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KUMLA JULBLAD 
22:dra ao r 6 

e" Utgivare: NILS HELA DER 1931 

JULBUDSKAPETS INNERSTA f 

HEMLIGHET FRID! f 

Julbetraktelse för K~mla Julblad av kyrkoherde Bertil Ericsson, Hardemo. 

"Hans namn skall 'uara Fridsfurste." 

Jes. 9 : 6. 

D iet finns mycken oro i människolivet. Så har det 
varit alltsedan syndafallet. För dettas skull blevo de 
första människorna utdrivna ur Edens sköna lustgård. 
Utanför dess stängsel har oro av ' inre och yttre slag 
blivit människans lott. 

Trots stigande upplysning och otaliga nya välfärds
inrättningar bliver det vid detta : livet är oroligt, ja, 
allteftersom syndamåttet i Den eviges ögon alltmera rå
gas, tilltager oron. Den stegras intill Kristi dag. Men 
Han är ock den ende, som kan föra oss ut ur oron och 
giva oss frid. Redan profeten Jesaja fick förutsäga ett 
av Hans ljuvliga namn: Fridsfurste. Det låter majestä
tiskt och betvingande. Det strålar underbart mot orons 
mörka horisont. I skepelse av ett litet barn steg Han i 
den första julnatten hit ned. Han hälsades av änglar och 
fromma sökare. Han var svaret på mångas längtan. Han 
kom med frid. 

"Sig med människonaturen 
H errens härlighet förenar . " 

Gud är uppenbar i detta barn och tager sin boning 
ibland oss. Gud kommer oss till mötes i Kristus. Det 
är ofrånkomligt: Han har först älskat oss. Fridsfursten 
träder mitt in i den strid, som rasar mellan människor 
och Gud, mellan folk och individer samt i det enskilda 
hjärtat. Full av gudomlig kärlek ådagalägger Han på 
valplatsen härnere inför sin himmelske Fader en rörande 
lydnad, som fullbordas i en lidande sådan, då striden för 
Hans eget vidkommande kulminerar på Korsets kulle. 
Det mellersta korset bär Medlaren. 

"H är var mellan ljuset och mörkret en strid, 
dock segrade ljuset för evig tid." 

Kristus måste vara både sann Gud och sann männi~ko. 
för att kunna medla mellan Gud och människor. Genom 
den sällsamma medling, som ägde rum på Golgata, är 
Han vorden en fullkommen Fridsfurste. Han tog vår 
synd på sig och bar den ända in i döden. Han försonade 
oss med Gud. Han nedbröt ovänskapens skiljemur. Han 
fastnaglade vår anklagelses skrift vid korset. Han gjorde 
allt väl. 

När en människa hängiver sig åt denne Segerhjälte, 
som övervunnit döden och evigt lever, så att Han 
får bliva livet i hennes liv, vinner hon frid. Hon får 
bekänna sin synd och mottaga förlåtelse. Hans blod 

renar från all skuld. Hon kommer in i barnaskapet. 
f\,:en ~m oron omgiver henne på alla sidor, äger hon 
l Sltt hjärta Guds frid. Det är "att mitt i stormen vara 
trygg och still". 

. Då j.ulens helga tid är inne, fira vi Fridsfurstens hög
tid. Mll1net av Hans födelse levandegöres på nytt. Väl 
oss, om vi då vakta oss för köpenskapens och utan
verkens frestelser och faror för att i stället stilla oss 
inför det glada budskapet om Fridsfurstens födelse. En
dast den själ, som vill inlåta sig på vallfart till Betle
hem, får erfara evangeliets innersta väsen: frid. 

Det. I?åste bliva ett allvarligt spörjande efter Her
rens vllF, som är oss kungjord av profeter och apost
lar men framförallt av enfödde Sonen. Vi äro alla ut
rustade med ett samvete. Här förvara vi vad vi veta 
eller - om kunskapen fördunklats - vad vi borde veta 
samman med Gud. Detta samvete måste väckas till in
sikt om Hans vilja. Det sker i omvändelsen och den 
dagliga bättringen. I samma mån som människan kom
mer in i och förverkligar Herrens vilja, blir hon del
aktig av Hans frid. Här är all gärningslära utelyckt. Allt 
är av nåd. Det gäller att av den kallande nåden låta 
sig dragas och föras in i Den Högstes vilja. Motståndet 
måste uppgivas. Det är ofta hån. Men ack, vilken makt 
Fridsfursten har över heluppgivna själar! Han skänker 
dem sin frid. Fågeln kan vila på vingen under sin 
.flyk~ genom rymden. Den av Guds frid uppfyllda sjä
len lIkaså. Detta är trons förunderli ga vila. Skada blott, 
att den är alltför sällsynt! Give Gud oss mera därav! 
Världen är dömd till undergång, men själarna äro kal
lade till salighet. Om julbudskapets innersta hemlio-het, 
som är Kristus, införlivas med oss, så att vi leva däri, 
strömmar den frid in i vårt hjärta, som är en försmak 
av den eviga sabbatsron. 

Någon skrev nyligen: "Jag behöver få ro och frid 
i min själ". Allt vad människa heter borde utbrista så. 
Friden undfås allenast hos den store Fridsfursten. Käre 
medvandrare, bed Gud, att Han 'måtte beskära dig nå
den att få vila vid Frälsarens hjärta! Där är en säker 
vilostad. Där är mycken frid. Amen! 



NAR KUMLA KYRKA SKULLE BYGGAS 
EKONOMISKA SPÖRSM ÅL. ORIENTERING PÅ BYGGNADSPLATSEN. FORBEREDELSER 

AV SKILDA SLAG. ETT BI DRAG TILL KUMLA KYRKAS BYGGNADSHISTORIA 

AV H E NNIN G JULT N, STOCKHOLM 

Bild 1. Flygfoto över kyrkoomrJdet i Kumla . Kyrkan uppförd åren 1829- 34 efter rirningar av P . A. Nyström. Upptill präst
ghden, byggd 1909 efter ritningar av Erik Andersson och till höger kyrkskolan, byggd år 1901 efter ritningar av Magnus 

Dahlander. 

B eslutet att ersätta Kumla församlings otillräckliga 
och bristfälliga medeltidskyrka med en ny och rymli
gare, fattades, som tidigare blivit nämnt i denna artikel
serie, den 21 oktober 1798 under den handlingskraftige 
kyrkoherden - sedermera ärkebiskopen - Carl von 
Rosensteins första år i Kumla. Frågan om ny kyrka 
hade förts fram redan den 12 augusti nämnda år vid elen 
visitation, som den 70-årige, lärde och erfarne kon
traktsprosten Johan Kempe i Edsberg på biskop bzsu
lins befallning förrättade i samband med installatioun 
av den då 32-årige von Rosenstein. Kempe hade r~Jan 
år 1757 tjänstgjort som vice komminister i Kumla och 
var således icke helt främmande för församlingens be
hov och resurser i den förevarande frågan. 

Av visitationsprotokollet, som i vissa delar är återgi
vet på sid. 4 och 5 i Kumla Julblad 1946, framgår, att 
Kempe även berörde byggnadsfrågans ekonomiska sida. 
Med erinran om att någon rikskollekt för ändamålet 
ej kunde erhållas, påminde han nämligen, dels om möj
ligheten att efter framställning hos Landshövdingeäm-

betet erhålla virke ur Kronans skog, dels om att Kumla 
kyrka hade "en så betydlig Cass a och församlingen ett 
så owanligt stort Magazin". Vid den ovan nämnda 
sockenstämman i oktober 1798 beslöts också enhälligt 
att man till en fond för kyrkobyggnaden skulle av sock
nens magasinsspannmål försälja 200 tunnor råg. Och 
efter valborgsmässostämman 1799 gjordes ansökning hos 
Landshövdingeämbetet om utkröning av virke på Hä
radets allmänning. Enligt en uppgift av kyrkoherden 
von Rosenstein skulle också en förslagsritning till kyrka 
ha förelegat. Denna ritning synes emellertid icke ha bli
vit bevarad. Att man vid denna tid också hyste allvar
liga förhoppninga r att snart nog få se byggnadsplaner
na förverkligade, framgår därav, att man under den 15 
december 1800 i kyrkokassans räkenskapsbok finner an
tecknad följande utgiftspost: "Betalt hr Slottsbyggmästa
ren Rosen för 85 .000 takspån a 3 Rdr 1000, vilka för
varas i Askersund hos rådmannen Göran Berg - -
Rdr specie 255:-" . 

Det skulle dessvärre - cirka 40 år senare - visa sig, 
att denna säkerligen i bästa avsikt och med grundat 
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hopp gjorda upphandling var förhastad och allt annat 
än välbetänkt, varom dock mera framdeles i samband 
med frågan om kyrkans taktäckning. 

Att den 1798 beslutade kyrkobyggnaden skulle kom
ma att bli färdigställd först 36 år senare, anade säker
ligen ingen. Skälen till de gång efter annan beslutade 
uppskoven ha i möjligaste mån redovisats i de bidrag till 
kyrkans byggnadshistoria, som under de senaste fyra 
åren varit intagna i denna tidskrift. 

Är 1823 avslog Riksdagen en motion om låneunder
stöd för kyrkobyggnader i Kumla och Hallsberg m. fl. 
socknar. I Lagens Byggningabalk hette det nämligen än
nu vid denna tid : "Alle, som i socknen bo, skola kyrkio 
byggia och uppehålla, och hvad dertill hörer". Visst 
undantag kunde dock gälla för soldater. Då insamling 
av medel till kyrkobygget genom s. k. stambok heller 
icke kunde komma ifråga, var Kumla församling alltså 
i kostnadsfrågan hänvisad helt till sina egna resurser. 
Om dessas omfattning vid starten får man ett begrepp 
genom en av ordföranden i kyrkobyggnadsdirektionen, 
prosten Carl Eric Kjellin, på 1830-talet lämnad upp
gift, att kyrkobyggnadskassans behållning den 1 maj 
1827, således innan arbetet på allvar begynt, uppgick till 
8.807 rdr 25 sk. banko. 

För sina tillämnade kyrkobyggnader inropade Kumla 
och Hallsbergs församlingar 1818 på offentlig auktion 
på Landskontoret i Orebro brytningsrätten under 10 år 
i Kronans kalkstensbrott på Hällabrottets Kronopark 
i Kumla. Arrendeavgiften var 1 Rdr banko pr år. Det 
dröjde emellertid ända till år 1826, innan behovet av 
stenbrytning för Kumla kyrkas del blev aktuellt. Om
och tillbyggnaden av Hallsbergs gamla kyrka var där
emot avslutad redan 1824. 

Under åren 1818- 1827 hade olika ritningsförslag till 
kyrka i Kumla upprättats . Med ledning av det sista av 
dessa, Lundmarks förslag, hade församlingen på eget 
bevåg under vintern och våren 1828 påbörjat en del 
schaktnings- och grundläggnings arbeten. Under försom
marmånaderna pågick också rivning av den gamla kyr
kan och klockstapeln. Dessa arbeten verkställdes genom 
i tur och ordning av kyrkovärdarna påbudade s. k. 
gångedagsver ken. 
.. De.t kyrkobyggnadsförslag, som år 1828 från Kungl. 
Ovenntendentsämbetet tillställts församlingen, vann ef
ter vissa jämkningar dess gillande och fastställdes sedan 
av K. Maj:t den 13 maj 1829. Förslaget var ex officio 
upprättat av hov arkitekten Per Axel Nyström, 0ch 
kostnaderna hade av honom - exklusive grunden och 
dagsverksarbetena - beräknats till 48 .000 Rdr banko. 

Att genomförandet av det betydande byggnadsföre
t<l;,g, för vilket Kumla församling sålunda engagerat sig, 
pakallade raserandet av ett av provinsens äldsta och 
märkligaste byggnadsminnen - medeltidskyrkan - sy
nes, av handlingarna att döma, · ej ha väckt några som 
helst betänkligheter, ej ens hos Kungl. Overintendents
ämbetet. Den gamla kyrkan är beskriven och avbildad 
i Kumla Julblad 1945 och dess plan 10 år före riv
ningen 1828-29 är återgiven på sid. 7 i julbladet 1947. 
Högst värdefulla uppgifter om kyrkan, dess historia, 

COi har stor sortering av 

dess byggnader och inventarier m. m. finnas i doktor J. 
L:son Samzelius' omfattande verk Kumla kyrkas räken
skapsbok 1421-1590, Uppsala 1946. Emellertid var 
det inte endast den gamla kyrkan med sin "vittkring
skådliga" tornspira utan även klockstapeln, den forna 
kastalen, och murarna kring kyrkogården samt delar 
av denna eller med andra ord de äldsta och förnämsta 
byggnadsverken i Kumla, som skoningslöst skulle offras 
för eller kraftigt beröras av det beslutade kyrkobygget. 

Det torde därför få anses tillbörligt och påkallat, att 
en redogörelse för själva byggnads arbetets organisation, 
igångsättande och bedrivande föregås aven kort orien
tering på byggnadsplatsen - kyrkogården - som vid 
tiden i fråga, d . v. s. för 125 år sedan tedde sig helt 
annorlunda än i våra dagar. Redan år 1817, då Kumla 
församling vägrade att biträda biskop Tingstadius' för
slag om en för Kumla och Hallsberg gemensam kyrka 
"i nejden av Sonna eller Marka byar", yrkade försam
lingen på att dess nya kyrka skulle byggas på den 
gamlas plats, vilket som bekant också skedde. 

Bilden nr 2, som visar trakten närmast omkring Kum
la gamla kyrka, är en starkt förstorad detalj ur Zacha
rias Tiselius' karta år 1766 över "Kumla Byes Skog". 
Kyrkogården, som vid denna tid enligt kartan var cirka 
200 alnar (118,7 m) lång och 100 alnar (59,3 m) bred, 
var enligt en uppgift av prosten Nyström (kyrkoher
de i Kumla 1752-1758) inhägnad aven "skön och hög 
stenmur" med tak av furuspån. Enligt uppgift av d:r 
Samzelius i hans nämnda bok omtalas år 1449 en järn
POrt i stängselmuren. Möjligen funnos flera portar eller 
s. k. stegluckor. Kartan visar, som synes, tre. Två kunna 
eventuellt ha upptagits efter år 1449. Den södra mur
porten ävensom spåntaket på muren synes på Grafströms 
bekanta akvarell av kyrkan 1822. 

Den västra kyrkogårdsmuren stod av kartan att döma 
på ett avstånd av ej mindre än 40 alnar (nära 24 m) 
från stora landsvägen. Det vore av intresse att veta, om 
denna långsmala plats vid sidan av vägen ytterst var re
serverad för en framtida utvidgning av kyrkogården, el
ler om den hade någon annan, speciell uppgift. Det me
deltida Kumla, d.v.s. byn och kyrkan, var ju redan ti
digt en central och betydelsefull ort, dit folk även lång
väga ifrån av skilda skäl samlades. Man vet bl. a. att det 
forna tingsstället var vid kyrkan (år 1385). Man kan 
tänka sig att platsen ifråga, belägen som den var omedel
bart intill vägen mellan norra och södra Sverige, tjäna
de som uppställningsplats för tings-, kyrko- och andra 
besökares åkdon. Möjligen också som tillfällig mark
nadsplats eller dylikt. 

Man kan antaga, att den av Samzelius omnämnda 
järnporten från 1449 är den, som på kartan synes ome
delbart norr om klockstapeln, till vilken stängselmuren 
ansluter sig. Klockstapeln, som hade planrnåtten 7,1 X 
6,7 m, bestod åtminstone nedtill av gråsten. Murarna vo.,. 
ro "10 qvarter", d. v. s. 1,5 meter tjocka. Troligen hade 
stapeln på 1100-talet som en kastal byggts i försvars
syfte. I senare tid hade dess murar en höjd av inemot 
19 meter. D:r Samzelius har i sin bok fäst uppmärksam
heten vid en i detta sammanhang intressant detalj: I 
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kyrkans ännu bevarade räkenskapsbok finnes år 1513 
antecknat, att Lasse Jönsson i Hjortsberga fick 9 öre 
"/0r han murade i vickskalen". Enligt professor Söder
wall skulle vighskard (vikskardh, wigskal) betyda en 
i en fästningsmur anbragt öppning, genom vilken man 
kunde rikta skott, kasta sten, hälla sjudande vatten 
o. s. v ., kort sagt en skottglugg. En annan tydning är 
inskärningen mellan tinnarna på en krenelerad mur.") 

Bild 2. Trakten omkring Kumla gamla kyrka . Detalj ur karta 
år 1766 av Zacharias Tiselius. Ungefär i mitten av den västra 
kyrkogå rd smuren synes klockstapeln av sten . Till vänster nedtill 

Klockaresruwan och upptill Farrigsruwan. 

Huruvida igenmurningen år 1513 av den nämnda 
"vickskalen" i stapeln var ett led i kastalens förändring 
till klocktorn, får väl t . v. anses vara en öppen fråga. 
Men då tornet efter allt att döma ursprungligen - i 
orostider - byggdes i försvarssyfte och man vet, att 
de höga murarna kring kyrkplatsen, begravningsplatsen, 
.funnos åtminstone i mediet på 1400-talet och ~åsom 
framgår av kartan, voro direkt anslutna till den kraf
tiga kastalen, må sättas i fråga, om icke också dessa 
murar med sin järnport ursprungligen här på åsen med 
omgivande slättbyggd stått i bygdeförsvarets tjänst. 

Kyrkogårdens östra långmur liksom den södra kort
muren torde av kartan att döma haft ungefär samma 
planläge som de nuvarande stödmurarna kring kyrko
gården. Avståndet mellan den gamla kyrkans östgavel 
och den östra kyrkogårdsmuren torde, om kartan är 

*) Från profeten Zefanja kap. 2 och vers 14 må här ur en hos 
Hörberg i Stockholm 1843 tryckt bibel återgivas följande: 
- - - "?ch rördrom ar och ufwar skola bo på deras torn, 
och skola Sjunga i wigsk&rden o. s. v.". I ordlistan i samma 
bibel förklaras ordet wigsk&rden: "skottglugg, av isländska vig
.:körd, sammansatt av orden vig, strid, drabbning, och skard, 
('l'pnll1 g, genombryrnll1g, av skora, göra en inskärning. 

~amo()-'C'vättel'\c, 

riktig, ha varit omkring 28 alnar (16,6 m). Den gamla 
kyrkans yttre längdmått var, om tornet medräknas, cir
ka 50 alnar (omkring 30 m), d. v. s. drygt hälften av 
den nuvarande kyrkans mått. 

Frågan om den nya västra kyrkogårdsmurens läge be
handlades inom kyrkobyggnadsdirektionen den 31 maj 
1828. I förhandlingarna deltogo då förutom ordföran
den, prosten Kjellin, följande ledamöter: greve Lewen-

Bild 3. Omr&det kring Kumla mlVarande kyrka enligt detalj 
ur karta å r 1854 av Theodor Romel!. Gravkammaren nedtill i 
kyrkogårdens sydöstra kvarter är markerad . Väster om landsvä
gen synes dåvarande klockaregården, som på sin tid delvis in-

rrmde k r rkskolan. 

haupt, regementskommissarien Adlers, häradsdomaren 
Lars Ersson i Åby, Lars Larsson i S. Sanna, Olof Jöns
son i Hagaby samt kyrkovärdarna, Jon Jonsson, norr, 
och Olof Olsson i Kumla by. Aven byggm. Lundmark 
från Orebro var närvarande. Ur protokollets § 2 må 
återgivas följande : 

"Därefter begav sig direktionen och byggmästaren 
Lundmark åt kyrkan utstakande huru kyrkovallsmuren 
skulle gå, vilket bliver i liten vinkel mot kyrkans mit
tellinje, men i rak linje, kyrkan bör komma att ligga 
såsom på en plattform och muren så hög, att den giver 
tillräcklig stängsel, tills om i en framtid församlingen 
får hug och råd att påkosta ett nätt järnstaket där
ovanpå, börande eljest trän planteras utåt hela kanten 
ett stycke därinom. En bred trappa, utstigande minst 
6 alnar utom tornmuren, skulle leda till torndörren. 

Pastor anmärkte, att så mycket medhinnas kunde bor
de göras i år (1828), dels emedan man nu och till nästa 
1 maj hade Hallström (byggm.) för en lindrigare be
talning än då bliver, dels emedan folket nu är i takten 
och synes villigt, en iver den man ej borde låta avsvalna; 
föreslående alltså att redan i sommar tornspiran måt
te nedtagas, vilket för den i tornmuren varande rem-
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nan borde kunna ske utan att något av kyrkan med
följ de. Därefter åtskiljdes direktionen." 

Bilden nr 3 är en detalj ur Theodor Romelis karta 
år 1854 över ungefär samma område, som visas på 
bild nr 2. Som synes är kyrkogården breddad åt väs
ter ända ut till landsvägen. Den brytning, som den väst
ra stödmuren visar mitt för kyrkan, finnes som bekant 
numera ej. Vid senare utökning av kyrkogårdens norra 
del har nämligen muren gjorts rak. En prick i den syd
östra delen av kyrkogården visar på kartan läget av 
den år 1935 påträffade och då mycket omskrivna grav
kammaren, vars gåta, så vitt jag känner, ännu icke är 
löst. Kammarens läge i verkligheten markeras nu av 
några stenar i marken. 

Yttrandet att kyrkan borde "ligga såsom på en platt
form" och uppfattningen att kyrkvallsmuren (d. v. s. 
kyrkogårdens nuvarande stödmur) borde göras så hög, 
"att den gåve tillräckligt stängsel" synes mig ge anled
ning till frågan om den gamla kyrkogårdens nivåför
hållanden. Om dessa har jag ännu ej funnit några upp
gifter. Länge har det emellertid synts mig märkligt, att 
t. O. m. på den nuvarande kyrkogården söder om kyr
kan så få verkligt gamla gravar finnas. Om man un
dantar de i sydligaste delen belägna Säbylunds- och 
prästgravarna, finnas väl inga. Och om jag har fattat 
saken rätt, så påträffades den bekanta gravkammarens 
övre del på ett visst djup under den nuvarande marken. 

