och e11 nedlagd. D et blir t,'a illderdomshem 
och td pensionärshem. förde ln t lika på kommunerna, 
Kommunalkontor finns dock bara ctt" nämligen Kumla 
kOn1.l11LlllS, och det torde in e , 'ara något h'i,'e l om att 
Kum.J.a blir centralort för den n ya kommunen, 

\ 'issa olägenheter kommer gi,'et,'is att följ a . utom 
de stora a"stånden, Olika delar a" kommunell får -
mera än nu - skilda ))Llppstäden) nämligen J"::umla och 
Hallsberg, Tidigare har hela Kumla landskommun till
hör t en och samma församling m ed en enhetlig skatt. 
Nu kommer en del a,' kommunen att tillhöra Kumla 
försam;illg, medan en a nnan del tillhör Hardemo för
sam],ing, ,'ad det nu medför ifråga om olika skatte
satser och -tabeller, skild rös t rätt "id kyrkliga ,'al m , m, 
Enda sättet att utjämna detta, torde vara att an
tingen s.lå ihop hela församlingarna eller bilda en kyrk
lig samfällighet. Intetdera torde vara varken aktuellt 
eller populärt inom någondera församlingen , 

Man kanske med någon tillspetsning kunde säga, 
att Kllmla kommun <etter den nya tidens genombrott 
p å 18oo-talets sista hälft - kommw1ikationer och il1 -
dustri - bli l-i t 'dömd tm e\'ig sönderstyckning , Sedan 
ett municipalsamhälle stadgats 'och bli,'it köping upp
kommer ett nvtt 'som blir stad och omedelbart därefter 
ännu ett \'areftcr kO'1l1mul1~n slås samman med en an
nan kommun och deiilla nybildade kommull hotas ö,'er
hängande a,' inkorporering från minst td, håll a lltmedan 
nya tätorter uppkommer och förtar karaktä re n a,' lands
bygdskomm un a" vissa delar. Vi får \'äl do ck inte mista 
hoppet om en lycklig fram tid - trot allt, för den 
n\'a Kumla kommun, 

T age Tapper. 

HOLMSTRÖMS LINNEMAGASIN 

KlJMLA 
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Den profeterande 

l Kumla 
prästdottern Margareta 

första bekantskap med den märk liga präst-

dottern Margareta i 1,6oo-ta!ets Kumla daterar sig från 

början av 192o-talet, då detta ämne behandlades på 

professor Linderholms kyrkohistoriska seminarium i Upp

sala av fil. doktorn Johannes Gabrielsson, Hans under

sökning av sake·n finnes publicerad i Kyrko,historisk 

Arsskrift för å r 192-1-, och professor Linderholm har 

sedermera sj äh· tagit upp ämnet i en uppsats i den 

bekanta Risebergaboken (1931 ) med titeln »Margareta 

Kumla, En bild ur 160o-talets religiösa liv i Närke». 

Huvudkällan för d\. r kunskap 00111. denna egenartade 
episod i Närkes kyrkohistoria är ett föredrag, som då
varande Strängnäs biskopen Laurentius Paulu1Us Gothus 
höll på en stiftssynod i Strängnäs den 3 september J 629. 
Det utgavs sedermera i tryck med titeln Commone
faetio de angelicis et pythonicis adparitionibus, sin
gillatim ,·em de praestigiis Kumblaeis in Nerikia, på 
svenska ungefär: unden·isning Oom uppenbarelser av 
änglar och spådomsandar, i synnerhet om spökerierna 
i KUil1.1a i Närke ( tI. 1630). D et säger sig sjäh·t , att den 
strängt ortodoxe biskop en är negativt inställd t ill des
sa »uppenbarelser och spökeri~r» . Till den luterska r~i tt

t rogell.het en s grw1dsatser hörde, att den heliga skrift 
var Guds klara, tydliga och definitiya uppenbarelse, 
varför nya sådana varken voro behövliga, önskvärda el
ler ens möjliga . Uppträdde någon med anspråk på att 
ha fått en direkt uppenbarelse, så kunde det inte yara 
fråga om n<tgot annat än ett djävuLens bländ,·erk . H~i.r

utillnan var 1 uterdomen ,·ida strängare än den katolska 
medel ticIskyrkan, i vars sköte frodades en mångfaldig 
flora a,· fromma syner och unden·erk, ej minst inom 
klo- tren. Folkfromheten l-,:ingde fortfarande fast ,·id 
denn a ljusa mystik , som yäl var ägnad att stärka tron 
på en annan verklighet än den jordiska, Hära \. förlda
ras det stora intresse. som Margaretas upplevelser och 
budskap tiUdrog sig i ,·ida kretsar, t. o. 111, bland en 
del a" prästerskapet , men också den strängt avvisande 
hållning som intogs av den ortodoxa kyrkoledningen 
och som ;1,"en sätter sin prägel pi biskopens redogö relse 
för fall e" 

Marga~eta ,·ar dott er ti:l kyrkoherdcn Johannes Lau
rentii i K umla, Hennes födelseår är o,känt, och man 
vet därför ej hur gammal ho'n ,·ar, då hennes underliga 
upplevelser togo sin början på hösten 1627 . Man vet 
inte heller säkert hur länge de pågingo. Den a,· Pauli 
nus på ett Ställe lämnade uppgi ften, att tilldragelserna 

A v Lek.torn, teol. doktorn lmr Alm, Motala 

i fråga skuJle ha ägt rum under tiden 22/ 10 1627-20/ 2 
1628 stämmer ej med andra uppgifter, och sannolikt 
har det hela varit åtskilligt längre, ä ven om den 20 
februari 1628 kan markera gränsen mellan ett par olika 
skeden i förloppet. 

I början rör det sig om ting, som skulle kunna kal
las spökerier, ehuru det inte tyckes vara fråga om 
uppenbarel.ser av avlidna. Det första fenOomenet var en 
syn, vari Margareta skådade en vit fågel. Sedan upp
träder i Hera återkommande syner en svart man, Denne 
hade först sökt förleda Margareta till avfall, sedan hade 
han »låtsats leka med henne», och slutligen wille han 
alldeles förgöra henne>; . Därefter uppträdde nattetid 
knacknillgar eller slag i väggarna, först i närheten 
av Margaretas säng, sedermera över allt i huset och 
till sist även utanför prästgården, såsom i kyrkan. Det
ta buller, sam tydligen även uppfattades av andra än 
Margareta, väckte givetvis stor uppståndelse i socknen, 
och folk strömmacle till för att söka efter orsaken , 

Men den stackars flickan skulle snart drabbas av 
för henne själv betydligt plagsammarc symptom av 
psykisk ohälsa . Samtiden uppfattade det som b esat thet, 
i våra dagar kallar man det för hysteri, Flickans lem
mar ömsom uttänjas och sammandragas. Ögonen vri
das inåt, öronen ' uppfatta intet lj ud, tungan drages 
bakåt i svalget, så att hon tidtals är berövad både syn-, 
hörsel- och talförmåga. An värre var, att när hon se
dan återfick talförmågan, började hon yttra hädelser 
mot Gud och den heliga Treenigheten samt mot Guds 
heliga ord och »ägnade Satan den dyrkan och heder, 
som endast tillkommer Gud, därtill t\·ingad och upp
eggacl ay Satan», säger Paulinus. Det sis ta ma ju gälla 
som en ursäkt för Margareta , som härutinnan skiljer 
sig från en häxa, efterso'm. en sftdan tänktes medn~ tet 
och frivilligt försvära Sli,g ttt den Onde. 

Denna förnedringsperiod , som varade i tre veckor, 
ad östes därefter aven vision av utpräglat ljus beskaf
fenhet. Margareta får nattetid se ell »trefaldig ljusets 
ängel» träda in i sin kammare. Hans ansikte var skönt 
SOom solen, och han hade skinande kläder samt brin
nande facklor i händerna. Att ängeln "ar »trefaldig» 
torde innebära, att det egentl igen var tre änglar -
kanske en hänsyftning på den he!iga treenigheten. Bi
skop Paulinus, för vilken detta endast utgör ett beyis 
på att Satan kan Oomskapa sig till en ljusets ;ingel, 
tänker sig också att handen, som höll fackjan , var 
trekluyen, vilket skulle antyda en diabolisk uppenba
relse. En verklig ängel brukar dessutom i regel icke 
behöva någon fackla utan vara självlysande . 

Förlovnings - och vigselringar 
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Från denna t id börjar :\Iargarcta :.tLt la:a och prc
dika fö r sina häpna ahörare. H on mana r till bot och 
bättring och gar särski ll han at lyx och ö\'e rdäd i 
klädedriikten - ett omtyckt tema för botpredikanter 
i a lla tider. »Djä\'ulen dansar på "alkar . Bia stär
kelse är djä\'ulens spyor, \·it tärkelse är H errens väl
signelse . .. . Sma skoremmar håller I"':: ristus av . 
Hög'fä rd skall ryka a \'» -- och mera i sa mma stil. 
Hon kan ä\'en mana till k~Tko' och natt\'ardsgång och 
så till \·ida vara fullt kyrko t rogc n. \ ';trre \'ar, att hon 
"ilie helighålla inte bara söndagen utan ä\'en lördagen, 
"ilket a\' biskopen betecknades som. j u d a i s m , ehuru 
det nog snarare var en k\'arleva a\' medeltida katolsk 
sed att börja sabbats\'ilan redan på lördagens eftermid
dag. 

De ljusa synerna o·ch predikandet adöstes emel
lertid ä\'en sedermera a\' upp le\'elser a\' annat slag. Pe
riod\'i s återkomma andesyner av mörkare prägel lik
som besatthetsfenomen . En gang hade Margareta ge
nom ett slags »ösning» insupit inte mindre än sju onda 
andar, medan hon samtidigt skådade ännu flera i rum
met utanför: en gång 17, en annan gang in te mindre än 
700. Dessa uppfÖrd c sig också på ett mycket besynner
ligt sätt . De voro i i\{,a rgaretas oroliga syner försedda 
med påkar , pluggar och järnlänkar, bråkade, ropade, 
förbannade och hängde upp sig \'id pluggarna i taket 
som fjädermös m. m. 

Det berättas ä\'en o,m underverk, som Margareta med 
andarnas hjälp utför t. Hon säges sålunda ha botat en 
sjuårig gosse från stumhet. Biskop Paulinus ,' ill ha 
det därhän, att onda andar besatt gossen och sedan 
viki t ifrån honom. sa att det skulle se ut som ett un
der. Till de underliga fenomenen, som även kunde 
iakttagas a\' dem. som icke sågo andarna, hörde utom 
de nämnda knackni ngarna, ä\'en rop och röster i höj 
d.en, bl. a . en röst so·m upphä\'de bonesucken »Deus 
misereatur nostri» (Gud, förbarma dig ö\'er oss), så 
ock musik i luften. förmodligen såsom a\' himmel ska 
körer. Därjämte förekommo ä\'en s. k. fotismer eller 
ljusfenom,en, såsom då prästgårdcn \·id tiot iden på b 'äl
len strålade i fasadbelysning. 

Vida märkligare \'oro de syncr, som Margare ta själv 
upp le,'de i extasen. H on berättar bl. a . om att hon 
haft en himmel svision, "an'id änglar omtalat för henne, 
att Gud höIle på att skriva et t bre\', som de i s:lllOm 
tid skulle föra ned till jorden och lägga på Margaretas 
bord. Hennes fader skulle sedan resa upp till kungen 
med det. Brevet hade utlovats till en bestämd tid
punkt, men det blev a ldrig färdigt, utan ankomstda
gen framflyttades flera ganger. En gång hade hon fått 
se det ej alldeles färdigskrivna bre\'et men skulle ej få 
omtala dess innehåll för någon. Emellertid fick hon 
besked om åtskilligt , som skulle komma a tt hända 
på jorden, bl. a . en pest så förfärlig, att människorna 
inte skulle räcka till för jordandet av de döda utan 
måste ha hjälp därmed av de hel iga ~inglarna. Själva 
himlabre \'et skulle -däremot innehålla mera trösterika 
ting, men det blev som sagt ald rig fä rdigt . Sjäh'a fö
reställningen om ett himlabre\' är icke på någo t sätt 

.. 

originell för Margareta. Såsom pro fessor Linderholm 
phisat, är föreställn ingcn om. ltimlabre vet ett ofta åter
kommande mot iv i dcn fol k liga from beten. Han anser 
den omständig heten, a t t brevet icke blev färdigt och 
icke skulle få meddelas, som ett tecken på att Marga
reta vid dess åskådande befunnit sig i en så djup extas, 
a tt hon \·id återkomsten till med\-'e ta ndet icke kunde 
å terge vad hon upp!evat. Ex tasen tenderar nämligen 
till att utplåna varje intellektuell verksamhet m en bru
kar icke desto mindre kvar:ämna intrycket aven kun
sk ap, som är högre än al lt vad ord förmår att uttala 
(jfr 2 Kor. J 2: .j.) . 

Att Margareta icke desto mindre tog sig för att 
predika, synes ha varit det som väckt den största 
uppmärksamhcten och ~t \ ' en förargelsen på ledande 
kyrkligt hal l. Redan detta, att den predikande var en 
k\'inna, var en betänklig sak, ty enligt bibeltrogen or
todox kyrklighet skall kvinnan som bekant tiga i för
samlingen - ett a rgument som vi känna väl igen från 
våra dagars debatt om k vinnliga präster. Den 10 febr. 
r628 ,utfärdade oc kså Gustaf I [ Adolf fråll S trömsholm 
ett brev röran de Margare ta , vars uppenbarelser kO'm
mit till hans kännedom . Däri fö rbjöds alh 'a rligen »folket 
uti Nerike och där omkring att löpa t ill KumIa och 
höra på den profetis.ka pigans predikningar, sättandes 
där tro t ill att åts.killiga änglar skola ta la izenom hen
nes mun, som dock in tet a nnat är än idel dårhet och 
galenskap». I \'ärs ta fall skulle landshö\'dingen ta henne 
i fön-ar på slottet, »till dess Gud täckes henne av sin 
sjukdom och s\'aghet fö r lossa och hjälpa henne t ill vet t 
och förstånd igen». Det \'il! dock synas som om Mar
gareta fått stanna i hellU1lct. En berättelse om saken 
har i a ugusl i 1,629 ingi \'its till domkapitlet i Strängnäs 
av hennes fader, som avled strax därefter. (Det ta do
kument finnes tyvärr icke i behåll. ) Hur det gick med 
Marga reta sjäh' efter faderns död är icke känt. Hon 
synes i varj e fall ha undgått det grymma öde, som 
under 1600-tale ts senare decennier drabbade så många 
olyckliga b 'innor, som på mer eller mindre lösa grunder 
anklagades för häxeri . 

I-lade nu Margarela le\'a t under mcdelliden, så hade 
hon möjligen haft en chans att i st~i lJ et bli förk larad 
för helgon. Hennes ljusa syner skullc d,l ha betraktats 
som gudomliga nådesbe\'isningar och hennes mörkare 
erfa rcnheter som djä\'ulens speciella hämnd på. en av 
Guds ut"alda. Et t exempel härpå. ha vi i den ryktbara 
,tyska nunna, Kristina a\' S to m.mc:n på [20o-talet, som 
företer , 'issa likheter med Margareta. H~irom kan läsas 
i den skildring som skri\' its a\' hennes själs älskade, 
den s\'ens];:e domjkanmunkcll Petrus dc Dacia, kallad 
vårt lands förste författare , som just i å r ( 1950) ut
kommi t i modern svensk dräkt. .\\'en hon fick u tstå 
,en massa fruktans\'ärda chika ner genom den onde sjä
lafiendens anslag, men detta stärkte endast hennes 
fronm1a prestige. Den naiva fol kliga fromheten torde 
även på r·600-t.alet ha reagerat på samma sätt, men 
detta stämde inte m ed intentionerna hos den lu terska 
kyrkoledningen . För denn,a framstod , såsom vi kU1Ula 
se av biskop Pa ulinus ' berä tt clse, faslmer även de ljusa 
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och vackra sidorna i Margaretas mystiska erfarenheter 
såsom yerkade av djävulen. K yrkans män fruktade en 
alltför markerad religiös erfarenhet hos den enskilda 
människan; de religiösa tankarna och känslorna borde 
hålla sig inom de av kyrkans lära och ordning uppdrag
na gränserna. Det är nog icke utan att denna kyrkliga 
likrikt11ingsi"er utövat ett ödesdigert inflytande på präs
tern,as bedömande a,' de folkliga ,'äckelserörelserna även 
i senare tid. 

Det kan em,ellenid ej nekas, att vi i fallet Marga
reta ha att göra med klart sjukliga fenomen, ,'arti\l 
sälla sig en del abnorma företeelser av s. k. parapsyko
logisk natur, såsom telekinesi m. m. , vilka vetenskapen 
än i dag icke lyckats förklara, endast etikettera 'tele
kinesi betyder ju sålunda föremåls rörelser utan påtag
lig yttre orsak). Jag kan här hänvisa till den ganska 
rikt flödande litteraturen i dessa ämnen, på svenska 
t. ex. Poul Bjerres Spökerier eller Jolm Björkhems 
Det 'ockulta problemet. Men dessa fenomen uppträda 
i 'detta fall inom ramen för vad "i kalla ett hysteriskt 
sjukdomstillstånd. Detta kännetecknas a,' en viss ö"er
känslighet, som synes ha till uppgift att draga omgiv
ningens uppmärksamhet och intresse till den sjukas 
person. Det föreligger hos denna en brist på normal 
anpassning till verkligheten, vilken föranleder en mindre
värdeskänsla, som till varje pris m åste öven·innas. 

En normal. mänsklig personlighet utgör aIIlid eJJ 
syntes a," motsatta böjelser, sammanhållna aven relatiyt 
konstant riktpunkt. Men "id s"åra påfrestningar kall 
det hända, att denna syntes brister sönder, sa att per
sonligheten klyves i olika delsystem. Något sådant sy
nes också ha förelegat hos Margareta: det är den IjusZl 
och den mörka sidan a" hennes personlighet , 50111 

alternera med varandra i hellnes s~'ner och anfäktelser. 
.Kär elen mörka sidan dominerar, t"ingas hon att för
neka och förbanna "ad hon i anna t faII håller heligt. 
Hysterikern är stundom ej med"eten om yad han utför 
med sin kropp utan fattar det som resul tatet a" en 
främmande makts atgöranden . 

Det är en grundläggande ,'etenskaplig princip , all 
allt som sker har en orsak. Den moderna psykologien 
hyllar den asikten, att förklaringsgrunden till alla psy
kiska skeenden måste sökas i ett b e h o ' " a,' ett eller 
annat slag. \'i känna givet"is alltför lite t till Margaret as 
historia för att från den personliga bakgrunden kunlla 
göra någon säker tydning a,· hennes fall. (;3 brielsson 
och Linderholm påpeka fråm'aron al' direkt sexuella 
moment i hennes uppenbarelser och anse detta tyda p;l 
att hon varit ganska ung. antagligen i pubertetsål
dem. Detta är nog en fö råldrad psykologisk teori . Det 
ligger i sakens natur att sådana fenomen framträda i 
beslöjrld form: en psykoanal~, tiker skulle inte ha s";ht 
att plocka fram en hel del i den "ägen , Det är nog 
sannolikt, att sexuella drivkrafter medverkat till sym
bolbildningen, vilket ingalunda utesluter, att hon kan 
ha befumllt sig i de tidigare tonåren. HU\'udsynpunkten 
är emellertid den, att den unga flickan måste ha ut
satts för ett starkare moraliskt tryck än hon förmådde 
hära.: den alltför s"aga "ah'bågen mellan \"ara och böra 

sprängdes och lät dessa båda komponemer framträda 
som motstridiga element vid varandras sida, Personlig
hetsklyvningen är ett faktum. 

Linderholm betraktar predikande l som ett symtom 
på ·t illfrisknande : »H on börjar predika och sysselsätta 
sig med problem». Men även i predikandets moraliska 
rigorism, i hennes outr erade utdömande av flärd och 
bjäfs, kunna "i nog av själva uttryckens skärpa ana 
den kvardröjande moraliska konflikten, fast den nu är 
fön'andlad till fanatism för »det goda» och de patolo
giska yttringarna äro bona. Vilken ung flicka tycker 
inte i själ och hjärta om smycken och "ackra kk-ider, 
och säger hon motsatsen, så är det nog hi rorien om 
rän~n och rönnbären, som upprepar sig! 

Nej , prästdottern NIargareta i Kumla ,'ar \"arken 
en häxa elLer ett helgon. Hon var i grunden som en av 
det nutida Kumlas unga flickor eller som vilken ung 
flicka som helst , men hon levde i en karg och bister 
tid, fick troligen en alltför sträng uppfostran och hade 
ett ö,'erkänsligt temperament och en del mediumist~ska 
egenskaper. Omständigheterna gjorde henne till en tra
gisk gestalt. Hon blev ett offer för en ej alltför o"anlig 
benägenhet att i religionens namn undertrycka den 
mänskliga naturen. Man glömmer ej ostraffat den första 
artikeln i \"år kristna trosbekännelse, enI1gt vilken Gud 
ä r ej blott himmelens utan ä"en jordens skapare. Be
traktar man det naturliga ]i,'et med misstro säsom en 
Satans domän - så kan det lätt komma att bli det. 
:.\'1an har ibland också "arit alltför snar att skri,'a all t 
som anek från det vanliga och vedertagna pa djä
\"ulens konto - och kanske just därigenom fallit i 
hans garn! En -tar1;:are gudsrro skulle i 5;n·äl de ena 
som det andra fallet ha kunnat bespara m~inskligheten 
mycket onödigt lidande. Det är därför icke utan be
rättigande, som Linderho:m i detta sammanhcll1g' med 
stort eftertryck citerar ett ord a,· en pietis~ och mys
t iker från I;oo-talc t, den s\"enske studenten och sekt
ledaren Sven Rosen, \"ilket också ma fä a"slma dessa 
betraktelser : )lVi tro. att Gud är oss närmar f', starkare 
och klo ka re än Satan». 
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"KUMLA DEN 16 JUNI 1824" 
EN BORTGLON1D DIKT OCH EN FORGÄTE:\T SKALD 

AV HENNING J ULIN, STOCKHOLM 

Dc- i det följande lä nmade biogr afiska uppgifterna om släk ten \Vad

ström äro till övervägande delen hämtade ur ett a\- landshö\-ding

skan Ellen H agen 1936 utgi\·e t a rbete »Bernhard \ Vadströnu. 

I början a\- fö rra seklet famr l 1\ orrköping och som kämnärspreses i 
Örebro erhöll \Vadström där [822 för
ordnande som landssekreterare, \-ilken 
post han innehade t iU 1827, då han ut
så gs till kämnärspreses med härads
hövdings titel i Uppsala. r grosshand
laren Gustaf Boströms hem j Örebr o 
vann vVadströrn i den yackra och mu
sikbeg,h-ade dottern Sophie sin ,-än för 
li,·et , o·ch 1830 kunde han bjuda henne 
ett hem i uppsala. 

Örebro en ung jurist med litterära am
bitioner, \". häradshö\·dingen Carl Gus
taf lradström, f. 1788 och d . I8_p_ 
Han tillhörde en siäkt, inom vilken 
hos flera a\- medlemmarna kärleken till 
konst och li tteratur funnit sympatiska 
ut tryck, och där en älsk\-ärd och en
tusiasmerande vitalitet utgjorde ett 
framträdande karaktärsdrag_ D en främ
s te bland familjenamnets bärare i gång
en tid synes ha varit den nämnde hä
radshö\-dingens fa rbroder, den på sin 
tid i d .. rt land men särskil'.t i England 
och F rankrike kände ö\'erdirektören, 
fi la n tropen. bekämparen a\- negersla\·
h andeln (:arl f:Jer.nhard Wads lröm. f. 
1/+6 och d. 1799. Denne \·armhjärta
.de och framsyn te förs \·a ra re a\- de 
färgade rasernas mänJl iskorätt fick \is
ser:igen icke upple\-a den dag, rlfl 
Europas regeringar - [tr 18 q - cna

Carl Gus taf Wadsl röl1l 
1788-1841 

\\-adström var ä \-e n utom tJansten 
en flitig skribent. Redan 1809 hade 
han på Lilldbska förl.aget j Örebro bör
jat ge ut en författningssamling, som 
182-1- omfattade gifte rmåls- och än -da
ballkarna samt jordabalken och bygg
ningaba Irken . En annan sida av hans 
lci.tterä ra ,·erksamhet ,·ar översättarens. 
Därvid hade den franska litteraturen 
främst a platsen i hans intresse . Redan 

d es om s:avhandelns a\-s kaffande, m en minnct <l \ - hans 
ve rk le ,·de länge också i å rt land . Pa S\·enska Aka
.deil'ien s hög.idsdag 1861 fram"öde Bernhard \ 0,1 Bes1,0,,· 
en a \. \·a rm känsLa buren minncsteckning över \Vad
ström. Akademien hade också låtit prägla sin guldme
dalj Ö\·er denne . På ena sidan ser man \V:s bild, på 
d en andra en sl'a,- med lösta bojor, läsande ur en bok 
vid den uppgående so:·ens strålar. Omskriften, hämtad 
ur O\·idius, lyder: LIBERT.-\S MEl-UTIS EST MlHI 
FACTA T U rS , de t är »Genom din förtjänst bereddes 
mig frihet en _» l\ederst Läses : JURIS HUMANI ARDENS 
DEFENSO R OB. MDCCXCIX - »Brinnande i fö r-
5,-a ret för människorätten dog han 1799». 

F ör att nu åte rg,l till den unge Örebro-juristen, 
är att nämna, att denne å ren I807- r809 förestod Öster 
Nerikes domsaga och att ban vid den märkliga riks
d ag i Örebro [810 . då den franske marskalken Berna
d otte .\-aldes t ill s\·ensk tronföljare, funge rade som kans
lis t i bondeståndet. Efter en t id som v. auditör yid 
Andra gardet. som magistratssekreterare i föde]s·estaden 

SKOHALLEN 

Det 
sats 

som helt ung röjde \V. lyriska anlag, 
har o·ckså ansetts . a tt hans främsta li t terära in
\-ar att han) i yersifierad form för en stön-e svensk 

allmänhet gjorde tillgänglig Molieres Misantropen. som 
.1816 utkom på Lindhs förlag och som till inpå 1850-
talet ,-ar den enda s\-enska ö,-ersättning, som fanns. I 
tids krifter och kalendrar syntes också skaldestycken 
med \ Vadströms signatur ;. T andem >; . 

linder Örebr o~-lr en hade den spiritueHc juri sten-poe
ten den a\- honom högt skattade föm1ånen att få umgås 
i det gästfria och kulturbetonade herdet jället i Kl..lmIa, 
där skalden Frans Michael Franzen under å ren 1812-
j B2 j yar kyr koherde o ch där fle ra a\- hans mest kända 
psalmer ·kommo tilL Till ära för Franzcll på dennes 
-I-6-å rsdag den 9 "iebruari 1818 hade \Yadström_ som \·ar 
en b-ick tillfällighetspoet, skri,-it en sang, som på fö
de:sedagen sjöngs a,- den franz enska familj ens medlem
mar . 