Det låter tänka sig, att den gamla kyrkan låg något 
högre än sin omgivande, av "höga murar" inhägnade 
kyrkogård, som måhända i äldre tid hade samma nivå 
som den omgivande marken i prästgårdens trädgård och 
som marken utanför moren vid sidan om landsvägen 
hade. Det vore därför av intresse om vid grävningar 
på området söder om kyrkan och på ett avstånd av 
minst 25 meter från landsvägen observationer crjordes 
beträffande den gamla kyrkogårdens nivå. Gengm så
dana iakttagelser kunde man efter hand eventuellt få 
veta, om i samband med kyrkbygget för 120 år sedan 
kyrkogårdens äldre delar påfylldes. 

I den i Kumla Julblad år 1945 intagna skildringen 
av Kumla gamla kyrka återgivas på sidorna 14 och 15 
några arkitekturfragment från 1200-talet, tillvaratagna 
vid kyrkans rivning 1828- 29 och inmurade i nuv. kyr
kans vindfång på östra gaveln och i kyrkans förrådsrum 
söder om koret. Förutom klockorna, predikstolen (fr. 
1592), altarskåpet fr. 1439-40, dopfunten och en Ma
riabild tillvaratogs en tredelad ljusarm av järn samt en 
del lösa inventarier. En del grav hällar av kalksten från 
?en gamla kyrkans ~olv användes som golvbeläggning 
I den nya kyrkans blUtrymmen (jmfr. sid. 17 i Kumla 
Julblad 1945). De nu i själva kyrkorummets crolv be
fintliga grav hällarna äro från det östra vindfå~cret in
flyttade i senare tid. I stödmurarna kring den nu~aran
de kyrkogården kan man flerstädes finna rester av hucrg-
na gravhällar med inskriptioner. :o 

Den ovan nämnda artikeln i Julbladet 1945 slutade 
med följande uppmaning: 

"För att vinna ökad kännedom om den gamla kyr-

edvin dant"~of'6 
RÖRLEDNINGSFIRMA 

kans öden genom tiderna, är det önskvärt, att de, som 
eventuellt äga föremål, som tillhört kyrkan eller förva
ra handlingar, som beröra dess historia, benäget ville till 
Julbladets redaktion göra anmälan därom." Sedan dess 
har det lyckats redaktionen att spåra upp befintlighe
ten av den gamla kyrkans kassakista och en äldre min
nestavla rörande den nya kyrkan. 

Bild 4. Arkitekturfragment, troligen fr!l.n Kumla gamla kyrka, 
inmurat över källardörr i länsmansgårdens källarsruga. 

En dag för ett par tre år sedan när jacr i sällskap 
med Julbladets utgivare passerade kyrkogå~den, anro
pades vi av länsmansgårdens arrendator som meddela
de att. i gårdens källarstuga funnes in~urat ett gam
malt, l kalksten hugget ornament. Detta är återcrivet i 
bild .~ . Hur har det kommit att hamna på den~a un
dangomda plats? Ja, här är man ännu hänvisad allenast 
t~ll förmodanden. Dock är att nämna, att den, som vid 
tiden för den gamla kyrkans rivning bebodde länsmans
gården var just byggnads direktionens drivande kraft 
förre regementskommissarien och kronolänsmannen (se~ 
dan 1820) Conrad Adlers. Ingenting talar heller emot 
att källarstugan kan ha byggts omkring 1830. Skulptur
frag~entet har ännu ej bedömts av någon sakkunnig på 
omradet. Dess ålder kan därför ännu ej upp~ivas. Att 
det en gång tillhört den gamla kyrkan eller nagon grav 
i denna eller på kyrkogården får dock anses troligt. 
Flertalet av den gamla kyrkans skulpturföremål av sten 
torde vara dolda i den nuvarande kyrkans grundvalar~ 

Att stenen från den gamla klockstapeln användes till 
grund för det nuvarande kyrktornet, vet man. 

"Fädernesland! Du är ej blott ett hem, 

Likt svalans bo, och likt Jerusalem, 

Då dit från landsflykt kom den frälste fången. 

Du är ett tempel, vid vars dörr jag står 

Och ser, så långt mitt häpna öga når, 

Av stora minnen full den djupa gången." 

Franzen. 

Kontw och lager T eL 70r 90 
2\1arielundsga tan 3 
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LEK MED EN PYRAMID 
ETT FORSOK TILL EN BEFOLKNINGSPROGNOS FOR KLJMLA STAD 

AV STADSARKITEKT NILS LINDGRE T, KUMLA 

A tt kunna se in i framtiden har alltid lockat män
niskorna. Hittills har som bekant ingen lyckats därmed, 
vilket kanske är tur, ty så länge man ingenting vet kan 
man åtminstone hoppas. När det gäller Kumlas framtid , 
tycks det vara särskilt svårt att komma med förutsä
gelser. Annu så länge har nämligen alla spådomar om 
Kumla slagit totalt fel. 

Den äldsta karta över Kumla samhälle, som finns 
i byggnadsnämndens arkiv, är upprättad år 1884. På den 
kan man räkna till ett femtiotal bebyggda lägenheter. 
Antalet invånare i samhället var, när den upprättades, 
omkring 350, "fördelade på 75 matlag, deraf 50 fas 
tighetsegare och 25 hyresgäster", som det står i kartbe
skrivningen. Med ledning av denna karta gjorde dåva
rande förste lantmätaren O . Tengvall upp en "plan för 
reglering av gator och tomter inom Kumla stationssam
hälle". I beskrivningen till denna säger han följande: 
"Då denna plats, i anseende till sin närbelägenhet till 
Orebro och Halsberg, ansetts icke hafva några förut 
sättningar för en större utveckling har fö rslaget till reg
leringsplan blifvit uppgjort under beräkning att icke bö
ra föranleda till större kostnader än befolkningen lämp
ligen må kunna bära." Sedan meddelar han, att han av 
denna anledning gjOrt gatorna relativt smala etc. Han 
fortsätter: "Genom förenämnda gator, vid vilkas utlägg
ning behörig hänsyn tagits till förut befintliga vägar, har 
det planlagda området blifvit indelat uti 27 byggnads
qvarter med tillsammans 257 tomter". Detta var inte nå
gon gång under medeltiden, utan för mindre än 70 år 
sedan. När det sedan i början på 1920-talet blev aktuellt 
att göra upp stadsplan för Kumla municipalsamhälle, 
dimensionerades den så, att den skulle rymma c:a 2.000 
personer, ty fler kunde det naturligtvis aldrig bli i Kur'..1-
la, samhället mitt emellan Orebro och Hallsberg. Nu 
finns det c:a 9.000 invånare i Kumla stad, och ant<l
let stiger fortfarande. 

Trots alla dessa misslyckanden skall jag nu försöka att 
skildra, inte hur Kumla kommer att se ut i framtiden, 
men väl hur jag för närv arande tror, att Kumla kommer 
att utvecklas. 

Som sagt har invånarantalet i Kumla ökat våldsamt 
under de senaste åren. Detta framgår med all önskvärd 
tydlighet av fig. 1, som visar antalet invånare i Kumla 
landskommun och stad från och med sekelskiftet. Vi 
ser där först, hur den odelade kommunens invånaran
tal växer från 7.890 den 1 januari 1900 till 9.301 år 
1918, sjunker till 8.528 år 1919, stiger till 10.113 år 
1925, sjunker igen till 9.587 år 1927 och sedan åter 
stiger. Orsakerna till de två kraftiga minskningarna skall 
inte beröras här. Den 1 januari 1942, då staden bröt sig 
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Fig. 1. Invånarantalet i Kumla stad och landskommun den 1 
januari 1900 - den 1 januari 1951. 

ut ur landskommunen, fanns det emellertid i hela Kum
la 10.342 personer, därav i landskommunen 4.216 och 
i staden 6.126. Hade utvecklin~en gått fort förut , så 
har den efter stadsbildningen gatt med rekordfart. Vi 
ser, hur brant kurvan stiger mot höjden. Den 1 januari 
1951 var antalet invånare uppe i 8.913. 

Hur skall det gå i fortsättningen? Skall folkökningen 
fortsätta på samma sätt? Ja, det är inte gott att säga, 
men har man bara litet fantasi, kan man ju alltid för 
söka sig på spåkvinnans roll. Det enklaste är na
turligtvis att tro, att man bara kan fortsätta kurvan 
snett uppåt. Så enkelt är det emellertid inte. Kurvan 
har redan under de senaste åren börjat bli mera lång
sluttande än ' förut. Avmattningen i folkökningen kan 
emellertid vara tillfällig. Kurvan har ju gått upp och 
ner förut. 

Man kan emellertid inte spå någonting om utveck
lingen enbart med tillhjälp av den nämnda kurvan. Man 
måste också veta något om befolkningens sammansätt
ning. Om vi till exempel tänker oss, att alla invånare 
i Kumla vore över 60 år, skulle ju staden inom några få 
år vara helt avfolkad, såvida inte inflyttningen skulle 
öka fantastiskt. Vi måste också ta med i beräkningen, att 
inflyttningen inte kan fortsätta länge på samma sätt 
som under de senaste åren. De inflyttade kommer hu
vudsakligen f rån landsbygden, men denna är redan nu 
praktiskt taget avfolkad eller i varje fall så glest befol
kad, att den inte kan släppa till fler personer. De kvin
nor, som finns kvar på landet, är så få, att de inte kan 
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Fig. 2. Befolkningens fördelning efter ålder och kön i Kumla 
stad den 1 noyember 1947. 

föda ens så många barn som behövs, för att landsbyg
dens befolkning skall bibehållas. Låt oss emellertid un
dersöka sammansättningen hos Kumlas befolkning något 
noggrannare. 

För detta ändamål gör man lämpligen upp en så kallad 
befolkningspyramid. Om man drar upp en lodrät linje 
på ett rutat papper och sedan på första raden avs:t!ter 
en ruta till vänster för varje pojke, som i år fyller 1 :1:, 
och till höger en ruta för varje flicka, som fyller 1 .5.r, 
på andra raden på samma sätt för dem som fyller lvå 
år i år etc. får man en figur, som ser ut ungefär ~nm 
en pyramid, eller kanske snarare som en triangel. A v 
dem som föds, kommer ju varje år någon eller några 
att dö, och därför kommer antalet personer i varje års
kull att minska ju äldre de blir för att till sist ta helt 
slut vid 90-95-årsåldern. Jag sade, att figuren såg ut 
som en pyramid. Det hade varit riktigare att säga, att 
den borde se ut så. Den ser nämligen inte alls ut på 
det viset. 

Fig. 2 visar befolkningspyramiden för Kumla stad, 
uppgjord med ledning av den mantalsskrivning, som 
ägde rum hösten 19471). Den ser som synes inte alls 
ut som idealpyramiden. , Årskullarnas storlek varierar 
rätt kraftigt. Ett år kan antalet födda vara mycket stort, 
nästa år mycket litet. Detta gör, att det är svårt att få 
någon överblick över det hela. Fig. 3 är betydligt mera 
överskådlig. Där har de enskilda oregelbundenheterna 
jämnats ut2) . 

Låt oss nu titta närmare på dessa två figurer. Vi kan 
börja uppifrån. Längst upp har vi en ensam gumma på 
95 år och en gubbe och en gumma på 93 år. Sedan 
ökar årskullarna mer och mer, ju längre ner vi kommer. 
Vi ser emellertid, att de hela tiden är ganska små. Vi har 
faktiskt inte många gubbar och gummor i Kumla. När 

Köpmangatan 

vi emellertid kommer ner till 55-årsstrecket, ökar anta
let helt plötsligt och förblir StOrt ända till 25 -årsstrecket. 
Hur kan det komma sig? Jo, den stora folkökning, som 
ägt rum i Kumla under de senaste åren, beror till stor 
del på den stora inflyttningen. Gamla gummor och gub
bar flyttar emellertid i allmänhet inte, utan det är per
soner i de arbetsföra åldrarna som har lockats hit. Om 
några år, alltså om 10 eller 15 år, kommer dock dessa 
stora årskullar upp i pensionsåldern, och då kommer 
antalet gamlingar helt plötsligt att öka. Därför är det 
fullt motiverat att bygga ålderdomshem och pensionärs
hem, så att åldringarna får någonstans att bo. 

Sedan ser vi, hur årskullarna blir allt större och större 
för att kulminera vid 25-årsåldern. Detta är en av or
sakerna till den fruktansvärda bostadsbristen för när
varande. När det finns så många personer i de giftas
vuxna åldrarna, bildas oerhört många nya familjer , och 
alla dessa nygifta vill givetvis ha en egen lägenhet att 
bo i. När de äldsta årskullarna samtidigt är så små, blir 
det ytterst få lägenheter lediga genom dödsfall, och då 
måste det bli en fantastisk bostadsbrist. 

Går vi sedan ännu längre ned på pyramiden, ser vi, 
hur årskullarna helt plötsligt blir avsevärt mycket mind
re. Det är ett fenomen, som inte uppträder bara i Kum
la utan i hela Sverige, även om det verkar att vara sär
skilt utpräglat här i Kumla. Vi vet ju alla, att ytterst 
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Fig. 3. Befolkningens fördelning efter ålder och kön i Kumla 
stad den 1 november 1947 (medeltal). 

1) Eftersom befolkningspyramiden är uppgjord med ledning av 
mantalslängden, avspeglar den förhållandena den 1 november 
1947. Den yngsta årsklassen är således för liten i förhållande 
till de övriga, eftersom endast de kommit med, som fötts under 
årets tio första månader. 

2) Detta har åstadkommits genom att för varje år antalet män 
resp. kvinnor antagits utgöra medeltalet av vederbörande års
klass samt de två närmast föregående och de två närmast föl 
jande årsklasserna. 
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få barn föddes i slutet av 20-talet och på 30-talet. Det 
var inte modernt att ha barn då, utan man gifte sig 
och skaffade hund. En starkt bidragande orsak var gi
vetvis också de svåra förhållanden, som då rådde på 
arbetsmarknaden. Om man är varaktigt arbetslös, skaf
far man sig inte gärna barn. När vi ser detta, förstår vi, 
att det inte kommer att bildas lika många nya familjer 
under de kommande åren som under de närmast för
flutna. Efterfrågan på bostäder kommer därför med all 
sannolikhet att bli avsevärt mycket mindre, och vi gör 
därför kanske klokt i att inte rusa på alltför fort och 
bygga hur mycket som helst. Visserligen ser ju aroccs
marknadsmyndigheterna för närvarande till, att vi inte 
förbygger oss, men det kanske är något att tänka på 
i alla fall. Annars kommer kanske helt plötsligt åtskil
liga lägenheter att stå tomma. Nu får vi emellertid be
tänka, att vi ännu inte på långt när har hunnit fylla 
dagens behov. Vi har ännu inte hunnit ifatt oss själva. 
Det finns ännu många som inte har någon bostad, fastän 
de varit gifta eller åtminstone giftasvuxna länge. Det 
tar naturligtvis flera år att fylla denna så att säga ma
gasinerade bostadsbrist, och jag vill därför inte alls upp
mana stadens invånare att helt plötsligt sluta att bygga 
hus. Vi måste emellertid tänka på att den nuvarande 
efterfrågan på bostäder inte kommer att fortsätta i 
all evighet. 

Går vi så slutligen ned till de yngsta årskullarna, ser 
vi, att de åter plötsligt blir större. Ja, när de glfta~
vuxna och alltså barnalstrande åldersklasserna blir stör
re, så ökar även antalet födda, det är helt naturligt. 
Sedan tycks ju den så kallade myrdalspropagandan ha 
burit frukt. När vi ser detta, förstår vi, varför skol 
myndigheterna i staden med sådan iver arbetat p~ 2:t få 
tag på lokaler, som kunnat användas som skolsalar, och 

100 AR 

J I\. 
L 0,\ 

I\. 
I 8 O , 

I ~ 
V 7 o , 

/ 
.,. 

" i'.. B o , 
J 

If , 
J 5 o 

~ , \ 
( M 

.. 
N ~ o VINNOR ~ 

i"'o., ...... ,,~ 

r\.. J o fl'" 

~- 'i'oo.. 
~ z o ..... r--._ "... 

~ 
\ 

l o 

\ / 
100 ~o 80 10 o lO o 30 20 10 o 10 20 30 ~o lO 60 10 80 

Fig. 4. Befolkningens fördelning efter ålder och kön 
stad 1957 (en!. beräkning). 
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Fig. 5. Befolkningens fördelning efter ålder och kön i Kumla 
stad 1967 (en!. beräkning). 

varför de velat bygga så många nya skolor. När des>a 
årskullar om några år går i skolan, kommer givetvis 
antalet skolbarn att öka avsevärt. Okningen är för öv
rigt redan ett faktum. För 6 a 7 år sedan fanns i 
Kumla stad c:a 600 skolbarn. Nu har vi ungefär 950. 
Om endast fem år kommer vi att ha närmare 1.200 
skolbarn. På ungefär tio år kommer således antalet skol
barn att ha fördubblats. Det betyder alltså, att vi då 
måste ha skaffat oss dubbelt så många skolsalar, som vi 
hade tidigare. 

Vi har nu sett, hur befolkningen i Kumla ser ut för 
närvarande, men denna artikel skulle ju handla om 
Kumlas framtid. Något har ju nämnts även om fram
tiden, men för att kunna se det hela litet tydligare, 
skulle vi behöva veta, hur befolkningspyramiden ser ut 

om låt oss säga tio år. Hur kommer den att te sig, .n ån 
tro? 

Fig 4 visar, hur jag tror, att befolkningspyramiden 
kommer att se ut tio år senare, d. v . s. 1957. 

Vi ser här, hur antalet åldringar har börjat öka, ehu
ru det ännu inte skett i någon större omfattning. De 
närmast yngre årsklasserna är ungefär oförändrade. Vid 
30- a 35-årsåldern kommer emellertid den stora minsk
ningen. Det blir inte lätt för arbetsgivarna då att få 
tag på arbetare. Redan nu har vi ju i stort sett brist på 
arbetskraft, och det är därför inte svårt att föreställa 
sig, hur det skall bli då. Sedan blir årskullarna återigen 
större, speciellt i fråga om barnen i skolåldern, medan 
antalet barn i förskolåldern har minskat. Detta sistnämn-:. 
da är lätt att förklara. Antalet giftasvuxna personer har 
ju minskat kraftigt, och då minskas naturligtvis också 
antalet födda barn. Det kommer emellertid inte att bli 
lika kraftig minskning som man skulle kunna tro, när 
man ser de små årskullarna mellan 20 och 30 år, ty 
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:3f or 8berg,s ?!Jami ri8ering 
TELEFON 70192 KVARNGATAN 28, KUMLA 
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årskullarna mellan 35 och 40 år ar ju fortfarande stora 
och de få ju fcnfarande barn. Det jämnar således ut 
sig i viss mån. 

Om vi så tar ytterligare ett steg framåt i tiden och 
kommer till 1967, får vi fig. 5. Nu har antalet åld
ringar vuxit ännu mer, medan de giftasvuxna årskullar
na börjat öka något igen. ågon säger kanske, att re
sonemanget nyss tydligen var fel. Det sades, att vi inte 
borde bygga så många bostäder, eftersom antalet per
soner i de familjebildande åldrarna skulle minska. Men 
eftersom de om några år kommer att öka igen, bör vi 
väl fortsätta att bygga i alla fall. Riktigt så är det 
emellert id inte. Visserligen kommer de familjebildande 
årsklasserna att öka, men det gäller ju även de äldsta 
årskullarna. Antalet dödsfall kommer således att öka, 
och därigenom blir många bostadslägenheter lediga. Des
sa förhållanden tar således delvis ut varandra. 

Antalet skolbarn har nu minskat något igen. Nu op
ponerar- sig kanske någon igen, ty liksom vi inte skulle 
bygga fler bostäder, fastän antalet giftasvuxna ökade, 
borde vi väl inte heller bygga fler skolor, när barnanta
let ökar, eftersom detta ju snart kommer att minska igen. 
Jo, det skall vi nog. Visserligen kommer antalet barn per 
arsklass säkerligen att minska något, men det blir antag
ligen aldrig så lågt som nu. Och om vi en t id framåt 
kommer att få både många och stora klasser, får vi 
sed~n bara litet mindre sådana, vilket är en fördel, ef
tersom undervisningen då blir bättre. Vi skall således 
inte ha färre utan mindre klasser. Dessutom skall vi ju 
sikta på den nioåriga folkskolan. 

Låt oss så ta ännu ett steg framåt i tiden, till 1977. 
D å ser pyramiden kanske ut som fig. 6. Den får tala 
för sig själv. 
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Kuinla 

Sedan är det knappast till rådigt att gå längre fram
åt i tiden, ty osäkerhetsmomenten är alltför många och 
alltför stora. På så lång t id kan mycket hinna hända. 

Ja, så kan man sitta och leka med en befolkningspy
ramid. Men pyramiden, som vi lekte med, var ju upp
gjord med ledning av mantalsskrivningen 1947. Seda,n 
dess har flera år gått . Visserligen kan man knappast se 
ännu, huruvida spådomarna besannats, men man borde 
i alla fall kunna se tendensen. Låt oss alltså upprätta en 
befolkningspyramid med ledning av den senaste mantals
skrivningen, d. v . s. den som verkställdes hösten 1950! 
(Resultatet av 1951 års mantalssskrivning blir ju inte 
tillgängligt förrän våren 1952.) Då får vi fig. 73) . Vad 
säger den, om vi jämför den med fjg. 3? 

Jo, i stort sett utgör den endast en efterbildning av 
den tidigare pyramiden, framflyttad tre år, och motsä
ger således inte spådomen. Detta gäller speciellt i fråga 
om männen. Här har endast årsklasserna 15-30 ökat 
något, tydligen genom inflyttning. På kvinnosidan är för
ändringarna något större. Antalet flickor i åldern 10- 20 
år har sålunda ökat avsevärt. Staden lockar tydligen 
fortfarande landsbygdens flickor, även om den är liten. 
Likaså kan man notera en ganska kraftig ökning bland 
kvinnorna mellan 30 och 35 år. 

Under den senaste tiden har jag bett många kumlabor 
gissa, hur många pojkar det finns i Kumla stad, som 
i år fyller 15 år . Svaren har varierat från något tiotal 
till flera hundra. Det rätta svaret är - 29. Och det 

3) Denna har erh~llits p~ samma sätt som fig. 3. 

OMNIBUS-tra/iken 
VID EDRA RESOR mellan örebro-Kumla-Hallsberg- Vretstorp, Kumla- Byrsta-Bränd

~sen-Vallby- Vi by kyrka- Körtingsberg, Kumla-Hardemo och Kumla- Yxhult- Kvarn

torp anlita allt id O M N I B U S, s~ att de billiga biljettpriserna sedan 30 ~ r tillbaka ~ dessa 

linjer fortfarande kunna tillämpas. 
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MARIA ADLERS 
1867-1951 

D en 12 mars 1951 gick en f. d. mångårig Kumlabo, 
fru Maria Adlers i örebro, änka efter förvaltaren vid 
Yxhult, ingeniören Emil Adlers, ur tiden. Hon föddes i 
Askers socken 1867 som dotter till den vördade och 
rikt utrustade pastorn i Askers baptistförsamling Claes 
Fredrik Pira och hans hustru Kristina Charlotta Julin. 
Före sin Askerstid hade Pira varit folkskollärare, orga
ninst och kantor i Håtuna. Till Asker kom han 1860 
och dog där 1887. Han var av vallonsläkt och i rätt 
nedstigande led ättling av den Jean Pira, som 1626 i 
Liege i Belgien genom kontrakt med Louis De Geer för
band sig till ett års verksamhet i Sverige för främjandet 
av det s. k. vallonsmidet. Pastor Piras håg låg mycket · 
åt musiken. Han spelade såväl piano som fiol och hade 
god sångröst. Vid Musikaliska Akademien hade han av
lagt organist~ och kyrkosångarexamen och ägnade sig 
även åt komposition. Bland annat är den kända sön
dagsskolsången "Ett litet fattigt barn jag är" tonsatt 
av honom. 

Pastor Piras musikaliska sinne gick i arv till bl. a. den 
näst yngsta av hans åtta barn, Maria, som 1889 ingick 
äktenskap med ingeniören Emil Adlers. Blommor, barn 
och musik voro henne kära. Liksom fadern var hon 
en god pianist och sjöng tonsäkert och gärna både vid 
fester i hemmet, där hon var en charmerande värdinna, 
och i de sångsällskap, hon tid efter annan tillhörde. Aven 
i tider, då hennes hushåll på Yxhult gick upp till om
kring 20 personer och hennes betydande arbetsförmåga 
och husmoderliga skicklighet strängt togos i anspråk, gav 
hon sig tid att medverka i kyrkokören i Kumla, där 
även hennes man var en verksam och uppskattad med
lem. Ingeniör Adlers' minnesruna finnes tecknad i Kum
la Julblad 1944, och hans faders, Gustaf Adlers, 1941. 

Ät Maria Adlers beskärdes vad hon själv ödmjukt 
önskat sig : en snabb och smärtfri död. Den avgörande 
sjukdomen varade nämligen blott en dag. Fru Adhirs 

finns endast 23 flickor i denna årsklass.4) Denna är 
den minsta, om man undantar de äldsta årskullarna, 
och utgör således ett speciellt utvalt extremt exempel. 
y tterst få kumlabor tycks emellertid ha gjort klart för 
sig, hur allvarlig situationen egentligen är. 

Av pyramiden framgår, att varje årsklass i de arbets
föra åldrarna bör utgöras av c:a 80 personer av vart
dera könet, d. v. s. sammanlagt 160 personer. Minst så 
många barn måste således födas varje år. När emellertid 
varje årsklass i den fruktsamma åldern snart kommer 
att bestå av endast c:a 40 personer av varje kön, kan 
inte mera än 40 familjer bildas varje år. Varje familj 
måste således ha minst fyra barn. Eftersom det alltid 

' ) Att de tta inte framgår ay fig. 7, beror på att de största ore
gelbundenheterna utjämnats. Se not 3) . 

SUl1clbert/ & (0l~ol1~ 

FAMILJE EMIL ADLERS, YXHULT, 1898 
Barnen : Oyerst Stina; fr. vänster : Gösta, Oscar, Torsten 

Foto: Knut Brydolf 

efterlämnar fem nu levande barn : Stina, änka efter lant
brukaren RohIen, ora; T orsten, inspektor vid örebro 
Pappersbruk; Gösta, ingeniör, Karlstad; Greta, anställd 
vid Rådhusrätten i t:lrebro och Ingrid, gift med distrikts
veterinären R . Gerle, Katrineholm. En son, Oscar, ingen
iör i U. S. A., omkom genom olyckshändelse. Fru Ad
lers stoft jordades i familjegraven på Kumla kyrkogård. 

H. j. 

kommer att finnas ungkarlar och legitimt barnlösa äk
tenskap, måste de övriga tydligen skaffa sig 5 a 6 barn . 
för att stadens befolkning inte skall minska. Samtidigt 
skall dessa fåtaliga arbetsföra underhålla de många 
åldringarna. Framtiden ter sig således inte särskilt ljus. 

Jag är medveten om att mitt sista resonemang inte 
är oantastligt. Det är medvetet tillspetsat. Alla frukt
samma årsklasser är nämligen inte så små, och ännu tor
de vi kunna räkna med något inflyttningsöverskott. Jag 
har emellertid velat peka. på ett förhållande, som de 
flesta totalt förbisett. De har låtit lura sig att tro, att 
de senaste årens fantastiska folkökning skulle fortsätta 
under många år framåt. Någon storstad lär emellertid 
Kumla aldrig bli. Det vågar jag säga trots alla före
gående spåmäns öde. 

Skall vi säga maximalt 12.000? 

TORGET, KUMLA Tel. 70844, Bost. 70290, 71164 FOTO GRAFISKA 

PORTR.,4'TT SERIEFOTO Utför och försäljer allt F O T O G R A F I S K T 
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?Xarin c;;tundqui8l 
f. FA LK 

o •. 

EN KVINNOBILD FRAN NARKE 

Av Apotekare Martin Lundqvist, Stockholm 

P rosten Axel Per Falk i Kumla och hans närmaste 
fick inte sällan heta »läsare». Detta påstående innebar en 
sanning. De flesta av dem voro läsare i två bemärkelser. 
De hade starkt berörts av den Rosenianska pietismen, 
och läsning var deras stora passion, Prosten själv, f. d. 
lektor vid Nya Elementarskolan i Stockholm, var den 
främste på båda dessa områden. Trots sin icke obetyd
liga lärdom var han i sin kristendom den barnsliga öd
mjukheten själv. »Allt av nåd» var hans motto. Men han 
sjöng ut, när han mötte företeelser, som han ansåg sig 
böra bekämpa. Många funno honom då för sträng, men 
<le flesta värmdes av hans uppriktiga och enkla kristen
dom. Böcker älskade han, och att läsa hade alltid varit 
hans högsta nöje. Säkert hade det särskilt glatt honom att 
tillsammans med två lektorskolleger ge ut en ny översätt
ning av N ya Testamentet. 

De ovannämnda båda läsardragen hade i hög grad 
gått i arv tilllektorsfamiljens äldsta dotter, Karin Maria , 
född i Stockholm. 1852. Hon drogs från sina tidigaste 
år magnetiskt till böcker. Lektorn sade mer än en gång : 
Det är skada, Karin, att du inte blev en pojke. Att en 
flicka fick studera, var ju då för tiden synnerligen ovan
ligt. Den givmilda, rara lektorskan, född Ugarph, skänk
te i fortsättningen sin man fem pojkar, som nådde mo
gen ålder, och tre flickor på köpet, förutom några, som 
dogo i späd ålder. Att låta fem pojkar få fortsätta sina 
studier, var nog det mesta som lektorn och sedermera 
prosten rådde med. Flickorna måste nöja sig med en 
kortare utbildning. Karin, mor till den som här för pen
nan, talade gärna och med tacksamhet om sina skolår i 
fr u Torens och fru Hammarstedts skolor .. Den senare, 
som låg uppe vid Brunkebergs torg, var ju my cket an 
sedd och har redan varit föremål för sakkunniga och 
målande skildringar.! 

I lektor Falks hem samlades en vänkrets med starkt 
kristliga intressen, lektorerna Elmblad och Löwenhjelm, 

. pastorerna Wadström och Beskow, Lina Sandell m. f l. 
och framförallt Rosenius. I denna krets mottog den myc
ket receptiva och djupt känsliga äldsta dottern intryck 
för livet. Skolstudierna var för henne en glädje och ringa 
möda. Språk, historia och poesi voro tydligen hennes 

KARIN FALK 
19 år 

älsklingsämnen. Fadern var lektor i klassiska språk och 
ännu vid hög ålder brukade hon berätta, hur hon stor
njöt, när han ibland läste grekisk eller latinsk vers för 
sin tacksamt lyssnande dotter. Mycket förstod hon inte 
av vad han läste, tpen hon njöt av rytmen och klangerna. 

1865 tillträdde lektor Falk det stora Kumlapastoratet. 
De första åren fingo Karin och den äldste sonen Axel 
fortsätta sin skolgång i Stockholm. Våren 1869 drabba
des Kumla prästgård aven synnerligen smärtsam förlust 
genom den älskade makans, moderns och husmoderns 
bortgång efter det trettonde barnets födelse. Barnsängs
febern hade gjort sin skörd. Särskilt bitter kände den 
sjuttonåriga äldsta dottern förlusten av den dyrkade mo
dern. Hon gav ofta senare i livet uttryck för denna sak
r:ad, och vad det betydde för en ung flicka att förlora 
sm mor. 

Nu var Karins studietid obönhörligt slut. Hon behöv
des som hjälp i hemmet för de yngre syskonens under
visning, och hon fyllde denna uppgift till sin fars och 
sina elevers fulla belåtenhet. Hon fick senare i livet vid 
flera tillfällen både på vers och prosa höra, att hon va
rit en kunskapsrik, tålmodig och trevlig undervisare. De 
egna kära studierna fingo nog läggas å sido, och mycken 
tid blev ej heller över till utbildning för en blivande 
husmoders kall. Men i sanning husliga övningar behöv
des, ty i december 1872 stod i pappans pastorsexpedition 
den nyutnämnde komministern i Viby och T ångeråsa 
församlingar Axel Lundqv ist för att hövligast fråga, om 
han kunde som maka få överflytta den fört jusande äldsta 
dottern Karin till Frotorps komministergård.':' ) Den unga 
prästen såg bra och hygglig ut och hade från Askersund 
namn om sig att ta sin kristendom och sitt ämbete på 
allvar, säkerligen det viktigaste för den blivande svärfa
dern. Han hade således inte svårt att utverka ett ja och 
fick en faderlig välsignelse. Den tjuguåriga tärnans svar 

,:-) i Viby socken. 

dulen 6tunaar=' 
och "Frank-Olof" vill till denna helg, som till de tidigare, bemöta 

kunderna med en god sortering. J u 1 h a n d la d å rf ö r h o s 
TELEFONER : 
Kontor, ankn . bostad " "" _ . . , 713 80 
Huvudaff. , ankn . Charkureriaff. 70080 
Filialen, S. Mos, ankn. Mjölkaff . 713 81 

FRANK-OLOF JANSSON - KUl'lLA 
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blev ju också ja. Sällan blev, som vi alla vet, den kvinn
liga partens känsloinställning den avgörande i dåtida äk
tenskapsfrågor. Säkert är, att dessa unga tu hade haft 
få tillfällen att »bekanta sig» före förlovningen . Och 
det blev väl inte så värst mycket mer före bröllopet hel
ler. Ett kanske ej alltid så lättanskaffat »förkläde» borde 
ju alltid vara med, även hemma i prästgårdsförmaket. 
Den högtidliga . vigselakten försiggick i Kumla ärevör
diga tempel den 14 augusti 1873. 

Hur levdes livet i Frotorps lilla komministerhem? Den 
unge prästen sökte helt säkert att likt andra nygifta, 
hyggliga äkta män glädja sin hustru i allt, och den unga 
makan sökte, ambitiös och plikttrogen, fast inte särdeles 
praktisk och naturligtvis föga erfaren, dock att fylla en 
dåtida husfrus mångsidiga uppgifter. Vi må minnas, att 
det var på självhushållets tid, då inte endast bak, utan 
även storslakt med alla dess krävande göromål, brygd, 
ljusstöpning samt dessutom vävning och sömnad krävde 
en duglig husmoders ledning. Vi vågar också säga, att 
hon lyckades nog så bra i sin husmoderliga strävan. 
Hon hade emellertid vid sin sida två goda och trogna 
hjälperskor, de båda hembiträdena Hedda och Lovisa. 
Tänk att en dåtida ringa och hårt anlitad komminister
lön mäktade något dylikt. Inte sällan sökte sig också 
gärna någon äldre kvinnlig släkting till det unga hem
met, beredd att bistå med råd och dåd, inte minst när 
de tre sönerna gjorde sitt inträde i denna världen för 
att till föräldrarnas gläd je stanna. 

På våren 1877 flyttade familjen, far, mor och två 
pojkar, Martin och Nils, in i Ekeby komministergård 
för att stanna där i 11 år. Härifrån börjar skribentens 
minnen att taga fastare form. . 

Om denna t id kunde mycket vara att säga. Här en
dast några ord om umgängeslivet. Först det prästerliga. 
Detta var synnerligen livaktigt och präglat aven låg
kyrklig åskådning. Det var gott om unga präster med 
varma själar. Vid prästkonferenser blev den lilla kommi
nistergården proppfull och diskussionen livlig. Men även 
socken folket hittade dit, särskilt de religiöst sökande. 

Annu en umgängesform, en verkligt rolig sådan, var 
en läsecirkel, som samlades i hemmen, en 10- 12 perso
ner, bl. a. socknens enda adels folk, kammarjunkarens på 
Nynäs. Man läste högt ur någon god och trevlig bok, 
vartill ofta knöts ett kortare samtal. Kanske spelades 
något pianostycke och först och främst sjöngs med käns
la och glädje Ahnfelts sånger. Dessa hörde jag mitt j 
vardagsarbetet ofta ljuda från min moders läppar under 
mörka och ljusa stunder. Efter samkvämet följde en en
kel supe, där värdinnan firade små triumfer. Vem kun
de smaksätta maten som Karin Lundqvist? Där kom 
hennes fantasi henne till hjälp. Det var inte endast man 
och barn, som uppskattade denna hennes talang. 

1886 blev far utnämnd t ill kyrkoherde i Gryt, den 
kanske vackraste trakten av hans hemlandskap Söder· 
manland. Men nog kändes det vid flyttningen 1888 i 
fårs, mors och pojkarnas hjärtan att skiljas från Kumla
hemmet och från Närkes rejäla, trofasta och varmhjär
tade befolkning, liksom från vännerna i prästhemmen. 

KARIN LUNDQVIST 
40 år 

K umla, ja, morfars och mormors herdetjäll, där mor
far hade fått en ny moder för de många barnen, en no
bel och varmhjärtad hjälperska i nöd och lust. Hur häg
rade inte Kumlahemmet för barnbarnen i Ekeby! Sär
skilt den härliga julresan för en vistelse, som ofta varade 
över hela helgen. Att efter enmilsfärdens slädskump, fru
senhet och sjösjuka få avpälsad slutas i morfars hjärtliga 
famn, hälsad av muntra tillrop från honom och de trev
liga morbröderna, det var något som inte glömdes i bråd
rasket. Många längtande blickar riktades också mot den 
väldiga julgranen, klädd bland annat med härliga stora 
påsar kumminsmakande sockergryn eller mot den lockan
de middagen, med barnens bord längst nere vid köks
dörren. Kring Kumlahemmets bord var alltid fullt som 
på en gästgivaregård. 

Morbröderna och »Gulan » äro i mitt minne knutna 
till varandra. I Gulan bodde de unga Falkarna, när de 
voro hemma från skolan och univers itet. Denna byggnad 
var den gamla prästgården. Den var starkt präglad av 
flydda tiders kärvhet, låg så gott som utan stenfot på 
bara marken med ty åtföljande anlag för fukt . Men vil
ken värme och trevnad mötte inte dottersönerna innan
för den stora förstugan med dess kalla stengolv. Denna 
trevnad alstrades av våra gemytliga, intressanta och hu
moristiska morbröder, Axel, David, Johannes, Josef och 
Gustaf, alla nu borta utom den snart 88 -årige Josef, f. d. 
rektor i Gävle. Goda historieberättare voro de. Alla ung
domliga frågor tycktes de kunna besvara. Och vilken 
kälkbacke de brukade anlägga vid den vita huvudbygg
nadens östgavel. Terrängen var idealisk i sig själv, utför 
parkbacken, mellan trädgårdslanden, ut på gärdet ned 
mot Kumlaån, vars lergula böljor nu voro »slagna i isens 
bojor» för att tala skaldiskt. Overst i backen hade de 
morbroderliga vägmästarna med isblock gjort sluttningen 
brantare och med vattenbegjutningar gjort banan glatta
re. Den yngste morbrodern, som var högspänd idealist 
och varm fosterlandsvän, hade för hela Kumlabyn med 
omgivning gjort upp en detaljerad befäsrningsplan. Han 

OKA TRIVSELN l Edert hem till Jul! 
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hade tydligen varit ett fynd för det nutida civilförsva
ret, och han ingöt med framgång sina fosterländska käns-· 
lor i sina systersöners djupt mottagliga sinnen. Denna 
fosterlandskänsla stegrades till toppunkten, när Nerikes 
husarer i guldskimrande uniformer med frustande häs
tar och klingande spel redo förbi på den breda lands
vägen fram mot kyrkan. 

Du kära gamla Kumla prästgård! Hur väl jag minns 
den nästan kväljande ledsnad, med vilken jag första 
gången mötte den omvandlade byggnadsmiljön på denna 
plats, där min barndoms kanske gladaste minnen vara 
hemma. Jag glömde det gamlas primitivitet och den nya 
tidens krav på komfort, jag mindes och kände endast 
vad jag förlorat : »Vitan » och »Gulan». De vara borta, 
Vitan, Axel Per Falks hem intill det sista, med något 
av Franzens milda ande över sig. 

Kumla gamla herdetjäll var i sanning inte en präst
gård vilken som helst. Två blivande biskopar och en 
blivande ärkebiskop hade där haft sin hemvist och ver
kat: Wallenstråle, von Rosenstein och Franzen. Under 
Franzens tid sammanstrålade där en stor del av Sveri
ges andliga elit: Tegner, Geijer, Atterbom, makarna 
Lenngren, särskilt efterlängtade, och Malla Silverstolpe 
m. fl. Den tyske frihetshjälten Ernst Moritz Arndt hit
tade också dit. Bernhard Elis Malmström, vilken som 
gosse flera år åtnjöt huld och skydd i det vidhjärtade 
Franzenska hemmet, skriver som vuxen »Herdetjället 
i Kumla, sångens och skönhetens hem». Ej underligt att 
Tegner gärna stannade där en vecka i taget. 

»Det glada prästhemmet i Kumla» sade man också 
på Franzens tid. Vi barn och de flesta andra gäster tror 
jag skulle vara beredda säga detsamma om Kumlahem
met på Falkarnas tid. 

Varje vän av det gamla och minnesrika måste med 
tillfredsställelse ha tagit del av fru Elsa Harbes intres
santa skildring med skisser och möbelinventering från 
herdetjället på Falks tid, återgiven i denna publikation 
julen 1948. 

Gryts pastorat är en fager, sörmländskt herrgårdsrik 
socken. Anknytningarna till dess umgängesliv var för det 
nya prästgårdsfolket med dess både av tvång och tycke 
rätt puritanska seder kanske ej så lättfunna. Familjen 
höll sin linje, men det hela utvecklades utan några kon
flikter, och förstående vänner vunnas både i slott och 
koja, givetvis främst i de kristliga kretsarna. Men sär
skilt för fru Karin var säkerligen flyttningen till Söder
manland långt från släkten och gamla vänner rätt känn
bar, liksom stundom också kraven på »körkherrfrun» 
och kontraktsprostens maka kunde verka betungande. 
Som så ofta i prästhemmen sinade ej heller här ström
men av gäster nära och mera långväga ifrån, bl. a. kära 
släktingar och vänner från Närke. 

Stundom sviktade emellertid de husmoderliga krafter
na och krävdes läkarevård. I detta syfte besöktes En
köping med doktor Westerlund, Mösseberg, Torhult i 
Småland, Tranås, och jag tror även Stene brunn. Så 
snart hälsan förbättrades, gjorde vår mor ivriga insatser 
i söndagsskolarbetet och i missionsvännernas syföreningar 

KOMMINISTERN AXEL LUNDQVIST MED MAKA KARIN 
OCH SONERNA MARTIN OCH NILS 

våren 1878 

m. m. Redan som 17 -åring hade hon börjat sin söndags
skoleverksamhet i Kumla och Askersund. 

N aturen älskade Karin, blommorna, fåglarna och so
len framförallt. Hur ofta har jag inte vid våra heldags
utflykter sommartiden till bad och fiske sett henne en 
stund slå sig till ro i gräset med en vacker blomma i 
handen, beundrande och begrundande. Kom jag i när
heten, hörde jag henne framviska den Wallinska psalm
strofen: Ack, när så mycker skönt i varje åder av ska
pelsen och livet sig förråder, hur skön då m åste själva 
källan vara, den evigt klara! 

Sönerna flögo ut ur boet. En blev fil. dr och rektor, 
en apotekare och en ingenjör och svarade själva för sin 
utkomst. Redan långt dessförinnan hade far fått sin 
prästgård hyggligt utarrenderad. Under de år han själv 
drev jordbruket hade det blivit rätt stora förluster. Det 
är inte lätt att vara präst och bonde på en gång, isyn
nerhet inte då man får mycket fo lk att göra med och 
inte har lust och anlag att sätta hårt mot hårt. Med ut-
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arrenderingen följde minskade . bekymmer inte endast 
för husfadern utan också för husmodern. Och med en 
nybyggnad för Gryts prästgård, dock ej så storslagen 
som i Kumla, följde större utrymmen och komfort. 