Om redan de t gi \-ande umgänget med »Sclmas skald ,> 
för \\-aclström kändes upplyftande och inspirerande, och 
om han än räknade stunderna m ed Fral1Zen i präst går-

Från och med årsskiftet 1951 öppnas min utförsäljning 
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Frans :\Iieha el Franzen 
17'72-1847 

Efter en målning a ,- J_ G_ Sandberg 1823_ 
Syenska Por trättarkh-et 

dens park som sina högsta, närde han yid denna tid 
en stark och länge känd önskan a t t också få se »den 
store mästa ren», Frithiofs skald och Franzens \"än Esaias 
Tegner, vilkens yittra ära vid denna tid - 1820-talet -
n ådde sin strålan de middagshöjd_ Lyckan fömnnade 
också vVadström att just i Kumla prästgård se sin 
önskedröm uppfylld_ Tegner, som åtminstone tvenne 
gånger ti,digare, 18 12 och 181 5, gästat sin avhållne 
skaldebroder i Kumla, gjorde nämligen såsom nxut
nämnd biskop i \Växiö sti<ft ett förnyat besök hos 
Franzen kort före midsommaren 1824 . Och det är den
na oförgätliga händelse, åsynen den 16 juni 1824 i 
prästgårdsparken j Kumla av »den mäktige blixt-Ijung
ar'n», som \Vadström besjungit i en dikt, intagen j en 
av honom 1833 utgi \-en saml ing små dikter, kallad »Några 
stunder vid L!Jrwl. skaldeförsök av C. G. \V)) . Dikten i 
fråga lyder som följer: 

K [/ j11 L.r:l 

D E l\' 1 6 .J C iV l 1 8 2 4. 

D et yar en junib-äll, sa skön so m X orden 
den ensam har. - En hymn ,'ar heja jorden, 
och himlens d röm i hennes pulsar slog. 
L ångt undan staden och de g ranna kvalmen 
på tm-an satt jag vid d en kända almen 
och - tacksamt rörd - mot sälla minnen log. 

Harmoni:>kt stämd jag hälsade de lunder, 
som ha bevittnat mina högsta stunder 
av hjärtats glädje och av hjärtats tröst. 
D en r,ena ande, s.oIn i Kumi.as dalar -
ur varje löv ett ord om Eden*) talar -
ännu en gång göt oskuld i mitt brö st. 

*) "V. syfta;r här antagligen pa Tranzens dikt ;,Det nya 
Edem;. 

Som insättare l HANDELSBANKEN 
har Ni icke endast Edra pen ninga r förräntade och för

"arade 'i fu llkomlig tr)·gghet. Ni iir ä\"en kund 

Esaias Teg n e r 
17'82-1846 

Efter en teckning av i\Iaria Röhl 1829. 
S\'ensk a Porträttarkh·et. 

Vart lövet! ord! _-\ v sången, vilket under! 
ty han det är, som adlar dessa lunder, 
min känsla säger det, men \-el ej hur. 
Dock, om Orfe at klyftan ga,- ett öra, 
hur djupt bör Selmas** ) sångare ej röra 
en I\edan yäckt och lys5l1ande natur ? 

I yästerns purpur milt sig solen sänkte 
av Fann!Js**) lugna död en bild hon skänkte, 
d å hastigt med en glans, som ej har namn, 
en färgrik Fenix ö"er lunden s,-ingar 
och från dess kronor - Gud - melodiskt k lingar: 
Här vill jag \'ila \-id min älsk:ings famn! 

Så slogo än mig aldrig några ton er. 
Jag skalv. Den rös ten yar från åskans zoner. 
Jag dog av \:ällust; den var ,.;ärlekens. 
Omsider uppgick för min själ en ljusning, 
och aningen mig sade med förtjusning ; 
))Så Frithioh skald o ch ingen annan känns .» 

Och se! Där stod h:lI1 för mi tt sänkta öga 
den mäktige hlixt-Ijungarn i det H öga. 
den rike sonen av • lIkärleken. 
Fylld ay den bön, som jaJgi lust·rer höjde 
att parkens nad ännu min livstråd töjde, 
till dess j.ag sett den store mästaren. 

Det yar en junib-äll, sa skön som .\iorden 
den ensam har. D å sag jag \-ad på jorden 
mer sällan ses än Aloe-blommans skott; 
och aldr;ig glömmer jag den sköna b-ällen, 
och aldri-g glömmer jag de helga ställen, 
där :\Iichael och E -aias gått. 

Som synes , bekänner \Vadström\ i den sjätte \'ersen, 
\'em som för honom \-ar :>den store mästarem), Håller 
man därtill j minnet , att T egners romantiska dikt Axel 
hade ko l1uni t ut två år tidigare, 1822, och förtjusCllt 

(Forts. ä sid. 21 ) 
"*) Selma och Fanny \-oro Franzens sångmör. 

i en sto roank med resurser att på effek
tivasle s,i tt fullgöra ,. a r j e s I a g s 

oankmässigt uppd ra g 

Alla Edra banka:tJärer, i i"cII ""r/al/u so m (/I·.I· C allrlra orter illom eller 

ut om Sr,erigcJ kunna allts([ bCA:r({nu ordas i C({ o e/l SlIllUl1a t'nsliru ( 

SVENSK A HA:'\ DELSB ANKEN 
Fonder: Kr. 2(").000.000 Kontor i Kumla: Köpm angatan 10 

12 



sm tids främste stugbyggare Kumla 

För Kumla Julblad av K. G. Arrbäck 

någon 

pratstund med någon ä ldre kumlabo ger a lltid 

ny aspeh på samhällets utveckling under de 

gångna åren, och behållningen av samtale t är så m ycket 

större om den man för sam talet m ed har gott minne 

för de små men ofta belysande detaljerna, 

Dessa funderingar hade jag anledning göra, när 
jag efter en liten stunds samspråk med fröken Emma 
Gustafsson letade mig ut ur den trevna lilla stugan 
Södra Kungs vägen 22 - den alltså, som ligger så 
väl dold bakom en a v sa mhällets yvigaste och präk
t igaste granar. För att för övrigt börja med granen, 
så är den planterad av frök en Gus tafssons syster och 
har en å lder av 25 å r. Eftersom den tillhör familj e
klenoderna s, a, s" är det naturligt att inte fröken 
Gustafsson, som ä r ensam k varlevande av tio syskon, 
velat göra si'g av med den, fas tän den både skymmer 
en del av ut sikten. och står ungefär just där ingången 
till stugan borde vara, 

Det kan emellertid finnas ännu en anledning till 
att granen får stå, Den påminner den 77-åriga kum
lada men om hennes hem och syskon, eftersom det var 
systern Hi lma, som tre år före sin. död 1927 planterade 
den, Hon var ungefär 4--5 å r, när hon tillsam mans 
med familjen flyttade hit från Viby, Fadern hade varit 
lantbrukare, men det var inga gyllene tider för jordens 
bruka re vid den tiden, och. han föredrog a tt slå sig 
på byggnadsarbete, Timmermannen Viktor Gusta fsson 
torde åtsk illiga äldre kumlabor känna till, och många 
är de små präktiga hus han uppförde i det då sakta 
växande samhället, D ebut g joTde han med sitt eget 
hem, och i det samma nhanget är det bäst att låta 
fröken Gustafsson sjäh' berätta om området kring 
»landsvägen», 

- Här var skog överallt, berättar hon, När mi.n 
far flyttade hit och började bygga sit t hus mitt inne 
i skogen, frågade honom skollärare Dreborg, som då 
skötte undervisningen i Kumla, vad han egentligen 
tänkte på som byggde mitt i skogen, Jag vill ha lugn 
omkring mig, svarade min far, och stället skall OCkS;'l 

het il Lugnet. Det heter det f, ö, a lltjämt , 

\'årt ställe låg så lunda riitt en~amt h;[r mi;tt i ko
gen, som st räckte sig ända Ulllgt bon mot Sijd ra Mos, 
Far kallades därför också oft a »Gustafsson på skogen», 
Där Kumlasjön nu ligger I'ar det sop hög .. och så minns 
jag att vi barn ofta brukade g-tl till en li ten källa, 
som fanns i sI uttningcll och som I' i mest kallade :: Mam
mas käll a », Dä r fanns ett utmiirkt mjukt fint "atten, 
och mamma brukade ofta tl'älta där, A,llnars I',H de t 
ont om vat ten i Kumla pil den ticIen, Vårt dri ckSI'<.ttten 
fick vi hämta i en brunn hos »Karl ]ansa Johan», som 
hade ett ställe i närheten al' nUI'arandc kommin ister
gården, Senare gräl'des det dock br unn på närmare 
håll, och för några år sedan drog frökcn Gustafsson 
in \'atten i huset för att slippa gtl u t ocb hämta "id 
gårdspum PCll, 

Lugn et tillkom T 885 och efter ue ll tidpunkten bör
jade flera köpa tomter i skogen och bygga sina st ugor. 
_ uvaran de Kungsl'ägen gälldc prt den tiden som »lands
vägcl1>l, och jag minns särskil t att elen låg högt och 
I'ar mycket smal. Senare ha r den bredd~ll s med påföljd 
att I' i en gång fick släppa till cn meter a l' l'iiI tomt 
och senare ytterligare fyra meter. 

Mera 0111 det gamla KUl111 a ba.r de ll (naltligt I'itala 
77-a nnge.n a t t berätta , Och mcdan hon pratar om 
sina kumlaminnen och en del personliga min ne ll , rör 
ho n sig lätt som en fli cka öI'c r goll'et och hämtar 
fram ett fo tog ra fi här och ett där , syst ramas, moderns 
ellcr dc fru ar hon varit i tjänst hos, 

Lilla mejeriet , som var den tidens mjölkförsäljnings
ställe i Kumla , låg vid Hagendals vägen, där Lummers 
atclje nu finns, och eftersom ingen bebyggelse fanns 
utmed H agen dalsl'ägen kundc I'i springa rätt öI'er tom-

NYVELIUS 
r---c= Linoleummattor - Fernissa - Tapeter - Sj ukvårds - och =r-' 

Förbandsartiklar 

13 



LCG"ET, s- KU\"GSVAGE!\ 22 

terna, när l-i skulle hämta mjölk_ Fyra affärer minns 
jag: Fosselius, där far hade sina affärer och där man 
fick hjälp me-d allt möjligt, där man också fi ck hämta 
posten, samt Johan A_nderssons, Ekmans och Hall
qvists_ Någon nämm-ärd bebyggelse fanns inte heller 
kring stationen men kom till undan för undan_ Däre
mot vet jag att flera bondgårdar ingick i bygdebilden, 
I-ästerut l-ar de t framföra llt Fyls ta , \ -ia och Sickelsta_ 

Fröken Gustafsson gick som den t idens kumlabarn 
i skola i nU\-arande församlingssalen_ Det vill säga, 
där fanns storskoian och där unden-isade lärare Dre
borg_ Han hade inte mindre än 100 ungar att under
Yisa, vilket inte alltid var så lätt _ Samtidigt l-ar han 
sånglärare , och jag vet att han på stod a t jag hade 
sångröst, något som jag själv aldrig trott -på, säger 
fröken GustafssoJl ansp råkslöst _ Dreborg var för resten 
mycket omtyckt och en god lärare _ Småskolan fanns 
då i en byggnad, som låg där nuvarande Kyrkskolan 
är uppförd_ och där sl-arade en lärarinna för under
visningen_ För prosten Falk gick jag i konfirmations
skola, men skolan slutade jag redan efter 3 :e klass, 
trots att det fanns en -+ :e_ Detta berodde på att vi 
mycket tidigt fick börja 1jälpa till hemma och på 
olika sätt göra skäl för oss- En familj på fem pojkar 
och fem flickor hade inget överflöd al- medel. 

Tidigt fick jag också intresse för sömnad, bl. a_ 
genom den handarbetsskola som grevinnan Lewenhaupt 
på Säbylund höll för eleverna_ Vi fick alltså sy åt 
henne, och när å ret var slut bjöd hon syskolall på 
fest pit Säbylund_ Sjäh- fi ck jag tYI-ärr inte vara med, 
men det gladde mig mycket att efteråt höra att g re
vinnan frågat efte r »den fli ckan som sytt ett örngott»_ 
Det var ett gott betyg, tycker fröken Gustafsson, som 
också berättar om, med I-ilken förtjusnin g kumlabar
nen tittade på »Grevinnan från Säbylund», när hon 
ofta kom ridande fram till »station», som var den yan
liga benämningen på samhället på den tiden_ 

Yxhu ltsbanans tillkol11st var en stor händelse j den 
ticlensKun ' J _ De n sa mmanföll med fröken Custafssons 
flickst<:lcliul11_ :->ch lv'- : minn s därför my,-kct I-äl när 
kalk och sten irj -; Yxllu lt forslades i h;istl-agnar till 
»statioJ1»)_ Hon minns också skomakarna_ som satt litet 
I-arstans j de befintliga stugorna och sjöng och )~ skrck» 

under a rbetet efter den t idens sed_ \ -i ss t dra ck de 
en hel del ibland, men l-i fl ickor l-ar aldrig r~1dda för 
dem , och jag tror a ldrig de · ofredade bygdens flickor. 
Sjäh- ha r jag I-arit godtemplare hela livct. och jag 
minns att innan Ordenshuse t Nat anael tillkom \'ar det 
I-an:igt med samlingar i hemmen _ Jag fick då följa 
med när någon al- mina bröder kunde följa mig_ Dis,i
plinen hemma l-ar nämligen st räng, och det har jag 
också hirt mig sätta I-ärde pa - disciplin en li kal-äl 
som arbet et _ 

» ~i skall I-äl l-a ra . S,t folk ka n ha er ), l-a r mammas 
stående regel. Yi fi, k ocks;t I;ira oss sparsamhet , och 
ja" kommer särskilt ildg hur den ridens allr i allo i 
l"::umla . Lars Pärsson i Blacksta, el] gå ng sade till 
oss fli ckor: N i är I-äl sparsamma. sil lli kan ha en 
- la n t när der behiil-s_ \ -CIl1 lär llU för tiden barnen 
sparsamhet, ti:lägger fröken Gustafsson, som tydligen 
inte tycker at t dagens sparpropaga nda gcr de resulrat 
man kunde I-änta_ 

Discip lin , arbete- och sp;lr:;amhet \"U allts;i melo
dien i det gu tafssonska hemmet »p;[ skogen», och 
i I-arje fall näst yngsta dottern tycks inte ha tagit 
skada där,lI- _ BOll har a ldrig i sit t hl- \'arit sjuk. o,h 
att hon ännu 77-arig kottar snö utanför stugan och 
hugger sin l-cd är bel-is sa gott som Jlågot på en 
mer än I- a n:igt tillt agen fris khet och kraft_ 

Frestande skulle det l-ara att återberätta något av 
det fröken Gustafsson har att förtälja om sina tjänster 
åt en rad förnämliga fam iljer. men eftersom hon mitt 

. Gl-S TAFSSO\" P_i SI,O'd' " 

under sitt leende be
rättande hoppas a tt 
) inte allt det där kom
mer i Julbladet ) , så 
skall jag nöja mig med 
att berätta att hon 
som 16- 1,-?!ring först 
kom ut i tjänst hos 
en familj i Stockholm_ 
Det l-ar den kände 
ståthållaren Victor An
carkro'l1a och hans ma
ka Ebba_ som d å tog 
hcnne till ) passo-pp åt 
frum)_ Sedan flyttade 
h011 till Strassburg som 
tjänsteande hos furst 
\'0'11 "Vedel - det var 
unde r första världskri
get - och efter fur 
stens död följde hon 
furstinnan WedeJ till 
S\'erige och Stora 

BILAR BILRINGA R TRAKTOI\RING_~R H.Ä.STVAGNS

OCH OLJOR RI GAR GUMMIREPAI\ATJO_ ER BENSl 

T E L E F O N 70350, 711.')5 
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· ." c. V. ZARELI U S 
En av stationssamhällets första hantverkare 

Av Nils Helander 

C. Y. Z.\HELIUS 
l S38- 1 !)2~ 

För et t trettio·ta l a r sedan var det i Kumla inte 

ovanligt a t man såg en lång och spänstig 8o-åring 

på motions"alldringi i det lilla municipalsamh ället . H ans 
nanm ,'ar C a r l V i c t o r Z a r e l i u s, 

Z . " ar född i H allsberg 1838 . I unga å r lärde han 
måleriyrket och som lärling kondi tionerade han bl. a 
i Stockholm. Där sökte och erhöll han 1861 gesällbrev. 
Detta hade följande innehåll : 

;, Kongi : l\Iajt5 a" SVERIGE och NORRIGE Wår 
Allernådigste Konungs och Herres Tro pligigste Under
såtare, Ordfö rande, "ice Ordförande och Fullmäktige 
i Stoc kholms Stads H .-\.NDTWERKS·FÖRENING, gö
re veterligt : 

Hos Fullmäktige har Lärlingen å i\Iåleriyrket Carl 
Victor Gustafsson Sarelius anhållit att ,'arda till GesäJ 
antagen: Och alldenstund Fullmäktige utaf de af be
mälde Lärling före tedde betyg inhämtat att han upp 
nått fö reskrifven ålder, vunnit nÖj.aktig färdighet och 
kunskap i ofvannämnda yrke, samt ordentligen begått 
Herran s Heliga Nattvard och eger god frejd; förden
skull och 1 förmågo af -1- Art. 33 § i Kong!. Fabriks
och HandtH;rk s-Ordningen den 22 December r846 pröf
va Fullmäktige skäiigt härigenom förklara Lärlingen 
Carl Viktor Sarelius fö r Gesäll i merberörde vrke. 
Till be,i s hvarom detta Gesällbref meddelas. sioCJ~ 
holm den 25 Oerober 186r. 

P å Handtverks-Föreningens \Vägnar 
P. B. I3erjelgren 

ord fö rand e» 

Sundby. Eft er tjänsten där kom hon till genera lskan 
Björnst icrna och eft er at t sa i 30 år ha haft arbete 
inom samm a släkt kom hon å ret 1941 till det Kumla, 
som hOIl säger sig ha längtat efter och tänkt på var 
hon än ,'a rit. Ti llsammans med tre systra r över tog 
hon hemmet "id Kungs"ägen och tog dä r hand om 
m odern samt ordnade ti:l ett »ålderdomshem», som de 
fyra ogifta systrarna skulle dela , Ingen a v systrarna 
är dock längre i ]i "et - d en yngsta dog 1939 - och 
så le,'er nu fröken Emma Gustafsson ensam i d et gamla 
förä ldrahemmet Lugnet. där hon ordnat det så prydligt 
och tre ,-:igt för sig och där en mängd \'ackra saker 
påminner henne om et t "erksamt och intressant !i" . 

Vad som m est torde fö rdi.na en nutida hant"erkare 
är nog uppgiften om att sökande n »orden tligen begått 
H errans Heliga [ att,·ard». 

Någon mångårig stockholmare blev emell ert id inte 
Zar lius. Ar 1865 ä r han åter närking med Ra la, l--Ialls
bcrg; som mantalsskrin lingsplats . Han var nu egen 
mästare o·ch anlitades vid de olika gårdarna i bygden. 
Undcr nöd å ren 1867- 1868 var a rbetstillgången mycket 
ringa . Ingen hade råd att anlita vare sig målare eller 
någon a nnan hantverkare, hur behövligt det än kunde 
vara. När rågen kostade 30 kronor tunnan, först ;"tr ma n 
att de många m edellösa hade det m yckel svårt. 

Kumla skulle dock bli den plats där Zarelius u t
förde sit t huvudsa kliga livsverk. Uppbrottet från Rala 
skedde år 1876 med Kumla by som etappIals lill sta
tionssamhället. Bebyggelsen " id Kumla station var ä\1l1U 
av ganska ri nga omfat tning och de höga furorna domi
nera de sll\·eränt. l åg ra år efter ankomst cn t ill K umla 
by fön'ä n 'ade Z . ett o·m.rådc öster om bangården och 
uppförde där en "illa oc h flyttade med famil jen dit. 

Utom bostad ha de han inrett en li ten verkstad i 
fastigheten . Något mera omfattande verkstadsarbete "ar 
det a ldrig fr åga om, dock fö rekom målning a,' enklare 
möbLer. Det dröjde inte så länge för rän Zarelius fick 
så mycket att göra , a tt han m åste anstä lla både' en 
och två gesäller och tidvis även en lärling. F.amiljen 
bestod bl. a . a v tre söner och alla dessa lärde sig må
I,eriyrket och bistod fadern, så at t lejd hjälp så sl11.å
ningom bk,' obehövlig . l börja n av 1890-ta let emigre
rade emel lertid t vå al' sönerna till .-\mcrika. Till den 
tredje SOllen. H eribert, överlämnades m å lerirörelsen å r 
1898 . DC'Ill1'e startade samma år Kumla första möbel
affär , ,·iLken alltsedan d ri I·i ts under samma firma . 

C. \ -. Zarel ius "ilade efter ö"erlå tc! sen ingalunda 
på sina lagTar. H an hade ett gott namn som skick lig 
yrkesman och många a" hans forna kunder. inte minst 
ute i byarna, ville ä"en i fortsättningen betFinas av 
den spänst ige hant,·erkaren. 

När logen Natanael 188 1 bildades, bl e,· Zarclius en 
av dess första medl·emmar. I logen liksom: i dess bygg
nadsförening val:des han t ill kassafön'al tare , ett uppdrag 
som hall med goda vitso rd fön'altade un der en lång 
följd a v å r. Sitt ordenslöfte aktade han högl och hans 
stora nykterhetsin u esse bibehöi! han lil l si n död. Några 
andra föreningar tillhörde han inte, men hade stor läs
lust och st udera de flitigt böcker och tidningar. Han 
ade d 192.j. i 86-år sål de rn. Makan. so m ble,' 9-1- å r gam
mal, ö"erle"de honom i t io år. 

AI0BL~~ av välkän t fab rikat 

M J U K A MATTOR 

Billigt och smakfullt 

goda k\"alitee r 

m. ID. 

HERIBERT Z ARELiUS 
Tele fon 10064 
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Smör handlaren: 

Min hä.,l e Her r S:,omakare l 

SOlll j ag Illig tr,nke ,' bortbege 

Till 5lo("kholl11 S" SO I11 resande 

Uti ea yi k ii.~ l '-trende 

01"11 j ag h~r klen t p,i föHernc 

Ty slövla rna ii' s,öll<lri gc 

Och a lld eles odllg ligc 

Så kllnde j ag kanske få be 

Om ej fö r tr,i gel arbelc 

Upplager he r rll "id li"l s larlle 

Om ell Ila I' StÖI'lO I'S göl'llnd c 

TiLl försla jlllhelgdaga r.IIC 

I krnfl IIl a f dell rCIHll11n)e 

Som herrll haft ()ln si ll ,Ii'helc 

.J ag lil ar pu ,lIt ,löl'!'lrnc 

Bli slHrl,l 01"1) ,·a ekcr l sÖ'l11l11ade 

Att styrka och schullglilil.c 

M;"l blil'a osk iljakti gc 

följd IIla v liklornal'l1c 

Som mycl;el. p]{lgU fölle rlIc 

.Jag önskar ock all stövlal'llc 

~I " gö ras rikligt )'y mligc 
TiH formell m y("kcl lrlll,higc 

Och inga1lln<la spehigc 

LJrrl"sk st å' ve l beställning 

För 90 år sen eller mera, innan jäktet 'var uppfunnet , sände 
en poe tisk smörhandlare till en skomakare, som befanns även 
han vara poet, en rimmad beställning på ett par vackra, starka, 
rymliga och trubbiga stövlar med klackjärn och skoskyddare, att 
med hänsyn till en julresa till Stockholm 'levereras kL 3 på »Tome 
dag». Den tacksamme, närige, skicklige och ordhållrige skomaka
ren svarade på vers, att så sant han vore en syndare och sylen 
hans trotjänare skulle »stövlorne» bli till belåtenhet och levereras 
på det bestämda klockslaget. 

(Verserna ur Nerikes Allehanda 22 dec. 1860. ) 

Bilden : Skomakaren. Träsnitt ur Joet Ammans: 
Stånd och hantverk 1568. 

Saml l; !-a('k j iirn lllHler klackal'llc 

Och slift iuunder SLLlol'llc 

.-\tt de bli l;onsel'l·e rade 

Och öllska r ja.g dem färdige 

Till TOllle* d ~g och ldockan t rc 

Men 10l'ar herl'll mi g ej all de 

YiU korell bli"a uppfyllde 

Sii n·ödgas jag ål mig utse 

E.n a 1l>n>l1l sko a rheta')'e 

.Jag ,·änlar svar med s n~raslc 

.J ag kaUar Jni g fÖll' Flygare 

Och tilelll iiI' Smö'rhandlare. 

*) TOl11 e dag = Tomasl11[ls,~odagejJ, 

den 2l dcccmher. 

Sl,·omal .. arens svar: 

Min gode Herr Smörlwnt1].a rc. 

Föl' ett så storl förtroendc 

Som sä lles lill. mill arbete 
Yid liisten och dd sylaJ'nc 

A,"lägger j ng tacksägelse . 
Vad angår ordningsfrågornc 

Sii \'ill jag den upplysning ge 

Att kort för julhögliderne 

.~r arbelet \' iss t tryckande 

Och myckel öl"erhängande. 

~Ien, som jag få tt i min ide 

-,\tt in gen, av förtjänslerne 

Bö.r slf'l)pas nlu)' händerne 

T y del iiI' golt all kn.nderne 

Uli de sVlu'a lideme 

E j fö l' mi g gi't förLo ra de 

Sa är del ej av nöderne 

Att herrn f·ö·rlro)· sill arbele 

Till nagon ~n'n skomakare 

Som kanske iiI' en fnskat·e 

Och möjl.igtl'is en ljuga re. 

Ty j ag kan rikligt Löfte ge 

Sii sant Jag är en syndare 

Och sylen min t roljiinarc 

.. \tt de heställde stödarne 

Vad angår styrka, proprete* 

S.ka bli till herr ns fömöjelse 

Och till min Herre skickade 

Precis på sJaget klockan tre 

Jag är och blir Herrns tj än'<lre 

Till profession Skomakare. 

*) P.roprete snygghet, ol11\'årdned. 

De högst taxerade l Kumla. för f y rtiofem ar sedan 
i11l1nicipaJsamhr'illet: 

Stins G. Blomen 
Kam rer E. Samzelius 
Skoh andJ. L. J . Pettersson 
Skohandl. A. G. Andersson 
HandJ . C. A. FosseLius 
Hotell vänd J . E . Karlzen 
SkohandJ . F. A. Carhsul1 
Skohan<ll. Lasse Buren 
Grosshandl. P . .J. Carlsson 
Grosshilndl. C. A. Carlsson 

3.700 
2.400 
2.500 
4.300 
-1.600 
2.000 
2.400 
7AOO 

30.000 
17.000 

Konjunkturerna växla! 