Med glädje och även en smula vemod minnas emeller
tid vi söner det gamla herdetjället med dess klassiceran
de entre, hemmet, där vi tillbragte våra tonårs somrar 
och jular. Inte minst hägrar i minnet samlingen till hög
läsning kring den lilla matsalens runda bord och tak
lampan. Det var högtidsstunder under jullovet. Oftast 
läste kära far själv. När de fem kring aftonlampan vid 
läsningen av den ädle Livingstones liv kommo till den 
punkt i skildringen, då Stanley äntligen djupt inne i 
Afrikas vildmark hann fram till den av långva
rig sjukdom utpinade Livingstone, då var för ingen 
utav oss långt till tårarna. Nästan lika gripande var det 
att läsa om den kämpande Luther. Tänk vad sådana 
där läsa/tnar sällsamt stärker familjekänslan! Finns det 
många svenska hem, där man fortfarande samlas till 
sådan givande samvaro? Eller har en ständig radios till
trubbande och blaserande program i vers och prosa med 
och utan musik övertagit varje underhållning i hem
met? 

Den höga åldern nalkades alltmera de båda i Gryts 
prästgård, de dagar, om vilka Skriften säger, att de be
haga oss intet. Vår käre far åtnjöt ännu vid 75 års ålder 
förmånen att slippa alltför mycket själsligen avklädas, 
innan han gick bort. Kroppsligen ganska obruten mottog 
han vid 75 1/ 2 års ålder med glädje kallelsen till ett hög
re liv. Det var 1919. 

Mor fick gå en annan väg. En tid efter makens död 
fly ttade hon samman med sina tre systrar Maria och 
dennas make, förre sjömanspastorn Sven Sv ensson, Otti
lia och Ester, i en trevlig, vackert belägen villa, som för 
deras räkning byggts i närheten av kyrkan. Där grep 

Maria Olsson 

mor sig an med sitt livs sista bedrift: en släktkrönika. 
Hon hade redan förut i form av släktbrev m. m. sam
lat material till denna. Hennes av varm släktkärlek o(.h 
överhuvud taget genealogiskt och psykologiskt intresse 
bedrivna arbete lockade henne därvid helt säkert till 
överansträngning. Minnet förut mycket starkt bö~jade 
alltmer att svika, under hennes allra sista månader så 
~ott som fullständigt. Det är helt säkert ett stort, :lV 

aldringar inte sällan erfaret lidande att förlora minnets 
material och fasta utgångspunkter. Detta särskilt fö;: en 
så varm och meddelsam själ som Karin Lundqvist. Hon 
hann emellertid före sin definitiva svaghetsperiod brii1ga 
färdigt sitt verk : fyra digra delar släktminnen, ett myc
ket kärt och värdefullt arv för hennes barn och andra 
intresserade anhöriga. Arbetet är deponerat hos mellers
ta sonen Nils, f . d. rektor vid Södra Latin i Stockholm. 
Hösten 1931 kom döden befriaren och öppnade po:"tar
na till hennes längtans land. 

När sonen blickar tillbaka på sin moders lev nad, ~å 
som den för honom framstår, blir det överskyggande in 
trycket hennes ivrande för rättfärdighet och sanning \),~h 
för kärlekens gärningar, särskilt i missionens och sön
dagsskolans tjänst . Vänfast var hon även. 

Mina personligen käraste, ofta uppdykande minnen 
har jag kanske från det år, hon i Orebro »hushållade» 
för de två äldsta sönerna under deras skolgång, fö r :Ht 
lätta trycket på den för hårt ansträngda kommini~t:er!;
ga budgeten. Och höjdpunkten för den äldste sonen var 
de timmar, då hon fö r oss föreläste ur f ransk och engelsk 
litteratur, t . ex. John Bunyans »Kristens resa». Han be
undrade den lätthet med vilken hon direkt översatte 
från de främmande språken efter så få års språkstud!er 
och den stil och lyftning som förhöjde det hela. Denna 
kärleksgärning av den ofta trötta modern är för hen
nes son som en symbol för henns personlighet. 

l SånIlersta 
, "F rö ke np iga n" som blev maka oc h m o r åt r iksdags må n 

AV NILS HELANDER, KUMLA 

I Skallerud, Hallsbergs socken, föddes i september 
1829 en flicka, Maria Olsdotter, som med tiden skulle 
bli icke blott maka till ortens riksdagsman utan även 
mor till en av vårt lands mera framstående politiker, 
riksdagsman, landshövding, talman och statsråd. 

Maria var endast 12 år gammal, då båda föräldrarna, 
Olof Andersson och hans maka, nästan samtidigt gick 
bort. Hemmet, Skallerudsgården, som även på den tiden 
tillhörde Säbylunds fideikommiss, upplöstes och Maria 
fick liksom så många av hennes kamrater ta tjänst för 
att skaffa SIg levebröd. Hon hade aldrig gått i skola 

men lärde sig trots detta att både läsa och räkna. En 
av hennes första platser var hos prosten Udden i Kumla. 
Från prostgården blev hon en dag i ett ärende sänd till 
kyrkovärden Eric Olsson i Sånnersta. Denne hade 1845 
låtit anlägga en trädgård med olika slags fruktträd . fle
ra av dem finns ännu kvar och två äppleträd, ett Vitgyl
len och ett Sävstaholm, bära ännu 1951 frukt.. Det var 
inte vanligt med trädgårdar i bondgårdarna, och Sån
nerstagården var åtminstone då den enda på trakten, 
som ståtade med denna raritet. Kanske Marias ärende 
till kyrkovärden inträffade en dag, då fruktträden sto
do i sin blomsterskrud? Säkert är emellertid, att hon 

93. dOhrl~~Orl~ cmarlulakturallä~ 
(f. d. OAS) 

är damernas bästa inköpskälla för 
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MARIA OLSSON 
1827-1877 

aldrig kunde glömma allt det vackra, hon skådade med 
förtjusta ögon. An mindre kunde hon ju ana, att hon 
en dag skulle komma tillbaka, inte med ett ärende åt 
vördig prosten, utan för att stanna på Sånnersta livet 
ut. 

Från prostgården hade emellertid Maria flyttat till Sä
bylund för att bli "frökenpiga" eller som det sedermera 
kallades kammarjungfru. Under denna tid kom hon att 
lära känna sin blivande make. Hur bekantskapen upp
stått, är väl inte känt, men det påstods bestämt att fröken 
Charlotte Lewenhaupt uppträtt som förmedlare. Eric 
Olsson hade ingått äktenskap redan 1845, vilket dock 
redan åtta år därefter upplöstes genom hustruns död. 
Med Maria Olsdotter ingick han nytt äktenskap 1855. 
Bröllopet hölls i Säbylund. Fröken L. ville nämligen 
gärna bevisa sin kammarjungfru och hennes fästman 
denna ynnest. 

I Sånnersta rusthållaregård fick den unga makan 
mycket att bestyra. Genom att hennes make redan efter 
några år invaldes som riksdagsman i bondeståndet, och 
som en följd därav långa tider vistades i Stockholm, an
förtroddes åt makan sådana gårdssysslor, som det van
ligtvis åligger den manliga hälften att sköta. Så fick 
hon bl. a. anställa tjänstefolk, ordna inköpen för går
dens behov och även själv saluföra produkterna. På den 
tiden skulle ju nästan allt, som kunde säljas av gårdens 
produkter, forslas till örebro. Detta fick mor Maria 
ordna, och själv gjorde hon under sina 22 år i Sånnersta 
oändligt många stadsresor. Dessa startades i otta, t. o. m. 
långt före fyraslaget. Aven när Eric Olsson var ledig 
från sitt riksdagsmannauppdrag, hade han inte så myc
ken tid för gårdens skötsel. De kommunala och kyrk
liga förtroendeuppdragen voro nämligen så många, att 
de ofta krävde hans bortovaro från hemmet. 

Redan året efter giftermålet välsignades makarna med 
en son, Johan. Denne, som tidigt visade stor begåvning, 
antog, liksom brodern Jonas, tillnamnet Widen. Den 
förstfödde, Johan Widen, blev med tiden en framstå
ende, av alla partier aktad politiker. Om honom, fa
dern och farbrodern har i Kumla Julblad 1941-1942 
varit införda utförliga biografier. 

Särskilt under I870-talet var det mycket vanligt att 
flera av Eric Olssons riksdagskamrater besökte Sånnersta. 
Då visades stor gästfrihet, och besöken voro givetvis för
enade med mycket arbete för mor Maria. Ibland kommo 
också andra gäster, framförallt kära släkten från Vin
trosa, prästfamiljen Jonas Widen. Ett annat kärt be
sök var vännen Gustaf Joulin från Stockholm. Joulin 
var från Hjortsberga och hade i unga år tillsammans 
med en broder flyttat till huvudstaden och där startat 
ett framåtgående hyrkuskverk. Vid ett tillfälle hade J. 
åtagit sig fadderskapet för en av makarna Olssons dött
rar. Till högtidligheten kom han med sitt stockholmska 
ekipage. Transporten av hästar och vagn skedde med 
någon av örebrobåtarna. Joulin bevistade regelbundet 
Hindersmässan i örebro, och även en del andra mark
nader i trakten, för att upphandla hästar för sin rö
relse. När han en gång övernattade hos vännerna i Sån
nersta, hörde han på morgonen att man på gammaldags 
vis stötte kaffebönorna i köket. När han nästa dag till
sammans med Eric Olsson besökte örebro, var det 
hans avsikt att köpa en kaffekvarn. Affäreq hade myc
ket att välja på i den vägen, och J. frågade därför sin 
vän, vilken kaffekvarn han tyckte han skulle välja. 
" Ta den liksta", manade Eric Olsson. Återkomna till 
Sånnersta, överlämnade Joulin till värdinnan den väl
komna gåvan. Detta var på 1860-talet. Och än i dag är 
samma kaffekvarn i bruk hos den ännu kvarlevande 83-
åriga dottern Edla, maka till lantbrukaren Josef Gustafs
son, riksdagsmannagården i Sånnersta. 

Mor Maria var aktad och omtyckt av alla, inte minst 
av tjänstefolket. Hon var inte endast mån om att de 
skulle ha det gott i timligt avseende, utan hon ivrade 
också för deras andliga behov. Därför såg man henne 
ibland till tjänarna överlämna böcker med andligt in
nehåll. Detta hennes nit uppskattades på den tiden av 
de underhavande. 

Vid Oscar II:s kröning den 12 maj 1873 reste ma
karna tillsammans till Stockholm för att övervara fest
ligheterna. 

Sommaren 1877 försvann dock plötsligt glädjen i 
riksdagsmannagården och det blev tomt och ödsligt. Vå
ren hade varit ovanligt kall, och vintern höll sig länge: 
kvar. Annu vid midsommar låg snö kvar i skogarna. 
Vid ett bröllop i granngården ådrog mor Maria sig en 
svår förkylning, som efter två veckor ändade hennes 
liv. Hon var då endast 48 år gammal. Maken, som i 
Kumla kommunala liv, i häradsrätten och i riksdagen 
spelade en betydande roll, överlevde sin maka i ej mind
re än 28 år. Han dog nämligen 89-årig 1905. Av sin 
samtid vitsordades han som en hedervärd person, en mo
derationens och besinningens man. 

<Bröderna Sandberg 
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JOHAN JOHANSSON I SKYBERGA 
STORBONDE - HARADSDOMARE - LANDSTINGSMAN - RIKSDAGSMAN 

AV HEN ING JULI N, STOCKHOLM 

Under riksdagen 1850-51 hade Bon
deståndet sina klubblokaler en trappa 
upp i det nu 300-åriga Ryningska':-) hu
sets lägre del, nr 1 vid Munkbron i 
Stockholm. Mitt intresse för riksdags
mannen Johan Johansson väcktes för 
20 år sedan genom Claes Lundins 
"Tidsbilder ur Stockholmslivet" och 
stärktes sedan därav, att jag under 40 
år hade mitt arbete i de nämnda loka
lerna och med tiden blev - bildlikt 
talat - lyhörd för röster, som där lju
dit, men som för länge sedan tystnat. 

till kansliet, sedermera revisor i Kam
marrätten och känd som ivrig schack
spelare. 

Från klubblokalerna vid Munkbron 
förflytta vi oss ner till Närke 18 år 
tidigare. På julen 1832 låg sorgen tung 
över f . d. gästgivaregården vid Sky
berga. Den gamle gästgivaren Johan 
Nilsson låg på bår och hans son 
Johan hade för ett par dagar sedan in
förpassats till slottshäktet i örebro. In
nan vi gå in på denna tragiska del av 
vår skildring, skall här sägas något om 
Johanssons familjeförhållanden och ti
digare utveckling. 

Lundins ärende till klubben en no
vemberafton 1850 var - så berättar 
han - att i likhet med andra extra
ordinarier i "verken" söka plats i bon
deståndets kansli. På klubben sågos in
te bara riksdagsbönder, utan även en 
och annan 'ledamot av de övriga stån
den och sådana herremän, som i poli
tiska syften sökte vinna bundsför
vanter, eller ville driva igenom nå-

JOHAN JOHANSSON 

I äktenskapet mellan gästgivaren Jo
han Nilsson, som från sina fäder ärvt 
två gårdar i Skyberga by och två i 
Vreta, och Kjerstin Svensdotter från 
Norra Via i Kumla föddes 16 barn. Vid 
Nilssons död levde hustrun, åtta söner 
och tre döttrar. Av sönerna skaffade 

1810-1877 

got i riksdagen, fast de ej själva hade säte där. 
Beundrad och omgiven av ståndets liberala koryfeer 

syntes på klubben den nämnda kvällen den 60-årige 
överstelöjtnanten, medarbetaren i Aftonbladet, Gustaf 
Hierta, "en av männen från 1809" med politiskt mod, 
ovanliga förståndsgåvor och av stort inflytande på den 
"folkvalda" delen av riksdagen, sedan han för alltid 
brutit med sitt eget stånd, adeln. 

I saknad aven bandupptagning från den bemärkta 
gruppens rådslag få vi nöja oss med att för ett ögon
blick lyssna till raspet från Claes Lundins penna: 

"Nej, Du skall gå med mig till Crusenstolpe i morgon. 
Han kommer numera aldrig upp i klubben. Vi få söka 
honom hemma vid Skvalbergsgatan."':-O:-) 

Den, som talade, var en herreklädd bonde, en tyst och 
försiktig man, vars egentliga avsikter man aldrig riktigt 
kom under fund med, men som gick och gällde såsom 
mycket frisinnad, och till vars förtjänster inom det libe
rala partiet räknades, att han i sin ungdom suttit på 
fästning, dömd för majestätsbrott, d. v. s. för att han i 
ett enskilt sällskap yttrat några mindre vördsamma ord 
om Carl XIV Johan. Hans namn var Johan Johansson 
i Skyberga i Hardemo socken på Närkesslätten. 

"Du k<1;n gärna följa med till Crusenstolpe", tillade 
Johan Johansson, och vände sig till en ung man, hans 
bror, fastän med namnet Götlin, då bland de sökande 

,:-) A ven kallat Bergstrahlska huset. 
,:-,:-) Ovre, norra delen av nuvarande Grevruregatan. 

sig två, Erik-Johan och Aron, vilka to
go sig namnet Göt/in, akademisk bildning i Lund. Den 
förre, f. 1807, blev stadsläkare i Karlstad och den senare, 
f. 1824,- revisor i Kammarrätten. Systrarna gifte sig i 
orten. Redan vid 20 år ingick Johan äktenskap med 
johanna A berg i Skyberga by och erhöll med henne 
1/2 mantal i Skyberga. Med senare av fadern ärvda ll! 
mantal blev hans gård en av de största i socknen. 

Johansson hade ett skarpt förstånd, gott minne och 
ett i allmänhet säkert omdöme. Studiebegåvning saknade 
han alltså ej, men han föredrog - kanske i känsla av 
sin egenart - "att hellre bli en duktig och självständig 
bonde än en fjäskig herre". Fristunderna mellan arbetet 
först på faderns och sedan på egen gård använde han 
flitigt till självstudier. Svensk och allmän historia samt 
filosofi och politik fängslade hans sinne. Och han var en 
flitig tidningsläsare. Tillsammans med fadern höll han 
Post- och inrikes tidningar, Nya Argus och Medborgaren 
samt, sedan detta blad upphört Aftonbladet. Enligt upp
gift av Johanssons framlidne dotterson, John Hal/men, 
skulle han vid denna tid också ha studerat jakobinernas 
och girondisternas historia och gripits av de frihetside
er, som efter 1830 års juli revolution i Frankrike ström
made hit över Tyskland. 

Att emellertid Johanssons samlade kunskapsstoff skul
le bli präglat aven viss ensidighet och genom de revo
lutionära frihetsideernas ferment få dynamiska verkning
ar av riskabel art, är knappast ägnat att förvåna. Enligt 
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Bild 2. Riddarholmskanalen, foto i mediet av 1860-talet. 
överst Riddarhuset och till höger om detta Ryningska huset, där 
Bondeståndet på 1850-talet hade sina klubblokaler l trappa upp. 

Foto : hos Stockholms Stadsmuseum. 

den nämnde John Hallmen skulle Johansson vid denna 
tid också ha varit republikanskt sinnad. 

För sammanhangets skull är det nödvändigt att här 
erinra om dels oppositionen mot Carl Johan, dels den 
avsatte Gustaf IV Adolfs försök, att åt sonen, prins Gus
taf, återvinna arvsrätten till Sveriges krona, dels ock om 
de stränga straff, som Carl Johan genomdrev för bi
stånd åt den landsförviste kungen i hans nämnda strä
vanden. Uppspårandet av högmålsbrott och lasteligt tal 
mot majestätet ålåg närmast Konungens befallningsha
vande i orterna, men satte inte bara länsmän och fjär
dingsmän utan även spioner och lycksökare på benen. På 
grund av olovlig förbindelse med prins Gustaf dömdes 
också år 1833 majorerna Ernst von Vegesack och An
ders von Diiben till landsförvisning. Vid sina muntliga 
kommentarer 1832 till tidningsnotiser om detta högmåls
brott hade den då 22-årige, brådmogne Johan Johansson 
i ungdomlig obetänksamhet och på ett plumpt sätt givit 
luft åt sin motvilja för Carl Johan och kronprinsen och 
därvid icke heller dolt sina sympatier för prins Gustaf. 
Detta fick, som vi nu skola se, för honom kännbara följ
der. 

Hos Konungens befallningshavande i Orebro angav 
en norskfödd kvartermästare vid Livregementets Husar
kår Nils Ahs den 21 december 1832 Johan JohansIo'tl 
för att vid flera tillfällen "ha fällt lasteligt tal orr. 
konungen och kronprinsen". Johansson anhölls omedel
bart och blev tillika med Åhs och av honom uppgivna 
vittnen förhörd på landskansliet. Förhörsprotokollet in
s~ndes med hast till K. Maj :t. För undersökning, pröv
nmg och dom överlämnades ärendet till Svea H ovrätt, 
som den 11 januari 1833 uppdrog åt domhavanden i V. 
Närkes domsaga, häradshövding Oxehufvud, att före
taga undersökning. Sådan verkställdes vid urtima ting 
den 23 och 30 januari och den 4 februari på Hardemo 

Som insättare i HANDELSBANKEN 
och för-

Härads tingsställe i Vretstorp. Åklagare var e. o. hov
rättsfiskalen Cederstråle. Bisittare i rätten voro följande 
nämndemän: häradsdomaren Lars Ersson i Berga, Enk 
Ersson i Eneby, Lars Andersson i Husby, Erik Hansson 
i Väsby, Lars Larsson i Kräklinge, Olof Olsson i Vreta, 
Per Persson i Khlberg och Anders Olsson i Nalavi. 

Johan Johansson hade" utrekvirerats" från länshäk
tet. Ahs vidhöll angivelsen, som han uppgav vara gjord 
"av undersåtlig plikt". Flera av vittnena voro husarer 
och soldater. Ett försök till koncentrat av det väsentliga 
i protokollets vittnesberättelser om Johanssons förgrip
liga uttalanden - vanligen gjorda vid samtal om poli
tiska tidningsartiklar - följer här: 

Carl X IV Johan vore en fähund, som inte borde sitta på Sveri
ges tron . Vore han en riktig kung, komme landet - nu skuld
satt - i en bättre ställning. Vem som helst kunde vara en lika 
så god kung som den nuvarande. Som general i Frankrike hade 
han tillrammat sig pengar, och vore mycket rik; men använde 
inte sina medel till landets nytta, utan köpte säterier och för 
sm personlIga säkerhet hade han satt in sina pengar i Hamburgs 
bank. Han gör inte annat än lägger på allmogen stora pålagor, 
för att löna onödiga tjänstemän. Det kunde en gång komma att 
bli tvist om Sveriges krona. 

Kronprins Oscar vore oduglig att efterträda kungen. Prins Gus
taf, Gustaf IV Adolfs son, hade arvsrätten till kronan. Han hör 
hit. Kronprinsen lägger på barn '") som en grissugga och ger vart 
oc~ ett ett lan~skap, så till slut bl ir inte r:ågoto kvar. av Sverige. 
Nar k.ungen dor, kan har komma att blI tva partIer, ett för 
kronpnnsen och ett för prins Gustaf. Majorerna v. Vegesack och 
v. Diiben kunna då komma hem och gå i prins Gustafs tjänst. 
Om det tarvas, kan allmogen i ett större distrikt komma överens 
med militären att - mot betaInin" - hålla si" overksamma i 
önskvärd riktning. Johansson vore "villig att med penningar bi
draga härtill. 

"Med kallsinnighet och liknöjdhet", heter det, åhörde 
Johansson vittnesmålen. Han förmenade, att Åhs' angi
velse vore en hämndeakt för det denne blivit uppsagd 
från bostad och kost hos Johanssons föräldrar. Studerar 
man handlingarna med eftertanke, kan man heller icke 
fria sig från den uppfattningen, att Åhs angivelse var 
gjord icke enbart i rent uppsåt. Ett på ed hört vittne 
uppgav också, att Åhs åt två av sina vittnen (husarer), 
vilka J. sökte få jävade, skulle ha utlovat 100 rdr banko 
vardera, om de inledde brottsligt samtal med Johans
son, men förbehållit åt sig att vara angivare. Åhs och 
hans vittnen förnekade vad J. och motvittnet sagt i 
denna del. 

En titt lite' längre fram i domboken ger här anled
ning till följande fria reflexion. I sitt beställsamma och 
undersåtliga nit om Konung och Fädernesland hade Åhs 
vid denna tid tydligen glömt hederns enklaste bud. Men 
pigan Sara Andersdotter i Vreta friskade upp hans min
ne genom att till nästa ting stämma honom angående 
barnuppfostringshjälp. Detta är dock en annan historia. 

Knnu på sista rannsakningsdagen erinrade häradsh. 
Oxehufvud J. om det orätta i att bestrida de flesta 
vittnens utsago. J. förklarade sig emellertid icke kunna 
lämna ett närmare erkännande i målet, än vad han under 
r:'lnnsakningen muntligen och skriftligen medgivit. En
hgt protokollet skulle Johansson efter förhörens slut "un
der säker bevakning återföras till Orebro slottshäkte 
och där i enskilt rum förvaras". 
*)Vid denna tid hade kronprinsparet fem barn. 

har Ni icke endast Edra penningar förräntade 
varade i fu llkomlig trygghet. Ni är även kund 
i en storbank med resurser att på effek-
tivaste sätt fullgöra var j e s I a g s 
bankmässigt uppdra g 

Alla Edra bankaffärer, även sådana som avse andra orter inom eller 
utom Sverige, kunna alltså bekvämt ordnas i ett och samma institut 

SVENSKA HANDELSBANKEN 
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Särskilt för nämndemännen måste befrielsen i detta 
fall från att deltaga i domen - som ju ålåg Svea Hov
rätt - ha känts välkommen. 

Häradsrättens handlingar ingingo till hovrätten den 
20 februari 1833. Det ena av de vittnen, mot vilka J. 
framställt anmärkning, jävades av hovrätten med på
följd, att vittnesmålet i fråga lämnades utan avseende. 

Johanssons "förgripliga yttranden" om kronprinsen 
fann Hovrätten icke vara till fullo bevisade, varför Jo
hansson icke kunde fällas till ansvar i denna del. 

"Men alldenstund Johan Johansson är dels genom sammanstäm
mande, dels särskilda av honom erkända vi ttnens intyganden lag
ligen förvunnen att hava emot Hans Maj:t Konungen fört laste
ligt tal; Fördenskull prövar Kungl. Hovrätten, i förmå go av 
5 Kap. 1 § missgärningsbalken rättvist det skall J ohan Johans
son för detta sitt brott, sig själv till straff och andra till varning 
mista livet och varda halshuggen." 

Utslaget, daterat den 29 mars 1833, skulle understälhs 
K. Maj :ts prövning. Besvärstiden var 30 dagar. Johans
son kvarhölls i länshäktet. I en insänd "böneskrift" an
höll han nu hos K. Maj:t att av gunst och nåd förskonas 
från dödsstraff, och den 18 maj 1833 bifölls "i avseerl
de till särskilt i detta mål förekomna omständigheter" 
denna ansökan på så sätt, att Johansson finge sona sitt 
brott med enskild skrift och avlösning samt tre års fäng
else på Vaxholms fästning. Där intogs han den 18 juni.':-) 
De fångar, som likt Johansson voro dömda endast till 
fängelse, hade inom fästningen rätt stor frihet att använ
da tiden efter behag. Johansson fördjupade sig i läs
ningen av historiska och filosofiska verk, särskilt Kants. 
Han ägde ett förundransvärt gott minne och lärde sig 
lätt utantill upplysta och lärda mäns tankar och utta
landen och citerade dem gärna. 

Den flerstädes sedda uppgiften att Crusenstolpe skul
le ha suttit på fästningen samtidigt med Johansson och 
let):: dennes studier, är felaktig. När C. insattes, år 1838, 
var Johansson fri. En annan också i tryck lämnad orik
tig uppgift är, att Johansson skulle ha berörts av den 
amnesti för politiska fångar, varmed 24-årsdagen av Carl 
Johans landstigning i Sverige firades den 20 oktober 
1834. Aven då var Johansson fri. Amnestin i fr åga -
tillkommen på grund av det bekanta "fallet Lindeberg" 
- berörde dock förutom denne de här förut nämnda 
majorerna v. Vegesack och v. Di..iben. 

Efter ett år på fästningen ingick Johansson på 
nytt till K . Maj:t och anhöll att av nåd bli befriad från 
den återstående fängelsetiden - två år. Hustrun lär ock
så ha uppvaktat inför tronen. Johanssons ansökan bi
fölls den 28 juni 1834 i avseende till "bevekande om
ständigheter". Utslaget slutar med uttalandet "att K. 
Maj :t förväntar, att Johansson genom sitt framtida upp
fö rande skall göra sig förtjänt av den ytterligare nad 
K. Maj:t nu låtit honom erfara." 

Den 12 juli 1834':-) lämnade Johansson Vaxholms fäst
ning som en fri man. Att efter mer än 11/ 2 års skils
mässa få återse hustrun och en 2-årig dotter, sitt hem 
och gården "med levande och döda inventarier", mås
te ha varit en lycka utan mått. Men det var också som 
en beläst man han återvände. Året på Vaxholms fästning 

*) Uppgi ft i H ngrullan . 

Bild 3. Vaxholms fästning . 

Efter s. k. sotokromi av Conny Burman, 1870-talet. 
Ori ginalet hos författare n. 

i ostört sällskap med tysta filosofer och andra lär
de ansåg Johansson säkerligen icke såsom en förspilld 
tid. Vid återkomsten var han - får man tro - också 
värd det betyg en tyst och försiktig man, som vi i det 
föregående sett att Claes Lundin gav honom år 1850. 
Att det däremot inte var som en rädd eller modlös 24-
åring han kom tillbaka, förunnades det honom talrika till
fällen att bevisa. Befolkningen omfattade honom med in
tresse och deras förtroende förde honom fram till an
svarsfulla poster i det allmänna. 

I en artikel i Fäderneslandet 1857 har det förmodats. 
att det var i känslan av någon personlig tacksamhetsskuld 
till Carl Johan för den tidigare frigivningen som Johans
son avböjde val till riksdagen, så länge den gamle kung
en levde. Efter dennes död 1844 ansåg han sig dock fri 
att söka motsvara det förtroende, som de röstberättigade 
i Hardemo och K umla härader visade honom vid riks
dagsmannavalet nämnda år. Ett schema över hans tider 
i riksdagen följer här: 

För H ardemo och KumLa 'härader 1844/45; för Hardemo, Kum
la och Srmdbo härader 1847/ 48; för H ardemo och Kr{mla härader 
1850/51 och 1853/54 ; för Hardemo härad 1856/58 samt fö r Har
demo, Kumla och Sundbo härader 1865/66 (fr. o. m. den 20 dec. 
1865 efter CarL Gustaf Sköldberg i Västanby, som efter ay K. 
Maj:t beordrat omval fick träda tillbaka). 

Inom riksdagen var Johansson ledamot av lagutskottet 
och arbetade där med klokhet och kraft. Särskilt intres
serade han sig för den då aktuella frågan om kommunal 
självstyrelse. Och ständigt var han engagerad i kampen 
mot orättvisa och förtryck, översitteri och byråkrati. 
Bland av honom väckta motioner må nämnas den om 
husagans avskaffande. 

Claes Lundin har i ett senare tecknat porträtt av Jo
hansson från tiden omkring 1850 karakteriserat honom 
på följande sätt : "Han hade föga utseende av att tillhöra 
allmogen och såg ut som en förmögen borgare, ansågs 
mycket radikal, men yttrade sig sällan muntligt, yare-
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mot han Qfta i ståndet lämnade skriftliga anföranden av 
mycken skärpa. - - - Hans skriftliga anföranden i 
riksdagen ansågs vara författade av överstelöjtnant Gus
taf Hierta, med vilken Johansson umgicks på förtrolig 
fot, kanske någon gång av Crusenstolpe, som också var 
hans vän. Han var dock själv skrivkunnig och genom 
flitig läsning, egentligen börjad först i fängelset, hade 
han fö rvärvat en viss bildning." Så långt Claes Lundin. 

Ur den 38-årige Johanssons anförande, när decharge
betänkandet den 5 april 1848 förelåg till behandling i 
riksdagen, skola här några brottstycken återges : 

"Uppenbara och grova överträdelser av bestämda lagar, våld, 
mannamån, fö rsnillningar, med ett ord all t sådant som förnärm ar 
lagens bokstav och efter den kan behandlas, bör enligt 106 § hän
visas till en riksrätt. Detta har konstitutionsutskottet icke gjOrt, 
ehuru an ledni ng därtill tyckes hava fun ni ts. Men då utskottet väd
jat till 107 §, tror jag, att de hade bort göra sig redo för vad 
lagstiftarna därmed åsyftat. Detta var, enligt mitt begrepp om 
grundlagen icke en fiskalisering över en och annan åtgärd, stri
dande mot en särskild författnings bokstav, eller om vars tydning 
olika meningar kunde hysas. Jag föreställer mig, att det skulle 
hända en Sully, en Oxenstierna, en Bernstorff, en Canning eller 
Peel, att han, sittande i vårt svenska statsråd och där genomfö
rande de förträffligaste planer till landets bästa, som kunde bära 
välsignelse för samtid och eftervärld, råkade förbise någon liten 
av de tiotusen de författningar, lagar, lagförklaringar och riksdags
beslut, som intrassla vårt statsmaskineri. Skulle han därför av 
·ständerna anmälas till entledigande? Nej! Detta var icke lagstif
tarens mening. Den var tvärtom att korttänkta, oskickliga, små
aktiga men för övrigt måhända välmenande och beskedliga män, 
som råkat förvilla sig in i statsrådet, skulle kunna skiljas däri
från. ehuru de uppfyllt all bokstavens rättfärdighet, därför att 
de svikit andans rättfärdighet. 

Jag håller före , att detta är fallet med vår nuvarande kon
selj. Jag bestrider icke dess ledamöters goda avsik ter, enskilda 
beskaffenhet och vilka berömliga egenskaper som helst man kan 
upptäcka, men jag tror, att dem fattas en enda, vilken, om den 
fanns, skulle överskyla många brister, men vars saknad göra de 
and ra ogagneliga, det är statsmannaegenskapen. Hade de icke fe
lat i något mer än de av utskottet anmärkta punkter, så skulle 
jag ej anse detta för något skäl att begära deras entledigande. 
M en nu hava de, så vitt jag förstår, felat i alla punkter, därför 
att de felat i den enda: intagandet aven plats, som de ej för
m ådde fylla, vars vikt och betydelse i närvarande stund de icke fat
·tade. Hos nationen har vaknat en känsla av allmän obelåtenhet, 
av tryckande vantrevnad; hon fordrar genomgripande, redbara och 
-verksamma förbättringar av hela statsskicket. Man måste göra det
ta eller avstå sin plats. De hava gjOrt intetdera." - - -

Bondeståndet beslöt med 60 röster mot 38 att i skri
·velse till konungen anhålla om entledigande av: utrikes
ministern, frih . lhre samt statsråden: frih. Stael v on Hol
stein; Munthe; frih. Peyron; Silfverstolpe; Waern; frih. 
Gyllengranat och Faxe. . 

Redan efter några dagar hade konungen med de ofräl
se ståndens bistånd en nästan helt ny "rådskammare". 

Johanssons insatser på jordbrukets område och i Lands
tinget äro av mig ej kända. 

Under riksdagarna umgicks Johansson mycket med 
·skriftställare och politiska personer. Han kände August 
Blanche, S. A. Hedlund och sin namne Johan Johansson, 
"den politiske hvalfisken" m. fl. Ibland ställde han till 
små politiska middagar, dit även personer av olika par
tier voro inbjudna. En av hans umgängesvänner var den 
kommunistiskt sinnade Frans Herman Widstrand, tjäns
teman i riksbanken och kyrkoherdeson från Mosjö i När-

,:") Claes Lundin har skildrat hans liv i den föru t nämnda boken . 

STENE 

Bild 4. F. d. riksdagsmannag!lrden i Skyberga, Ha rdemo. 
FotO : Gunnar Helander 19~ L 

ke. Oegennyttigt strävade denne välbärgade idealist för 
samhällets fredliga utveckling i den ikariska kommunis
mens anda. I den förhoppningen, att han lättare skulle 
kunna lyckliggöra mänskligheten i U. S. A., emigrerade 
han i mediet av 18S0-talet. Efter otaliga besvikelser i 
det nya landet avled han där 1891.':·) 

I detta sammanhang må erinras om, att Johan Johans
son under sitt sista levnadsår yttrade : att för Sv erige 
den konstitutionella monarkien vore den lyckligaste och 
lämnade den största garantien för en lugn och god ut
vec.kling. 

På hösten 1864 hade förre landshövdingen E. J. Ber
genschöld på Höjen i Kräklinge socken genom gåvo
brev överlatit egendomen Torp i samma socken till sin 
son f. d. löjtnanten vid Närkes regemente John Ber
genschöld. Efter dennes död den 14 dec. 1867, då även 
hans ätt utslocknade på svärdssidan, köpte Johan Jo
hansson Torp av sterbhuset, och sålde sin gård i Sky
berga till en måg. Vid denna tid lämnade han alla sina 
allmänna uppdrag för att helt ägna sig åt skötseln av 
sin nya egendom. Minskade krafter och tilltagande sjuk
dom tvingade honom emellertid att lämna även Torp. 
Han hyrde då en bostad vid H usby i Kräklinge. Där 
dog han den 23 september 1877. En anspråkslös grav
sten markerar hans vilorum på Hardemo kyrkogård. 
Källor: 
Claes Lundin; Tidsbilder ur Stockholmsli fve t, Stockholm 1895 . 
Hardemo härads domböcker 1833. Landsarkivet i Uppsala. 
Svea Hofrätts utslag i brottmål 1833; Riksarkivet. 
Personregister till Rikets ständers protokoll 1809-1866. 
Kungl. Justitie-Revisionens Registratur 1833 och 1834; Riksarkivet. 
Vaxholms fästnings fångrullor 1833 och 1834; Riksarkivet. 
Klipp och anteckningar i samlingen "Hardemo" i Saxons Närkes

arkiv; StadsbibI., Orebro. Rättegångs- och riksdagsreferat samt 
uppsatser och notiser i Orebro Tidning, Närkes Allehanda, Fä~ 
derneslandet och Orebro Läns Jordbrukartidning. 
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011'1 drottI1ing Kristinas resa gen.om Kumla, 

om Skräddar-Johan, Lars P ersa Stina, Sme-Mojen och andra Kumla

original samt om KUinla-dräkten 
Några mmnen från äldre tiders Kumla 

En äldre, minnesgod odalman, som bestämt håller på att få vara anonym, har 
haft älskvärdheten att för Kumla ]ulblads räkning teckna ned följande håg
komster från det Kumla som gått. Den tacksamme utgivaren vore glad, om 
det förebildliga sätt, på vilket detta skett, finge bli en maning till andra på 
livets höstsida att också dela med sig av si tt minnes skatter. 

D å Jag under stilla stunder blickar tillbaka på mitt 
liv, och det förflutna träder fram ur minnets dunkel, är 
det många händelser och figurer, som liksom ur sitt ka
lejdoskop framträder skarpare med åren. 

J ag kom till världen på den gård i närheten av Eke
by mosse, som skänktes av drottning Kristina till en av 
min mors förfäder. På sin Eriksgata mellan Nyköping 
och Karlstad färdades drottningen samma väg som Erik 
den helige några århundraden tidigare reste och hälsa
de på sin trosfrände, konung "Sigtrygg" i Skyberga, 
Hardemo. Om Kristinas resa genom Kumla .berättas föl
jande: 

Omkring 1650 företog drottning Kristina med uppvaktning en 
resa genom Södermanland, Närke, västra Västmanland och Värm- ' 
land. På denna resa kom hon från Södermanland till Blacksta 
gästgivargård i Kumla socken . Där hade ortens länsman beordrat 
Kumlabönderna att möta upp med sina hästar för att med dem 
köra .drottningens många vagnar genom socknen till Skyberga gäst
givargård i Hardemo socken, där detta härads bönder med sina 
hästar skulle avlösa. Dessa s. k. kungsskjutsar voro på sin tid en 
verklig skräck för bönderna på grund av den våldsamma fart 
varmed dessa resor verkställdes, en fart, som ofta hade till följd 
att åtskilliga hästar stupade och många ådrogo sig skador, som 
betydligt nedsatte deras värde. Bland de Kumlabönder, som voro 
ålagda att denna gång leverera häst var också ägaren till Fylsta
gården, Kumla, men då hans häst var ett sto med föl så 
fruktade han med rätta att en olyckshändelse med stoet skulle 
inträffa, varför han begärde hos länsman att slippa lämna dra
gare. Men denne avslog hans begäran och så började färden i 
rasande lopp genom socknen. Allt gick i början bra utför den långa 
Blackstabacken genom den stora Kumlabyn och sedan genom Fyl
staby, men så snart Fylstagårdens loglängor passerats gjorde lands
vägen en tvär krök västerut och just i denna krök torde stoet 
ha utsatts för någon häftigare ansträngning, ty här började hon 
vackla och då ekipaget på grund därav måste stanna föll hon 
och framfödde samtidigt sitt föL Det blev naturligtvis en livlig 
uppståndelse bland drottningens följe och då hon sporde efter 
anledningen till uppehållet och detta berättades henne, steg hon 
ur sin kalesch och gick fram till spannet, där hon med stor för
tjusning betraktade det lilla fölet, som redan stapplade på sina 
otympliga ben och hälsade den höga drottningen med en svag 
gnäggning. Hela drottningens uppvaktning samlades kring platsen 
och dit kom också stoets ägare och beklagade sig förtvivlad för 
drottningen över sin stora förlust, då han ansåg att stoet icke läng
re kunde leva efter detta. Men då slog den unga, frimodiga drott
ningen bonden på axeln och frågade vad han hette och vad går
den hette och då bonden uppgav sitt namn och sade ~tt gården 
hette Fylsta så förklarade drottningen resolut: 

"Hädanefter skall din gård heta Fölsta och jag skänker dig 

till din gård för evärdeli g tid 30 tunnland av kronans ängar, de 
s. k. Ekebyängarna. Detta som foder åt ditt föl." 

Stoet lösgjordes frh spannet och släpades av vägen med sitt 
föl varefter drottningen åter steg in i sin kalesch och den vilda 
färd en fortsatte som om intet hänt, mot Sky berg a gästgivargård. 

Från denna stund hörde 39 tunnland slåtterängar i Ekeby till 
Fylstagården, men sattes vid ägoskiftets förrättning under första 
hälften av 1800-talet i mantal liksom andra gårdar där i bygden 
och blev därefter en bondgård, som tillhörde Fylstagårdens ägare 
ända till början av 1850-talet, då den lämnades såsom hemgift åt 
en dotter i huset. Det av drottning Kristina bestämda namnet 
"Fölsta" vann däremot icke någon anklang utan gården heter 
alltfort Fylsta. 

En av de första originalen, som jag minns från mina. 
barnaår, var Jonas Erik i Norra Mos. Han var en in
tressant figur och var beryktad för sin kolossala förmå
ga att konsumera mat. Vid ett tillfälle hade man gjort: 
iordning en 5- 6 liters kopparbunke med bröd, fläsk,. 
kött, potatis, mjölk m. m., som man gav honom. På 
några få minuter hade Jonas Erik gjort slut på inne
hållet. Efter en stund började han åter tugga frenetiskt .. 
Att karlen idisslade, därom rådde inte mer än en mening. 

"Skräddar-J ohan" var en nervös och kolerisk karl med 
en bastant hustru och stugan full av ungar. Han lär ha. 
sett spöken mitt på ljusa dagen och efter mörkrets in
brott vågade han sig inte ut. Från denna mystiska värld 
gjorde han sin sorti medelst ett rep, vars ena ände var 
knuten kring en takbjälke och den andre kring hans hak 

"Lars Persa Stina" var alla ungars skräck. På hennes 
tid gick en barnsjukdom, som kallades "fluss". Stina. 
ansågs vara expert, då. det gällde att komma till rätta. 
med denna farsot. Hennes universalmedel var att binda. 
ett ullgarnsnystan bakom örat på det sjuka barnet och 
med en syl borra ett litet hål i örat. I hålet placerade 
hon en "guldring". När ungarna var olydiga på den ti
den, behövdes det bara att nämna "Lars-Persa Stinas" 
namn, så blev det genast tyst. 

"Snusa-Stina" var en liten mörk ungmö, vars hy till 
följd av ohejdat kaHedrickande antagit en nyans, som 
påminde om en senegalnegers. Alla hennes tankar upp
togs av åtrån att få inträda i det äkta ståndet. Det på
stods att hon tapetserade bostaden en gång i månaden, 
för att göra "buren" mer tilldragande för en eventuell 
"fågel". Men de giftasvuxna ungkarlarna, som då fanns i 
bygden, gjorde mer skoj med henne än de menade allvar. 

~ 

d uLkLap pClF Ila 

ordnas lättast vid besök hos OP:s V /880n &. ?Per880n 

Stor sortering! TORGET, KUMLA - Telefon 70761 
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CSrån gam(a a[bumo(ab CSt)ra ~enerationeT 

Lantbrukare Fördelsman Skomakare 
OLOF OLSSOI , Vissberp 

1790-1867 
A DERS OLSSON, Vissberga 

1821-1905 

THEODOR PETTERSSON, S. Mos 
1854-1924 

JOHANNA PETTERSSO , f. Olsson 
1857-1931 med maka med maka 

BRITT A OLSSON 
1790- 1863 

ANNA OLSSON 
1825-1912 

med sonen 
JOHAN AR VID PETTERSSON 
Verkmästare, Eskils!una, f. 1895 

Jag glömmer aldrig, när "Brittes Karl" på Ekebacken 
spelade "Snusa-Stina" ett riktigt spratt. Han smög sig 
en ljus sommarkväll in i hennes rum och placerade sig 
under -sängen, i vilken Stina skulle ha sitt nattläger. 
Vid tillfället var hon hos någon bykvinna och njöt av 
den kära kaffetåren, i utbyte mot "nyheter", på vilka 
hon var expert, både sådana som verkligen hänt o..:h 
sådana, som skulle hända. Våra tidningar skulle komma 
jämmerligen till korta vid jämförelse med "Snusa-Sti
nas" prestationer. När hon väl kommit i sin säng, bör
jade den emellertid sakta men säkert avancera mot dör
ren, medan Stina i sin fruktansvärda rädsla åkallade alla 
himlens makter och skrek på hjälp. Väl kommen till dör
ren, måste "Brittes Karl" krypa fram och öppna dörren 
för att komma ut. -är Stina såg att det var en vanlig 
mänsklig varelse, som arrangerat hennes luftfärd, b!ey 
hennes böner och åkallan plötsligt riktade till helt an d:« 
makter än tidigare. 