Bokh. G. R. Skyberg 
Dokt. E. A. Vesterblad 

Socknen: 
F. nämndeman P. E. Erikswn ....... . 
Handelsresande C. F . Almström .. ' ... " 
L antbr. Aug. Hallnnen 
SkohandJ. C. G. Ström 
Förråds.f-örvalt. C. A. Lundh 
Ornaments]mgg. C. A. Englund .. 
Pastor Joh. Falk ... 
Länsman A. Welin 

2.500 
2.000 

2.200 
5.:;:00 
3.300 
5.600 
2.400 
2.900 
3.000 
3.20U 

Ky rko \·ärd Lars Andersson 
Organist Ad. .-\ndren 
F. nämndeman A. Jonsson 
Nämndeman E. A. Jonasson ....... . 
Lantbr. G. R Jonasson ...... ..... ..... .. .. 
PI'os! en A. P. Falk ..... .... ...... .. .. .. 
Nämndem. A. G. Andersson 
Gl'el"e E . Lewenhaupt 
Fön·alt. E. Mannerfelt ...... 
Kommin ister E. A. Pettersson 
Yxhults S!enh . A.-R 

4.000 
2.200 
5.500 
2.000 
2.400 
7.700 
3.300 

40.500 
4.300 
2.300 

1.5.500 

Se t ill att tör~äkriruJ~..,kyddet är betryggande ! 
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Lägg själv grunden 
till en tryggad ålderdom 

genom en pensions

eller liv försäkring 

RING Upp A llmänIla Liv-Odens 
repL i Kumla och begär offert! 

GC'lTAF H AUSJO (el. 70390 '-", HERBERT IVJDE.:\~ (el. 704 85 
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INNAN TRAKIGHETEN VAR 

UPPFUNNEN I KUMLA 

C \RL OHLI:\ 

D et är allt id med ett I·isst vemod en gammal Kum

labo i fö rsking ri ngen läser ett nyt t nummer a l' Jul

bladet. Det är sa många gamla, halvt förgätna gestal
ter. a många gam!a minnen, som träda fram för ens 
inre. Och ofta <Tå då tankarna tillbaka till ens egen 
barndoms Kumla, ett hall'sekel och mera ti llbaka i 
tiden. Osökt kommer man då a tt göra jämförelser 
mellan de möjligheter till nöjen och förströelser vi, som 
då I'ä"te upp hade, och I'ad som nu stå r ungdomen 
till buds. 

D et I'ar sanner:igen inte mycket fö r oss pojkar 
att I'älja på sommaren 1896, min första i Kumla. Vi 
hade flyttat in från Hallsberg på vintern, Od1 den sista 
egen tliga lediga , innan arbetet för bröde t började litet 
mera på alh·ar. Ingen bio fanns då, sporten låg äIU1U 
i sin linda och fotbolle n hade ä nnu inte hun.nit till 
Kumla. 

Ett pa r stående nöjen den sommaren kommer jag 
dock ihåg. D et ena I'ar »slå trissa», det andra »s tall
baggen ». 

D et fö rs ta sysslade vi mest med om såndagsaft
narn a nere på ." ngal'ägen, I'ägen mellan nuvarande Kum
lasjön och Södra Mos och som då gick i tjocka skogen. 
I den leken deltog ibland både gamla Od1 unga. Vi I'ar 
två lag med 30- 40 meters mellanrum, de största och 
starkaste längst fram med störar och vi pojkar med 
tallruskor bakom. En a lage t kastade trissan Od1 det 
gällde nu för motlaget at t stanna eller ändå hellre att 
slå den tillbaka. Lyckades inte det, var det vi pojkar 
med ruskorna där bakom, som skulle ta död på den, 
så att den inte fo rtsatte, ty där den stannade måste 
laget ställa upp. när den kas tades tillbaka. Ja, så 

Vår 

N ågra barndomsminnen al' Ca r I O h I i n. Eskilstu na 

böljade ,kampen fram och tillbaka genom skogen och 
slutade ' ofta inte förrän sena kvällen . 

\ ' i hurra de inte för I'arandra, när I·i slulade. Askå
darläktare, inträdesa\'gifter , seriemaskineri, »Ut med 
domarn !», .sportreferat, »Han gjorde inget misstag», idrot
tens S\'ans, allt det där var inte uppfunnet än. Möjli
gen skulle det sista ha kunnat tillämpas på oss pojkar 
med ruskorna, fast i annan bemärkelse än den nutida. 

Ja, det var en bra och rolig sport, enkel och 
billig. 

Leken med stallbaggen höll vi, eh'a-to lvårspo jkar 
och småglina på med om vardagarna. Törs jag nämna 
några namn på dem som var med? Det var Hugo Jo
hansson, Knut Palmgren och Elis Johansson, Paul Frans
son och Herman Öhlin närmast mig. Lite längre bort 
bodde Ejnar Dahlen, Da\'id och Isidor Borelius, Gun
nar TI'etström och Elis Larsson. Det var ungefär hela 
»bestånde t» jämnåriga i samhället på den tiden . 

\' ar vi nu t illräckligt många en dag, bar \'i ofta 
i I'äg till åkare Brodell i. SI'ea oc.h bad, att han skulle 
släppa ut baggen ett tag . Det lyckades också ibland, 
fast inte alltid . 

Kom nu baggen ut , så stod han först en st und och 
kisade mot dagsljuset , allt under det I,i förstås va,r 
de såtaste vänner med honom a llihop. Men det var 
ju inte det, som var meningen med det hela. Baktanken 
,'ar att så snart som möjligt få upp »baggahumöret» 
några grader, oc.h så börja de den ene efter den andre 
att reta honom på olika sätt. E n stund höll han god 
mi.n, men så tyckte han väl, att det började bli fö r 
mycket, och det hördes ett litel darrrande mummel 
djupt inne i näsan. Rätt vad det ,'a r fnyst e han till 
och slängde till så lustigt med hUl'Udet, och nu I'ar 
det 'slut med \'änska pen frå n hans sida. D et bar iväg 
efter 'den. som han utse tt till syndabock, och då var 
det 'bara att knata undan a ll t I'ad tygen höll , för det 
var hårda törnar baggen gav, om han kom å t förstås . 
TYI'ärr fö r honom var det inte ofta ban fick in någon 
,träff», allt id \'ar det någon trädstam i I·ägen. P å den 
tiden fanns in te den vackra trädgården, utan skogen 
gick ända fram till nästa gata. . . 

Emellert id \'ar det roligare a tt få hOl1om på andra 
sidan SI'ea till de båda höga trappo rna, och där på
gick sen leken . Det gick rätt så fort för baggen att 

Herrekiperingsavdelning erbjuder Eder det stö r ·ta urval av trevliga, 

praktiska, alltid "älkomna JULKLAPPAR 

B e 71 g- t s o 7l S H e r r k o 1'2 _I'e k t i o 7l 
TELEFO 70182 
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Kumlaiter på Svennevadsutfly kt j 91.') 

F r å n v ä n s t e r: Rut Persson, Enen Björn, Elsa Johansson, Lot ten Andersson, Oskar Akerblom, 

Gustaf Olsson, Gunnar Pettersson, S\-ea Nilsson, Carl Nilsson , G _ A _ Persson, Gunnar T\-etström, 

Ingeborg Larsson, E~in Persson, Signe Boström, Carl Johansson _ Herbert '\"iden, Zandra Persson, 

Lisa Boström, Lars Eriksson, Jo h _ Wiberg, Hedvig Björn, Joha nnes Andersson_ 

komma uppför, så då fick man just som ha litet bråttom 
och så slänga sig över räckct däruppe och hänga :g 
utanför, shida man inte hann fram ti ll utförstrappan, 
för utför gick det eget nog lilngsammare för honom_ 
Men trappan \-ar väl i brantastc laget, så att i full 
fart hadc han säkert tagit överbalansen _ Han tog den 
alltid litc p~ tvären, och da \-ille gärna bab-agnen 
komma förc, så att han maslc bromsa ytterligare_ Ofta 
vände han då om, för han lri\-dcs visst bäst uppe pol 
höjderna, och den som då var kvar i säkerhet därncre, 
skändade honom av hjärtans lust för hans feghet_ 

Man kanskc pustade ut eller också hade man turen 
att kunna få håna någon tjej - \-ilket uttryck! Tänk 
om \-j haft det! Men det \-ar inte uppfunnet p:'t den 
tiden - som tittade u t nånstans_ Dom tordes ju inte 
sticka ut näsan, då baggen syntcs _ ~ä, det här \-ar cn 
lek för pojkar det_ Och sa stod man där ka\-at med 
händerna j byxiickorna ifall man hadc några och spot
tade föraktfullt långt u t i \-ärldsrymden_ Men under 
det man stod och bröstadc sig, hade man kanske gjort 
sig för säker. Plötsligt kundc man ha baggen alldeles 
inpå sig, och då vart dct av kaxen en räcd hare mcd 
så långa bakben som möj ligt , för nu hade man Den 
Stora Fasan mcd de gulrandiga ögonen j hälarna_ pp
för trappan som en pil och ö\-er räcket. Sch! Det 

för S pecerie r - K onserver - Del ikatesser - Frukter - Ka ffe m _ m_ 

gick, mcn i farten dråsade man k anske i backen_ 
Konstigt att man intc bröt armar och ben av sig, för 
det är ju i a.lla fall en \-iss höjd ditr. Men si ungar. _ _ 

\'i hade ocks;"l. cn annan :ämplig lckplats_ och om 
\ i inte hade hillit pI i t~a!)porna sa länge, att baggen 
motadcs in j stallet igen_ Srl ba;- den \,jlda jakten 
idg melians Frans Karls50 !l5 _ Rubes och \lorclls krus
bärsbuskar och \-edboknutar upp till cn \-äldig stock
hög i backcn m itt för- .:\atanacI. A_\- dcn stockhögen 
byggdcs dct året det första huse t där uppe a\- Rahlen 
den äldre _ 

Här pågick leken i timtal. Baggen tyckte om att 
klättra på stockarna, och fraga är \-äl. (lm inte han 
tri\-dc lika bra med leken som yi_ 

Ja - nöjen i nutida bemärkelse hade \-j pojkar inga_ 
Men hade \-i då långsamt och tråkigt o Aldrig på tiden, 
det hade \,j inte tid till. Tråkigheten på landsbygden, 
den - ja den yar för dr del inte uppfunnen än_ 

Observera! 

Eflerlryd; ay artiklar i Kllmla Julblad får ej ske 
utan llLgiYaren medgi\-ande_ 

är alltjämt 1. W. JOHANSON & C:o, KUMLA 
Tel. 70098, 70344, FILIALEN 70068 
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rA KIIMLA\MA\LMEN 

~l.-\TJ-I[LDA JOJ-I .-\ :\SSO:\ 

1859- 1924 

F ör sextio å r sedan, således före cyklarnas och 

skolskjutsarnas tid, \'ar det \'an ligt på landsbygden 
att skolbarnen sjäh'a fick städa skolsalen. Två och två 
skulle dc turas om att efter skolans slut stanna b 'ar 
för detta arbete, som var hade ansträngande och ohäl
sosamt. F ör barn, som därtill hade lång skoh'äg -
kanske en halv mil att gå - på under yintern ibland 
igensnöade, ibland slaskiga \'ägar, ble\' arbetsdagen oför
svarligt lång. Men det var inte så många som tänkte 
därpå . Under min skoltid hade dock );farbröderna» i 
skolrådet tänkt så mycket på oss barn, att de lejt bort 
sko!städningen, Vanligen anförtroddes arbetet åt något 
äldre fruntimmer i skolans närhet mot en ersättning, 
som tro'igen inte ö\'ersteg 25 kronor för termin . 

I Kyrkskolan - nU\'arande församlingssalen - som 
har en yta a\' c:a r 00 kl 'I11 ., verk-tälldes städningen 
under manga ar a\' en beklagans\'ärd krympling, l\1athil
da Johansson, I'anl igen kallad »Halta Tilda». Hon yar 
inte bara halt utan också puckelryggig och kunde ej 
räta ut det ena bene t . Niir hon stod. stödd e hon ena 
handen pä dettas knä. G:lngen I'ar tung och guppanc!e, 
och hon kändes därför igen pa långt håll. HU\'lldet \'a r 
stort och hon hade en skarp profil och ett par intel
ligenta ögon . 

Tilda bodde i en ~il1nl1 kvarstående lit en stuga pa 
Kumlamalmen . \ 'Ld folksamlingar i eUtel' i närh et en al' 

kyrkan. särskilt \·id begral'ningar, syntes T ilda alltid 
i första ledet al' askådarna. Li ten som hon yar, behöI'de 
hon en s~ldan plats för att se något. Hennes ]i\' gal' ej 

, heller s,l mycket al' on1l'~lxl ing och hon tog därför. i 

.Sllndberg-.s A te(/i 
f:ÖP. JJA.'\'GATA.'" 

En tidsbild f rån i88D-90-talens Kumla 

Av Anna Persson, Odensbacken 

mån som hennes tid medgav, väl \'ara på vad som i 
den \'ägen bjöds. 

Det är för mig ännu en g;lta, hur Tilela orkade städa 
den stora skolsalen, där oftast över 100 barn voro sam
ladc, Vi barn sågo emellertid inga brister i hennes 
arbete, Vatten och ved bars in av de större pojkarna 
under magister Dreborgs st ränga ö\'erinseende, Vår mat
säck fick vi äta i skolsalen, men vi hade så pass stor 
respekt för Ti lda, att vi inte 1·~l.gade skräpa ner allt 
för mycket. 

Goh'ct i skolsa len skurades, om jag minnes rätt, 
endast till varje· examen, höst och d r. Vi läste halv
ars\'is, \'arför det b lev två avslutningar om å ret. Och 
då \·i på examensdagen fink lädda och med försiktiga 
och högtidliga steg gick över det med friskt etuis 
beströdda goll'et , kände vi oss helt visst lika stolta över 
\'år skola som nutidens barn över sina moderna skol
palats . 

När hösten kom, och inn anfönstren skulle sättas in, 
kände \'år beundran för Ti :cla inga gränser. Först plocka
de hon mossa att lägga mellan fönstren, ett par dagars 
arbete hara det. Så kom den mödosamma tvättningen, 
Och hur hon b ;) r sig åt, när hon till slut satte in salens 
1011' stora och tunga fönste r , förstax jag ej. Fönster
re111 so r ha dc hon inte råd at t köpa. Dem klippte hon 
s)ill' al' marginalen på de t idninga r, lwn möjligen kunde 
komma Öl er. Räckte dessa int e ti :l, fick klippta remsor 
a\' tapeter duga. Då fönsterinsätlningcn var färdig, 
brukadc I i fli ckor pa midelag'S"asten g'l runt i salen och 
se P:l elcn \'ackra mos-an mella n fönstren och tapet
mönstren på remsorna. 

,'a d ]c\'de Tilda a\'? Ja. inte \'ar det av inkomsten 
från skol städningen, dct fö rstar jag nu. Men möjligen 
a \. de fosterbarn hon tog emot. Samtidigt hade hon 
l \ 'å pojkar och tre täm: igeil jämnåriga flickor, mina 
skolkamrater : Selma, .-\lma och De tty . Dcssa fick hjäl
pa till med skolstädningcn. men hann nätt och jämt 
sluta skolan förrän de gav sig ut i fön'än·sarbcte . Betty 
cmigrerade till ,-\merika och lär liksom Selma vara 
död. Alma kom snart tillbaka till Kumla , oförmögen ' 
till arbete gcnom reumatism hamnade hon på fattig
stugan och dog där efter ett langt lidande. Dcn ene a\' 
pojkarna är en väl känd murare i Kumla. Han 101'ordar 
fo stermodern s behandli ,lg a l' sina skyddslingar. 

Känt är. att Tilda ofta höll till p[\ kvr].:og,lrdcll, 

& r o to lnOL({aS z'rl 
TELFJO.\' ; ()O ,-S 

HO\'FOTOG HA r' 

Framkallning Kopiering Förstoring A LBU~ ] 
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Var är o'årel ITlotlven hän1tacl "J b 

Deltag i Kumla Jlllblad~ nya, trevlig-a orientering·stärling·! 

Låt oss presentera för Ku mla Julb lads läsare några 
mycket a lldagliga bilder frå n Kumla stads centrala re 
delar. Att de är tagna i dc centra lare delarna bör 
kanske utsägas med hänsyn till att Jul b ladets redak
tion härme d utlyser en pristävlan med dem . Bilderna 
är inte valda med någon särskild omsorg, m er än att 
de uteslutande föreställer gårdsinteriörer. Därigenom 
kan de kanske förvilla en och annan, men det är i 
så fall bara m eningen. En pristävlan får inte vara 
alltför lä t t. 

För Jul b la -d et s läsare gäller d et emeller tid endast 
att försöka lokalisera bilderna. På det försöket lä r ni 
inte endast kä nna »baksidan» av staden, utan ni har 
också a lla förutsättningar till en li ten först ärkning av 

H on hade nämligen åtagi t sig skötseln aven del gra
var och skaffade sig härigenom ett tillskott till sin magra 
inkomst . Några å r före sin bortgång uträ ttade hon yissa 
hu shållsgöromål hos kamor H all i Kumla. 

Ti1das fa r ,·ar på sin tid statdräng hos länsman 

ka sall . Redakt io·nen utfäster lläm:igen tre pri er. som 
skall fördelas bland dc förs t öppnade rätta lösn ingarna. 
Prisen är: I:a pr is 15 kr, 2:a pris 10 kr, 3:e pris 5 kr. 

När ni a lltså kommi t till klarhet om ,·ar biJderna 
är tagna, sänder ni alltså in en förteclning, n umrerad 
med nr l på bilden överst till vänster, nr 2 pr. b ilden 
därbredyid o . s. v. till bild nr 6. som alltså sit ter 
längst ned till höger , jämte ga tuadre-s och husnummer 
på den fast ighet dit bilderna hör. Ert eget namn 
jämte adress bör g ivetvis också finnas m ed nilgonstans, 
ty lyckan kan ju vara Er beYågen . 

Välkommen med er lösn ing t ill fotoorienteringen 
och märk kuver tet med ordet )) Gå rdsmot i\")), Ku mla 
Julblad, fack 95, Kumla . 

Conrad Adlers och hade sin bo tad i en stuga på läns
mansgårde n . I den stugan föddes Tilda 1859. Efter fa
derns död flytta de Tilda me d modern till Kumlama1-
men . där hon framle,·de itt m ånga gånger prö\'o samma 
liv . H on dog 192'+. 

Kumla Cen1entvani- & Byggnadsmaterialaffär 

Carl Johansson Trävaruaffär AB. 
TELEFON 70945 växel 

93lf'iJ'iJ/'Iad"mat erial, alla slag 
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T i I I ve r k a r och lo r s ii f j e r . 

J ·ibrerade Berongr"/~ ,·ibropressade Kuh·err och Brunns_ 

ringar, Cemen rsren, Plansten lTI. m . 

D istrikrs/orsiiljning fo r Örebro län av A.V KARBOARD 



Gatunamnen berättar 
Av Stadsarkitekt N I L S L I N D G H E N, Kumla 

N ya stadsdelar växer upp i Kunllas ytterområdel1, 
nya gator läggs ut, 'Och gatuskyltar med nya namn 
sätt s upp. "on Rosensteins väg, Andrens väg ... Kum
la-bonla står där och undrar: Vem var \"on Rosenstein? 
Kanske också: Vem var Andren ? Och främ:ingarna står 
lika undrande inför namn som Skottl'allavägen och 
Mossbanegatan. Men för den, som har förmåga at t 
lyssna, har gatunamnen mycket att berätta . 

I städer och andra samhällen, som "äxer upp utan 
att myndigheterna i förväg p lanerar deras bebyggelse 
Gch gatunät, brukar också en hel del gatunamn kom
ma till al' sig själva. Så har även Kumla fått sina första 
gatunamn. 

I början a l' I8/Q-tale t byggde spannmålshandlareJI 
Hagendahl en \"äg genom Kumlabyns skog från stora 
landsvägen till sin affär ~ hörnet av nuvarande Svea
vägen o'ch Odengatan, för att lantbrukarna från norra 
Qch nordyästra Kumla inte skulle behöva å ka med 
sina spannmålsfQror längs landsvägen (nU\'arande Kyr
kogatan) förbi konkurrenterna, Fosselius & Bergöö, och 
frestas att göra affärer med dem. Det är ganska na
turligt , att den vägen i folkmun kallades Hagendahls
vägen, 'Och även sedan den erhållit rang och värdig
het av stadens huvudgata, bär den samma namn . 

På sanuna sätt kallades den väg, som fab rikören 
m. m, J. A. Gartz som privat nödhjälpsarbete under 
åren närmast efter första världskriget byggde ut till 

. Forts. frå n sid 12 ) 

samtiden, är det heller icke svårt att sluta SIg tiE dik
tarens mönster. Och liksom alla unga då med ideell 
håg yar Wadström tegnerian. 

Efter Hofbergs biografiska lexikon må ur en sam
tida kritikers omdöme om Wadströms skaldeförsök i 
den nämnda diktsamlingen återges fö'ljande: »Flera av 
dikterna vittna om en ledighet och ett behag j, ;stilen, 
en fulländning i form, som sällan tillhöra skalder av 
andra ordningen.» 

Av Wadströms visoT trängde några m ed musikens 
hjälp ned i folkets led, De Kumla-bor, som känna till 
den ovan återgivna, nu 126 år gan1la dikten, torde vara 
lätt räknade, men en och annan sjungande gamling kan 
måhända ännu i likhet m ed den, som skriver detta, med 
lust falla in i den lättsjunga visan: »Av alla färger, 
ack ändå, har mig förtjusat mest den blå» o . s, v. 

Man kan emellertid sätta i fråga om icke med 
hänsyn till innehåll o<:h poetisk skönhet det yärdeful-

l\'ils Lindgren 

sin yilla, för Gartzl'ägen, och senare tiders försök att 
döpa om den till Hagagatan misslyckades totalt . 

En lit.en järnväg, mossba nan, med "agnar, som drogs 
av hästar, ledde förut fran torl'l1'lossen yid Säbylund 
till Kun1la Angqvarn. Den am'ändes för t ra nsport av 
bränntory från mossen till b 'arnen. _ är ba nan lades 
ned, förvandlades bam'allen ti ll en ga ta, som fortfa
rande heter Mossbanegatan. 

Den landsväg, som förde ut mo t Ste ll e, omnämndes 
naturJigt\'is som Stenel'ägen, och "arför skulle den inte 
få behålla det nanLnc t, äl'en sedan den förse tts med 
gatunamnsskyltar ? 

När en väg eller en gata fått e t t Ilamn på detta 
sätt, och detta namn vunnit hä l'd, bör de t nämligen 
a" naturliga skäl bibehållas, nar ga ta n officiellt skall 
döpas, om det finns någon möjlighet härtill, även om 
Ila mn e t s.kulle vara dialektbetonat och inte låta så 
pampigt och förnämt, som lokalpatriotismen helst skul
le "ilja ha det. Vilket namn den än kommer att bära 

laste och livskraftigaste i \Yadströms lilla diktsamling 
är följande tråradiga epigram: ':' , 

Du grät, men kärlek log, då du till livet kom, 
Lev så, alt när du dör, en dag det blir tvärtom! 

Det bär överskriften »Vid min sons vagga» och skrevs 
183 r. Den mångsidigt bildade och vitterhetsälskande 
häradshövdingens levnadsbana bröts av döden redan 
I8,p. Men å t den son, enda barnet , som epigrammet 
gällde och vars flämtande linlåga ,'ar n iira att slockna 
redan vid födelsen, beskärdes ett långt, lyckligt och 
in i det sista ,'erksamt liv . Han nådde 86 å rs ålder och 
var förs te komministern i Klara församling i Stock
holm, skriftställaren, samlaren och människo,'ännen Carl 
Bernhard Filoneqros Wadström . Var och en, som haft 
förmå.nen att direkt eller indirekt lära känna denne 
ädle man, kan betyga, att hans faders I'ackert fo rma
de önskan b le'; i rikaste mått uppfylld . 

*) Al' \Vadström själv betecknat som imitation. 

Marknadens förnämsta fabrikat såsom Philips, A ga, Radiola , Svenska Orion 
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officiellt, kommer den nämligen i. dagligt tal att om
talas under sitt gamla namn. Men det händer ibland, 
att folkhumorn tar sig alltför stora friheter. Den gata, 
som nu heter Vattugatan, kallades fön stundom Fräls
ningsgatan, -därför at t frälsningsarmens byggnad är be
lägen invid densamma . Det namnet förekommer fak
tiskt på en del äldre kartor och andra officiella hand
linga r, men man får ju inte förundra sig över, att det 
namnet aldrig ble" officiellt. Och man får ju bara 
vara tacksam för att stadens fäder aldrig gi"it o.ffici
ell sanktion åt det visserligen mycket betecknande 
namn, som folkhumorn gav åt Folkungagatans förläng
ning, den nu prakt isk t taget försvunna vägen bakom 
gamla lä stfabri.ken. 

De allra flesta gatorna i KUll1la har emellertid 
fåt t sina namn genom ett officiellt besl ut. Numera är 
det väl i allmänhet byggnadsnämnden som tar ini
tiativet i samband med a tt nya stadsp~aner utarbetas. 
Sedan blir det stadsfullmäktige som får fas ts tälla namn
förslagen . 

Men låt oss titta mera syslemaliskt på de olika 
namnen. 

D en störsla gruppen av gatunamn i K um:a ä r den , 
där ett ortnamn eller d ylikt utgör förl ed. Brånstavä
gen, Brändisvägen, Fylstagatan, Kvarntorpsvägen, S te
nevägen, Sörbyvägen, Viagatan och Örebro vägen leder 
alla ut t ill eller genom den plats, som nämnes i nam
net. Många smågator har uppkallats efter någon av 
de fastig heter , som ligger invid gatan, exempelvis Anne
bergsgatan, Eriksbergsvägen, Granbergavägen, H agaga
tan, Lindåsgatan, Ljungrnovägen, N orrmalmsgatan , Ny
hemsgatan, Rosenbillsgatan, Skogsfridsväg en, Tallboga
t an, Alvtomtm'ägen och Östergårdsvägen. Även Frid
hemsgatan, Höganäsgatan, Leksandsgatan och Sofiero
vägen har uppkallats efter små villo'l" och ingalunda efter 
dessas n1:era berömda namnar. Det kan synas , som om 
de1U1a metod vore väl fantasilös och endast vittnade om 
namnförfattarnas oförmåga att hitta på ordent!iga namn. 
Det kan så vara, men man har i allmänhet ansett, att 
dessa smågator knappast har en sådan betydelse, att 
de är värda större tankearbete. 

Götga tan och Sveavägen har också samma ursprung 

lik om VästanIiden. Det sistnämnda namnet är egent
ligen mjssvisande, eftersom den praktiskt taget hori
sontella gatan ingalunda utgör någon lid, d. v. s. backe, 
men Västanliden är ju i alla fall ett vackert namn. Oden
gatan torde ha uppkallats efter det närbelägna Odins
lund, och sedan kom väl Torsgatan till som en motvikt . 

. \ngbyvägen är en ren fantasiprodukt : vägen, som 
för över ängen mot (KUll1la-)byn. Att ängen i fråga 
ä r en åker, och att gatan med största sannolikhet aldrig 
kommer att dragas ut till själva Kumlabyn, bekymrade 
inte namngivama. 