"Brittes Karl" lämnade sin hembygd i unga år och 
blev med tiden poliskommissarie i Stockholm under nam
net Ekskog. Han ägde en fastighet vid Kammakarega
tan, där han avled för närmare tio år sedan. "Snusa-Sti
na" dog i hög ålder å Kumla ålderdomshem. 

"Sme-Mojen" var en originell gubbe, som bodde på 
Ekebybacken. Hans stuga blev allt mindre och mindre, 
ty varje höst ändrade han om den genom att såga av 

5C.on;unkturerna växla! 

knutskallarna. Anledningen till denna fixa ide var väl, 
att gubben inte på annat sätt kunde skaffa sig bransle 
för den kalla årstiden. Efter varje skattning av kåken, 
laxade han ihop knutarna. Till slut blev stugan så trång, 
så när han skulle kläda av och på sig, måste han stiga 
ut på trappan. 

År 1885 köpte min far en gård i närheten av 
Kumla station. Enligt förste bibliotekarien, dr Jonas Sam
zelius i Uppsala skulle gården ha varit i vår släkt sedan 
år 1730. Den ombyggdes nästan helt och hållet och ny 
trädgård anlades. Här kom jag i en annan miljö, när
mare centrum. Det 'var nu som jag för första gången 
såg någon bära den s. k. Kumladräkten. Och denne var 
en gammal slöjdare och bysmed Johan Olsson, vanligen 
kallad "Jon· Orsche". Han var en man med något av 
tyrann och despot. Med sina kalla fiskögon och sitt sar
doniska leende kring sina läppar hade han förmåga att 
hålla sina pojkar på avstånd. Med sin käpp och sina 
knytnävar höll han sin stackars gumma, en nedtryckt och 
till utseendet lidande människa, i tukt och Herrans för
maning. är hon en gång behövde lasarettSvård och" Jon 
Orsche" fick veta, att alla platser var upptagna på la
sarettet svarade han: "Den här (gumman) kan ni ställa 
var som helst". En gång överraskade en granne honom, 
just då han med ett vedträd i handen skulle gå till attack 
mot den stackars makan, som hade tagit sin tillflvkt 

Se till att försäkringsskyddet är betryggande! 

':E,ä99 cjä.lo 9 ru /'1den 
till en tryggad ålderdom genom 
en pensions- eller Livförsäkring 

~ing upp All111änna Li,T-Ode11S 
rep r i K uml". och begär offert 
GUSTAF HAGS]O, tel. 70390 HERBERT WIDE N , tel. 70485 
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U ingåsplog från Klimia socken 
Siggebohyttan, arebro Läns Museum 

bakom en säng. När hon omsider lämnade det jordiska, 
utbrast "Jon Orsche" belåtet: "Snaran är brusten och 
fågeln är fri". 

Johan Olsson gick vanligtvis klädd i en skinntröja, 
som närmast liknade ett lapptäcke, där aHa möjliga lä
dersorter var representerade. På fötterna bar han trä
skor med ett järnband över vristen. Som huvudbonad 
hade han en s. k. kasett eller kaskett, en mössa av läder 
med rak skärm. Kullen var i samma fason som på en av 
våra nu använda mjuka hattar, med den skillnaden att 
vecket, som på herrhatten går från fram till bak, på 
kasketten gick från höger till vänster eller tvärt om och 
gav i profil utseendet aven hoptryckt mösskulle. o. gjor
de åkerbruksredskap , bl. a. harvar, först med pinnar av 
t rä men senare av järn. Aven tillverkade han s. k. lång
åsaplogar av trä, med undantag av åsjärnet och vändski
van, som gjordes av järn. Dessa plogar kallades "maga
plågor". 

Den s. k. Kumladräkten bestod aven lång rock, till 
snittet lik en bonjour, med bred krage och stora slag, 
troligen dubbelknäppt. Ifrån midjan och ner verkade den 
vid som en svagt veckad kjol och räckte ungefär en 
dm. nedom knät. Rocken hade stora runda knappar, 
därav 2 sittande i midjan på ryggen, vilka tycktes verka 
som staffage eller grund för tornet, vilket var sytt med 
silke aven dm:s höjd och med en form, som påminde 
om Eiffeltornet eller något i den stilen. Rocken verkade 
varm och var troligen sydd av någon sorts ' tunn doffel 
eller kläde. Den rock, som Johan Olsson bar, var svart 
och likaså byxorna. Dessa slutade vid knäna, där ett 
par vita strumpor tog vid. Skorna utgjordes av ett par 
groft tillyxade becksömskor med ett genombrutet mäs
singspänne över vristen. Vid knäna hängde på vardera 
benet två tofsar eller bollar. Kring halsen hade han 
en krage med stora snibbar, som räckte nästan till öro
nen. Vidare en snibb eller duk av svart tyg om halsen 
med en kokett knut under hakan. Dräkten användes i re
gel endast vid kyrkobesök och andra högtidliga tillfäl
len. 

NI \ fINN ER på att spara L sparbanken 
- där v äxer pengarna med högsta ränta 

Andra gången jag hade nOJet se en rock tillhörande 
Kumladräkten var hos min morfar i Norra Via. Där 
fanns en brygghusvind, och här förvarades gamla husar
dolmar, trasiga militär kappor, gamla pistoler och sablar 
och mycket annat. Här hängde också en gammal rock, 
t illhörande Kumladräkten. Den var urblekt av ålder, sol
sken och väta, men "tornet" trädde fram så mycket 
tydligare. Att tyget från början varit svart är otvivel
aktigt. På vintern användes en väst av samma tyg som 
rocken, men på sommaren brukades västar av nå~ot luf
tigare tyg. Jag kan inte beskriva denna rock sa noga, 
där den hängde bland kvarlevorna från indelningsverkets 
dagar. 

"Ulla-Lars-Erik" var en liten, kort gubbe med en 
fysionomi, som mycket påminde om en råttas. Han drogs 
med en obotlig snuva och ständigt rinnande ögon, som 
sorgmodigt och undergivet blickade en till mötes, under 
det att suckar eller snyftningar steg ur hans av kval och 
vånda fyllda bröst. I hans familj rådde samma förhål
lande inom äktenskapet som hos ovannämnde "Jon 
Orsche", fas t här var förhållande t omvänt. Här var det 
makan, en stor, kraftig, resolut kvinna med ben som en 
elefant, som förde spiran, kronan och äpplet. Det sena
re hade säkert en besvärande sur smak för Lars-Erik. 
Jag i min naivitet hade för mig, att en människa med 
tjocka ben var en både socialt och ekonomiskt väl ut
rustad människa. Av de uppgifter jag senare fick om 
den kraftiga kvinnan , ramlade den illusionen. Men synd 
var det om "Ullas-Lars-Erik", som ändå byggt sin lycka 
på så stadiga pålar. (Sic Transit Gloria Mundi.) 

Från de i mångt och mycket "snedvridna" människor, 
som jag återkallat ur minnet, hörde man inte ofta någon 
klagan eller ett avundsamt ord mot bättre lottade. De 
tycktes vara nöjda med sin lott, hur usel den än var. Of
ta tangerade deras existensminimum svältgränsen. Det var 
en sedan generationer tillbaka nedärvd stolthet, som 
gjorde att de förr undergick tortyr än att gå till kom
mun och begära lite' understöd. En skarp kontrast till 
nutidens understödstagaranda! 

Ja, det var ofta klent med ekonomien i våra dåtida 
backstugor och småtorp, när det inte fanns någon indu
stri i Kumla, utan många var hänvisade till de tillfäl
liga arbeten, som fanns att få. Om somrarna lite arbete 
hos traktens bönder och på vintern lite vedhuggning. 
Dagspenningen varierade mellan 75 öre och 1 krona, och 
denna inkomst skulle fö r mången rilcka till mat och klä
der till en hel familj. Då var en s'ill och en liten smör
klick rena delikatessen, och mjölkskvätten, de hade råd 
att köpa, måste nog spädas ut med 50 % vatten, för att 
öka volymen på näringsvärdets bekostnad. Om en av den 
tidens arbetare nu - i fläskkotlettens, biffens och kött
bullarnas århundrade - fått sitta till bords med en nu
tidens arbetare, skulle nog hans mage - sillens och po
tatisens mästerverk - bliva fördärvad på ganska kort 
tid. 

Det är ju en god och välsignad sak att här, liksom 
på så många andra områden, bättre förhållanden inträtt. 
Bara det in te i demokratiens namn går för långt åt andra 
hållet. 

KUMLA SPARBANK 
ge r högsta - tar lägsta ränta 

apper: Mån d.-fred. 10-14, lörd . 10-13. Tel. 70012 

FlLJALE i r HALLABROTTET: T isd . o. to rsd. 16-17,30. T el. 72219 

22 



Ett välkänt K ull11aorigjnal ur tiden 

JOHAN EMIL LARSSO 

"Sotar/abben" 

()rebro Dagblads minnesruna över den oförarglige so
taren, frihetsälskaren och vagabonden Johan Emil Lars
son, som nära 80-årig dog den 10 februari 1951, förde 
mina tankar - utan varje jämförelse i övrigt - till en 
annan särpräglad frihe tsvän, författaren och målaren 
Pelle Molin, som 32-årig dog i Bodö i Norge 1896. 

I "Historien om Gunnel", skriven under livsfara vid 
snöstorm på Sulitelmaglaciären, skildrar Molin på ett 
gripande sätt en tragisk händelse "i sommarsol och vin
tersnö". När den övergivna Sago-Gunnel - i mycket 
Molins egen mor - fram i mars kände, att hon inte 
kunde invänta sin prövande dag i stillhet, snörde hon 
sina skidor och rände till fjälls. Fick varg i följe. Sent 
på dagen nådde hon T jalafjällets rygg. Där måste hon 
lägga sig och där i ensamheten och snön blev hon mor. 

Liksom Sago-Gunnels gosse föddes Johan Emil L,'LT)
son - så har man sagt mig - i det fria. Men inte på 
ett snöhöljt fjäll utan i ett dike. I Sköllersta i Nirkc. 
Aven ogift mor. Men han dog på Birgittas sjukhus i 
Vadstena. Den djupa sanningen att "det betyder föga 
hur man födes, men mycket hur man dör", kan obe
stritt gälla även för de yttre fö rhålland na. 

Ett okuvligt frihetsbegär och bristande vilja att på 
vanligt folks vis acceptera ett lagbundet samhälles strikt 
inrutade förhållanden, präglade Larssons livsföring. I'å 
harens vis föredrog han t. o. ffi . att sakna fast bosrz,d. 
Det uppges också att han ingenstädes hade hemortsrätt. 
"Jag vill vara en f ri människa och gå vart jag v ill." 
Emellanåt besökte han Kumla Julblads tryckeri. På vin-

tern gick han - även vid den strängaste kyla - uta.' 
överrock och liksom för att försvara den lätta klädselr~ 
hälsade han vid inträdet med orden : "De' ä kvalmigt i 
dag, åskan går i Mosås". Sent omsider, för blott några 
få år sedan, tvang honom en benskada att mottaga vård 
i Kumla ålderdomshem på Sannahed. Därifrån fördes 
han till sjukhuset i Vadstena. 

I ungdomen åtminstone visade Larsson ingen avgjord 
motvilja för Bacchi safter. "De' lyser allt ibland", hörde 
jag honom säga om glädjestunderna vid glaset. Det låg 
i yngre år något ledigt och kolingsartat över hans sätt 
att vara och något "kväsaraktigt" över hans tal. Och 
hans blick påminde den tiden om vildfågelns, vaken för 
faran. En sommardag för omkring 50 år sedan besökte 
han på sin sotarvandring Yxhult och kom då in på kon 
toret, där följande dialog utspann sig : 

Larsson: "Ja' ska' be att få låna ett bläck 2> en 
penna." 

lngeniär Ad/ers: "J aså, ska' sotar Larsson skriya 
brev?" 

Larsson: "Ja' ska' skriva te fjellan i Degerfåss." -
Si och så totades väl kärleksbrevet ihop under följsam

ma rörelser av hand och tunga ute i maskinrummet. 1 är 
så Larsson nöjd med sitt verk återlämnade skrivdonen, 
frågade Adlers: "Nå, va' gör sotar Larsson på vintern?" 

Larsson: "Målar." 
Adlers förvånad : "Målar - va' målar Larsson då? 
Larsson: "På glas." 
Ad/ers: "Jaaså - va' ä' de' för nå'nting, som Larsson 

målar på glas?" 
Larsson med ett litet kast på huvudet : "Tja! - De' 

ä' blommor 2> bibelspråk 2> va' f-n dom vill ha." 
Hos Anders i Mossen, ett torp i skogen ej långt från 

Stene brunn i Kumla, såg jag för ett halvt sekel sedan 
en handdukshängare över kommoden i kammaren, för 
sedd med en inramad glasmålning med den odödliga frå
gan : "Ar din själ ren?" Kanske ett utslag av sotar Lars
sons konstnärliga vinterflit i ungdomsdagar. 

Henning Julin . 

Gård lnotlyen. 
Kumla Julblads fotoorienteringstävling med gårdsmo

tiv var tydligen en aning för svår för läsekretsen. Eller 
var det bara oföretagsamhet som gjorde att så få svar 
inkom. 

Första pris fick fr. Margit Johansson, Hagendalsvä· 
gen 23, Kumla, och andra pris hr Sven Schöllin, Dstra 
Drottninggatan 6 B, Kumla. Båda har fått sina priser 
15 resp. 10 kr pr post. 
Och så var det motiven. De föreställde i tur och ord

ning: 1. Hagendalsvägen 17-19, 2. Odengatan 3, 3. 
Södra Kungsvägen 45, 4. Stationsgatan 16, 5. Sveavä
gen 5 och nr 6. Hagendalsvägen 16. 

Tävlingsjuryn tackar och återkommer ev. ett annz,t 
år med nya lika svåra tävlingar. 

YC:rlc-ulling - cch Diq8elringar 
JULKLAPPAR i Guld, Silver och Nysih'er, rikt urval. Matsilver i flenal modeller 
Väggur, Fickur och Armbandsur. Gamla smycken och ringar omarbetas 

AB. Elias E'lg!urlc!s Guldsmedsaffär 
K U M L A . T el. 70301 
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c:1JarrLdc'-/71c5rninnell (rån 

,'yLill, O rebro-

I början av l 870-talet tillträdde folkskolläraren Carl 
Nylin platsen som lärare i Vesta skola. Med hjälp aven 
trädgårdskunnig bror röjdes och planterades såväl frukt
och köksträdgård som en del prydnadsträd, häckar m. m. 
Vad som ej behövde omplantering var en tvillingbjörk, 
som med sina två stammar och rika löv krona blev plat
sens - än i dag bemärkta - vårdträd. Den 2 juni 1876 
fick läraren föra sin brud in i det nya hemmet. Där 
föddes 7 barn, 3 söner och 4 döttrar, av vilka en dog 
i späda år. 

Mina första barndomsintressen var att se på skolbar
nens lekar. På den tiden var barnantalet mycket högt 
och skolorna jämförelsevis få. Två småskolor, i Hjorts
berga och Mossby, sände eleverna till Vesta. Det var 
halvtidsläsning. Klasserna I-II läste på sommaren, 
III-IV på .vintern. 

Vår sängkammare låg närmast skolsalen, så vi vandes 
tidigt vid sorlet. Min skolgång började tidigt - de 
gamla långbänkarna medgav en liten extra plats -, och 
så hann jag med ungefär 2 år i varje. klass, innan jag 
var Stort mer än 11 år. Någon småskola besökte jag 
aldrig men fann det intressant med slöjdskolan i Hjorts
berga; jag fick ju för ovanlighetens skull gå till skolan. 

Eleverna kommo dels från byarna, dels från det allt
mer växande industriområdet vid Yxhult. Barnen från de 
olika områdena hade svårt att draga jämt; så hade of
tast bybarnen bättre matsäck än de andra, och det ut
kämpades många duster mellan de olika parterna. 
Aven politiken dryftades. På åttitalet, när tullfrågan 
var aktuell, blev det kamp mellan "frihandlare" och 
"protektionister", då barnen naturligtvis följde fäder
nas åsikter. Småningom blev det nödvändigt bygga en 
ny skola i Mossby för det alltjämt ökade barnantalet 
där i trakten. 

Skolhusen blevo ock en samlingspunkt för den krist
liga verksamheten. Större och mindre möten höllos i 
skolorna, där lärarna blevo självskrivna ledare under 
prc-sten Ax. P. Falk, och söndagsskolan var flitigt be
sökt. Sommarfesterna hölls oftast ute i de vackra björk
hagarna, och många varma söndagar var det en fröjd 
få samlas därute. En av dessa söndagar går aldrig ur 
min håg. Pappa läste en missionsberättelse om två flic
kor, en i Sverige hette Maria, en i Kina kallades "Mei
mei" , vilket betyder "lilla syster". Maria var 10 år, 

MARIA NYLTN 

då hon hörde om "Mei-mei" och tyckte så synd om 
henne med bundna fötter och svårigheter. Vid konfir
mationstiden fick hon en bibel och älskade Herren samt 
tänkte alltfort på "Mei-mei", men när hon blev 20 år, 
hade hon glömt henne och "Mei-mei" fick vänta för
gäves! Där stod jag, också en lO-åring, och bad i mitt 
hjärta: "Gode Gud, låt inte mej glömma det, när jag 
blir stor!" Den bönen blev hörd, det var missionskal
lelsen, som nådde mig, och växte sig stark med åren. 

Sannaheds lägerplats låg ej långt borta och det var 
ganska vanligt att se manövrer i våra trakter. En rik 
källa med gOtt vatten fanns i trädgården, och där häm
tade militärerna ofta vatten. Aven nerikeshertigen, prins 
Eugen, kunde stundom följa sina husarer till våra nej
der. Och det var nästan högtidligt att vid lugnt väder 
höra "tapto" och "korum" från heden. 

Dock hördes även andra toner, då "överförfriskade" 
. personer skrålande drogo fram i gatan nedanför träd
gården .rå hemväg från nöjesplatsen vid Sannahed. Sär
skilt svart var det lördags- och söndagskvällar. En gång 
skrämdes vi av hårda slag på köksdörren och fönstren 
samt mindre vackra tillmälen från en man, som menade 
sig ha något ouppgjort med läraren. 

Mycket gjordes likväl för nykterhetssaken, blåbands
föreningar bildades och jag minns en ståtlig nykterhets
demonstration till Sannahed. Mossby blåbandsförening, 
liksom godtemplarlogen "Varandras hjälp", höllo sina 
möten i Vesta skolhus och otaliga fester firades, då kaf
fet självfallet kokades i vårt kök. Resetalare kommo 
och foro, ja, det saknades aldrig omväxling. Vägarna 
till skolan voro dock urusla, men man var ej bortskämd 
på den tiden. 

Skolan låg på komministergårdens mark. I den gam
la prästgårdsbyggnaden bodde några år två fröknar 0-

relius, efter pastorns död. På våren kommo dessa alltid 
till prästhagen för att göra vispar, då kaffe kokades vid 
den stora stenen, och vi inbjödos att vara med. På efter-

Skrivställ, Ramar, Album, Skrivunderlägg, Reservoarpennor, Gästböcker 

Brevpapper, Almanackor, Jultidningar m. m. 

':BokeJ'to ':Dohlwitz ':Bokhandel 
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LKRARFAMILJEN NYLIN VID SEKELSKIFTET 
Fr.1n vänster: Carl Nylin (1847- 1936), Josef, lärare vid Praktiska Mellanskolan, Orebro, Maria, m's
sionär i Kina 1904~1947, Daniel, läroverksadjunkr i Kalmar, fru Albertinå N )'lin (1855-1938), Rutb, 
gift med ing. T. Landen, Nässjö (d. 1934), Frida (d. 1907), Karl (d. t908) . 

sommaren blev det bär kalas i den gamla prästgårdspar
ken, där det fanns gott om krusbärs- och vinbärsbuskar. 

Senare bodde komminister Willen där med sin stora 
familj . Vi barn lekte tillsammans, om vintern i snögrot
tor, där vi sutto och berättade eller lyssnade till sagor, 
som Gunhild W. hade så gott om. 

Luciadagen blev alltid en festlig dag i skolan. Pappa 
brukade vid Luciatiden göra något extra trevligt för 
barnen, t. ex. försäljning av enkla, goda böcker eller 
kort o. dyl. En gång lånades ett tellurium från annat 
håll och det blev en lärorik och uppskattad förevisning. 
Redan vid 4-tiden på Luciamorgonen kunde man höra 
stegen omkring skolan, ingen ville komma sist och bli 
utskämd! Vid 6- 7-tiden voro nog de flesta komria. 
Ibland brukade de den dagen ge sin lärare en julpre
sent, och då vankades naturligtvis kaffe för hela skaran. 

Lärarelönen på den tiden räckte givetvis ej till för 
familjens behov, utan extra arbete måste anskaffas: 
Ibland var det bokslut för banker eller affärer, som ut
fördes, men oftast var det olika praktiska arbeten, då 
pappa var något aven "tusenkonstnär". Han var troJi -

':!J{uLLbergs ~/tr. 

gen den förste, som åkte cykel i trakten, och att laga 
klockor, maskiner av olika slag m. m. gav ju någon 
biförtjänst, fastän mycket gjordes bara "för hjälps skull". 
Hur ofta cyklade han ej på lördagsmorgnarna före skol
dags till Kumla i diverse ärenden, ständigt var det nå
got att uträtta. Omsorgen och skötseln av hemmet vilade 
på mamma, som alltid var hans goda hjälp. 