Närbe.slähade med denna grupp är de gatunamn, 
som syfta på gatans läge. Att Östra gatan , Västra ga
tan, Norrgatan och Södergatan fått sina namn efter 
de fyra väderstrecken, är självklart, men man skulle 
ka11ske ku=a önska, att namnen inte hade tilldelats 
fullt så godtyckligt 'urvaJda gator. Ingen behöver väl 
heller sväva i o·visshet om härledningen av sådana namn 
SOUl. Badhusgatan, Västra Bangatan, Jo·hannes Kyrkoga
ta, Jär:!1I'ägsgal"an , Kl"amgatan, Kyrkogatan, Skolvägen, 
Smedjestigen, Statio'l1sgatan och Tennisgatan ? Idrotts
parken har fått stå fadder åt Idrottsgatan, Sportgatan 
och Vandrargatan, de närbelägna industrib'arteren å t 
Industrigatan, Kumla Foder- & Utsädes A .-B. åt Ma
gasinsgatan och Spannmålsgatan och vattentornet åt 
Vattugatan. K amnet Mossbanegatan har redan förkla
rats. Malmga tan har sitt namn a v »stadsdelen», den 
gamla Kumlamal men. ett av de inom nuvarande staden 
för st bebyggda områdena, och Jutagatan har uppkal
lats efter Jutarnossen . Hur denna i sin tur fått detta 
namn, är mig obekant. Namnet Djupadalsgatan har 
lånats av Dj upadalsparken, ett i sig självt icke alldeles 
omoti"erat namn . Men hade inte Sjöborgabacken varit 
ett ga tU11anU1 med större tradi tion? 

Skott\'ailal"ägen har lånat sit t namn av skottvallar
na , den foma skjutbanan längre söderut, som ännu bil
dar en ståtlig ruin ut'e i skogen . 

En a,' gräns·erna för det gam!a mu nicipalsamhället 
gick mitt i Gränsgatan . Bergsgatan, Dalagatan och Dal
stig'en to rde ha sitt läge på och in vid grusåsen att tacka 
för' sina namn, även om en norrlänning skulle le å t 
beteckningarna berg och dal i detta samma nhang . 

Vid Fabriksgatan ligger visserligen ett par fabri
ker, åtminstone förut har ' det funni ts trädgårdar vid 
Trädgårdsgatan, Parkgatan utgår fran Västra parken, 
och det ligger idel villor vid Villagatan, m en dessa för
hå!landen utgör kna ppast något speciellt just för dessa 
gato r. Köpmangatan är åtminstone en av de störs ta 
affärsgatorna i Kumla om också inte den enda, och 
Skogs"ägen går genom marker, som åtminstone varit 
skog, medan däremot Myrs tigen är ganska fj.ärran från 
någon myr och inte heller närmare någon myrstack 
än andra gator. Hammargatan går förbi kl'. Hammaren 
o'ch har således endast namnförfattarens brist på fan
tasi att tacka för sitt namn. Akergatan har möjligen en 
gång varit åker, en egenskap som den i så fall delar 
med m ånga andra . Anggatan bär emellertid ett namn 
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a\' folkligt ursp rung: den \"äg, som från Kumlabyn 
leder ut på den s . k. K umlaängen. 

Stun dom återspeg Las gatans u tseende eller sträck
n ingi i Idess n.amn. Ater vändsgränd är en åten'ändsgränd , 
Vinkelgatan går i Yinkel, Blaxtgatans sträcknil lg ptl
minner om en b~ixt , om m an ha r li te fantasi. och 1.:;' i ng
vägen går i alla faU i en båge, ä\'en om de n inte bildar 
någon sluten r ing. Riks \ägen skall i.nga i rik h U\'ud
leden Stockholm-Göteborg, och Gamla \'agen är den 
gamla landsvägen, Riks vägens föreg ångare. Li lla Y~igen 
är onekligen en liten väg, och N ygatan har \"ä l ii \'en 
den va rit nyanlagd någon gång . ::--Jamnen Gen \'agen och 
Bi\'ägen bar fa st stä ll t s i brist på bät tre förslag. 

Speciell t U11der de senaste å ren ha r minnet a\f fram
ståend e Kumla-bor hugfästs i gatunamnen . D e gamla 
namnen Hagendahlsvägen och Gartz vägen har redan 
om.nämnts. I Prästgårdsskogen, fö ru t kyrkoherdebostäl
let s skog, bär gatorna namn efter personer i Kumla 
kyrkas tjänst: Franz ens väg, \-on Rosensteins \"äg och 
Andrens \·äg . Mest berömd av dessa män är väl ska lden 
Frans Michael Franzen, kyrkoherde i Kumla 1. 812-
1825. Han dog som biskop' i Härnösand. Carl Rosen \'on 
Rosenst ein var kyrkoherde i Kumla från 1796 till 1809 
(således Franzens närmaste företrädare ), d :"t han yaldes 
tj,ll biskop i Linköping. H an blev sedermera ärkebiskop 
i Uppsala. Musikdirek tör Adolf Andren var folkskol
lära re och organist i Kumla 1903- 1911 och betydde 
synnerligen mycket för k yrkomusikens och kyrkosångens 
pånyttföde;se här. I detta sammanhang kan också näm
nas S :t T orgiIs ' väg, d. v. s. den landsväg, som från 
kyrkan går väs te ru t mot Via och som längre bort 
kallas Brändås\-ägen. S:t TorgiIs, som troligen led m ar
tyrdöden i Kumla, var under medeltiden Kum la kyrkas 
skyddshelgon . 

En de l av de gatunamn, som har personnamn som 
förstavelse, . är rena fantasinamn utan reell anknyt ning 
till just den gatan eller ens till Kumla. Engelbrekt h,;r 
aldrig bott vid Engelbrektsvägen, och det är väl kna p
past troligt att han ens bet rätt den mark, där gatan 
i fr åga n u går fr am. Ingen a \. \ -asaä tten har he:ler ha ft 

;1ägonting med \ -asa\'ägen att ska ffa, Linne har aldrig 
\'andrat på Linnegatan. och om någon m ed nan1l1et 
Kristina bor eller har bott " id K rist ina\'ägen, ä r detta 
en ren tillfällighet . D et ha r bara ansetts läm.pLi g t att 
uppkalla några gator efter berömda s\·enskar. och så 
ha r lotten råka t falla just på d essa . :-\ tt Folkungagatan 
fått sitt namn, be ror väl också bara på en ti llfä llighet . 

Gre\'gat an har fått si t t namn a\- m isstag. Det yar 
men ingen, atl detta namn skulle bäras a\- den ga ta, vid 
\·i:kcn :;K umlagre\ 'en ; :-\ rthur Peterson bodde . Dop
fö rrättarna visste emellert id in te rik tigt. ya r denna bo
stad "a r be lägen, och så ko-m det sig, att »greven» inte 
alls \'a r bosatt ,-id Grevgatan utan vid Kung ss tigen . 

;\ är en del a\' d:harallde Väst ra gatan 194+ döptes 
om t ill H ardmogatan, fö regicks detta a\' en lidig dis
kussion i sta·dsfullmäktig e. Ingen \·ill e \'äl direkt påstå , 
alt den må ngfaldige världsmästaren \Verner Hardmo 
inte skull e vara värd a t t få en ga ta uppkalla d efter 
sig. men m an ansåg, at t en gata al d rig borde upp
kalla s efter en ännu levande person . Denna princip 
är utan tvi\'el rikt ig , och 0111 m an bry ter mot den , 
kan man bli t vungen a tt sedermera döpa om ga ta n , 
då personen i fråga måhända inte visat sig värdig. Och 
i di1..'taturstat-ernas städer ha r många gatunamn för
s"un nit på sam.n1a g ång som regimerna . Men i detta 
fan kan man väl medge, a tt e t t undantag var b e rät
tiga t o V ilka å sikte r man iin hyse r om idro t ten , mås te 
man näm! igen erkänna att \Verner Hardmo har gjort 
mera för att sprida kännedom om Kumla än kanske 
någon annan . Kumlas,komakarna m~ förlå ta mig, men 
å tminstone jag anser mig ha funni t. a t t »skosta'n» för 
de flest a svenskar är Örebro . Yt ters l få associerar 
namnet Kumla med begreppet sko·r. Men \'art man 
ko·mm·e r i S\'e rige - ,och! ~ yiss mån ä\ 'en i ut lande t -
och avslöja r sig som Kumla-bo . t räffar man människo r , 
som med ett igen känn.ande leende nämner namnet Hard
mo. 

Även om Kumla som skostad ä nn u in te bli vit känt av 
ens alla svenskar, så vet ju i alia fall "i K um la-bor ,
att Kumla stad aldrig funni ts till u ta n skom a ke riet, 

Vänd Eder med förtroende till oss när det gäller 

Reseffekter - Damväskor - Handskar - Skinnkläder 0 _ dvL 

Severirt<'> tftr. 
Te/. 71046 

Trädgårdsgatan 9, Kumla 

23 



och ingen tvekar väl heller att ge hedersnamnet sta
dens grundläggare åt Anders Andersson, skomakarpoj
ken, som r839 först av aUa började tillverka skor utan 
måttagning. Hur 'kan det då komma sig, att denne 
Anders Andersson inte ansetts värd att få sitt nanm 
fäst vid någon gata? Den obetydliga gatstump, som 
fått namnet Agegatan, kan knappast räknas . Och hade 
inte huvudnäringen förtjänat att få ge namn åt någon 
viktigare gata än den lilla komakaregatan och den 
väg längst upp i Södra Mos, som av någon oförklarlig 
anledning fått namnet Lädergatan ? 

Södra och l'-<orra Kungsvägarna utgör en del av 
de gamla Sveakonungarnas eriksgata och därigenom 
fön:no,dligen den äldsta gatan i Kumla. Som alla ur
gamla vägar löper den högst uppe på grusåsen. l ti
dernas fullbordan fick så den öst-västliga trafikleden 
genom samhället i analogi med Kungsvägen nanmen 
Östra och Västra Dtottilinggatorna. 

De blomsterälskande Kumla-borna har naturligtvis 
inte kunnat underlåta att ge några gator blomsternamn. 
De är dock påfallande få . Alla får de väl karakteri
seras som fantas inamn. Ro orna blommar måhända som
martid vid Rosenvägen men knappast vackrare än an
norstädes i staden, inga stora liljeodlingar är belägna 
vid Liljegatan, och numera yäxer ytterst litet ljung vid 
Ljungstigen. De närbesläktade namnen Furugatan och 
Björkstigen verkar n ågot mer befogade. 

Till fantasinamnens skara får man också hänföra 
Myntgatan, Stjärngatan och Vintergatan. Och utan att 
därmed ha sagt , att de, som bor vid Fredsgatan, u t
göres av krigshetsare, har man väl rätt att fråga sig, 
om de är mera fredliga än Kumla-borna i gemen? 
Hur Majstigen har fått sitt namn, vet jag inte, men 
om m an ser den en maj dag, då de blommande körs
bärsträden på gatans båda sidor förvandlar den till ett 
prunkande vak, då inser man, att det gatunamnet är 
mer berättigat än de flesta andra. 

Att föreslå och fastställa nya gatunamn är en käns
lig sak. Speciellt om det redan bor folk vid gatorna 
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i fråga, kan man lätt råka illa ut. ar smågatorna i 
Via skulle döpas, föreslogs bl. a. namnen Klöverstigen 
och Timotejstigen , namn som i olika versioner finns 
i många städer . Folkparks- och systembolagsdiskussio
nerna kan knappast ha varit mer hetsiga än de, som 
utbrÖlt i drätselkammaren och stadsfullmäktige med an
ledning av de narrmförslagen. Man associerade dem 
med leriga åkervägar och dyngfyllda kärror. Men de 
känslor, som då t alade,., var nog bara en reLikt fr ån 
svunna t ider, då stadsborna ansåg b önder vara ett mm
dervärdigt släkte av illaluktande individer. Hur stor 
skall förresten en blomma vara för a t t få hedras med 
ett gatunanm? Rosor och liljor tycks uppfylla f.ord
ringarn.a, men även den lilla ljungen duger ju . 

l allmänhet försöker man numera, som sagt var, 
att ge gatorna nanm, som ha något ~tt berätta. Ha
gendahl och Gartz är för länge sedan borta,; men ,ga
toma skall för alla tider minna om deras verk. Skott
valla'rna ligger i ruiner, och de gamla tennisbanorna 
kommer snart att försvinna. Men gatunamnen finns 
kvar. Kanske är det inte så stora och viktiga händelser, 
personer och platser som de berättar om, då man ser 
det hela i världshistoriskt sammanhang, men tillsam
mans bildar de i alla fall en liten del av Kumla stads 
historia, 

Före ra.dion. 

T e l e f o n s a m k v ä m. Nyårsdagens afton lät ingen
jör Edv. Thermcenius i Halsberg sammanko'ppla tele
fonledningarna mellan sitt hem och några vänner i 
Kumla och Örebro samt bjöd dem på en liten improvi
serad vokal- och instrumental-konsert. Sångerskans 
vackra röst samt piano- och violinackompanjemanget 
hördes tydligt till en hvar af de inbjudne. Det gick rätt 
väl för sig att två personer på en och samma tele
fonapparat samtidigt åhörde musiken. 

(Ur N e r i k e s A 11 e h a n da nyårsdagen r884, ) 
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° j:Ja Sallrlahed 

Framlidne häradsdomaren Lar Pärs - ons i Blacksta tal 

yid invigningen av Kumla församlings ålderdomshem på 

Sannahed den 29 juni 1919 
Lars Pärsson 

185·1-1828 

T iden för det äldsta fatti'ghusets byggande har jag ej 
lyckats utf.orska. Troli!gen byggdes det före 1750. I ett proto · 
koll från den 3 mars 1795 står nämnt om en peroon, som 
intogs på fattighuset. Det var, som m ånga minnas, beläget 
väster om landsvägen, mitt för det nuvarande gamla fattig. 
h uset. På södra ändan av huset var • Gummestugan» och 
på nor.ra »Gubbstug,an». I mitten var ett r ymligt kök med 
en väldig, öppen spis. 

Varje hjon erhöH in natura rågmjöl och ärtmjöl samt 
kontant till mjöu,;:. Om mjölet i skäppan tog slut eller 
kosten ej. räckte, fingo hjonen skaffa sig vänner ut-e i bygd.en, 
som hjälpte dem. 

Praktisk kurs i »Huslig ekonomi». 

I ' den stora spiseln hade var gubbe och gumma sin stek· 
panna och gryta · samt i senare tider även kaffepanna. Vid 
den dagen i ända flammande elden stodo de gamla stän · 
digt och kokade och rörde i sina grytor. Som de kokade, 
fingo d e äta. Det var en primitiv men utomordentligt prak· 
tisk kurs i >Huslig ekonomi", som troligen många nutida 
J.::tIlr ser ej kunna täl'la med, då det gäller näringsvärd.et i 
måltid en. Vidare jämförelser vågar jag ej göra. Det blir 
en speciell »sma.kf.råga», som här får avgörandet. 

Det ähdsta fattighuset bLev i aI.la faa för gammalt och 
den 16 d ec . 187 5 väcktes i kommunallllämnden av härads· 
domaren Eruk J onsson i Norra Via försl:ag om uppförande av 
nytt fattighus, enär det gamLa var både otjänLigt och otillräck· 
ligt, a:lLdenstund antal'et fattiga år :igen ökades. Ärend,et remit· 
terades till kommunaJIstämman. Den 29 jan. 1876 föredrogs 
byggnadsfrågan i stämman, som då tillsatte en kommitte 
för dess vidare utredning. I denna kommitte invald es Anders 
Petter Andersson i Södra Mos, Eric Olsson i Sånnersta, 
Per Erik Ersson i Bla cJ.:: sta, Petter Olsson i Brånsta och 
L ars Andersson i Björka. (Alla dessa äro nu gångna ur 
6den.) 

Vid kommunavstämma den 20 mars 1876 inkom kommit· 
ten med plan och för s.lag tDll nytt fattighus . Men någon fuLl 
enighet kunde ej up pnås. Man var ense om att huset skulle 
bliva ett s. k. »gjuthus" och att d et skuliLe täckas med asfalt· 
papp. i\Ien åsikterna om husets storlek, rumsinde1ning m. m. 
kunde icke sammanjämkas, varför något förslag från kom· 
mitten ej kunde läggas fram vid de~na stämma. D å eme.l· 
lertid vid överläggningen olika memngar yppades om ny· 
byo-gnaden ifråga, i det somliga menade att den skulle 
by~o-a5 för flera ändamå.l än som varit från början påtänkt, 
und~r det andra höllo på, a tt byggnaden skulle bliva enbart 
fattighus. Så valdes åter en ny kommitte, bestående av hä· 
radsdomare Eric Jonsoon, i Via, P er Eric Ersson i Blacksta, 

Lars Andersoon i Bjönka, Johan Persson i Fyt&ta och Eric 
Andersson i Vissb erg a, vilka skulle söka upprätta förslag 
till ifrågavarande byggnad för att därmed inkomma till 
framdeles blivande kommunatstämma. 

Ny kommitte - den tr'edj.e i ordningen - väl jes. 

Men icke helier denna kommitte kunde på e tt tillfreds· 
stäilland e sätt lösa sin uppgift. Det heter i stämmoproto · 
kollet den IS maj 1876 : »1 avseende på den beslutade fat · 
tighusbyggnaden så antog stämman för närvarande ick e nå· 
got av fö rslagen, förrän den kommitte som blivit va~d att 
låta uppföra byggnaden får taga de ingivna förslagen 1 be· 
traktande och yttra sig däröver elJer ock uppsätta något 
nytt förslag, som anses fördelaktigare och därmed inkomma 
til!l blivande stämma, som då o v i 11 k o r l i g e n bör besluta 
sig fö r antagande av någondera förslagen». I denn a kom· 
mitte - den tredje i ordningen för detta ärende - valdes 
A. G. Ander5son i S. Sanna, A. G. Larsson i Vali1ersta, 
Johan P ersson i Fylsta, herr G. O. Adlers i Yxh ult och 
AdoLf Jonsson i N. Mossby. 

För slutbehand.ling av byggnadsfrågan hölls kommunal· 
stämma den 2 juli 1876. Meningarna om rätta platsen för 
d et nya fatt ighuset syntes vara mycket delad·e. De, som 
vo.re emot att det skulle uppföras där det nu står. ansågo, 
att utrymmet för dåvarande skolträdgården skulle bliva alltför 
snäft samt att det menligt skul1e inverka på trädgård en så· 
som promenadplats. Beslutet bLev emeliertid, att det nya 
fattighuset skulle uppföras öster om Landsvägen mittemot 
det uråldriga fat tighuset. 

Inom byggnadskommitten fanns t vå för sLag. Det ena av 
herr G. O. Ad.lers i YxhuJlt och det andra av J ohan Persson 
i Fylsta. ProtokoLLet därom säger: »Båda förslagen hade 
sina anhängare, varför röstning emellan d essa båda förslag 
skuLLe verkställas, så a tt d e, som röstade för Johan Perssons 
fö rsLag, skulLe gruppera sig på högra sidan av rummet, o.ch 
de, som rö stade för G. O. AdLers förslag, på vänstra si· 
dan» . Denna rö stning tycktes till en början utfalla tia förmån 
för Johan Perssons förslag . Men i samma stund som frågan 
skuLle avgöras, gingo de fles ta röstande över ifrån högra 
till vänstra sidan. Och till föijd därav segrade herr G. O. 
Adlers förslag. Huset skulle vara färdigt ti:! inflyttning den 
l september 1878 och beräknades kosta 6.500 kronor. 

»Ett steg till vänster skadar aldrig.» 

Genom denna röstning, vid vilken den graderad,e kom· 
munala röstskalan annu1erades, visade Kumla sockens sty · 
rande män a tt de voro verkliga föregång5män i kommunal. 
pol~tiken och att de voro så självständiga och framsynta att 

S krivställ, Rama r, A l bum, Skrivunderlägg, R ese rvoarpennor, Gästböcker 

Brevpapper, A lm ilnilck o r, Jultidningar m. m . 

93oke/'b ':Dohlwitz <Bokhandel 
- bästa gåvan TELEFON 70036 
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Detalj ur 1766 års karta över trakten kring J{umla kyrka. 

»Paltigsluvan» synes invid kyrktornets tupp . 

d e ti][ämpade en demokratisk röstningsll1eto u, som för,1 
över -lO år däl'efter, e jLer 1919, b1e\' lag. Betecknande or.h 
rä tt karaktäri - tiskt för kumLabons politiska brådmognad är 
ä ven den omständigheten, att senare tiders bevingade pOlio 
ti ska slao-ord .att ert s teg tiLL vänst er aidrig kadar», redan 
år 1~76 ti'llämpades och \"ar ett fullbo rdat faktu m j Kum::l 
sockens kommunaJstämma. 

Matfrågan och utspisningsano rdninge!n i dct nya fatt i;;. 
hu set ,'oro fortfarande desamma som i det gamla . Det "ar 
självstyrehsc i utpräglad grad , De gamla fingo äta som de 
själva kokade åt sIg . Och Idagan over att maten ej var 
aptitli ot tillagad, var då för fa ttigvårdsstyrelsen en o känd fö · 
reteeL~e. :'Ilen, på initia tiv av styrelsen beslöt kommunalstäm . 
man den J 5 scpt. 188+ en bä ttre och tid senliga r,e ordning i 
fattighu set rörande u tspisning en m. m. Den . kommitte, som 
tiLl nämnda stämma inkom m ed fö rshaget I angivet syfte, 
ansåo' det ö n , kvärdast, att en fat t iggård kunde inköpas. Del , 
ta m~'\.ste dock a v ekonomiska skäl bliva en fr a m t i d s f r å, 
g a. cnär KumJ.a kommun hade ett lån å 40.000 kr, varå 
endast 2 :ne a\'betalningar gjorts. 

Från 22 öre 1885 till 109 öre 1918. 

Ehm'u kommitterade be räknade at t den n ya ordningen 
komm e att kO.ita ungefär 22 öre fö r d ag och hjon istäJ.Iet 
för 13 öre, så tillstyrktes förändringen, fastän ko stnaden för 
32 hjon sku.k fö ro rsaka kommunen en årlig u tgift av 1.000 
kr. Enligt detta förs.lag , skulle a]a i fatt igh uset intagna m~r 
eller mindre orkes.lö s.a perso ner fr. O. m . T Janu.an T885 dar 
fu llständi o·t erhålla sitt ta rv:.iga, för livets u ppehållande nöd, 
vändi o-a "underhål,] . föda och kläder. Visse rl igen ansågs 
l .000 "kr årlio- uto-ift vara en stor summa, men - säger 
kommitterade" - "så bör det o ck bliva en tillfredsstäI:~else 
fÖlr kommunens bä tt re lottade medl,emmar att \'cta, de t de 
fa niga hl " ad de behöva. 

FÖT jämförelse med beräknade und·erhåHskostnaden 1885 
o ch verk:lJio-a kostnaden för 1918 i fa ttighuset meddelas, att 
då tota:hko;tnaden 1885 var 1.000 kr, så uppgick den 1918 till 
10.665 kronor. Dagkostnaden pr hjon va.r i förra fallet 22 öre, 
i senare faM·et I kir 9 öre. Men så har vi ock så under förra 
året Levat i ,en kristid med ovanligt höga priser på livsmedel. 

H ade 1885 års kumLabor anledning till ti]fredsställe lse 
önr sin uppoffrin;i för de fattigas ri 'd igc. unc1erhåU, så har 

CJrle jerlprodukter av högsta kvalite 

sä 'crt 19 18 ars kuml·abor ic k e mindre glädjc och tillfreds , 
stätlels e över sin uppoHring, d:, de veta med sig, att deras 
gamla fattiga ej lidit någon n ejd und er elcn ,tora nödt id, 
som hej.a världcn d å led aL 

" Inrättning , har alltid med sig nagat av tryck över 

de gamla Dch trötta. 

h·,tJl den I jan. 1885 t'"j 19 mar, 190') förekom sedan 
inga för:;~ag till ändringar i fatligvårdohäIH.:ende. .\Icn då 
adä \ fatt igvå rd sstyre:scn tiil kommuna: . t~im1lJan cn eriman 
om sdrigheten att bereda \".l.rd o ~h bostad fö r de behövandc. 
Samt idigt ö\'cr:ämnadc5 till stänllnan förslag och ritning li:l 
påbyggnall a \. försörjningsanstalten m ed en våning för all 
därigenom c i'håL!a Hera :ogementrclln. samt att ä\'cn glira cn 
tillbyggnad för erhållandc a\' ett rym:igarc kök och mat,aJ. 
D etta förslag bchandbdcö \'id kommunalställlman elen 2.( mars 
19 J I. \ 'id d enna tämma fram 'astades. tanken på att tomten, 
på Yi lken an 't altcn är belägen, möjligen kunde behö\'a, för 
cn un'idgning a\' fö r.;aml.ingens kyrkogård. Pii grund av dct, 
ta ,käl upp .,köts a\'görandct a" frågan och tillsatte:, cn 
kOmm1tlC för dess \'idare utredning. I komm itten im'aWes 
pro"-tcl1 Glbta f Pettersson. E.mil .\Iannerfelt . Säbylund, Aug . 
ALmblad . K um:a. G. R. J ona -0 011, :\Iossb)", L. E. Gus tafsson, 
B-rånsta, Johan Lar,- on, Blac:k la, Lars Pär ,soll. Sånnersta . 
A. P. Andcr.-son, Vissbcrga. o ch Lar s Pärsson, BLacksla. 
KommiHcn erhöll i uppdrag att söka utreda hu,'U\'ida fatl ig ' 
g å rd med lantbruk "isat sig vara ekonomiskt fördelaktiga, 
där siidana inrättats. samt att, om så befunnes ,'ara förh ål, 
lande: . söka hör a efter om komministergården i Övr,e Vesta 
och ckr intill! be:äg-na Säb\'!undshemmane r kunde fö n 'än'as ti:l 
fattiggard . D en 19 juli 191 I inkom kommitterade tiLl kom, 
ll1unal stämman med sitt utl åtand e . Kommit ten hade besök t 
[tt~k illiga fattiggardar och därunder stadgats i ås iktcn, att 
cn försörj ningsansla1 med omkring -1-0-50 tunn' and åker, 
bruk \'ore det bästa, enär anstalten då erhåJier mjör" spann, . 
mål och and ra lin.förnödcnheter utan att direkt köpa dem. 
G enom sådan anordning med alla där förekommande aroet·en 
förs, 'inner mer och mer präge:n ay »Inrättn ing . som a ii tid 
har med sig nago t a,' tryck över de gamla o , h trötta. Det 
bLm- mera so m ea h e m med sin t revnad, sin om"äxling och 
srn g ädje. Kommitten slutar sitt utlåtande med a t t på det 
kraftigaste tillstyrka stämman att ordna sin fat tigvård fö r 
f.ram tiden genom anskaffande aven Iattiggård. 

Så g,ingo åter ett par år, Till marsstämman 191 3 med, 
delade revisorerna i sin berättelse öve r kommunalnämndens 

Området norr om J\umla kyrka sett från kyrktornet. D en 

" ila byggnaden är f att ighuset, byggt år 1876, riuet år 19i1. 

försäljas i egna butiker och hos återförsäljare 

KUMLA-OR TENS MEJERIFÖRENING 
MEJERI: Telefon ~OO33, 8- 12 fm., 5- 6 cm , 
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och fattigvårdsstyreLsens förvaltning att i ko mmunaU, assa n 
fanns ett kontant överskott av 30.000 kr, varför inköp av 
någon lämpli.g fattiggård med snaraste måtte ske. (Kommu. 
nalnämnden hade näm1igen med beräkning på fattigvård en s 
bätt·r e ordnande, under några år sökt få så stora inkomster 
och små utgifter som möjligt. ) 

Lägerplatsen Sannahed inköpes för 40.000 kr. 