. Så kom småningom tiden för pappas pe·nsionering. Som 
så många andra lärarefamiljer, flyttade vi till Orebro, 
där möjligheter för studier och annat arbete fanns. Men 
- innan dess hade vi en vacker junidag i lövad och 
smyckad skolsal firat föräldrarnas silverbröllopsdag. 
Den solosång, som då sjöngs av fru Ida Falk, blev ett 
minne för livet och uttryckte, vad man innerst kände vid 
tanken på forntid, nutid och framtid: "Alla Herrens 
vägar äro godhet, sanning, trofasthet", etc. Sv. ps. 330. 
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Anna Helga de la Brache 
Ett k apitel ur Wa a -sa 6 an 

P å vägen till och f rån min skola, som på 1880-ta
let var inrymd i de gamla Rosenbadsbygnaderna, snett 
emot Konstakademien i Stockholm, mötte jag och kam
raterna ofta en äldre dis tingerad dam, stödd på en svart 
käpp med silverkrycka, prydligt ehuru urmodigt klädd 
i svart sammetskjol och dito kofta och med det vita flo
ret fladdrande kring en svart sammetshatt. Någon hade 
sagt, det är fröken Anna Helga de la Brache. Alltså 
en Wasaprinsessa, fas t inkognito! Vi nego djupt, då hon 
sneddade förbi oss över S:ta Clara kyrkogård på väg 
t ill sin bostad där i närheten. Hon stannade framför 
de lekande barnen, sade några vänliga ord och log på 
ett vackert men vemodigt sätt, som grep oss djupt. Vi 
funno det oerhört intressant, ja högtidligt att ha en livs
levande "kunglig historisk roman" så i vår närhet. Det 
förpliktade till solidaritet! Allt om fröken de la Brache 
samlades, tidningsartiklar, broschyrer, rättegångsinlagor 
etc., - det blev en väldig dossier. Inga argument kunde 
rubba vår medkänsla och vår indignation över den svek
fulla , obarmhärtiga behandling man utsatt henne för. 

Min far';') kände flera a v dem, som hade eller hade 
haft med fröken de la Brache att göra. Han trodde på 
riktigheten i de uppgifter hon lämnat och kände djup 
sorg över att några, som kallade sig kristna, ville och 
kunde göra henne så olycklig och nödställd. Längre 
fram i tiden kom jag att ofta som gäst och vän i vårt 
hem se landshövding H erman Udden, som samarbetade 
med min make i en del kungliga kommitteer. Mer än en 
gång talade vi om fröken de la Brache och Herman 
Udden berättade då, att en av hans systrar varit elev 
i den flickpension i Orebro, som fröken de la Brache 
några år förestod och att hon härigenom flera gånger 
varit inbjuden till hans fädernehem i Kumla prästgård . 
Alla hade fängslats av hennes fint bildade, älskvärda vä
sen, omfattande kunskaper och av hur vackert och gram
matikaliskt korrekt hon talade det franska språket. Bå
da hans föräldra r, sade han då, trodde på frökens kung
liga börd, och särskilt hans moder var varmt intresserad 
.av hennes öde. 

Som detta för senare generationer säkerligen fallit i 
glömska, torde vara skäl att redogöra för en del av vad 
som är känt och bestyrkt av det hon själv berättat. 

;;. ) Bernhard \'I'adsrröm, priSt i Sota C lara försam ling i StOck
holm i mer än 50 år. Död 191 8. 

HELGA DE LA BRACHE 
1820-1885 

Hon var född 1820 i närheten av Lausanne såsom 
äkta dotter till Sveriges avsatte konung, Gustaf IV 
Adolf, och en dam vid vilken denne blivit hemligt vigd 
i ett schweiziskt kapell. I dopet erhöll b2.,· net namnen 
Anna Helga. Vid moderns dödsbädd - något senare 
även vid hennes kista i gravkoret - måste den då sex
åriga flickan heligt lova sin far, sin bror Gustaf ("pr i; -
sen av Wasa") och systrarna att ald rig förråda sin 
moders namn. Men årtal, släktförhållanden etc. bev i
sade att denna mor var Gustaf l V Adolfs t id igare frål -
skilda gemål Fredrika av Baden. ' 

Den ännu unga, strålande vackra drottning Fredrika 
hade efter sin landsförvisning och separation fått mer 
än ett förnämligt giftermålsanbud, men hon avböjde 
med förk laring att hon fortfarande kände sig bunde! 
vid sin gemål, Gustaf IV Adolf. Att de sammanträf
fade både i Bayern och Schweitz är känt. 

Under de första åren fick Anna Helga med sin vå r
darinna, en sven k dam, ofta besöka sin mor. Efter den
nas död 1826 omhändertogs hon en tid av fadern, som 
tog henne med på resor, han visade henne stor ömhet 
och hon å sin sida var djupt fästad v id honom. Un
der sin sista sjukdom hade emellertid modern anförtro t
omsorgen om den lilla dottern åt en av sina systrar, 
drottning Carol ina av Bayern. I sam råd med övrio-a 
släktingar i Baden och Bayern bestämdes att Anna H :i
gas existens, liksom föräldrarnas återförening, fö r all 
framtid skulle hemlighållas. Bäst vore att hon sändes 
till Sverige att uppfostras hos prinsessan Sofia Albertin .. , 
faste r till Gustaf IV Adolf. Så skedde och hon blev 
kärleksfullt mottagen. 

o 
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Men redan år 1829 avled Scfia Albertina och däri
genom råkade hennes skyddsling i en svår situation. Carl 
X IV ' Johan plågades som bekant ständigt av fruktan 
fö r den avsatte kungens och hans barns anspråk på 
veriges tron och för de senares möjliga popularitet hos 

·venska folket, och hade redan 1812 utfärdat de strängas
te straff för dem som vågade ha kontakt med den för
drivna konungadynastien. 

De som nu i all hemlighet ville ta hand om den lilla 
landsflyktiga prinsessan kunde inte finna någon säkrare 
plats för henne än Wadstena hospital! Om hon där obe
tänksamt röjde sin börd, kunde man ju helt enkelt för
klara henne för sinnessjuk! Inte ens hennes främsta vän, 
grevinnan af Wetterstedt, kunde sätta sig in i vad lidan
de och förödmjukelse detta innebar. I nära fem år fick 
hon stanna i Wadstena. Hennes enda sällskap var fru 
Zeinitz, som på faderns uppdrag följt henne till Sve
rige. Hon fick god undervisning, men rummet var mörkt 
och belysningen dålig, varav hennes ögon tog skada. 

Under v istelsen i Wadstena sände hennes fader bud 
cm att möta honom på ön Ven, en tillräckligt enslig 
plats för den som ville vara osedd. Samvaron räckte 
endast några dagar, men gjorde ett outplånligt intryck 
på den då omkring tolvåriga flickan. Innan de skildes gav 
Gustaf IV Adolf sin dotter fyra brev, med tillsägelse att 
bevara dem som identitetsbevis. Han hjälpte henne att 
sy fast dem bland kläderna på den docka hon haft med 
sig. Ett av breven, ställt till kronprins Oscar, var för
seglat. Detta skulle Anna Helga personligen framläm Ilel , 
då så ske kunde. De övriga var brev från Sophia .Al
bertina, samt brev från drottning Fredrika till Gustaf 
IV Adolf. 

Helga fördes tillbaka till Wadstena. Professor Tör
neros i Uppsala, som kommit att intressera sig för den 
unga flickan, fick henne förflyttad till Manilla på Djur
gården, där doktor Säve åtog sig vården av hennes ogon 
och räddade hennes syn. 

Grevinnan Wetterstedt var nu död, men andra av den 
förra kungafamiljens vänner ordnade med Anna Helgas 
av resa till Herrnhutarnes samfund i Kristiansfeld i 
Schleswig. Hos dem hade Gustaf IV Adolf med de sina 
vid sin resa från Sverige blivit på det varmaste mottagen 
och det var hans önskan att Anna Helga där skulle få 
rel igionsundervisning och konfirmeras. Från Kristiansfeld 
fortsatte hon till Karlsruhe för en längre tids vistelse hos 
sin äldsta syster, storhertiginnan Sofia av Baden, som all
tid visat tillgivenhet för henne. Under denna tid titule
rades Anna Helga fröken von Ehrenberg. Familjerådet 
bestämde emellertid att återresa till Sverige skulle ske. 
Lämpligt sällskap ansågs vara en familj de la (von) 
Brache, som från Italien var på väg - över Sverige
ti ll sina gods i Lifland. Grevinnan de la Brache var född 
Dlicker. För att underlätta formaliteter bar Anna Helga 
under färden familjens namn, vilket hon sedan kom att 
behålla. 

Anda till Oscar I:s tronbestigning 1844, då han upp
hävde riksakten över den landsförvista kungafamiljen, 
sökte Anna Helga leva så okänd och undangömd som 
möjligt. Hon hade, under tiden på Manilla, vunnit en 

crn.ejeriproclukter-o 

HERMAN UDDEN 
född i 

Kumla prästgård 1850 
död 1936 

trotast vän, Henrika Aspegren, dotter till en köpman, 
och hos dem fick hon ett hem. Det var Henrika som för
mådde Anna Helga att genom slottsfogde Wihlborg, 
Henrikas morbror, söka få audiens hos Oscar, då ännu 
kronprins. Under samtalet gav hon honom samtliga de 
brev som fadern anförtrott henne. Kronprinsen behöll 
breven och lovade henne sitt beskydd och sin hjälp. 
Ungefär samtidigt kom genom presidenten S. Löfven
sköld, såsom ombud för släktingarna, ett årligt under
håll av 6.000 riksdaler. Om dessa pengar kom från 
Tyskland eller från Ryssland, där hennes mors syster 
var gift med kejsar Alexander I, erfor hon aldrig. Pr i
sidentens död blev ett hårt slag fö r henne, underhållet 
uteblev och ett utlåtande om hennes uppgifters riktighet, 
som presidenten höll på att skriva, kom aldrig i hennes 
hand. 

I sin nöd vände hon sig under Oscar I:s sista sjukdom 
till drottning Josephine, icke med anhållan om understöd, 
men med en bön att återfå de fyra viktiga brev, som 
kungen sjutton år tidigare mottagit av henne. Då detta 
blev utan resultat, begärde hon genom justitiekansler v. 
Koch att av nye konungen, Karl XV, återfå sina pap
per. De kunde inte återfinnas, "hade troligen förkom
mit". Men istället fick "Välborna Fröken de la Brache" 
vid konselj på Stockholms slott sig beviljat ett årligt 
anslag på 1.200 riksdaler att utgå genom utrikesdeparte
mentet, ett anslag som inte långt därefter fördubblades. 
I protokollet angavs att pensionären vore "en perSO;l , 
som ej utan fog kunde anses vara en Sven~k Konungs 
dotter". Nyheten väckte ett oerhört uppseende. Nu gick 
det inte längre, varken för henne själv eller andra, att 
hemlighålla hennes existens. Justi tiekansler von Koch 
ägnade henne en betydelsefull omvårdnad, hon vistades 
om vintrarna i hans hem i Stockholm, om somrarna på 
familjens landsställe. 

av högsta kvalite försäljas i egna butiker och hos återförsdjare 
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. Men innan förhållandena till den grad hade ljusnat, 
voro vännerna Anna Helga och Henrika nödsakade att 
söka sig ett livsuppehälle genom att använda sina kun
skaper och ge lektioner. En tid - så som redan nämnts 
- höllo de flickpension i Orebro och några år en lik
nande i Åbo. 

Det var då resan till Finland skulle anträdas som den 
olycka hände, som kom att få så ödesdigra följder. En 
olycka var det, ehuru skedd i bästa välmening. 

Medlemmar av kunglig familj har inga prästbetyg el
ler liknande papper. Då nu fröken de la Brache skulle 
anträda resan till Finland, behövde hon pass och flytt
ningsbetyg. Pastor primarius Pettersson i Storkyrkan, 
som var umgängesvän i Aspegrenska familjen och där 
många gånger sammanträffat med fröken de la Brache 
ömmade för henne såsom en s. k. politisk flykting i sak
nad av varje födelseattest. Hon måste ha ett intyg och 
av idel välvilja sökte han, enligt sin egen mening, ordna 
saken så bra som möjligt. Han skrev ett intyg och 
tog med namnet från en död person - som troligen 
ingen skulle efterhöra - av ungefär samma ålder som 
Anna Helga, och så skrev han "Anna Florentina Mag
nusson, som kallar sig de la Brache" . Samtidigt förma
nade han Anna Helga att så sällan som möjligt, endast 
i yttersta nödfall, uppvisa detta papper. 

Bland dem som kommit i kontakt med fröken de la 
Brache var lektorn sedermera teol. professorn Carl orr
by och hans fru. Han hade flera samtal med änkedrott
ning Josephine angående fröken de la Brache och visade 
stort intresse för hennes angelägenheter. I ett brev till 
Norrby förklarar drottningen att hon "hyser intet tvivel 
på Frökens identitet". Denna hade förtroendefullt givit 
honom en hel del upplysningar om sig själv. I ett svar 
skriver Nor'rby: Samvetsgrannt bruk av det givna för
troendet utlovas med hänvisning till min prästerliga ed". 
Hur begagnade Norrby sig av detta förtroende? 

Det uppstOd en schism. Den började - enligt min fars 
mening - med tvister i religiösa spörsmål och han var 
djupt bedrövad över hur denna schism utvecklade sig. 
Fröken de la Brache hade fått sin religiösa uppfattning 
grundlagd hos Herrnhutarne - i Sverige kallad Bröd
raförsamlingen -och Norrby var strängt lutherskt hög
kyrklig. Hans hustru, tidigare föreståndarinna för Lä
rarinneseminariet, krävde, sades det, att alla hon kom 
i beröring med, skulle uppföra sig som lydiga barn och 
hörsamma lärjungar. Hon tålde inte motstånd. Min far 
mindes att det varit bråk om några vackra antika möb
ler, som fröken de la Brache fått i gåva och som fru N. 
absolut fordrade att hon skulle sälja. Just detta fram
kommer i ett brev från vännen H enrika Aspegren till 
prostinnan Udden i Kumla prästgård : "Fröken vill ej 
sälja sina möbler och låta fru Norrby köpa nya billiga 
möbler, billiga kläder" billig föda och taga hand om 
både Fröken och hennes kassa; vilket f ru Norrby trenne 
gånger föreslagit och visat mycken ovilj a över Frökens 
bestämda avslag." Det dröjde ej länge fö rrän nitet och 
oviljan slog över i öppen fö rföl jelse. 

I N ya Dagligt Allehanda fö r den 7 fe br. 1870 har 
Lektor Norrby en längre artikel under rubriken "Var-

Vår 

ning". Efter utförlig redogörelse för alla de uppgifter 
han mottagit av Anna Helga de la Brache, "i förtro
ende med hänvisning till min prästerliga ed", över
går han att till att, som orden lyda, "fullständigt 
blotta en av de oförsyntaste intriger, som väl någonsin 
blivit försökta". Han kallar henne "äventyrerska", miss
tänkliggör på allt sätt hennes karaktär och beklagar de 
medlidsamma människor som hennes "olyckliga öde" 
kommit att offra både deltagande och pengar. (Nu för
höll det sig så, att Anna Helga aldrig av någon begärt 
pengar och endast me~ ett fåtal, på vilka hon trodde sig 
kunna lita, talat om sin börd.) Varpå bygger nu Norr
by detta plötsliga omslag i sin uppfattning? Uteslutan
de på det flyttningsbevis, som sedermera avlidne pastOr 
primarius Pettersson såg som sin enda utväg, då det gäll
de att skaffa den strandsatta fröken de la Brache ett för
samlingsintyg, nämligen papperet med orden: Anna Flo
rentina Magnusson, vaktmästardotter. 

'Det blev polisanmälan,- rättegång och vittnesförhör. 
Trots att Anna Florentina Magnussons tvenne systrar 
protesterade mot Norrbys skrivelse och förklarade att 
de aldrig tidigare sett fröken de la Brache och att deras 
syster Anna år 1841 genom dränkning avhänt sig livet 
och antecknats som död, blev det åter och åter tims
långa förhör, till vilka poliskonstaplar med våld tvingade 
den av sjukdom och förskräckelse nedbrutna fröken de la 
Brache att infinna sig. Det förefaller nu ofattligt hur 
nästan alla av detta oväsen kunde bringas att förneka 
sina tidigare åtgärder. Anslagen drogs in. Människor vän
de henne ryggen. 

Den olyckliga Wasaprinsessans mått syntes härmed 
rågat, men ännu mycket återstod, innan lidandets kalk 
var fylld. Hennes mål hade flera gånger varit uppe, men 
myndigheterna hade låtit det vila, därför att änkedrott
ning Josephine fortfor att trots allt protegera henne cch 
av personliga medel giva henne underhåll. 

Men 1876 avled den varmhjärtade Josephine, hon som 
av omständigheterna ofta bundits, då hennes rättskänsla 
velat göra allt för den olyckliga. Och nu hade man frihet 
att på fullt allvar ge förföljelserna fart. 

År 1877 föll utslaget och däri sägs att : "den kvinns
person Magnusson, som föregivit sig vara dotter av f . d. 
konungen, tillnarrat sig uppehälle av såväl enskilda per
soner som allmänna medel". Detta är ju tydlig ankla
gelse för bedrägeri. Men straff här fär vågade man icke 
yrka. Endast ansvar å fröken de la Brache för att hon 
låtit mantalsskriva sig under orätt namn och med orätt 
födelseår, dels för att hon icke alls låtit mantalsskriva 
sig. (Excellensen Manderström hade en gång uppgivit för 
Anna Helga att hennes födelsedag var 10 sept. 1820.) 

Många vittnen under dessa fö rhör voro säkerligen 
oärliga, andra som bort tala öppet tego eller svävade 
på målet. Vad låg bakom denna stOrm mot en ensam, 
bräcklig, snart sextioårig kvinna? Hämndlystnad? Poli
tik? Möjligen. Det hade väckt uppmärksamhet, på en 
del håll missnöje, att R ysslands dåvarande sändebud 
Daschkoff av intresse fö r frqken de la Brache vänt sig 
t ill excellensen Wachtmeister. Och att hon under en eko
nomiskt svår tid varit inbjuden att in ta alla sina mid-
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HARDEMO KYRKA Foto: H ovfotograf Sam. Lindskog, örebro 

dagar hos ryske legationssekreteraren Kolemin. Detta in
tresse var ju inte obefogat. Alla drottning Fredrikas barn 
var ju arvsberättigade efter hennes syster kejsarinnan Eli
sabeth av Ryssland. 

Efter Norrbys oförklarligt grymma tillvägagångssätt 
och den nästan sjuåriga rättegången stod fröken de la 
Brache utstött ur samhället. Folk smädade henne på ga
tan och hon måste för att kunna få hyra en bostad göra 
detta under sitt tidigare namn von Ehrenberg. Hennes 
trofasta vän Henrika Aspegrerr var död. Hon var ensam. 
Drottningen hade in i det sista tänkt på henne och givit 
sin bibliotekarie dr Muller i uppdrag att anmoda "frö
ken von Ehrenberg" att med fullt förtroende vända sig 
till kyrkoherden i Adolf Fredriks församling dr Staaff, 
han skulle hjälpa henne, vilket han också vid flera till
fällen gjorde . .Aven andra prästmän, bland dem kyrko
herde Lindsten, visade sig ha mer varmt hjärta och ädelt 
sinne än Norrby. Men den hjälp som kom var tillfällig 
och intet att bygga på. 

Den djupaste tragedi vilar över denna ensamma, 
obarmhärtigt behandlade kvinnas sista år. Hennes enda 
förseelse bestod i fullkomligt misslyckande när det gäll
de att ernå vad hon själv orubbligt ansåg vara den rätt 
som ej borde undanhållas henne. Förnekad, övergiven och 
ensam slutade hon 1885 sina dagar i en gammal bygg
nad på Djurgården. Allt av värde, de få smycken hon 
sedan barndomen ägt, t. o. m. hennes kläder voro ~ålda 
eller pantbelånade. 

Men två föremål hade hon bevarat som dyrbara fa-

HARDEMO 
Som bekant komma Kumla landskommun och Har

demo kommun att den 1 januari 1952 förenas till en 
med namn Kumla kommun. 

Kumla Julblads redaktion anser sig då ha välgrundad 
anledning att i motsvarande mån vidga bladets intresse
gränser. Hardemo sockens betydande ålder och dess 
märkliga historiska minnen göra ämnesområdet rikt och 
växlande. Redaktionen hoppas att i mån av utrymme 
få tillfälle att i ord och bild belysa Hardemobygden 
och dess folk såväl i äldre tider som i nutid. En början 
i detta avseende göres i år med en uppsats om Johan 
Johansson i Sky berga, en särpräglad och i mediet av 
förra seklet vida känd riksdagsman i bondeståndet. 

Julbladets inledande julbetraktelse är i år skriven av 
Hardemo församlings kyrkoherde, Bertil Eriksson. 

Redaktionen tillåter sig slutligen att hos Hardemo
borna anhålla om benägna meddelanden - gärna pr 
telefon - om ämnen, lämpliga för behandling i jul
bladets spalter och om insändande av äldre bilder eller 
porträtt av Hardemobor med tillhörande data. 

Kumla i november 1951. 
N ils Helander 

miljeklenoder och visat förtrogna vänner och dessa före
mål höll hon i sin hand under sina sista stunder. 

Det ena var en svensk psalmbok med ett kors på pär
men, det andra ett fotografi, föreställande storhertigin
nan Sofia av Baden med en likadan psalmbok i hän
derna. Båda dessa minnen rörde en deras gemensamma 
nattvardsgång i Karlsruhe, då storhertiginnan anskaffat 
två svenska psalmböcker, en åt sig själv och eIJ åt den 
yngre systern, Anna Helga. Dyrbara, heliga minnen från 
en långt försvunnen tid, då hon ännu hade någon som 
älskade henne och som visste vem hon var. 

HELGA DE LA BRACHE PÅ DöDSBADDEN 

(Ur B. Wadströms porrrämamling.) 

Kumla Cen1entvaru- & By ggnadsn1ateriala{fä r 

Carl Johansson Trävaruaffär AB. 
TELEFON 70945 växel 

Byggnadsmaterial, alla slag 

T illverkar och försäljer: 
Vibrerade Berongrör, vibropressade Kilh"err och Brunns

ringar, Cementsten, P.lansten m. m. 
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Några mInnen. från. sång- och 

n1usiklivet l KUlnIa vid 

seklets börj all 

ELLEN ANDRE N 
med dotrern Birgit under Kumlatiden 

V id Faktorigatan i Orebro bor en nu 10-årig dam, 
välkänd åtminstone för de äldre kumlaborna. Från den 
lilla vätterstaden Hjo hade Ellen Borg ett par år efter 
sekelskiftet av Kumlas nyvalde lärare och kantor förts 
som ung brud till den nya kyrkskolan i Kumla. Här 
upplevde hon nio lyckliga år vid en älskad makes sida 
och deltog med liv och lust i det allt mer livaktiga sång
och musiklivet i församlingen. 