Med anledning av detta revi sorernas uttalande, lämnade 
fattigvårdskommitten redogörel se för sina försök at t för
värva n,1gon lä.mplig gård tilL sådant pris, att den därom 
kunnat ena sig . Kommitten hade där för på senaste tiden sökt 
vinna upplysning om huruvida det av militärerna övergivna 
övning fäbtet Sannahed kunde fö r vär vas av kommunen. 'Stäm
man uppdrog ,h kommitten att fö r rimligt pris inköpa San: 
naned . 

Vid kommuna!stäml11an den 26 april 1915 redogjorde stäm
mans ordf., riksd agsman L. E. Gustafsson, för frågans d å 
varande läge. KOn1I1l,Ltten hade nämligen avgivit ett anbud 
å ,+0.000 kr [ör lägerplatsen Sannah ed, utgörande i areal 
90.86 hektar med därå befin tli g t sjukhus och o ffice rsbostad . 
Stimman beslöt enhäHigt gi1:a. denna kommittem: å tgärd och 
uppdrogs åt d ensamma att avsluta köpet med K ronan samt 
lämnade ],ol1ll1litten det stora förtroend et, al t ha fria händer 
att göra de förändringar eller tiilbyggnader ti] f. d. cffi
ccr sbcstaden , sii att den bleve ett tidsenl igt och lämpligt för 
sörj ningsh e l1l. 

Ko stnadema för att få kommunens nva försörj niugsh cm 
i det skick det i d ag är bel-öpa sig till följ ande poster: 

Köpeskillingen tii! K,ronan 
Till Bröderna Lind ström, Vr ets torp, för o ff icer s

byggn. omändring med n y källa rvåning omkrin g 
Örebro Värme- och Vattenaffär för ,iärme- och vat-

tenledn. c :a ..... ................ . .......... ...... ...... ... . 
B,röderna Andersson för vattenLedn . . utomhus 
Bröd erna Lind ström för uppförande av bad (4.8000), 

lad ugård (1 2.000 ) och vagn bod (r. 500) til'lhop a 
Arki·tekt och kontroLl arvoden m. m. 
Nya möbler .. . 

S :m<1 K·r 

4°·000: -

2} .000 : -

2 0 .000 : -

2 . 100 : -

18.30 0 : -

1·900:-

1.700 : -

111.000 : -

Ehuru detta bel,olJp fii rcfal!:er vara en rät t avsevärd utgi ft, 
så är det alldel.es säkert, att det var i r iitta ti e!.en både 
inköpet fdn Kronan gjordes och övriga a rbeten utfö rdes. 
Skulle det ha sket t nu med höga materialpris och arbetslöner, 
hade sLutsumman säkedi gen b.ivit niira dubbe:t större. Och 
nu - ef ter 6 års omtänksamt al-b e te - har Sannaheclsl,o\l1 -
mitten, som den även ka1.Lats, slutfört sitt' uppdrag . Och huru 
har d en Lyckats? J a, därom äro de nä rvarande i tillfälle 
att i dag bilda sig ett omdöme genom a t t uu fö re taga en 
grundlig »syuegång » e1J,er »husesyn ', från hemmet s bak ugn 
l IdJ.larvtlningcn till - sk o rstenen. 

Ålderdom och svaghet - det utmärkande tecknet hos 

denna senare "årsklass». 

AUting i d enna förgängelsens vä rld är underkastat om
gestaltn ingar oc h förändringar. :lien få pla tser tord e (lock 
und ergått sr, vä sentbga, t. o . 111. om Sveriges försvarspolitik 
vittn ande förändringar som Sannahed . När Kronan å r 18 15 

inköpte Sannah ed till övningsplats för e rikes Reg,ementc. 
va r fält et beväxt med så tät och vacker barrskog, att Ralab yn 
icke lärer varit synlig till !a.ndsvägen. 

Under 100 å r har således Sannahed var it samlings - och 
öV'llingsplats för N erkesb ygdens ungdom . lIär ha å r efter :Ir 
inryckt skaror av unga, kraftiga män, fyLlda med levnadsmod 
och sprittande Livsglädje_ Skaror, som med säkra och smi 
d iga steg mavscherade över fältets stora vidd. 

Huru oLik mot förr är icke den kontingent, vilken in· 
ryckt här nu! Alderdom och svaghet är det utmärkande 
tecknet ho s denna senaDe »årsklass • . 

Humla Landskommuns dlderdomshem, ill vigt 1919 

Tänka vi d å sä rsl,ilt på d em, som förr hade sin vistelse 
i denn a byggnad och dem, som uu hava och på (le1ll vilka 
konJllJa a tt hava si tt h em här, så frani träd er den skarpaste 
mo tsats dem emeLlan. 

I d essa rum, korr idorer Ocfl trappor, där fö rr ungdollJ lig;l 
och välror made o'est a,[t er snabbt och redigt rö rde ig I\1cd 
spänstiga och graciösa s teg dd taktmäs5iga ljud från offi· 
cer sabelns slag mot ,-ederbörandes vänstra ben . d iir , tappla 
llU åldriga, a\' hårt kropp ,;arb ete och umhiir'anclen böjda 
miin ni·skor, som med resignation finna sig i sitt öde all va ra 
- utsLitna, och ofta hÖT man vid de ras för sök att fl ytta sig 
nrlgo r, det ängsl.iga ljudet a\' k,ryckans ell er kiippens cnto 
niga stöt mot golvet. 

Hnrudana ra ttigvårdsförhålJandena i r-'::um!a larit linde r 
de sena re 100 å ren veta vi något så n:1r . Uncler denna 
tid rymd har glädjande nog en helt annan 'l , kfHlning om den 
fattiges individualitet gjort sig gälLande. Han be traktas nu 
mara ej i allmänhet såsom ett fat tighjon utan s.om en fat tig 
människa. l\ I ed den storartade refo nl1i"er i ':o c i;rl~r ange 
lägenheter, som utmärker "a r tid . . sku lle \\1;rn g;i rI1 .r "ilja 
tänk a att begr eppet fatt;gdom 5kuLle upphö ra ;1 t finnas tiIl, 
och a tt vi a!Ua skulle b: i lika rik a eller m;"thäntl~ lika - fat 
tiga. Kommunala fö rsörj ningshem sk ulle und e r en s<i lyck lig 
o'uld ålcler bl i,-a an\ib'itete -. Men fat tigdo m o ch rikedom 
kommer nog att finnas, så länge värld en står, o ,~ h de som 
inga tiIlgangar äga måste nog framdel es, lik so m ill\. omhul 
das av s;na bä ttre _ottade medmänniskor. 

Lyssna den granens susning vid vars rot deras hem 
är fästa!.;, 

Måtte därför detta nya hem [ör åldriga och för övrigt 
orkesLösa perso ner i långliga tider framåt b iva ett gott och 
:'tiLJa h em, där d e ef ter en st rävsam och uppslitand.e a rbets
dag fi.nna en dem väl unnad och välförtjänt ro och vila. 
:Iiåtte det ä,-en för det framtida Kumu'l bliva en ofrånkomlig 
hederssak a tt vidmakthålla och väl vårda denna anstalt, 
så att den om 100 å r - när den skogsådd, som vi hopp.a s 
kunna börja m ed i hös t på fältet här omkring spirat upp 
och växt till en ståtlig furuskog - är i samma prydliga 
och vårdade skick som i dag. 

De ännu ofödda m edborg are, som då - i sin åLders 
dag - behöva få si tt viloh em här kunna med högtidlig 
glädje . lyssna den granens susning vid vars rot deras hem 
är fäst at • . 

Med tacksamhet må här även nämnas, att den orgel, 
som .pryder denna högtidssaL, är välvilligt skänkt av gross 
handLare C. A. Carlsson, Kumla, till glädje och högtids
stämning för de gamle i hemmet. Heder åt den minnesgode 
givaren! 

AB. KUlViLA KARTONGINDUSTRI 
KUMLA TE L. VÄXEL 70285, 70862 

MODERN KARTONGFABRIK 
för tillverkning av alla slags k a p s l a r 

och k a r t o n g e r 
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IX 

Hagaby n:r 3 

Genom stadsbi.Jdningen 1941 kom flera av lantgår
darna att få sina ägor liggande deLs i Kumla s tad dels 
i Kumla landskommun. En a v dessa gårdar är H agaby 
nr 3, tillhörig lantbrukaren Martin Olsson . Arealen om
fattar nära l mantal, varav 60 tunnland åkermark. Går
den har varit i samma srut i fem generationer. Man
gårdsbyggnaden uppfördes 1898 av Aug. Olsson, far
fader till den nuvarande ägaren. Ladugården är från 
1875 och övriga ekonomibyggnader sedan 1910. 

Martin Olsson övertog gården vid faderns död 1929. 
Sedan 1943 dri \·es lantbruket kreaturslöst och är högt 
me kaniserat, bl. a. med t venne traktorer och skörde
tröska. Under det senaste året odlades raps på 35 
tunnland, lin på 5, vete på 20, havre på 15 och timo
tejfrö på 12 tunnland. Den övriga arealen utgjorde 
helträda. I dessa siffror ingår odlingen på Mosj ödalens 
38 tunnland, som Olsson fÖrvän·ade 1948 och driver i 
sambruk med Hagaby nr 3 · 

Jorden .anses vara av god kultur. D en göds s helt 
med konstgödsel. 19 50 påfördes 12.000 kg. superfosfat, 
3 .000 kg. kalisalt och 12.000 kg. kvävegödning. Aven 
i dessa siffror ingå odlrim.gama på Mosjödalen. 

För att vintertiden kunna utnyttja tillgänglig ar
betskraft, bedriver O. även skogsavverkning. 

Martin Olsson har lika lite som sina föräldrar del
Itagi:t i kommunal verksamhet. Någon för,eningsmänni-ska 
är han inte heHer, ehuru han i yngre år tillhörde ett par 
ideella organisationer. Mot den s . k. jordfön·ärvslagen 

Hagaby n:r 3 

Mekaru'ska jJToblelTl? 
Vänd Eder då till 

Martin Olsson 

intager han en kritisk ståndp unkt. »Med elen band 
jou-dbrukama riset åt sin egen r ygg och upp hävde där
med den svenske bondens urgamla rätt att själva få 
bestämma över sin egendom», förklara r han i ·ett ut ta
lande för julbladet. 

Fadern, Lars Aug. Olsson (1873-1929), deltog emel
lertid flitigt i den andliga verksamheten på orten och 
var kassör i Hörsta kristliga miJssionsförsamling under 
en lång följd av år. Han var även intresserad blåbandist 
och tiUhöl'de den grupp, som 1889 bildade Hörsta blå
bandsförening. 

Ägaren a\· Hagaby har sitt stora intresse inom böc
kernas värld . Framförallt är det läsning av historisk 
litteratur, som är hans fritidshobby. Han tri vs bra med 
att vara både stads- och sockenbo. Staden håller ho
nom med gatuljus och plogar gatan, u tan att han be
höver skatta ett öre härför . Hm·ud byggnaelen ligger 
nämligen 21/2 meter från stadsgränsen och därmed följer 
skatteplikt till socknen. Tack vare landskommunens låga 
utdebitering, har O:s skatt under ett lo· tal å r tillmätts 
betydligt lindrigare än hans granne innanför stadsgrän
sen. Någon fara för att staden inom överskåd:ig tid 
flyttar gränsen ytterligare mot norr finns knappast. 
Man tog för sig ganska kraftigt på en gång. 

N. H. 

Posthum intervju. 

Fröken Emma Gustafsson, Södra Kungs\·ägen 22 , 
Kumla, med vilken en av julbladets medarbetare tidi
gare under året gjorde en intervju, avted i sitt hem 
den 18 oktober. Artikel!ll, som återfinnes på sid. 13 och 
14, har därigenom fått posthum karaktär, vilket dock 
inte gör hennes berättelse om flydda tiders Kumla mind
re värdefull. 

KUMLA MEKANISKA VERKSTAD 
Allt znom branschen som har stora resurser till Eder tjänst 
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Med. länsn1an Flyckt på vägs) n 

och al1dra K l11111al listorier 

Berättade av Lars Emil Larsson, Örs ta 

L änsman .-hel Flyckt \ 1835- 1887) yar en sträng 

herre, som bl. a. inte tålde att bli störd om morgnarna . 

E n gång kom Emil 1 - ordin i Ekeby till länsmansgår

den samtidigt som fjärdingsman Lars Larsson i Örsta. 
Medan Larsson försiktigt stannade i förstugan för att 
avvakta svar på knackningarna, klev Nordin utan vidare 
in . Det dröjde dock inte många sekunder förrän 1\ or
din kom ut igen, förföljd av den ursinniga »FJyckte!1l), 
som blivit störd på sitt morgonläger. 

På lagstadgad eftersyn. 

Lars Larsson fick ofta följa med Flyckt pa dennes 
tjänst eresor. O h det var då mycket vanligt att fjär
dingsman fi ck kör a för länsman. Ofta ställdes fär
den till dennes gård i Kila. En av Flyckts mera intima 
vänner var grosshandlaren Adolf Bergöö i Hallsberg . 
Från Kila gick färden ibland över Hallsberg för ett 
sammanträffande med B. Det kunde då dröja länge, 
innan de båda vännerna hade pratat färdig t. Under 
t iden fick skjutskarlen med häst vänta u tanför. När 
det en gång drog iväg till midnatt, utan at t länsman
nen syntes till, gick Larsson upp för att se hur »brö
derna» hade det . Flyckt hade då fått så mycket våt
varor, att han glömt bort både fjärdingsmannen och 
hä sten. Med Larssons hjälp kom han dock så små
ningom i vagnen och hemfärden kunde anträdas. ~är 
de kommit bortåt Norrby, kom Flyckt ihåg, att en 
del bönder uraktlåt,it att grusa sina väglotter och där
för t111delats varning. Nu tyckte han, att det var lämp
ligt att göra efter syn, eftersom han ändå skulle "ägen 
fram. 

»Stanna hästen», rö t Flyckten, »och se efter 0111 

vägen är grusad!» 

»Det k<1n ingen männi ska se i det här mörkret», 
fick han till svar. 

»Tänd eld ptl en tändsticka och lys på vägen, så 
ser du, om de slarviga bönderna har fullgjort S1l1 

plikt !» 

Lars Larsson gjorde som Flyckt ville och lyste med 
en tändsticka. 

CJ1i vinner på att spa,ra i sparbanken 

- dör växer pen.garna med högsta ränta • 

.\\[L FL YCKT 

;)Nog är det grus på vägen», sa L. 
»Det är bra! Kör då igen Il> 

Och därmed hade Flyckt fullgjo rt den lagstadgade 
eftersynen. 

En grävare i var hand. 

Länsman Flyckt var känd för sina enorma kropps
krafter. En gång hade ett lag arbetare, sysselsatta 
med grävning vid kumlaå n, ställt till med ett hejdlöst 
slagsmål innJe i ölstugan "id Sannahed . Länsman Flyckt 
blev ditkallad och infann sig snart med sin fjärdino-s
man. Vild ingången till ölstugan sa ' Flyckt till L~Ts 
Larsson. 

»Gå strax bakom mej, jag ska gå förs t in h 
Efter några få minuter kom Flye!;:t ut igen och 

hade en grävare i var hand. Utanför stugan smällde 
han ihop dem, så de med ens blev nyktra. 

»Han ä' inte go te ta's me', den där Flycktem>, 
hörde man ofta då länsman kom på tal . 

Prästens eller pr,edikstolns fel? 

V.id en kyrkostämma i KlImIa på 1890-talet disku
terades vad som var att göra för att prästen skulle 
höras bättr<e i kyrkan. Någon hade föreslagit att sänka 
p redikstolen, för att åhörarna kanske därigenom skulle 
höra prästen tydligare. "Det förs laget tilltalade dock 
inte alls Jonas Larsson i Ekeby, som invände: 

»Förr var det prästens fel, om inte kyrkfolket hör
de hans p redikan . Nu är det prediksto'lens fel, det är 
så en kan gråta åte'L» Och när han sagt detta, läm
nade han stämman . 

V{d fö retagen undersökning framgick, att det inte 
var pr<edikstolens fel att 'församlingsborna ej kunde 
höra sin själasörjare. Jonas Larsson fick rätt. 

När »Per Perse» kläddes 'i tvångströja. 

Riksdagsmannen E ric Olsson i Så nnersta hade 
mtmga uppdrag. Bland de mindre men dock be Yär-

K U MLA SPARBAN K 
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liga ,·ar förmyndarskap et fö r grannen Per Persson, \·ars 
gå rd han ocks?t hade på arrende . 

En du-dag yar Olsson och hans drängar sam t »Per 
P erse» ute oc h arbetade med sådden. Därvid fick O. 
se »l'er Perse» stå och kasta ärterlla högt upp i luften , 
liksom om han vill e få dem i höjd med kyrk tornet. 
Olsson ilsknade till och gick och förebrå dde honom 
hans dumma t illtag. Grälet slutade med att de b åda 
såningsmännen kommo i slagsmål. Eric Olsson var känd 
som en kraftnat ur och hade got t påbrå, men även 
hans granne "ar fruktad för sin st yrka. D en här gången 
räckte den emellert id inte till , utan han blev överman
nad . Olsson ropade på drängarna att komma med ox
tömmarna och med des sa band han sin antagonist och 
gick sedan hem. 

F ör alt k unna forts ätta a rbetet med sådden behö\·de 
emellertid drängarna oxt öml11arna . Att u tan \·ida re släppa 
d·en förbi tt ra de »Per P erse» fr i, syntes dem dock alltför 
vågsamt . Han måste lug na sig en stund först . Under 
löfte att det inte skulle bli någon fortsättning på slags
målet, befriade de honol11 slutligen. från bojorna. »P er 
P erse), fon sa tre sedan såningen på samma sätt som 
k amra tema. 

H ans sinnest illstånd blel· med tiden a lltmer oro
vä ckande. Slu tligen an ågs rådl igt a tt få honom intagen 
pa \ -a ds tena hospi tal. Men hur skulle ma n få dit honom. 
D ct fanns dock en ma n, som skulle kla ra den uppgiften. 
Och det \·a r Karl Nordill i Ekeby. D enne 100·ade ocksfl 
att göra e tt för sök. 

Nä r .\"ordin nästa gång träffade »Per Perse» frå
ga de han honom , om han int e tänkt a tt resa till a sker
sundsmarknaden . 

».10 . \·arför inte, det kunde vara skoj igt b, 

»Då gör , ·i sällska p», fö res log l\" ordin . 

Det b lev så . Men vid Korstall 'n ~ vägskäle t l id 
Kumla by :, stannade skjutsen för att dc bå da »mark-

i\lILIT AHSJUI\ HUSET, 

S.-\NKAHED 

nadsfararna» sk ulle få sig ett par glas s\·ensköl. På 
den t·iden låg näml igen ett bryggeri dä r. 

:\I ä r de så rastat en stund och var färdiga att fort
sä t ta, började Nordin sä tta sin plan i ve rkställig het. 

»Kan du tänka dej, Per Perse, att de som i år ska 
fa ra t ill askersundsmarkna·n, måste ha e ' sånn här 
tröja på sej ». Och med hjälp aven kamrat fick Nordin 
snabbt en t vångströja på honom. Sedan var det ingen 
svårighet att få »P er Perse» till Vadstena . Där slutade 
den beklagansvärde mannen omsider sina dagar. 

Inte behöva slå opp paraplyet. 

Lars Emil Larsson hade en gång e tt ärende till en 
nämndeman i en a v grannbyarna. · _ är de där satt 
vid kaffebordet och pra tade om skördeutsikterna och 
mycket annat, res te nämndemannen sig plötsligt och 
sa' t ill sin gumma: 

»Jag måste genast till Kumla i ett ärende. Hämta 
!Jaraplyt, men ta det bästa!» 

När kära mor kom tillbaka hade hon likväl ett 
mycket gammalt regn skydd . 

»Ja' tog de' här. De' må fälle duga i da ' .» 

»Nej. de' gör de' inte. Ge mej de' bästab> 
Om en st und kom hon ti llbaka, räckte S111 man 

ett nytt paraply, men suckade: 
»Du må fälle inte behöva slå oppet!» 

KUMLA JULBLAD 

rör 1932, 1934, 1935, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1945, 
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t ick lu~t tör militärlivet 

P å 1890-talet under handskomakeriets dagar fanns 
det skomakar;e i nästan varje stuga i väs tra ' Kumb, 
Skomakarmästarna hade i regel flera lärlingar, vilka 
eftcr t re års läro,tid 'avancerade till drängar. Dessa sko
makardrängar hade emeller tid inte någon avunds\'ärd 
tillvaro, Arbetet var mestadels hårt och dåligt avlönat , 
Att dag in och dag ut sitta vid skodisken i en kanskc 
liten och kva\' verkstad, tjusade gi\'etvis inte dessa 
ungdomar, De längtade efter omväxl ing, men var finna 
denna? Flera av de äldre kamraterna p[t verkstäderna 
vo ro husarer elle r soldater. När vrntern släppt sitt grepp 
och efterträddes av vår och sommar, tog dessa skoma
kare farväl av skoma keriet för att under ett par må
nader idka friluftsli v på Sannahed, På höstkanten åter
vände de och hade då åt skilligt att berätta om som
marens upp levelser. Pojkarna lyssnade med spänt in
tresse t ill de mer eller mindre sanna berättelserna från 
det glada livet på heden, 

De stamanställda hade som egentligt vederlag ett 
boställe, d, v, s, en liten stuga med tillh örande jordbi t. 
Sådana boställen fanns det gott om i Kumla shäl före 
som efter sekelskiftet. N är riksdagen sedermera bcslöt 
att lönen skulle utgå i kontanter, överläts boställena 
till de stamanställda eller såldes på annat sätt, Den 
kontan ta å rs :önen utg jorde c :a 200 kronor för solda
ter och husa rer. Vid befordran t ill korpral eller högre 
befat tning steg lönen successivt. 

P å Stenebacken och i Långgälla hade handskoma
keriet stor utb redning, Frå n grannsocknarna kommo 

Minnen, upptecknade för Kumla Julblad 

av CLiES OLSSON, Kumla 

skaror av un gdomar hit för att lära yrket. N,'\.gon svå
righet fö r \'erkstäderna att få folk fanns in te , Men på 
J 890-talc t grep dessa ungdomar av ell oemotståndlig 
lust för militärli\'et. Många tog anställnillg som solda
ter o,ch husarer och in te så få lät värva sig till \'olontärer, 
inte b:ott t ill Sannahed utan också t ill stockholm rege
mentena e!,ler t ill ingenjörerna och artilleriet i Karls
borg, T jän stgöringen på heden o,mJa ttacle ea par må
nader år:igen, Det blev den t idens, semes ter. 

H elt sä kert skall det roa framförallt KUIl1Ia Jul
blads äldre läsa re att i ord och bild er inras om ett 
antal av dessa fost erlandsförs\'arare, D c flesta äro emel
lertid för länge s,edan borta, men ickc sit fii. iL ro ännu 
i livet, 

Vi skall börja uppräkningen med några av de äldsta 
husarerna och soldaterna för Stene och Långgälla rotar, 
Den mest kände husarcn var St ellin, T-b il ;'a r sto r och 
kraft ig, Om honom hade Sa xon i s lut e t på I Sio-talet 
skrivit ett kväde, som satte S tdli n i ett fö rsk räckligt 
humör. Dcn unge bodbetjänt en hos Fos-e: ius ' hadc sedan 
sto r respekt för den starke husaren , 

En mycket dugande soldat var Steen , S ' )111 beford
rades t ill korpral. Han var slaktare i det ei "ila, far till 
den för et t par år sedan avl,idne Clacs St0en, Till 
Stene kom han frå n Värmland och b lc\ ' sin n ya hem
bygd trogen, Korpral St eens kamrat och g ranne, Kling
vall, \'ar bl. a, känd för sin ljusa och yarm a krist endom 
och deltog flitigt som sångare i Betania , 

Husar St enst röm var tro:igen uppväxt i en m' stu-

!-:H IK ,\KE 
Soldat 

OSKAH E t:\'AR 
Korpra l 

HAG'\AH i\OHD 
.' oldal 

JOH :\'\ \\"ELI '\ 
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Sold :l l 
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1\.. A. DERGr.r.E:\ 
Husa r 

SDIO~ BLIXT 
Husa r 

:\ UG. LA/\Z 
Husa r 

F. E. FRANZEN 
Husar 

OSK,\ R FREDE:\' 
Husar 

gorna pa Kum lamalmen . Hall fick sit t boställe iS tene . 
vilket numera iiges al' hans son. Hu aren P . . -\ . . -\lin 
var fnln \'i b;' socken men red för ett rusthåll iStene. 
T ya bröder. som ocksi ITar skomakare, ärvde . lins in· 
t res5e för det mi:itära . D en ene yar husaren Fred en 
och den andre so;daten E. Kjellin, sedan lång tid yäl
be kanl skofabrikör i d ra dagars Kum la. Fred ~n emi
grerade pi sin tid till Amerika. 

Soldaten SI·ärd lät mycket tala om sig för sitt 
origin el la le\·nadssätt . Troligen är det han och O\'an
nämnde . Stellin, som figurerade i den roliga yxhults\'isan, 
återgil'en i Kumla Julbla d 19-1-0. 

För Långgä :la r ust håll tjänade under lång tid husa
rerna ':';ordström och K . T eij ler , en man med god 
intell igens. En respektabel knekt av gamla stammen 
var ock a ,-\b erg, soldat för Aby rote . H ans son Oskar 
b lel' ä I'en solda t men ha r senare under fl era å rtionden 
haft anstä ll ning vid Kumla Skofabrik. Soldat Alb . Veck
ström kom från KI 'istbro och lärde skomakeriet hos Ad . 
J ohan sson i Stene (sedermera lantbrukare och nämnde
m an i Ekeby). V. s lutade sina dagar som försäkrings
inspekt ör i Örebro . Samtida l11ed honom I'ar soldat 
R agnar ~ ord samt de ännu k varlel'ande husa rerna Berg
g ren och Stene :1. B. tjänade för Berga rusthåll i Har
demo. H an [)m r a ~as som en duktig militä r, som Yid rid
n ingen klarade I'ilket hinder som helst. Trots a tt 11an 

närmar sig 90-å rså Idern är han myckel I·j ta I och be
rät tar gä rna om den gaml a god~1 t id c lI ~ I~i ge rli l' på 
Sannahed . H an är bo,satt i Stene. 

D e ol'an omtalade s komakarclr ~illgar, som senare, 
d, \' , s . under 1890-tale t , för läno-re e ll er konare t id 
ägnat sig å t militärtjänst, vo ro inte så fa o Här skall 
en dast erinras om några av de mes t kända . H erman 
Kling\'all var en av dem. Han ha de ryttarebl o·d i åd
rorna, ty hans far och farfar hade \'arit husarer. Den 
unge Herman tog "ärvning vid ett stockholmsregemente, 
men a tervände efter några år t ill hembygden, dock inte 
för att fo r tsätta som skomakare utan som grovarbeta re, 
H ans liv ändades tragiskt , han förolyckades nämligen 
1913 under arbetet med C. A, Jonssons skofabriksbygge, 
O\'allnämnde h usar T ei.jler hade en son med det ovan
liga namnet T raugort . H a n var född i Långgäl la och 
ble\' t idigt \'olontär vid ingenjörerna i Karls borg, där 
han a\'ancerade till distinktionskorpral. Numera är han 
pensionerad överkonstapel i Va rberg. Till Karlsborg 
kom också Edl'ard Noren, som med t iden blev förste 
konstapel "id fästningsartilleri et. En a l- hans samtida 
Klas Gehlin sökte in vid trängkå ren men ble\ ' tyvärr 
inte gammal. Vid simö vrungar i S\'artån blev han näm
ligen spa rkad till döds aven häs t. Från Stene var 
också korpral Einar och husar Franz~n, SOI11 en t id 
dre\- eget skomakeri . Den förstnämnd e l-ar känd som 
en intres sera d och m ycket n itisk mili tär. 

.I 0HAX P,\Dl 
Soldat 

IlERi\L\ /\ KLI XGV:I. LL 
Korpra l 
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F yra bröder som so lda ter hör nog till det mera 
ovanl iga . Samtliga voro födda i LånggälJa. men två 
al' dem tjänade fö r rotar i Edsbergs socken . Deras sol
datnamn var E. Ake, Per HelJmen, C. Backma n och 
Gustaf Steen (far till nuv. ordf. i Kumla kommunal
fullmäktige ), Från Stenebacken var ä ven A, ' V. H ård, 
död 1949. Han tog först värvning vid Göta Lil'garde i 
Stockholm men blev åter kumlabo och soldat på San
nahed. Välbekant är namnet Leijon, bror till förut
nämnde korpral Einar. En glad och trevlig soldat "ar 
Valfrid Nylin - inte minst populär hos det täcka 
könet - men vars li vsvandring blev ganska kort. Claes 
Persson är måhända inte så känd, då han efter sin 
korpralsutnämning flyttade till Stockholm, där han ägna
de sig åt affärsbanan, 

Ar J891 inträffade i Skövde en fruktansvärd hän
delse, som väckte djup fö rstämning i Kumla. Husar 
Lans - bror till framlidne åkare Carl Björk - blev 
Jlämligen då under sin tjänstgöring en kväll , då han 
I'ar på väg tbll stallet , överfallen av sex råa sällar och 
ihjälslagen. Hans kamrat Simon Blixt , också husar från 
Stene, blev vittne till dådet o·ch polisen behjälplig 
med att anhålla slagskämparna. Blixt I'isade dän'id 
ett mod, som väckte kamraternas beundran och ryktet 
därom nådde även hembygden. B. , som är född 1870 
i Lillkyrka, lämnade militärtjänsten 1904, då han fick 
anställning hos Johan Larsson i Långgälla. Under en 
lång följd av år var han skärare å A. G. Anderssons 
skofabrik. Är numera boende vid Kvarngatan, 

Låt oss ti.1l sist nämna ytterligare några namn. 
Av f. d. soldater är Ö]i,n lantbru,kare i Norra Sanna, 
Fredri.k Ahl gårdsägare vid Torsgatan i Kumla stad, 
J. Palm boende j Stene och J. Velin i Abytorp. Den 
sistnämnde driver sedan många år egen skomakerirö
relse. Vid Linnegatan i Kumla stad njuter löjtnant 
Erik Ohlsson sitt otium. H an tjänade kung och foster
land längst och avancerade också långt, I icke mindre 
än 32 år tjänade han vi.d 13 och utnämndes vid upp
nådd pensionsålder till löjtnant. Därmed var det dock 
ingalunda slut med hans militärtjänst. Vid senaste krigs
utbrottet blev han åter kallad under fan orna och fick 
först vid fredsslutet lämna tjänsten, efter en synner
Ii.gen god och hedrande officersbana. 

Kumlas första kvinnliga cyklist. 

Kumla,borna ha i alla tider följt med i utvecklingen 
och tagit vara på allt , som kUTI)la t gagna dem och 
orten. Så även på sportens områ de. 

_ är därför cykeln, eller velocipeden, som den kal
· lades i sin barndom, kom till Sverige, kom den också 
snart till Kumla . Fastän den då användes mera för 
sportens och nöjets skull än för nyttans , 

Vem som var den förste ägaren av en mera modern 
cykel i Kumla , vet jag ej. Men grosshandlarna C. A, 
Ca.rlsson och A. G. Ekman visade sig tidigt med sina 
cyklar pi vägarna. Vi barn sprllngo allt vad benen 

Jl'I.l.,\ ~l.\UIY AKER CYKEL 

tilläto oss för att se på dem. D e \'äckt e mera upp
märksamhet då, än I'ad en flygmaskin gör nu. Och 
hästarna sågo också med fön'åning och rädsla på det 
nya fortskaffnin gsmedlet. 

D en först a kl'inn liga cyklist en i Kumla I'et jag 
däremot säkert I'em det var. D et \'ar fröken Julia 
Maury (sedermera fru St een), och hon I'äckte ännu 
större uppmärksamhet än ina manliga kollegor. Julia 
Maury I'ar äl'en en mycket skicklig sk ridskoåkare, ja, 
för resten duk tig i lit et av varje . 

När hon cyklade, så använde hon herrcykel. ~ågon 
damcykel hade då ännu ej fö.rirrat sig till ort en. När 
hon ib;;1 nd om kI'ällarna var ute och åkte . spreds 
ryktet som en löpeld: » Julia Maury il ker cykel !» Och 
bakom ga rdinerna i fön stren stodo de ä ldre oc h kikade 
och beskärma de sig över tidens ungdom, hur förskräck
lig elen \'a r. För det var ju n ågot för rysligt , tyckte 
de, att en flicka kunde fara fram på det viset och 
så klädd som hon var. Hennes kl ädsel minns jag mycket 
\'äl. Hon åkte i då tidens g ymnastikdräkt, Den bestod 
aven sjömansblus med lång ärm, byxor knäppta om 
bellen nedanför knät och öve r byxorna en kort , veckad 
kjol. Allt al' mörkblå tt tyg, troligtvis cheviot, med 
vita smala band på kragen och kjolen . 

Ja, så I'ar de t på den tiden, på I 89o-ta let. Det 
är nog gärna så, att den som börjar med något nytt 
ofta få r ta emot stö tar och klander. För sedan dröjde 
det inte länge förrän vi andra kumlaflickor klippt e av 
våra långa kj olar eller sydde oss sär kilda cykelkjolar 
och åkt e cykel gladeligt - utan klander. Men till 
putj,dens lätta cykeldräkter kom mo I'j a ldrig. D e exi
sterade i·nte ens i d r fant asi . 

,-\nn a P e rsson 
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Slene blOU1l11 pa Kumhos!:-tllen 

[moid skogen, pelarhall, 

Passar icke alls f M sprrl'tlen, 

Som har nöje till sitt kal l. 

Kemiskt fri från Flkt och hdk, 

Lug'n och ro i \'DI-jC 1;,";. 

Gröna JllatLor, yae kr~l gnlllul'. 

Rakl'äxt björk Illcd ,lallIlllcll I' il, 

Soffor hill' och där OiS IIIalIar 
Till atl loila Ill ed dor sl· il. 

Och i skllggrik Ul bcrs,i, 

Bjudes sl'a lka da o ch då. 

Ljung ocll ill0SS<t l torra gallgu r. 

Glilllt al' sol bland gloan och tall. 

Barrskogsdoft, sonl liiirligl "ngar. 

Bhist häll sliillcn, Illen c j b il . 

SkogclI bLi ocll • röd n l' ki r. 

Ung' och galll1l1uI tri,'es iI ii 1'. 

Folk finn'i hii!" fnLn a ll a kanlcl" 

Ifrån sö-iler, Ilord och viisi; 

Ända upp fl":11l NOI"f!c'i hranlel" 
,\ro flera hiir som giisl. 

Lu,gnel , \'ilan, lJaden drar, 

o\lcr man lill , Sl.ellc > far. 

Doktorn kOIl1l11el ' va rj e vccka 

Ifrån Knllll a med s in skjuls, 

Skril'er III vad man skall driCka, 

Bada , ta ' InassH ge och c!IIsC'h. 

Ar man Ilen'svag ellcr klen 

Skriloelo halvbad Ilcrl" Fl o ren. 

Ya r masSoÖS hOIl iiI" f!"än Sk åne 

Smärt och rnnk sonl gl"ckisk IllÖ . 

Herl"al" med och 11 1,"1 m tlll-C 

Tllmmas Ul" I'a l"l sjllkdomsfloii , 

i\[lIskelkllölar kn ådas nl, 

Ä\'en Il,i cn ""nll,, -s[ "1. 

Brllnllskal11rcrn ii r myckel priikli g 

Li knar nägol lo l\'le Carl. 

s en1 es ter111å11ad 

vid Ste 11e BrUllIl 

för 30 år seda11 

Dityramb aven förrjll ' t Stockholmare 

To Uo Skogsparti Iran Slene Brunn 

~[agC : l ;11' dock mera lll '-ddig, 

Ty Carollls I'ar ju smal. 

lI an IlIed alla skakar t.IS 

\"a d dc lillh,ör ,in för Idass, 

F.rö ke ll :\'~'I" ' i,l ,kölcr knssDn, 

Sk lo il'cr l"ldcll, delar [loo,l 

O('h 1I<lr hand om gylljcmass.ano 

I':n Fru Wallmark h å ller kost, 

.\gg oel1 gröl och Iller <Järte, 
S{I 'I t1 magen vår bli r sne. 

:'\är gOllgollgens malmklang ljuder 

. \ldri g JH1.gIQIl gtlsl ~ir sen. 

Och nii r Frida malen bj 1I.d er, 

Ar det ingen som ilr klen. 

Sl11ör g,i r ål som snö för solen, 

.\II H 101l,ar IlPP fdll slo len, 

Ocoh nl<ln l ränger, lra mpar, kUllffar, 

Il ar aplil li ks{)m cn priis!., 

Och \',"oann i ryggel" p"rr"r; 

Fl"idn l 1'<1 1'3 1° som en hiisl 

Bod IiI I III ckan efter mcr, 

Falen liinsas flcr och fl el" . 

\' ellners lrand odl 13ccla gnidcr 

Bygg och armal", hen och bål 

Och, med sjuka nen'er slrider, 

På \'år rellmnlhm h'Ör kål. 

Ofla Ilo.g del sk loikes ' Ilsch. ! 

Niir de ge Cll iskall dHsch . 

Mäsl.a r 'n rin,ger i en k lo cka, 

SOIll ha 1° kla ng som på. en ko . 

f ,ram till hnHln,cns vallenlw, 

Fö:r all alla giister lo'cka 

Alla Illed o,ch lilan fel 

D:ricka som en lo rr kanlcl. 

Och Del i n ha n eldar pannan 

Som h,fUl gjOTt i lreUi ii. 1", 

LII ".1l och trygg med oljeka nnall 

/l oppas s,na,t medalj han fåro 

Da guJ' I>rlldll1Cll~ fLtgga upp 
o\fcn hlir gill ot:ll bia i tupp, 

Och Herr o-\ ml ersso n fra n \Via, 

som ga 1I hill' -i lnå ti ga år, 

lI al" iinllll ej hunnil fria 

Kvi nsen gjo<l'l, vad dc förmå r. 

lia n ii'r I'Lgn och glad och from 
li ar en vacker egelldom. 

Och no·lariell islalen 

~led ell hlll11o,r, torr och glacl, 
Dra'r his-lo,rier på malen 

Och emellan v;lra bad . 

SUIHISI'allshernl och Hnge Lars 

Gär och m ed sin kärlek d'ra'so 

F.rö!;ell Persso'n, l"llnd och rar, 

Sp,illSli~ I'<ul o'ch hö,ga vr isler 

Kniper sig l1o·g hä .. Cll karl, 

Som ii r "Iall "auk och hrislero 
I-lerra r !illa nli smyg 

Uppii gcnomb'l"ll lel tyg. 

Flrö.ken LM Odl Frökell Björn , 

Som re,t hit fr '1I1 h""llC.Lstaden 

Och ha r fall etl soligt hörn 

Pä \'eralld<uu, fölos[a raden , 

i\l 'lJlga I'arma blickar få 1° 

Kanske blir det hj iidcs<llo . 

Pehrson Slkril'er (Lali o~ ":Lrs 
Och t,, ' r solbad nli SI';O,gCII, 

Dilr h an strÖI'ar h ii r s och lvärs 

Och poelens l'a lIa tro "cn 

DrömIlle r Olll de\s hCllllighet 

~[en på Jösningen blir bet . 

Ta,k för \'ila, hlgn och ro , 

Tac k för skogsluft, had och valten, 

Tack för enkelt fLirdfrill ho 

Och för sö mnen ljLll' o m nalten. 

Tack för varje trevlig stt.um 
Län ge leloe Slene brunn! 

STENE BRUNN 
Säsong: Juni-Augusti 

T eJefoD 730 14 Efter 1 juni 73003, 73003 Närkes Via 40 (vinter) 
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"I/lllzfllm" -

GUST. YIUJ. LEYI,\CTO,\ 

186.1- H):;O 

D et I'ar el r 1887. Hos storbonden Lars Jonsson 

I Järsjö rustades till bröllop för en av döttrarna. Bröl
l.opsgästerna hade samlats och allt var i ordning. I 
festsalen dignade borden av mat och dryck. Prästen 
och bruden voro färdiga för den högtidliga akten! men 
ingen bmdgum syntes till. Då kommer från norr en 
hästskjuts farande åt Järsjöhållet. »Nu kommer mågen», 
ropade Lars Jonsson , medan alla sågo nedåt vägen. 
Men det ena åkdonet efter det andra syntes denna sen
'wmmardag på landsvägen mellan Kumla och Järsjö, 
dock utan någon brudgum. 

Så i skymningen, när Lars Jonsson ställt in sig på 
att fira fest utan bröllop, kom Vilhelm Levington, 
den blivande mågen, vandrande till bröllopsgården, med
förande en randig kappsäck, Han var skomakargesäH 
från Stene, hade friat och fått ja av Lars Jons' Ida, 
en av byns vackraste flickor. Nog hade svärfadern 
tänkt sig Vilhelms inträde i bröllopsgården annorlunda 
men huvudsaken var ju att festligheterna kunde fort
sätta programen~igt och att Ida , en av »flickorna med 
de blå rosetterna» - smeknamnet på Lars Jons ' dött
rar - fick en man. 

Vilhelm I'isade snart, att han var en man, som bön
derna gärna rådfrågade, då det gällde byns angelägen
heter. Han hjälpte dem också både med reparati,oner 
av stugorna och med jordens skötsel. Själv fick han 
med sIn unga hustm bo i Lars Jons ' bryggstuga, en 
grå byggnad från (7oo-talet med blybågade fönster. I 
hemgifte hade Ida fått ett stycke stenig åkermark, som 
dock tillökades genom flera jordförvärv. Vilhelm arbe
tade ihärdigt för a tt få jorden i bästa möjliga kultur, 
och hans ansträngningar härvidlag belönades med hus-

Välkomna och köp 

Några minnen om en originell kumling, 

upptecknade för Kumla Julblad av E. Larsson 

hållningssällskapets diplom . Vid skogsbrynet timrade 
han upp en efter byns förhållanden o"anJigt stor stuga. 
Men denna tycktes aldrig bli riktigt färdig. När by
borna frågade honom om detta, fick de till svar : »Det 
är Idas stuga, jag skall bygga en stuga å t mej på 
egen mark». 

Av någon anledning förlorade emellertid Vilhelm allt 
intresse för att färdigställa »Idas stuga». Ar efter a r 
stod den likadan med sina igenspikade fönstergluggar. 

Makarnas äktenskap \'ä lsignades med trenne barn. 
De 'små och magra åkertegarna gav familjen en dålig 
utkomst. och fattigdomen blev allt kännbarare . Så en 
dag gick Ida bort för allt id. Det dröjde emellertid inte 
så -länge, förrän Vilhelm var fast besluten att skaffa 
sig en ny följeslagarinna. Med trippande steg o,ch snodda 
mustascher uppvaktade han inte blott ortens b'innfolk, 
utan gjorde även friarfärder i norr och söder och sva
rade flitigt på friarannonser. På så sätt hade han 
blivit bekant med en apotekareänka i Halland, som 
do·ck tackade nej till Vilhelm , sedan hon undersökt 
»fästma11nens» försörjningsmö jligheter . 

En t id korresponderade han med en föräldralös 
norrländska, som ägde ett rätt stort lantbruk. Men till 
Vilhelms stora överraskning behagade Sonja, som han 
kallade henne, utan vidare avbryta brevskrivningen. Han 
tog detta mycket hårt och förföll alltmer åt tungsint
het. Efter en lång och prövosam tid kom det åter ett 
norrlandsbrev med den välkända, ack, så kära stilen. 
Han började nu å ter se allting i rosenrött . När gran
narna sporde honom, vad anledningen kunde vara, att 
hans humör så plötsligt ljusnat, svarade han: »Nu är 
det fä rdigt att gå till prästen !» Vilhelms enda önskan 
var nu att få fara och hälsa på Sonja. Men härtill 
ford rades en reskassa, och någon sådan hade han svårt 
att åstadkomma. När han en kväll satt utanför stugan 
och gmbblade på sitt problem, stirrade han plötsligt 
på ett upplag tegel vid stugan. Meningen var, att han 
en av de närmaste dagarna skuUe lägga teglet på taket, 
som I'a r mycket bristfälligt. N II fick ha11 emellertid 
en ide. Annu var det sommar och vackert väder. Med 
takbeläggningen kunde anstå till frampå höstkanten. 
Förresten, han kanske aldrig behövde bekymra sig om 

B L O M NIOR till julbordet! 

?J'JlMa ~aMdelMräd0ård 
ER 1ST ER I CSSON 

TELEFO N 70i 53 Beställningar av kransar och buketter mottagas 
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rillzelms sluga i Jiil'sjö 

vare sig- taket eller stugan i önigt. "\' cm "et "ad som 
väntade honom hos den rika norrländskan? Vilhelm ord
nade så att teglet »g ick under klubban», och dänned 
var reskassan klarad . Sonja lär ha tagit emot honom 
mycket ,·äl och "i tsordat hans kunnighet i olika lant
bruksgöromål. Sjäh- påstod Vilhelm, 'att han t. o. m . 
hade hand om saluförandet av kreatur orh lantbruks
produkter a,· o~ika slag. Men det fö rtroendet tycks inte 
ha "arat så länge . ty snart "ar Vilhelm återbördad till 
hembygden. , tt hans planer stäc.kades, tillskrev han 
förtal a,· elaka människo,r. Till slut ansåg han sig ha 
fått nog av bes"ikelser och resignerade och framleyde 
sitt återstående långa !i,. ensam, ja mycket ensam. Sonja 
glömde han aldrig o,ch ville ännu på sena å lderdomen 
gärn a berätta om henne och besöket i nordanland. 

Alltsedan mina yngre år minns jag den o,riginelle 
Vilhelm i den a llt gråa re bryggstugan med sina moss
be"uxna förstugdörrar. Gården lät han förfalla och 
jorden ligga obrukad, sedan han mer och mer blev 
m ed"eten om att han "a r sångare och poet. Han drömde 
faktiskt om att b:i en stor skald , hade lätt för a t t skriva 
vers och fick med å ren ihop en ansenlig diktsamling. 
UndeT första "ärldskriget sökte han förmå Kumla Jul
blads utgi"are att bli hans förläggare. Han "ar för 
egen del full t ö"ertygad om att hans diktsamling skulle 
bli en »best sellen>. Röda Korset, som han varmt be~ 
undrade, skulle få dela behållningen. Han ha de o·ckså 
vid ett tillfälle inbjudit sina grannar, pressen m. fl. till 
en sammankomst i Hallsberg, därvid han lämna de en 
orientering om sin diktsam:ing, och hur han genom att 
trycka denna tänkt ge Röda K orset ett gott tillskott 
till dess betydelsefulla verksamhet. 

. Vilhelm skalda de om snart sagt a lltin g mellan him
me! Oell jord. Mest älskade han dock att tolka \'åren, 
b lommorna och fåglarna, men han kunde också med 
förtryLelse ge uttryck åt sitt missnöje med de makter 
oc h människor, som predikade våld och bringade fol
ken i krig . \ "ar han sysselsatt med något arbete på 
åkern. kunde man stundom få se h0110m lämna detta 
och skynda mot hemmet för att skri,·a ner n ågon vers, 
som han spunnit ihop under arbetets gång. När han 
så åten ·ände till a rbetet, hände det inte så sällan att 

edvin 

han g lömt bOTt vad han skrivit . Och så måste han taga 
en n y paus fötr att undersöka detta. 

En tid fick han fär sig att det fanns silvermalm 
hans s teniga åkrar. Tillsammans med en sakkunnig 

»vandringsman» gick han o~h knackade på stenarna i 
backa'rna. »Snart skall sprängsko,tten dåna över nejden 
och sih'e'rmalmen ·komma fram, vi bli miljonärer eller 
o.ckså fattigstugegubba'r», var hans svar, då man spor
de honom om hans underliga beteende. Vilhelm blev 
{lo,ck \'a'rken miljonär eller fattigstugegubbe , men från 
fattigdomens grepp förmådde han inte lösgöra sig. 
Något bekymmer för morgondagen hade han dock inte. 
T'ro,ts att han ägde skog för bränslebehovet , föll det 
honom al d·rig in att lagra ved för vintern, utan han 
hämtade i skorgen bränsle dag för dag. Blev kölden 
någon dag alltför besvärande , gick han upp på stug
vinden och sågade ned någon stock till eldningen. De t ta 
fÖ'rfaringssätt kunde han ju dock inte fortsätta med 
utan alh'a'rliga konsekvenser. En höstdag, när björklö
ven bÖ'rjat gulna o,c.h falla, satt Vi.lhelm: j sin kammare 
o.ch skrev om höstens poesi. Plötsligt brakade d et, tak
brädena gho efter och dammet yrde omkring ho
nom, men skalden Vilhelm fOTtsatte oberörd att skriva 
om höstens vemodsfulla ti.d: 

»För höstvi nd skyarna jaga, luft en är kall och grå, 
det susar som sang o : h saga bland aspar som röda sta. 
D et brusar som av vildgåsvingar av kråkor, som draga 

från nord, 
och luften den dånar och klingar av skriket från kråkan, 
som far över fr03tig jord. » 

Vilhelm var en t id mycket intresserad av gångsporten 
och deltog sjäh- med god framgång i såväl Närkes- som 
Kumla-Trampen. Han ägde en ovanligt god hälsa, och 
man hörde aldrig att han bes\'ärades av någon som helst 
sjukdom. 

I stilla aftontimmar kunde man ibland få höra hans 
sång och cittraspel. Vilhelm hade ingen dålig röst. 
Gä'rna sjöng han också sina egna kompositioner. En 
febTuaridag i år tystnade hans stämma för allt id. Ostör
da bygga nu kråko.r och kajor sina bon j skogen om
k ring stugan, inom vars enkla väggar en sångare och 
po,et älskat att le"a sitt särpräglade li v, som vi det 
p'rahiska li"ets människor hade svårt att förstå. Jag 
vill sluta mina hågkomsteT av Vilhelm med att återge 
en stTof ur en av hans mera vemodiga dikter från 
sena're å r: 

»Jag s.itter "id ensa:nma stugan. dä r har jag mitt ensliga tjäll, 
och ser huru skuggorna växla j sommarens ljuvliga kväll. 
Nu sitter jag ensam och tänker på jordel i\' ets många prob[,em 
och "arför sa ensam jag blivit i aftonens timma så sen. ~> 

Gmnla fotograher 

från Kumlabygden önskas köpa eller låna . 

KU ML. JULBLAD 

RORLED N I N GSFIR 211 A 
Solhemsgatan 16 C. Kumla 

Värmc/, Vatten/ och A vloppJ led n ing'ar; ve, Oc/l Pump anläggnillliar 

R eparationer av alla slags rörlednin/{ar ut/öres omsorg'sJllllt ;0: bilb;r;·t 

Telefon 70190 K057NADSFORSLrl G pr! BEGAR AN 
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EN BIT AV DE BLÅ BERGEN 
AV HUGO ERICSSO 

Från Kinkhyttan 

V m' man än befi.nner sIg pä den vida närk ess!ätten, så 
har man ändå där borta i väster de väldiga Kil slJ ergen i 
blicMånget, avlägsn a . Lockande o ch al:tid lika blå. 

Att »D e blå 'bero- en» på in tid haft en stor ekonomisk 
betydelse för vårt land, hehö\'er man inte v,ara historiskt 
beyand rad för art för;tå. Det framgår av de manga ortsnam· 
nen som slutar på hytta : :\Iullhyttan. Vekhyt tan. R ibbohyt· 
tan, Kinkh yttan . Garph yttan och många flera . Det är lIet 
o-amla järnbärarland. so m här möter. :-'1en VI sk ola mte for · 
djupa oss i detta ämne, inte heller funcLera över de \'_äl~iga 
geologiska processer. som dana, Derg·en. ellel: speJ<U!el;a 
Öye-r hur det sk ulle ha \'ant att bott dar uppe for 10.000 ar 
sedan och jagat säl i den \'~Icl iga Ancylussjön, so m d?l rul
lade in sina bölj o·r mot de b lå kul:arna . 

F otoklubben i högsta beredskap_ 

l\·[en skulle vi hl göra resan tillbaka i tiden och yistas 
dä'r för några timmar, så skulle sälen .fä vara i fred för 
mig, lik aså utb.Jicken över havet från Kungshall och blom
morna på stranden. Jag skulle sm!!a ne~ till trak.ten av 
Degerfors och offra nrlgra rullar fum. bade vartnt! och 
fä1'g, P ~l chansen att Ut åtmlllstone en god bIld av Jor~ens 
<Ye nOl11 tide.rna mäktigaste vattenfall . Syeafallet. Jag b,eye 
~o"· ~nte ensam där sii lång stund. Känner jag dem rä tt . så 
ko~me nog Vall , SchuJ,a, Lindgren, Emberg, Lundholm, 
Li sa Sundhero- och måno-a andra a\' fo tokJ ubbens med,lemmar 
Ilastande med si na kam"ewr i h ögs~a bereclskap. FotOträffar 
iirn ;1l!tid trediga, ·fL \·älkomna . 

Blommornas och fåglarnas paradis_ 

Det nu tida Kilsbe-rgen är ett stOrt område. drygt fem 
mi,l Elngt, och för at t utfor5ka det någotsånär grundligt 

skulle de t säkert erfordras ett hell människoli\r. Vi sko~a 
blott ta för oss några få kvadratmeter. 

Utgångspunkten för våra strönåg blir den lill a " aekra 
by n Kinkh yttan, där vi tillsammans med ett par goda vän· 
ner hyrt en st uga. Vi flyttade in elen I :sta maj och k unde 
r edan d å efte r en tLlr ut i markerna konstatera, att VI ham· 
nal mitt i ett blommornas och fåglarnas paradis. ::\Ien tY\'ärr 
in trä ff ar det trag edier även i p;1rad i ~et. Hör här! 

Vi visste att en av landets vackraste och sällsvn taste 
orkideer skulle växa någonstans i de här trakterna. 'Under 
ping sten \'ar en \'änlig ortsbo med och lotsade 055 till "äxt· 
platsen, so m var inhägnad med taggtråd . 

Detta ,-ar alltså guck uskon. Vi kunde räkna till lOlv 
knoppar, som alla hade utsikt att gå till fu:! b lo.mning om 
någon vecka. Men härskairen i blommornas paradIS, frosten, 
"ili e annorlunda . Omdagma!ten fann han lämp.lg a tt ge 
blomknopparna en av sina livssläckande k yssar, och tolv 
smä g uckuskobarrn säckade ihop_ Det var vemodigt att kom· 
ma dit på söndagen och se förödelsen . :'-l el1 det är hku \' c
modigt att veta. at t gucku skon :'p;'1 den gamla goda tiden» 
växte här i lJergen i \'äld iga ma,;sor. '-bn körde hästlass· 
vi~ med blommolf in till Örebro och ,;,ltlc dem på to rget. 
I ett s~!dant utr.otn;ng skrig hade inte gucku;,kon ens skugga n 
aven chans alt klat7a sig. Den sista \' ;dd~al1l ll1 a attacken 
kom för blott n;lgra år sedan, då en tant , förl110dbgen i 
väh' ilJjgt oförst;'lncl, fl yttade in IS ex. i -in trädgård . Om · 
planteringen mi sslyckades. Fr,ln den CbgCll il;lr säkerl igen 
ingen ortsbo rört någon guckusko. Sko ~ ;1 dc lit! kvar"a· 
rande fil bestånden försvinna från sitt sisla brohuH!d, mel · 
lan dåtid och nut id, måste det bli en aso cial u tsockn es. som 
utför den bedriften . 

:-'! ell det är andra vårblommor ,0111 na biirj:lr ;<0111ma 
i farozon en. blå,ippor och gulh·i\·or . t \· det finne- fonfa· 
rand e f01k ,o:n ha r mage arr proiiter:l p :'1 '\'"ren- iörsta 
blom,ter · folk som lär tjäna s;l bra P;I \':II"b :ol11srö\'eriet, 
att man kan hålla ig med bil för tran;oporterl1:l in til: stad en. 
Vi ;oserJig en är faran för utrotning inte S'l stor. LLl det giiller 
bL'isippor och gull\' ivor, men inte hel:er de kunna t[!la \'ilken 
oh ä mmad åderlåtning som hel st . 

»Ut för att se körsbärsträden blomma_» 

Om far och mor och småbarnen "id sin varpromenad 
plocka r med sig några blommor är det dem \'äl Llnnat. ::\I en 
att frakta billa ss meel \-årbloml11or in till städerna, det är 
rent kriminellt. S tö!d fran elen gemensamma egendomen, ,om 
den svenska naturen är. En gäng för många år sedan b e· 
sökte elen indiske tänkaren och dikt a ren Rabindranath Tagore 
London och råkade l<ol11Jl1a dit samtidigt meel ert par ame· 
rikalLka filmstjärnor. :'-Iänniskor itusemal stoel nedanför 
filmstjärnornas hotellfönster och hurrade och skrek, och tid · 
ningarna överflödade a v bilder och art iklar om dem. Ett 
par journal,ister förirrad e sig även till Tagore. Under sam· 
taLet med honom frågade de, \'ad han hade för intrYck a v 
londonborna och filmstjärnorna. Tagore gav dfl ett svar, son-o 
borde Ll oss nutidsmänni sko r till litet be;;inning och eiter · 
tanke . Det löd ungefär så här: .)Hemma hos oss samlas vi 
också i stora skaror. men d et är om våren. och då :sa \.: 
ut fö r att -e körsbär5träd en blomma. ) 

Hela farniljens julklappar 
gå r lätt a t t YäJja i vår Stora 

son ering; ay lämpliga 

p resenter Svärdb därnhandel 
Telefon 700 67, ;-14 33 
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T allö rt 

:\rm och fattig är trot,; aLlt den svensk, som eftcr en 
lång och kallLluggig \·i n ter sak na r förmågan att til:godogöra 
sig den Li\'sbefrämjande synen i d.ra underbara blo mmarker, 
u tan mås te fön·and1.a blommorna till en serie smuts.iga 
tjugofe mörin gar . 

I t rakten a\' g uclwskons växtpLats ägnade vi åtskilliga 
timmar åt botaniska st rövtåg. Utbytet bLev tämligen gott. 
H är \'äx te skogslinden stor 0 ::11 grann.. I ett dalstråk träffade 
vi tan.droten o ch döpte da l,en till tand rotsdalen. Där funno 
vi ä\'cn den oan,enl.ig a men ;;köna mysk madran med sina 
vi ta bLommor och \'ac ;:ert kran , ställda blad. Att vät terosen 
växte där ymnigt behöver väL inte påpekas. Skogsvick,er 
förekom i ,rora mängder och fick o ss att fundera över, 
va r för int e den.na vack ra klängande växt förekommer om · 
krin g smastuge- och egnahemsbygga rens verando r. TilJ sam 
mans med ba ckvia l. kråkvicke r och ärtvicker kunde det bli 
en skön färg symfoni o ch ett härl,ig t insektssurr. 

Men gå nu för aLlan del inte u t i naturen och hämta 
hem de här bLomst ren till er veranda, utan skaffa d,em ge 
no m plantskolorna. D et är den vägen man skaLl g å, om 
m an dLI ha in naturens blommor i träd gården . 

En ny bekantskap bLev ä ven knärotcn, vars vackert 
nätådr iga bi,ad skänkte en stunds ögon fröj d . 

Det var en IjuveIig tid. 

Ute pa en !:iten myrlagg dröjde vi oss kvar länge. Inte 
bara för de insektsj.agande siLeshårens och tätörterna s skull, 
u tan där för a tt en hälsn ing från fjälLen mötte i d\'ärgbjörken 
m ed sina sm å käcka, glada hängen. 

I mitten av juLi blev det smu1trontider. Och det fanns 
smultron. Li tervis. En av söndagskvälLarna stannade inte 
mindre än tre bil:ar på en gång, och tö mde ur sitt innehåll 
till smu1tronplo ckning i hagen utanför stugan, bland natt
vioLer,' fältgentiano r o ch övel'blommade kattfo tingar. J a, det 
var en ljm'eIig tid. 

Ren och oförfalskad magi. 

.'\s naturens mera massiva til:lbehör fäste vi oss särskiLt 
för en gammal tallrot sde~. En ta]rot full av historier, skrock 
och ku sli O"heter. 

Denna ta11 ro tsdel (se bbiden! ) är ett ku:tu rh isto risk t min
n esmärk e av första ordningen. När man får höra vad den 
använt s riM, vägra r hjärnan att fat ta sa mmanhanget. 

Kort sagt : Hit tilil taHro ten har åtski:Iiga möd ra r, l<ans"e 
ä \'en fäder, i må nLjusa nätte r smugit sig med sit t sjuka 
barn och i a-ö rt \" idan o ch hjälp lö<;het försökt blidka de Över
naturliga oc h myst iska maktcr_ som bodde i roten , att 
skänk a d eras barn häLsan åter. D et tHlgick så, att man 
förd e ll1 barnet mel.lan roten., skänkLa r o ch st rök barnct 
mot den deL där rot skänkl a rna mötas. J ag förmodar, att 

tiU ri tualen hörde ocksa cn utvald sam:ing ]Jes\·ärjel eform
Ler. S"Uedes ren och o fö rfalskad mag i, och det är blott 
några få år sedan den senast användes . 

I \'ilr tid , so m skaLL vara så upplyst, ka lhke ma n har 
S\-åTt att fatta att sådana här händel.ser inte li gger I.ängre 
bort i tiden. :-Ien är d et nu så underl igt? ' D el förekommer 
ju analogier den dag so m är. E ljest skulle iute patentme
dicinernas flora va ra så a r trik. Det är ju så , att hur långt 
den mod erna läkare\'eteIHkapen än kommit, .finns d et sjuk
d om;;fail inför \"ill;:a d en står maktlös. Vad ska: l d å en 
p inad och hopplö s männi ska gö ra . V em vågar döma ? 

T.;ncl e r \-åra \'å r- och förso mman'and ringar kOl11m o vi 
snart underfund med, a tt f<lg elfaunan var o vanligt artrik . 
N flg ra. ~v d em förekommer inte lika talrik t som ta lgoxar 
och pIlfinkar. D et var fö r det för ,;ta den lilla :ustig heten 
so m heter skog ssnäppan. Vi ö \'erraskade två styck en vid 
en liten uppdämning i närheten av S . Vissboda. D e stodo 
u te på en sten i vat tnet intill st randen . D-e vo ro mycket 
skygga och lyfte omedelbar t. I snabb fLykt förs vunno de in 
i skogens dunkel, där de vita övergumparna lyste so m ·tjärn
skott bland d e mörka tallarna. 

Vi borde inte sova under de ljusa nätterna .. . 

H emma i hagen kunde vi då och då få se tö rnsk a tan 
sitta i toppen a\- en buske eller träd o ch spana efter rov. 
Han är en riktig rovfågel, som inte alltid är så snäll mot 
småfågelungarna, men vi behö\'a rovfåglarna ute i marklerna, 
för att inte balansen i naturen skaLl! bli a:ldeles. rubbad. 
D et gladde oss myck et att kunna stå på trappan o ch näs
tan \"arje dag se tva ormvråkar segla över skogen i trakten 
av »tandrotsdalen». Eljest var nog nötkråkan den stora över 
rask ningen . Hon lät sig beu nd ras en Lång stund, innan hon 
lyft e. 

.'\\- de sma fåglarna - en skön uppfinning av vår 
H erre - fanns en rik uppsättning . D e voro inte tysta lång 
stund under de ljusa nätterna . D å borde vi människor inte 
sova vi h eller. Vi borde sitta blickstil:a under det oändliga 
himlavah'et, beredda att lY::isua til: fåglarn a s gryningskör 
och fundera över varför de fara den långa vägen til·l 0 ;;5 

för att sjung a, t rygga siäk tets fo r tbestånd o ch dra' bort 
Ig en . En a\- de flitiga ste sångarna \-ar svarthätta n. A va' 
den fåg eln kan sjunga ! ' 

Vår nä rmaste s\-anhätta hade sin kär""te sångplats I 
en li ten rönn några tiotal meter från stugtrappan. Där kunde 
han sitta timtal och sjunga, men han hade en verklig för
m åga, att göra sig osynlig. Han tålde inga åskådare på 
parkett, da försvann han omedelba rt bako m kuli serna. Men 

T a Il r o t s d e l - kulturminnesmärke 

KL lvlLA ELEKTRISKA BYRÅ 
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Stor sorten n g av mo rlern be15s n i I1 gs arm a tLlr 
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hela tiden sjöng ha n både sina egna och a ndra Ugla rs 
m elodier. 

E n dag under semestern, för o\'anlighetens skul,l en dag 
med ,trålande solsken, gjorde \'i en utfärd pr cykel runt 
Stor ' jön. Den ligger långt in bland bergen. )I en jag har 
inga klara intryck fdn Stor,jÖ!1 - det kom riå ' t emelLan . 
Ungefär mitt emellan Vekhy tt an och Kinkhyt tan tar en \'äg 
al' mOl bcr.:;en . Far man in dä r, kommer man lätt tiJ.l S tor· 
sjön . F örst pa5scrar man den till synes \'älbärgade stora h yn 
l~ibbollYttan el.ler Ribbo. Det är en al' dc mera al'läo' >ct 
liggand'e byarna i \ ' i!rt :--Järke. Nu höll man på med I'älbe· 
hÖlliga I ' ägförh~ittringa r, I'ilk et \'äl i nfl goll min kommer 
att hidraga till alt br yta byns isolerade läge . :\nnar - är väl 
det stora prohlemet här, :iom pa mänga :lI1dra liknande 
orter, hur man skall L'L ungdomen at t stanna kva r i hcm· 
mabyn . 

Lättviktare - present av landstinget. 

.Ia~ har för mig, att liin et, lantlsling horde sk ) IHkul11 

beak ta de avlägoe t belägna byarna ;; un :-,:doll1spro hlel1l. LantIs · 
tin g et ha r vi sst fått fundcl'at på öns;,em ;"tle l at t gil'a liinets 
un gdom bra och hillig körkortsutb ildn ing . H är är ett för,la g : 
Lat tätorterna s och de centralt belägna byarn;:J , ungdo ma r 
skaf fa sig körkort bäst de gitter, men g iv ungdom arna, po j· 
k ar och fl ick o\r, i al'läg,ct hyarna in te blott körkortsutbildning 
utan även var sin lättviktare (O' ;irna en Rex 250 cc m ed dyna 
bak ) i J8. i! r spre,ent a l' landstingct. :--Jota bene till al:a ung· 
do mar som vill , får och kon stanna k var i h emb\' g' tl en . 
j\Icn skicka för all del in te ut mlgon I'arken manlig e:lcr 
k vinnlig p a ragraf . etter hlan ket traccrrl'ltare a lt kont ro:lera 
a l1\'änd n ingen al' 1ll0lOrhojarna ! 

D et är inte bristen på arbete. inte b rist pft bostiidcr, 
mt e saknaden av wc och badrum inomhus, int e bristen P<\ 
samlin gslo kaj er el:er studiemöjligh et,er. so m är de primära 
o r a kcrna till avJägsetbygd ernas ungd omsproblem . utan det 
ä r kommunikationerna. E gna kommunikat ionsproblem. Hur 
tonåringarna och en b it därö"er skall k omma i kont a k t med 
ung doma r a,· andra kö net. De 'ha en s tar;~ om ock ,,', inte 
mcdveten kän sla för ina \'el ns faror. Det är hiir Oll) den 
primära orsaken till ungdomarnas flykt från hem bygden 
iir at l fi.nna . Giv d em lättvikta re m ed dyna där b<lk ! Tll scn · 
den iiI' ungdomar skola då stanna kvar hemma. lilb fa r 
och mor dö r bort och a n ret blir deras. Men herrarn a i land ,, · 
tinget kan;ske intoe l~aft o så långa \"äga r att fa ra. lliir de 
oktIiIc u t il fn a, a da sa 

Ja , det var sånt där jag funderade P:L när l') cl'kbde 
runt S torsjön . 

Så småningom kommo I'i fram tiIl Storsjön, IIlJoppså 
Det är något särskilt tjusigt med sådana där ~må åar som 

vindla r genom skogen, stundom muntert porlanJ e och skut. 
tande, stundom lugnt o ;:h sävligt, kanske fö rirrande sig in 
l någon sumpma rk . Förr i tiden rann s det m yc ket öring i 
»De bl ?l berg en ,» många bäckar. Fi sk cl11elOderna \'01'0 dock 
alltför rationella. )[an g jorde he:t enkelt en uppdämning 
i bäcken och ur den torrlagda strömfåran plockades fisken 
upp . Enkelt o ch effekti\,t . Nu äro de öring förande hii ek arna 
i hergen lätt räknade. 

Ett farlig t utsiktstorn. 

Så kom då turen aH offra en <.lag pil ut :iikt en från 
Kilsberg ens hiigsta punkt , Kungs hall, 280 111. ö. h. D agen "ar 
stråland e. men utsiktcn en besl'ikels e . Sed an STF , att 
upp sin I'äg\'isa rsk ylt vi<.l avtaget till Kungs hall. har -;kogen 
tydligen växt ihskilliga meter med påföljd. att miln in te 
ser något av utsikten från berget. F ör s.å l'itt m all inte är 
högt livför ;;äkrad och gjort si tt testamente i laga o rdning. 
f\ro d e sakerna ordnad e, kan man klä tt ra upp j det to rn 
.S0111 finn :i p,t Kung sh aJ.J. iVran kommer då upp ovan träd · 
top pa rna o ':h kan se ut ölrer llärkesslätten i öSler och bort 
mot Karlskoga i väste r. )Ien skall jag nu få säga min 
mening om detta slag av utsiktstorn - det finn s ;'itskillig a 
här och Vair i landet - så skulLe det vara, att hälsa n mås re 
gå före utsikten. Och de här tornen äro direkt hälso våd 
liga. Om uppgång en vore placerad innanför stolparna och 
några plattformar gav möjligheter till viLa och andhämtnin g 
under upp stigningen, då skulle de tjäna sin uppgift. Nu 
få r man klättra lodrätt uppför en stege m ed en aktningsvärd 
sträcka centimet"ar mellan varje stegpinne. Olycksfal:sri:i' 
ken är fak tisk t lika stor, so m den var när K umla h:Jd c torg 
längs Odengaian, med tiHåten genomfar t för m otorfordon. 

.1\' ej, dii har K ilsb ergen bättre utsiktspunkter äl'en i 
dessa trakter. Om man går vägen mot S. Vissboda, tar 
av till vänster vid den Lil:a dammen och efte r något hundra · 
tal meter söker sig upp i skogen till den högsta punkt,en, 
så får man en fri utsikt över en står del av närkes slätten, 
med Örebro som dominerande intresse. AI'en en del av 
Kllmla: Kyrkan, vattentornet och Kumla sko fabrik. För vår 
del kunde vi in te med säkerh et fastsl å, om det ,ar fabrikör 
N ilsson som syntes i ett av n åtlingens fönste r. Däremot 
syntes det br a, a tt 19.50 års etapp fö r iordningsställ andet av 
Stenel'ägen inte hade påbörjats ännu, u tan skulle EL ligga 
tills hö strusket började så smått. 

~ ;'qn a blabär s].l lockand e o rtsbor uppiyste om, a lt d enna 
utsikbpllnk t he tt e »Fjärhan». Vi fingo senare "eta, att upp· 
giften inte var fullt korrekt. Något namn skulle plats en ha" 
så "i döpte den till »Fjärhöna». 

Det starkaste intrycket. 

\'i \'Oro tillbaka tiil F jä rhöna sent p å höst en. I den k lara 
lu ften. d är alla avstånd krymper och ara detaljer framträder 
så pr egnant, bLev det ändå inte staden, inte ens sedan da· 
gen flytt och de tu sende lju sen tänts, som förmedlade det 
star k aste intryck et, N ej, det var lövträden i skog.en och 
ute på slätten, som med sina passioner ad e fä rg.er lyste frid 
önr en r edan förblö dd och insomnad sommar. 

Sic t ransit glori a mundi. 

'Bilderna tagna av förf. 

Fortsatt ökning . 

I nte heller 1949 år;; Kumla Julblad r äckte t ill för 

d<>t1 stora e fte rfrågan. F ö religgande n :r tr.'·cke rek ord-

upplag:an .3,.500 ex . 

Till alla julbla d ers m edarbetare, annonsörer och äniga 

sympatisörer frambäres utgi \'arens \'ar m a tack. 

~AMOS -TVÄTTEN 
en borgen för rationell klädvård! 

KEMISK TV Ä TT fÄ R GNING H EPARATIONER 

FILIAL : 
K årstabult, Hallsberg, tel. .j - l K ö p ro a D g a t a D 11, telefon 707 0.3 
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~tån gam(a 

L. J. clgrell 
Ha ndlande. Sanna. F . 1799. 
d. 187-1. .\ ["I·end. a\" Kila 
kaptensbostcille. Gästgiyare 
Blacksla. 

,1. P. Andersson 
Lantbr., Vissberga. F. 1860, 
d. H1l8. Nf,mndel11an. O rdf. 
i kOl11lU.-stäl11l11 .• ledamot ay 
1;ommu na]n. o"Cli fatl igy.-styr . 

F ototävlingen avgjord . 

Kumla ]ulblads täding om dcn bästa , ·jnterbildcn 
från Kumla rönte tydligcn inte något störrc intresse. 
Endast n'a ko·lIekt ioner inlämnades. Att bland dem 
välja u t ·den bästa, var inte svårt. D en ena fotogr afen 
hade Yisserligen a,· allt att döma god blick för "ackra 
moti ,', men t ekniken "ar allt annat än god . Y is erligcn 
bebö"cr intc allting på en bild "ara skarpt aI'bi-ldat, 
t\"änom, men om man har fotograferat en ensam bus
kes snöhöljda g renar, så skall busken vara skarp, ill
te skogen därbakom. Den andra koll ektionen innehöll 
m i"lllga tekniskt och bi~dm~issigt goda bilder, och dess 
fo tog raf, redaktör [..;:. G. A. r r b ä c k, "ar därför d il 
värd sitt första pris. Men när m,an satt och tittade på 
dessa biJder. fragade man sig ~il1då, "art egentligen 
K uml a tog ,·ägen. Och man kom underfund med att. 
uppgiften. som j första ögonblicket "erkade så lätt, 
i sjäh-a "erket är n1.yckct svår . 

För det första händer det inte så ofta, att det är 
vackert fOlograferings\"äder och snö samtidigt. Under 
december och janual-i står sol'en sa lågt , att gator och 
husfasader i aH mäl1lhet ligger i skugga, shLda det inte 
är full komligt helmulet, och då hjälper det intc med 
aldrig så mycket snö. I mars, när solen skiner oftare 
och star högre på himlen, finns det naturligt"is ingen 
snö, och om det mot förmodan skulle snöa, inträffar 
d etta antag'1igen på en "ardag, di ingen hin tid att 
fotografera. När söndagen kommer, är det med största 
sannolikhet mulet, eller också har snön smält bort. 

F ör det an-dra är det inte lät t att få "ackra och 
samtidigt typiska bil der av Kumla , inte ens i vinter
skrud . Förste pris tagaren hade en i mitt tycke st rå
lan de skogsbilcl. där man såg några träds tammar och 

a(6um6(aÖ 

Gustaf Halling 

Skohandlare, Hörsta. F. 18·17, 
d . 1920. Humdma n i Kum
la sparba:lll<. 

A nders Persson 

Lantb r ., Aby. F . 1850, d . 
1908. Huyu clm.an i Kumla 
spa rbank 

dessas l.;lnga skuggor ö"er den glittrande snön, som 
li" ades upp av några djupa fotspår. D et var en utom
ordent~igl "acker bild, men in te "ar det någon bi ld 
a ,- Kum,~a , ä"en om moti vet låg inom stadens gränser. 
Och i koll ektionen fanns också flera bilder av villa
t rädg;ndar i snöskrud, bi!der, vars skönhet alla måste 
erkänna. men som ingen annan än "illaägaren sjiilv 
kun de lokal isera till Kumla . 

A.t t fånga stadens sjä l. at t taga en bild, som inte 
bara ~ir "acker utan som åstadkommer, att alla genast 
inser. att jus t så ser Kumla ut , at t det är en typisk bild 
från F:umla och att den inte kan "ara tagen någon 
annanstans än just i Kumla, ja, det ä r en uppgift, 
som tydligen är mycke t s,'år. _'-l l' l s _, Lindgren 

f)jupadalsbadets ",O!llI11arserl'ering l:inters/;rud 

Ft' !O: K. G. A.rrbii ck. 

dulklapparl1a 

ordnas lättast vid besök. hos o P: S -EJ-lot)-o-,., - &-CP- er-t)t)-ol\o-

T O R G E T - K U i\ \ L A 

STOR SORTERI:\I G! Telefon 70761 

40 



VARUMARKE!\" : 

Sportskodon . S:T MORITZ. Mansskodon »EXCELLI:J\T' Damsk odon ' GRA:\'DESSr\. - Barnskodoll »GL LLI\ 'FR. 

C. A. JONSSONS SKOFABRIK A.-B. - KLTMLA 

!\ll17?!a 

Foder/ & Utsädes ~B 

TELEFO :\ 70900 " iixel 

U tsäden, Spann mål, F oder- och Gödningsä mnen, 

Hö, Halm, T or," trö 

m . m . 

EK lvLAl'\, HAGLLl\TD AB. 
IÖRS,-iLJI:.R 

Iran lager för skorill"erkl1 i",!{ 

cr.forderlig·a IIlateria/ier såsom .' 

=-'äder, Skinn, Sk ofode r, Silke, S.' garn, 

Skosnören, T ryckspän nell, 

Gummiklack ar 

m. m . 

T c l e/on er: Lag rct iOO 36; KOl/{orer 7039r.; 

Vid beh.ov av skodon rekommenderas Elis Sch.ölins Skoaffär, Kumla 
TELEFON 70442 

Håkanssons Conditori 

REKOMMENDERAS l 

Gott kaffe . Gott bröd 

Teldon 701 54 

JULENS blommo~ 
!i.raci nrcr, Tulp aner, Bf'gon ier, eye/amen m. m . 

Telefon 703 99 

Katrinelunds Handelsträdgård 
SO RB Y - K U ML A 



i\ . G. A11derssol1_S A B. Skofabrik K U1111a 
-- en ti rma med 100-å riga traditioner= 

1------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1 

r-id köp al- o !"tr eR ,-{inri /:dr:,. IiI! 

.s ta den ,r; ende s(iär/Jllrn1(Jkorc 

T elefon 702 G2 

T, c p a r a t i o n e r utföras omsorgsfullt 

Glasögon stor sortering 

L. N. BRINK - K umla 
er', Optik, & (;ult!sn/ec!sajlCi,. 

Vår måltid 
intaga ,-i beb-iimt oc,h billigt å 

M JÖL KCBA REN 
K umla - T el. 70283 

Beställn inga r mottagas 

Både till J ul och året runt 
tillhandahålla ,-i ,-erkligt fö rstk lassige kond ito rivaro r såsom T årtor, Bakelser o~h Småbröd 

Ceställninp.:ar I11 0Uaf[JS F rkä lI t got t kaf f e ! 

He l a rl cl e rs ! ( O 17 el lO t o r l' 
le/e/on ;O()08 

1-------------------------------------------------------------------------------------------------

F örsäkringsak ti ebolaget 

HANSA 
@ 

~ÖRSÄKRI N GAR 
O~bud i K umla: Folkskollärare Gustaf Ha gsjö 

T elefo n 703 90 

Aktiebolao'd 

G. O. JOHANSON 
Jönköping 

/-(o/llmissionö,. lör PAP )RCS; , Hölnrlal 

Al/a SO ,.I",.S Pust , ocl, Sk,.irpapl'e,._ Påsa r_ IJiflrl,ga rll 

, IJ C ,\ -KSJÖ n i/krinda om slas-spapp"" 11/ _ lll _ 

---------------- Represcnta n t: ---------------

6 rebro 

V ästmannagata n 18 - T el. 130 70 

KUMLA STADS ELVERK 
E l , - e r k e t u t f ö r a l l a s l a g s i n s t a l l a t i O n e r ~ I n f O r ,l r a [ ö r S l a g o c h o f f c r t 
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Fiumlasjän 
femton år 

Ett allmänt omtyckt kristidsförl'ta~/ 

som belytt mycket för ortshornas 

hiilsotillstånrl 

Vem kan ana. att det mi tt i den larmande och bull

rande skofabriksstaden göms en idyll sidan som Kum
lasjön ! Med s.itt friska I-atten, sin lummiga grönska 
och sitt vackra läge kan den liknas I·id en oas. dit 
kumlabon gärna öker sig för bad och aYkoppling 
och för att njuta av den vadfra naturen. En idealisk 
festplats är också Kumlasjön . Många äro de amman
komster. ideella oc h religiösa. som där hållits, och 
under senare år har de stora Barnens Dagsfestlighc
tema haft sitt centrum där. Det är en storslagen syn 
att en so~ig sommardag betrakta den tusenhöydade 
folkskaran vid amfiteatern, lyssnande till yad som för
kunnas fran t alarstokn . 

Hur har nu denna kumlabornas pärla kommit t ill , 
och vem eller I· ilka ha l- i att tacka för ini tia l i let t ill 
denna storartade an:äggning o A.tt Kumlasjön inte är 
en na turens egen skapels , l-et yi alla. D en har helt 
tillkommit på ko nstgjord väg. På hösten 1933 togs näm
ligen det första spadtaget för a l t förverkliga beslutet 
om en sjöanläggning i Dj upe dalsomr;'\det. Hur s,lg det 

I 

Municipalfullmäktigeledamöterna Emil Larsson och Helge 

.4hrberg var båd·a intresserade för Kumlasjöns tillkomst 

E)mnibu~-TRAFIKEN 

~1rbetet med f{l1mlasjön har börjat 

då ut på den pla.ts, dit kumlaborna efter några år 
skulle folb -al1dra? Int e l-ar det någon uppmlll1trande 
syn, och ytterst få l-ar de, som trodde. att man skulle 
kunna, göra en sjö aven plats, där man umkr ~lrl i o nden 

al'bördat samhällets sopavfall o. dyl. Men det fanl1s 
ändå några optimister, och. bland dem I'ar den uno-e 
. . b 

IllgenJören Gösta Nils.son frå n Alvesta i I-\:umla socken _ 
Det yar också han, som med energi och sakkunskap 
rel- ner all t motstånd och lyckades fil a llt flera al- de 
tyeksamma öl-er på sin sida . Platsen l-ar som skapad 
för en sjö. En djup sänka. i rullstensåsen ha de bildats 
yid inlandsisens al·smältning. Ett förtju s:l llc!c läge för 
en sjö! Men hindren för företagets gCllollll"iir;tncle l-ar 
I~ånga, och det största var onekligen de stora anlägg
mngskostnaderna, som beräknats till 87 . ( J o kronor. Aret 
I933 var yäl yalt att sät la igång sjöbygget. CCIl O Il1 ringa 
ordertillg,lng på skofabrikema och genom alt en al- de 
större b:and dessa - Sturefabriken - dclhärjats och 
ej återuppbyggts, hade arbetslöshetssiffran siigit till 
500. D et l-ar en fruktansvärd siffra, som utgjorde när
mare 5 0 '0 av hela kommunens il1l1el-ånarcantal. Den 
kommunaJa arbetslösbetskommitt cn hade sdrt att skaffa 
produktiva arbetsuppgifter åt så många. Det kunde 
II1te hjälpas, att många arbeten blel'o högs t inproduk
tll-a. 

~är bekymren hopade sig som mest, föddes inom 
arbetslöshetskommitten tanken at t bygga en konstgjord 
sjö . Ett sådant företag skulle kunna syssels~itta nlånga 
armar. Förslagsställare va r ledamölerna Josef Toha;ls
son, Georg ))"yrnan och Gustaf Samuelsson . ivIunici 
palfullmäktige yisade sig posLtin intresserade, och för
slaget bifölls_ 

Det blel- ol'annämnde ingenj ör Gösta Nilsson som 
fick utredningen om hand, och han blev också den 
driftige ledaren, som övervann alla svårigheter. Före
taget ya r av mindre vanlig an och arbetsmarknads
kommissionen hade en hel del betänkligheter, innan den 
var färdig att tillstyrka sta tsbidrag. Detta skedde först 
sedan man inhämtat expertu t lå tande ;1\- teknisk och 

CVid edra recor mellan O rebro- Kumla-Hallsberg-\' retstorp, Kumla-Byrsta-:Brändåsen-V all by 

\ ' ib.y k.:rkn- !< örtin)!sberg, Kumla- Hardemo och K umla-Yxhult - K,-arntorp anlita alltid O M N I B t. S, 

~a att de billiga biljettpriserna sedan 30 år tillbaka å dessa linjer fortfarande kunna tillämpas 
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g eo ogisk art . D cn ' 3 augusti [()33 fat tack komm is· 
sionen si tt beslut om att. staten skullc bidraga m ed 
50 % al· alla arbetsko·stnader och 30 o,"() t ill dcn erfo r
d erl iga materi elen, körn.in g och arbct sledni.ng . At ersttI
ende kos tnader utgick av kommunala m edel ,"arför 
Kumlasjön redan från början ble \· en hela församli ngcns 
angelägenhet. Kumla stad ä r d ock ;igarc till område t 
och s,·arar för dess underhåll. 

Valborgsmässoafton.en 1935 var en stor dag i KlIJll 

lasjöns historia, ty då hade arbe tet fo rtskridit si\. lå ng t , 
~t t sjön kunde invigas . Mycket folk hade samlats för 
att fira den unika tilldragelsen . Tal hölls av arbetsl ös
hetskomI11i ttcn.s ordf. John H . Johansson och kommu· 
n.a lfullmäktiges ordf. Emil Lars son . 

Hur stor ;ir då Ku mlasjöll. frågar 111,ln sig: ]) C~ ~ 
areal är i sin. helhc t 8.j oO k 1"111. in kl llsi,·c deil lill;, 
idylliska ön. so·m är omkring 75 k,·m. Yat tenlll iin gdclI 
är 16.000 kbm . Ett friska re och hiirliga rc · bad'·attcl l 
k an man näppel igen önska sig. D et kommcr niiml igclI 
från g rus:tsen intill och :ir all tså a,· sanU11a kI·a li t C 
som stadsbornas dricks,·auen. Dct har ,·isat. sig ,·i d 
upp repadc prol"tag-n ingar. att ,·attnct är fri tt frå.n fi ) r~)· 

r eningar. 

R edan fö rsta sommaren \·isade kumlaborna, all d .: 
uppskat tade dct ta nya tillfällc till bad . Det hk, dii 
nämligen en im·asion a\" badande som ö,·erträffadc all;1 
beräkninga r. Under de \·armas te julidagarna uppgick 
antalet badgäs ter per dag t ill ö'·er 1.500. D et ,·ar j;ik-· 
tiga dagar för perso n.al och styrelse. D en sistnämnd.! 
ha de fåt t en synnerl igen lyckad sammansättning ge
nom eh-e rksföreståndare Manfred Johansson, yerkmiis, 
tare Gottfrid Carlson och grosshandlare Henning Hag
lund. Djupa dalsbadet , som anläggningen kom at t he ta 
från förs ta stund, sköttes på ett synnerligen u ppoffrande 
sätt. En a \" styrelsens ledamöter använde både sin se-

En vacker bild 
från den idylliska sjön 

mcst<:r och \·ar je ledig stund för D j upadals~nläggningen 
och en annan bekostade inköp av 10.000 fiskyngel, 
som. uts!äppres i sjön och under lång tid utfodntdes 
a,· donatorn. De vackra forellerna tilldrog sig stor upp
m~i r k samhet , pch det \·ar et t riktigt follmöje att be
tra kta dem, dl dc jagade insekter ovanpå vattenbrynet. 

Det ä r nu 15 år sedan kumlaborna fick sin sjö och 
någon a\·mattning i intresset från allmänhetens sida har 
inte kunnat spåras . Tvärtom har området väsentligt 
utökats . sedan go.lf- och krocket banor anlagts. Många 
frän";ingar, som besöker staden eller endas t reser ige
n0111., stanna gärna för a tt en stund nj uta av anblicken 
al" den \·ackra Kumlasjön, och kumlaborna kan vara 
stolta Ö\·er sin sjö och glada och tacksamma över att 
den kommit ti:1. K e r s t i n E. 

Den försia styrelsen n juter av Djupadalsbadets goda ka ffe 
tillsammans m ed fru Haglund 

F r. \" änstet': Fru Stina Haglund, Henning Haglund, Manfred 
Johansson och Gottfrid Carlson. 

Orebro läns Lantllläns Centralförenings 

Filial KUlllla 
Foderämnen - Gödselmedel - Spannmål - Fröer 

1 E L E F o N E R: 701 77, 704 77, 70:587 
Stråfoder Utsäden B etningsmedel m. m, 
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bkor tör hela tamilie~ 

fll KOMMA:'\'DITllOLAG ET 

JOEL ANDERSSON 
TELEFOl\" ÖREBRO 709 40 IVÄXEU 

1-----------------------------------------------,-----------------------------------------------

H I L L S dJlltid l1yheter 
Klännings-, Kapp- och Dräkttyger, Klän
ningar och Blusar, Strumpor och Under-

Te/. kläder. Stor sortering i Gardiner, Draperi-
70446, 71447 tJ'ger, Linnevaror och Sängkläder 

~ito'3rati"kt tryck ingår numera även i vårt program 

En nJ', modern maskinpark står därvid till Edert förfogande 

Vi utföra offset-tryck av allra högsta klass 

Vi tillverka: Kapslar av alla slag - Snap-quick-kartonger 

i alla tJ'per - Industriemballage samt som förut Tårt- och 

Bakelsekartonger - Tårtbrickor - Konfektionskartonger 

Bärkartonger - Skokartonger 

RINALDO & JOHANSSON AB. 
']örpackl1il1Cjoil1duotri - 5/..umla 

Tel. Orebro 709:'0 växel 

Vid behov av PA PPER och PAPPERSVAROR 

KUMLA VA RMBADHUS Telefon 70299 
BASTUBAD - KARBAD 

TVATTSTUGAN Tel. 71153 

REKOMMENDERAS 

AB_ Kurnla Bad- & Tvättinrättning 

'}.ord AUTOMOBILER 

och 

TR AKTORER 

A RI E L motorcyklar 

Fullständig Bilverkstad 

Reservdelar och tillbehör 

~:a e arl S undberg 
TELE fO:'-JER: Ve,kstoden 70·135, 70601 - Carl Sundbe'gs bostad 704 35 

L.lgcTchcfcns bostad 711 70 - i\lontörens bostad 70732 

vänd Eder till 
A.-B. EKENBERG & HULDBERG - MALMÖ 
Ned~r1ag i Kumla. Repr. : FOLKE ANDERSSON, KU MLA - Telefon 70698 

Papper ' Papp , Bindgarn , Förseglingsremsor , D ekorationspapper , Papeterier' Handdukar , D ukar, Servetter, Väggalmanackor 
Hatv & Skjortpåsar , Bageripåsar , Kanistrar , Ce/lophanpåsar , Kassaapparatrullar , Kontrol/remsor 

För Julbordet: 
Prima Kött- och Carkuterivaror, Ost, Smör, Konserver 

Prima Julskinkor 

E R I C S O N S ~i116meclel 
Tel. Huvudoffö"n 700 72, 70445 
Filial : FY LS TA, tel. 70362 

~uxor=' RAD 10 
REPARATIONER 

alla märken 
€ KLÖFS - Kumla 

Telefon 706 44 

Hl MODINS KLACKFABRIK 
ELVESTA HÄLLABROTTET 

/ ') 

~ 
Den goda tårtan 

~ 
6\*" v~cke~t dekorera~ 

~ l~ far NI endast fran 

. y.-1,-"f:!31! ~O;:'G Å R D E N 
\ \:::" Skolvagen 18 Tel. 70496, 71205 

JULHANDLA Edra SPECERIER 

och MATVAROR hos 

SAHLINS, KUMLA 

Telefon 706 12 

Telefon Orebro 72079 Tillverkning av 

LADERKLA CKAR såväl Dam, Mans som Barn 

POMPAD URKLA CKAR alla slag 



K O P dulklapparna 

KUMLA JARN- & 
REDSKAPSHANDEL 
':}redrik €m&erg 

�---------------------------------------------------------------------------------------1 

Byggmästare 

EVERT JOHANSSON 
KUML 

T el. 70231 

Nybyggnader Ombyggnader 

Reparationer 

Vid bemärkelsedagar använd 

PRESENTKORT 

-------------------------------------------~------------------------------------------I 

':Brevpapperet 
bör vittna om god personlig smak! 

I parti från 

Efter/råga där/ör våra /örnämllg-a kvaliteter Svenskt Antikpressat papper 

Svenskt Diplomat papper 

Svenskt Hamrat paprer 

Svenskt Linnepressat papper 

hos Eder 

Johnson Hill AB., Orebro, Pappersvarufabrik Bok, eller Papp('l'shalldlare 

BJORKMANS KONDITORI 
TORGET - KU MLA 

Tel. 70184 CJ:2ekomm e ft d e r a öl 

Moderna lokaler lämpliga för förenings
samkväm, begravningar m. m. 

~ämpli9a dulklappar 

till billiga priser finner Ni genom besök i 

DA MKONFEKTIONEN 
MÄRTA WIGERELL 

Telefon J05 22 

N Y T E L E F O N K A T A L O G för Kumla utkommer i början av år 1951 
Annonsera i katalogen! Annonser mottagas av Överkonstapel Elis Levin Ev_ änd ringar kan gö ras i D o h l \V i t Z B o k b a n d e l 

ALBIN ENGQVIST 
K U M L A 

Tel. 70198 

EBBA LUNDHOLMS EFTR. 
T apis -eri- & Kortvaruaffär 

<]oröta klaöö ?Leerr- & ':Damökrädderi CJ:2eko mmeftderaö 

T yge r l ager Telefon 70206 fö r juJink öpen 

------------------------------------------~-------------------------------------------I 

q)erfl Dkall jag välja 
när det gäller mål

ningsarbeten ~ 

J o, 11aturligtvis en firma, som är väl kän d fii r förstklassigt arbete och 

humant pris_ N är det gäller mål ning vid n.)'byg.~nade r , reparationer etc. rådgö r med 

qu-i'3 rell" €ltr. - ~umla 
Inneh. : T O R E N I L S S O N 

Telefon 707 81 



Kurnlaidrotten 1950 

Lennart Ericsson 

Kumla Jul blads hederspris för årets bästa idrotts
prestation har tilldelats Lennart Ericsson. Kommitten 
har varit enig om beslutet , och helt säkert är valet gott . 

Den trevlige ingenjören är en god representant för 
kumlaidrotten. Han är kumlapojke, född 1928, och efter 
folkskolan studerade han vid Karolinska läroverket i 
Örebro och under åren 1945- 47 vid teknisk skola i 
Göteborg. Redan i den tidiga skolåldern började han 
med idrott. Det var mest fotboll , som nästan alla poj
kar vid de å ren. Han spelade i skollaget och var en 
fast klippa som chb i Kumla-Kamraternas juniorlag 
men deltog också i en del matcher i B-laget. Högre 
upp kom han inte. Efter göteborgs sejouren tog han 
det lugnt men började så smått med allmän idrott. Och 
nu är han bunden vid den. Det har ju under de senaste 
åren växt fram ett ungt och trevligt »gäng» av allmän
na idrottare. Pihl. är nestorn, men kring sig har han 
idel ungdomar. De hålla starkt tillsamman. Inte minst 
sammansvetsade blevo de efter en bussfärd till Dalarna 
under midsommarhelgen. 

Ericssons bästa resultat är: Trestegshopp 13,23 , 
längdhopp 6,19 och löpning 100 meter 11 ,2. Samtliga 
resultat uppnådda i år, i trestegshopp vid klubbtävling
en Start-Örebro Sportkl.-Kumla. Det var första gång
en Ericsson slog Pihl, och det var förstås roligt att slå 
läromästa ren. Den trevligaste tävlingen var givetvis den 
i GyttO'rp, då han tävlade med Mc Kenley. 

Aret s pristagare tillhör den goda typen a v svensk 
ungdom i dag, som vare sig röker eller använder sprit
drycker. Så tycks också vara fallet med så gott som 
samtliga idro t tspojkar i Kumla. H edrande! Kumla Jul
blad frambär sin lyckönskan till Ericsson och önskar 
hOiI10m framgång både i sitt arbete och på idrottsbanan 

Beträffande fotbo:len, så har höstsäsongen \'arit på 
gott och ont. Tredjeplaceringen med 12 poäng, 2 poäng 
efter ledarlaget Bofors, kanske man inte kan säga så 
mycket om. Men nog är det förargligt att förlora med 

Hörnet Drottninggatan-Mossbanegatan 

Rumla lulblads hederspris till Lennart Ericsson 

uddamålet, som hänt i flera matcher: Nyköping O-I, 

Karlslund 2-3 och Katrineholm 1-2. Med mindre otur, 
borde Kurnla haft en klar ledning. Utgångsläget för 
våromgången är emellertid inte så dåli,gt. Det gäller, att 
inte plottra med laget för mycket. Nu finns det ung
domar att bygga på: Sahlin och Löwstedt i försvaret 
och Bengt Törner i kedjan. Poucette har även i höst 
varit pådrivare och spelare. Även om han inte är Lika 
snabb och målfarlig som förr, har han dock varit en 
tillgång. Nog finns det intresse i övermått, kondition 
och kunnande kommer genom träning. 

A.. D o h l w i t z. 

S k O m a k a r e, stavat på gammalt maner. 

Eft,er benägen uppteokning av stationsinspektoren 
Severus NyZi,n, Öst.ersund, återges här nedan ett 0'rigi
nellt 0'ch roande sätt att stava till ordet skomakare. 
Metoden, som efter vad inspektor Nylin uppger, med 
säk!erhet var känldl, i Kumla redan för minst 100 år se
dan, kan ju synas väl omständig, men om ramsan 
läses utantill i snabbast möjliga i emV0. ernås onekli
gen en komisk och skrattretande effekt. Försök, så 
får ni se! En komplettering till ordet skomakaregubben 
avslutar skämtbiten. 

S säjer S, k säjer k, o säjer o, säjer ko, säjer sko. 
M säjer m, säjer om, säjer kom, säjer skom. A säjer a, 
säjer ma, säjer oma, säjer koma, säjer skorna. K säjer 
k, säjer ak, säjer mak, säjer omak, säjer kornak, säjer 
skomak. A säjer a, säjer aka, säjer maka, säjer omaka, 
säjer komaka, säjer skomaka. R säjer r, säjer ar, sä
jer kar, säjer akar, säjer makar, säjer omakar, säjer 
komakar, säjer skomakar. E säjer e, säjer re, saJer are, 
säjer kare, säjer akare, säjer makare, säjer omakare, 
säjer komakare, säjer skomakare . 

egubben 
regubben 

a regubb en 
karegubben 
akaregubben 

makaregub ben 
omakaregubben 

komakaregub ben 
skornakaregu b ben. 

TELEFON 70476 Senaöte nvtt i cyklar, c y kelljus och tillbehör 

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

Reparationer utföras omsorgsfullt 
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KUMLA JULBLADS KORSORD 1950 

Vågräta ord : 

1. E n som för andras t alan. (9) 

6. Namn av typen Asea och 
Kita. (3 ) 

8. E n sådan finne, i Stoc.kholm, 
Orebro och Uppsala, men ej 
i Gö tebo rg. ( 7) 

9. Liliwm ,om' en ko nditionell 
ko njunktion. (5) 

10. T ryffel. ( 5) 
12. Vanlig på kafebo rd. (7 ) 
14. Kårand e. ( 4) 

16. Användas vid kavallerichock. 
( 6) 

18. Sårande käns la . \" äckt a\' 
något , som s trider mot reli
gio n och goda sed.er. ( 6 ) 

21. . . . . von Fieandrf:; dikt av 
J . L. R-g. ( 4) 

23. Förr övningsplat s för I 17. 
(7) 

25. Väsen med tre par vingar. 
(5) 

28. Ak1a ,er fö r sådana vid skr id -
skofärd,! (5) 

29. Kärl för smörexport, (7) 
30. Äro ett och nio. (3) 
31. GunJ:>o rg h a r j almanack a!! 

:remplacerat detta! helgon. (9) 

L odräta ord: 

1. Majstån.g.en . . . .. (5) 
2. Tappa andan. (5) 
3. Inte på finare menyer. ( 7) 
4. »Och med _ '. . . . . och med 

flit mig för himlen skicka .' 
( 6) (J. O. Wallin) 

5. Nattvardsbarnen av Tegner 
är en sådan ditkt, ( 5) 

6. Kaseinp.roduM: från Julia
nas land. (7 ) 

7. Eskulap men ej ho meopat. 
(7) 

11 .. .. dolorosa. By i Kumla. (3) 
13. Rik'e, (4) 
15. Har kanel men inte salt. (4) 
16. Vekling, vä llusting. (7) 
17. Måst e ha ka ltög,a dM bak. 

( 7) 
19. Ej för prydnad men för 

lydnad. (7) 
20, På kopp, (3) 
22. Kan fö rskräcka o ch väcka 

ångest , (6) 
24. SiaD],; tillsats vid, punschbe

r edning. (5) 
26. Oli på 640 lat., där sv'enska 

trupper 1809 angrepos a v 
ryska under Kamenski. (5) 

27, läres i kYinnliga slö jden. (5) 

F ör den för st öppnade rätta lösningen utbetalas, i 
likhet med fö rra julen, ett första pris av 10 kronor. 
Andra pr~set utgör 5 k ronor och det t redje Kurnla Jul
blad gratis under tre år . 

Lösningarna, som adresseras »Kumla Julblads kors
ord», fack 95, Kumla, skola vara inkomna senast den 
15 jan. 1951. Pristagarnas namn meDdelas genom anslag 
i Dohlwitz bokhandel. 

JULKLAPPEN till Honom ska' vara från 

INNEHÅllSFORTECKNING 
Sid. 

Än'glarnas julsåug - ell fretlspro gram. ,\ vlloland 
Gölslen, Malmö """."" ... " " " """" ....... .. . """." 

Axel Nystroms förslag 1828 till ny kyrka i KUl1lla. 
Av Henning Julin, Sto ckholm " " .. """ " ", 2 

Kumla kommllil ~ ny gestalt. Av Tage Tapper G 
Den profelel'a nde prästdottern Margareta i Knmla, Av 

Ivar Alm, Mota la .. .. " " .. " .... .... .. .. .... 8 
, Kumla den 16 juni 1824" A\' Henning Julin , Stockhollll 11 
,Gusla fsson på skogen . , .-\v K, G . . 4.rrbäck .. " .. ... 13 
C. V. Zal'8lius. Av .v. Helander ,," .. " , .. ,, " .... " .. .. 15 
Lyrisk stö velbeställning ...... "" .. " " " .. 16 
Innan tl'åkigheten var uppfunnen j Kumla. _-\v Carl 

Ohlin, Esl;ilsLuna " " " " .. .. " .. ... 
.Huttra Til ckl> på Kumlama lmen, .\1' A.nIlCl Persson, 

Odensbackcll 
Var är gå rd'Sl11oti\'en hämlad e" Pris t,h lun, 
GaLunamnen berä llar. A v N ils Lindgren 
När en a nnan , å rsklass, ryck te in på Sannah ed 
Gårdar och by'a.r j KlImIa IX , A\' N. lI eiandeI' 
Med lä n man Flyd d på vägsyn och andra Klllllla lli

slo d er 
Når skomakard,rängarna i Slene och Lå nggälla fick 

17 

IU 
:w 
21 
25 
28 

29 

lust för mililärlh'et. _-\ \. Claes Olsson, Kuml a 31 
Kumlas första kvinnliga cyklist. .-\ v Anna Pcr.,son :~3 
En semestermånad vid Slene Brunn fö l' 30 ,"II' sedan 34 
, Vilhelm , - bonden, sångaren och po eten. .-\ \' E. 

Larsson 35 
En bit av d,e blå. bergen, Av Hu go Ericsson 37 
Från gamla a lbumbla ;1 ". '" ." .... ".. .. 40 
Kumlasjö n femton iL', A\' j{ers!in E, .. " .. .. ... .. " .. , 41 
Ku mlaidro tten 1950. .h . .J., Dohlwit:; 43 
humla Julblads Ko rsord 44 

lösning av julbladets korsord 1949 

Pristagare: 

l. Hr Ed gar Jo h a n s s on, Box 21 8, Fjugesta. 
2. Fru Mar i anne F r ithiOlf ss on, Brahegatan 38, 

2 t r., Stockholm. 
3. Hr E r i c J . L a r s s o n , Abytorp, KumJa. 

Vi ha m assor av praktisk a och n'ytri~a klappar, som med 

självskrivenhet hö r h emma på varje b erres önskelista 

MOBERGS H E RR EKIPER I N G 
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Speceriaffären 
Tel. ~03 73 

CA RL AR BINS 

RE K OMMENDERAS! 

E. MELINS 

93e'jravl1il1'jbbVrå 

Ombesörjer allt för såväl jonlbegra"ning som 

eldbegängelse. I3egra"ningsLil tillhandahålles 

TELEFON 700Gl 

':Blommor för julbordet 
köpas fördclakti,~t i 

HERBERT PETTERSSONS 
9310mMerhande l - :;lfandelMrädgård 
TELEFON 70144 - T,ädg",dcn 70138 

Beställ J ULDRICKA T 
. d ·d' ~ go tf,. 

TELEFON 701 G7 

Vårt juldricka ä r be römt som mycket närande 
och hållbart 

KUMLA BIlYGGEI~I 

KUlll1a-Hallsbergsorterls 
~a~tbilcentrai 

utför på beställning A L L A S L A G S 
T R A N S P O R T E R på l ä n ,~re eller 

kortare sträckor. Bilar från 1,.5 till 10 toP. 
Försäljer från eget grustag 
S A N D, G R U S och S I N G E L 

HU VUDKONTOR: Svea,-ägen il - Kuml., 
Tclefonn: 70738 och 70; .39 

Anlelnin.gskontor i Hall sLcrg: Ö st r" Swrg.ulln. Telefon ioo 
Gn1 st.,get i K 11m!.,: D.,lagatal1. T('l c l"on 705 OJ 
Gr ll .s t" ,~('t i h\ostts : TelcColl 75027 

För Edra transporter 

anlita LASTBILCENTRALl!.N 

KUMLA 

S/.:oindllS(rien !/Gr gamla 
yrkestraditioner i K amla 

"P A TR'ULL" 
- iclealkäl1'jal1 tör 

ARBETE och SPORT 

" P A T R U L L" med toträtt paN~torm 

är resultatet av många års forskningar 

ifråga om den för foten mest 

idealiska passformen 

AB. KUMLA SKOFABR IK 
KUMLA 

ÅKERI 
t 

Innehavare: Heury och HarlId Karlsson 

REKOMMEN DERAS! U T F O R A L L A S L A G S K O R N I N G ~A R 

Telefoner j06 58, 70659 



BYGG MED 

~ 

Undvik trähusets ' brandrisk! 

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

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

rande och med låg bränsleförbrukning. Ytonghuset är god kapital

placering. Vi stå gärna till tjänst med alla upplysningar, 

även då det gäller finansiering och lånefrågor. 

YXHULTS STENHUGGERI AB. 
I--IÄLLAB ROTTET 

TELEFON 72070 

) 
-\... 
.i 

C G. STROMS AB. 
ETABLERAD 1888 KUMLA TEL. VÄXEL 70920 

TILLVERKAR KVALITETSSKODON 

V A R UMÄRKE 

PRIS 1 K RON,--I. K UMLA TRYCKERI 1950 
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