De båda makarna var ovanligt samspeltakonstälska
re. Med sin underbara energi lyckades Adolf Andren 
att på sin nya hemort skapa ett sångens och musikens 
centrum, uppmärksammat vida omkring. Inte minst tack 
v·are honom korn en jordens brukare borta ·i Aby att 
lämna plog och harv och ge sig sången i våld och blev 
en storsångare, vars väg gick allt längre och längre mot 
konstens höjder. Ryktet om den ovanlige sång- och mu
sikledaren i Kumla klockaregård spred sig. Deputationer 
kom från den stora grannstaden, som kunde bjuda på 
ett än rikare sång- och musikliv. Det var dock svårt 
för Andrens att lämna Kumla, det första hemmet, där 
två högt begåvade flickor fötts, svårt att lämna alla 
de goda vännerna. En stor kyrkokör hade bildats med 
många framstående sångare. Den trogna makan bistod 
även i denna sin man och var en värdefull tillgång för 
kören. 

Inte förblev det dock som hon drömt ... Det hade 
så längre rått glädje och lycka i den harmoniska sång
arfamiljen. Men livets Herre sänder stundom hårda 
prövningar även till de bästa bland oss. Oväntat korn 

"Många, som aldrig sjungit solo , 

måste göra det" 

A v N ils Helander 

dödens ängel 1922 och hämtade en av de älskade dött
rarna. Det var ett fruktansvärt slag, som höll på att 
bryta ner makarna. Aven om någon avslappning ej 
märktes i Andrens intresse för sång och musik, även om 
han alltjämt fortsatte att energiskt leda kyrkosångsför
bundet till nya segrar, kände han dock att det led mot 
aftonen. Hjärtat arb~tade inte som förr. Och en dag 
stannade det för alltid. Prövningarna för den efterläm
nade makan var ännu inte slut. Andra dottern, gift 
med en framstående prästman - sedermera biskop - , 
följde 1938 systern och fadern till det stora okända. Så 
blev makan och modern lämnad ensam, mycket ensam. 

Redan för flera år sedan hade det varit julbladets 
avsikt att få ett sammanträffande med direktör Adolf 
Andrens efterlämnade maka för att få höra henne be
rätta några minnen från kumlatiden. När jag på höst
kanten 1950 ringde upp fru Ellen Andren och avslöjade 
min plan, var hon välvillig nog att hälsa mig välkom
men till sitt hem. "När man blir gammal, minns man 
inte så mycket, men alltid kan det vara något att be
rätta". 

Det v·ar närmare ett 20-tal år sedan våra vägar möt
tes. Andren var då musikmästare i Riddartemplet Mäs
ter Olof i Orebro, och vid dess årsfest medverkade i re
gel Olaus-Petrikören. Trots de många åren var det vid 
mitt inträde i Faktorigatan 13 ej svårt att känna igen 
den vitala damen med de goda ögonen. Jag bjöds att taga 
plats vid kaffebordet. På långväggen i rummet fastnade 
blicken genast vid ett porträtt i olja av Andren, vars 
kära drag syntes så levande för hans tacksamme lär
junge. Av andra porträtt minns jag framförallt mågens, 
den nykorade biskopen i Göteborgs stift Bo Giertz'. 

"Jag är numera inte så ofta i Kumla, där min make 
och jag trivdes så bra redan från första stund." Fru 
Andren berättar om hur hennes make tog initiativet till 
bildandet av Kumla sång- och musiksällskap. Hans ar
bete för att samla alla sångare och musikutövare till 
gemensamma övningar understöddes framförallt av in
genjer Emil Adlers i Yxhult och handlanden Gustaf An
dersson. Regelbundna månadssamkväm hölls i försam
lingssalen, då alla, både aktiva och passiva medlemmar, 
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fick medverka, antingen de ville det eller ej. Det var 
mycket roligt. Många, som aldrig sjungit solo, måste gö
ra det och gjorde det också. En tid erhöll kören extra 
lektioner av majorskan Fröding från örebro. Hon "res
te omkring på olika platser och undervisade i sång och 
ansågs vara mycket skicklig. För att finansiera dessa 
lektioner, anordnade kören konserter. 

Kören i Kumla ägde många goda förmågor. En sopran 
med gudastämma var Ester Blixt. Hennes systrar var ock
så med i kören, Signe som alt och Betty som sopran. 
Andra sopraner var bl. a. Maria Adlers, Ida Falk, Ka
rin Larsson, Ingeborg Larsson, Frida Björklund, Emy 
Floren och Torborg Ohlin. Altar var Tora Wallin -
senare gift med bankkamrer Arvid Olsson -, Berta 
Karlsson, Hilma Hultgren och Annie Ohlin. Främst bland 
mansrösterna var Eric Äby med sin underbara röst. Det 
var Andren som upptäckte honom och som rekommen
derade honom till den kände sångpedagogen, musikdi
rektör Nygren i Klosters församling. En förnämlig bas 
hade Ivar Larsson i Hjortsberga. Aven brodern Gustaf 
Larsson, Emil Adlers och Gustaf Andersson var kända 
för sina vackra röster. Vid flera julottor sjöng Adlers 
den ståtliga Adams julsång. Då var han i högform. Bland 
andra körmedlemmar var stationsskrivare Bruno Svens
son, Axel Pärsson, Granby, P . O . Larsson, Äby, Per Pers
son, Rösavi, Jonas Andersson och Arthur Jonasson, Via, 
alla tenorer, samt Erik Andersson, Vallersta, Henning 
Andersson, Källtorp, Gottfrid Andersson, Äby, och Ar
vid Ericsson, Kumla by, basar. 

"Inte underligt att ni har så vackra röster, när hela 
kören tycks vara släkt med silvertrumpeten", förklara
de Andren vid ett tillfälle då han var särskilt nöjd med 
sina sångares prestationer. "Silvertrumpeten" var kyrko
herden och hovpredikanten Jonas Widen, bördig från 
Vissberga och stiftare av Orfei Drängar. (Se Kumla 
Julblad 1942.) 

Bland musikerna i Kumla sång- och musiksällskap 
uppmärksammades främst bröderna Axel och Aug. Lund
holm, som violinist och cellist. Andra duktiga musici 
var bröderna Lars Melin, Olle och Oskar Larsson, resp. 
l :e och 2:e violinist och altfiol, Axel Andersson på flöjt, 
Heribert Zarelius, klarinett, Erik Nystedt, trumpet och 
Vilhelm Widlund, kontrabas. W., som var med redan 
från orkesterns bildande 1904, medverkade efter An
drens avflyttning även i örebro orkesterförening och 
har till för några år sedan varit verksam i Kumla mu
siksällskap. Vid en högtidlighet i Kumla kyrka 1945 
fick han mottaga Patriotiska sällskapets guldmedalj för 
långvarig och trogen tjänst inom musiken. 

Ibland hölls konserter för välgörande ändamål, och då 
fick musiksällskap et hjälp av andra musikutövare. Vid 
sådana tillfällen medverkade handlanden C. A. Fosse
lius med döttrar och fru samt fröken Elsa Welin från 
länsmansgården och flera andra. Det arbetades oerhört 
med övningar, vilket också behövdes, då ju alla var ama
törer. Inte heller fanns det alltid noter med svensk text. 
Man fick då hjälpas åt att skriva om dem. I detta ar
bete bistod gärna smedfamiljen Ohlin m. fl. 

Något år före Andrens ankomst till Kumla hade kyr-

Välkomna och köp BLOMMOR 

,. 

ADOLF ANDREN 
med dottersonen 

Lars Magnus Giertz 

(Kortet taget 1936) 

kan genomgått en omfattande restaurering, i vilken även 
ingick orgelverket. Andren var mycket mån om att psal
merna skulle övas grundligt till högmässan . Ofta förlade 
han dessa övningar till kvällen. Orgeltramparen var in
te hågad att utan ersättning tjänstgöra, och något an
slag utgick inte heller för sådant ändamål. Därför fick 
fru Andren ofta följa med sin man och trampa orgeln 
dessa kvällar. Hon berättar, att under trampningen läs
te hon flitigt Selma Lagerlöfs böcker, som då börjat 
utkomma. Om bara inte den ordinarie orgeltramparen, 
Johan Larsson, varit en sån slösare med snuset. Snus
lukten i den lilla "kabyssen" kändes verkligen besvä
rande för organistfrun. 

Vid ett tillfälle hjälptes alla körmedlemmar åt att 
göra storstädning i kyrkan. Bänkarna flyttades och upp
snyggades och golv och väggar tvättades. Det var mångas 
åsikt, att kyrkorummet efteråt såg stiligare ut än på 
mycket länge. "När vi var färdiga" , säger fru Andren, 
"kom kyrkvärden Lars Andersson och hämtade oss och 
bjöd oss på en välsmakande supe i hemmet i Utsikten. 
Han var en hedersman och hela familjen förtjusande 
trevlig." 

Makarna Andrens första umgängesvänner i Kumla 
var Anders och Hilda Ekman samt Agda och Gustaf 
Andersson, alla nu bortgångna. Inte så sällan gjordes 
visit i prostgården hos de åldriga makarna Falk. "Det 
var ett rart gammalt prostpar." Andren hade för princip 
att inte vara borta från hemmet under lördagskvällarna. 
Någon vän av kafferep var han inte. 

Av lärarkamraterna tillhörde Aspling i Fylsta skola 
de mera intima vännerna. Aspling var en glad och trev
lig ungkarl. Lärarinnorna var mycket förtjusta i honom. 
En syster till A. skötte hushållet. En gång hade hon ord
nat en mycket välsmaka~de sillsexa. "Det var en verk-

till julbordet! 

5JfyLsta fJtandeLsträdgård 
ERNST ERICSSON 

TELEFON 70253 Beställningar av kransar och buketter mottagas 
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SÄNGARE PÄ UTFLYKT TILL SATRA HAGE, SABYLUND 1905 
Nede rsta rade;J: 1) Lars Melin, Vallersra, 2) Arvid Ericsson, Kumlaby. 
Andra raden: 1) Agnes Blixr, 2) Ellen Andn!n, 3) Agnes Fosselius, 4) Srina Adlers, 5) Grera Adlers, 6) Agda Andersson, 

7) Ester Fosseli us, 8) Svea Olsson, 9) Henning Haglund . 
Tredje raden: 1) Emil Adlers, 2) Adolf Andren, 3) Anna Persson, 4) Gusr. Andersson, 5) Ester Blixt . 
Fjärde raden: 1) okänd, 2) Bruno Svensson, 3) Gusraf Larsson. 
Femte raden : 1) G. H. Nylen, 2) okänd, 3) Axel Pirsson, 4) D avid Persson, 5) Erik Andersson, 6) okänd, 7) P. O . Larsson, 

8) okänd, 9) Ljung, 10) Berry Blixr, 11 ) Eric Äby, 12) Erik Larsson, 13) Emil Srerner, 14) okänd, 15) T ore 
Friseil, 16) Maria Adlers (delvis skymd av rräder). Bakom Axel Pärsson : Ivar Larsson. 
( ylen, Ljung och Srerner var skjurskarlar.) 

lig minnesrik kväll, Aspling läste dikter, och vi sjöng 
och livet log mot oss", säger fru Andren. 

Prosten Gustaf Pettersson var mycket intresserad för 
kyrkligt arbete och för skolan. Han var inte rädd att 
säga sin mening, även om han visste att det skulle stöta 
en del församlingsbor. Men han var också humorist. När 
man hörde honom och hans komminister - numera 
kyrkoherde Erhard Moren i Vintrosa - tillsammans, 
hade man inte tråkigt . Lärarinnan Hilma Hultgren var 
också känd för att ha fått en riklig portion av hu
morns gudagåva. När prosten P . en gång skulle till att 
fylla år, infann sig några körmedlemmar mitt i natten 
och uppvaktade med sång och Hilma Hultgrens dras
tiska historier om ett par gamla gummor, åt vilket ju
bilaren hade synnerligen roligt. 

Lars Pärsson i Blacksta var omtyckt av lärarkåren. 
På Andrens kumlatid utgick lönen kvartalsvis. Den häm
tades i Blacksta och då var det fest, ty skolkassören var 
gästfri och hade alltid gott kaffe, tillagat av hans sys
ter. Han var mycket begåvad, glad och kvicktänkt och 
hade mycket lätt att skriva vers. Aven Andren blev 
vid ett tillfälle föremål för hans skaldande. 

Under kumlatiden vistades Andren tidvis i Stockholm 
för musikstudier. Där avlade han också musikdirektörs
examen. Han var också ofta anlitad vid större konser-

ter i Orebro. I regel kom han hem med kvällståget. Det 
var under mörka höst- och vinterkvällar en verklig 
prestation, att från Kumla station ta sig hem till kyrk
skolan. En gång hade han försummat kvällsturen och 
fick ta nattåget från Orebro. I Kumla var mörkret to
talt. Att ta sig fram på landsvägen, var hopplöst, den 
syntes nämligen inte ett spår av. Andren hittade då på 
att gå i diket, även om det inte var så lockande. På så 
sätt nådde han slutligen bostaden. (Inte kunde han ana, 
när han i den mörka natten passerade prästgårdsskogen, 
att här skulle med tiden bli platsen för Kumlas största 
bostadsområde. Och att ett av gatunamnen, "Andrens 
väg", uppkallats efter honom.) 

Det är nu 48 år sedan Andren lämnade organist- och 
folkskolläraretjänsterna i Hjo. Jag minns så väl den dag, 
då han meddelade oss i skolan om sin föresdiende flytt
ning till Kumla. Många ögon tårades, och själv var den 
avgudade läraren gripen. 

- När Andren sökte tjänsterna i Kumla, siktade han 
inte egentligen då på liknande befattningar i Orebro? frå
gar jag fru Andren. 

- Det kan jag inte svara på. Antagligen lockade 
Kumla för att det låg så nära Orebro. Vid en större 
konsert i Kumla kyrka, som sång- och musiksällskapet 
anordnade, var landshövding Nordström närvarande. 

PAUL JOHANSSONS 
9f CllLcLsk/abrik 

TILL VERKNING A V AL LA SLAGS ARBETSHANDSKAR 

Telefon 73073 
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Efter konsertens slut kom han fram till min man och 
tackade för den konstnjutning, som beretts honom och 
lyckönskade honom och kören. Ett par s~ngarvänner till 
min man, banktjänsteman Oscar Sandin och Johan Pers
son, kom en dag till oss i Kumla och var mycket envisa, 
att Andren skulle söka en ledig lärartjänst i arebro. 
Olaus Petrikyrkan var under byggnad, och de b~da vän
nerna var fullt övertygade om att min man skulle f~ 
organisttjänsten där, om han ville. När prosten Gustaf 
Pettersson fick höra, att hans organist hade funderingar 
p~ Orebro försökte han p~ allt sätt att förm~ honom 
att avst~ därifr~n. "Ni ska f~ allt vad ni önskar er 
här", lovade prosten. Det var ocks~ sv~rt att lämna 
Kumla. Här var v~rt första hem och här föddes v~ra 
b~da flickor. Men arebro hägrade för oss . . . J ag har 
dock så många heliga minnen från Kumla. Så vackert 
av församlingen att hedra Franzen med att resa min
nesvården. I Franzensgrottan satt jag och mina flickor 
många g~nger och drack kaffe. Det var inte så många 
platser att välja på, när man skulle ut med barnen. Det 
blev mest kyrkogården och prästgårdsparken. 

Vid midsommartiden 1911 skedde det svåra uppbrot
tet från Kumla. En stor avskedskonsert hölls i kyrkan 
under medverkan av den. forne körmedlemmen, opera
sångare Eric Åby. I Kyrkskolan var sångarkamraterna o. 
m~nga: av makarna Andrens andra vänner samlade till 
en gripande avskedsfest. Rikliga gåvor överlämnades och 
en lång rad tal hölls, bl. a. av Gustaf Andersson, Bruno 
Svensson och Hulda Hedberg. Gustaf Larsson sjöng en 
av honom författad hyllningsdikt. Det var en fest, som 
deltagarna aldrig glömmer. Ingen ville tänka på upp
brott. Och det blev inte förrän en ny dag grytt, då 
Eric Åby och Ester Blixt sjöng avskedsduetten "Dina 
blå ögon". 

I arebro fick Andren, som väntat var, mycket att gö
ra. När han, som förutsagts, senare valdes till Olaus 
Petrikyrkans första organist, satte han in all sin kraft 
för att skapa en högt kvalificerad kyrkokör. Han hade 
en otrolig energi och ville helst göra allt arbete själv, 
t. o. m. utskrivning av kallelserna till sångövningarna. 
Körten hektograferade han under flera år på en hem
gjord hektograf. Ju mer erkännande han fick desto 
ödmjukare blev han dock. Före varje konsert ville han 

/' ha en timma för sig själv. Då fick ingen störa honom. 
Han fann då den styrka, som han så väl behövde. Han 
fordrade mycket av andra men mest av sig själv. 

Olaus Petrikören blev snart uppmärksammad vida om
kring och gjorde omfattande sångarresor, bl. a. till Dan
mark och Tyskland. Kören framträdde varje söndag i 
Olaus-Petrikyrkan och sjöng därvid en hymn. Regel
bundna sångövningar höllos under fredagskvällarna. 

Vid den mycket omtalade Risebergadagen den 22 juni 
1930 medverkade bl. a. arebro oratoriesällskap med stor 
framgång i klosterspelet " Fru Brita rider till Riseberga" . 
Makarna Andren framträdde då som munk ·och nunna. 

Under många år var Andren Strängnäs stifts kyrko
sångsförbunds förste dirigent. Vid förbundets konsert i 
arebro tolkade kyrkoherde Grevberg sångarnas tack till 
Andren med bl. a. följande ord: "Hemligheten uppen-

ADOLF A DRlON 
som munk vid 
klosterspelet i 

Riseberga 

barar sig för oss i hans bedjande sinne, hans rop till 
den högste: 'Herre, spela du på mina strängar, jag är 
bara en stråke i din hand'." 

Det är sant, som skrevs vid A:s bortgång 1936 : "Adolf 
Andren berikade vårt liv, han var en tillgång för vårt 
stift, en prydnad för vår kyrka". 

Klipp ur N. A. 16 aug. 1854. 
Från en aktad person i Kumla socken hafwe wi erhållit föl

jande underrättelse, som kan anses såsom ett nytt bevis derpå, att 
en hotande fara mången gång medför mindre svåra följ der än 
man skulle förmoda : l Stene by af nämnde socken med 23 åboar, 
hvilkas hus, efter gamla byggnadssättet, befinna sig tätt i hvar
andras grannskap, hos H emmansegaren Lars Jonsson, befann sig, 
såsom händelsen ofta är både där och annorstädes, en ko i "in
tressanta omständigheter", och fråga hade uppstått och beslut 
blifvit fattadt , att enligt konsttermen, lägga henne i sin, hvilket 
till upplysning för de i ladugårdsskötsel mindre bevandrade, lärer 
betyda : att upphöra med mjölkningen såsom tillsvidare ej lönande. 
Den 6 dennes på aftonen, samma dag som sinläggningsbeslutet 
blifvit vederbörligen fattat, frågade dock mjölkpigan sin matmo
der, huruvida kon då skulle mjölkas eller icke, hvarpå hon fick 
till svar : Gör det i afton, men för sista gången. Pigan gjorde 
efter befallning, och mjölkningen skedde under ett starkt åskvä
der. Efter slutad förrättning steg pigan upp och, stående bredvid 
kon, y ttrade hon med en profetisk anda till det nära henne be
fi ntliga kreaturet : Nu har du blifvit mjölkad för sista gången. 
Det blef så äfven, ty knappt hade hon uttalat dessa ord, förrän 
en åskstråle slog ned i fähuset genom halmtaket och träffade kon, 
som däraf ljöt döden; men pigan stod qvar alldeles oskadd med 
mjölkstävan i handen, och ingen antändn iri$. skedde i byggnaden. 
Lätteligen hade här äfven pigan kunnat törlora lifvet och den 
stora byn inom kort förvandlas i en askhög. H ändelsen bör be
traktas såsom en allvarsam warning och uppmani ng från högre 
Ort till bönderna i Stene att ej dröja med laga skifte och Ut
flyttn ing, hvarigenom olyckstillfälligheter, åtminstone af brand, 
all tid blifva till sina följder mindre förödande, än då en massa 
af hus äro byggda det ena invid det andra. 

KUMLA GUMMIVERKSTAD 
BILAR 

RINGAR 

BILRINGAR TRAKTORRINGAR HKSTVAGNS-

GUMMIREPARATIONER BENSIN OCH OLJOR 

Telefon 70350, 71155 
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Syföreningei1 » Näckrosen» 

I. övre raden jrJn vänster: Mary Sten ström, Hildur Johansson, Malin Persson, Elna Larsson, Ester Blixt, Ragnhi!d Bcrg
kvist, Anna Olsson och Frida Velin. 

Mellersta raden : Elsa Eriksson, Malin Axelsson, Anna Hultin, Elin Larsson, Betty Blixt och Edla Persson . 
Nedre raden : Signe Larsson, Henny Johansson, Tyra An,{ersson, Greta Andersson och Elvira Olsson . 

I början av 1900-talet bildades i Kumla syföreningen 
"Näckrosen". Den arbetade för John Hedbergsstiftelsen 
i Stockholm. 

John Hedberg ägnade sina krafter åt hjälparbete bland 
de behövande, isynnerhet tog han hand om fattiga barn, 
som i stor utsträckning understöddes av insamlade gå
vor. 

"Salighetssyra" . 

För omkring 50 år sedan bodde i Haget i Södra Mos 
en liten pojke, som hette Kalle. En dag blev han av sin 
mor skickad till "staschon" för att handla. Ett sådant 
ärende, hade han aldrig haft förut. Han skulle köpa 
salicylsyra. För att Kalle skulle komma ihåg det ovan
liga ordet, stavade modern upprepade gånger igenom 
det, innan han lämnade hemmet. Under den långa vägen 

Ni hittar väl till 
Hagendalsvägen J 

~ 

'" __________ ~Jo~h~.~K~y~rk~·o~g~at=a~x~ __ I:~ 

" 

Vår förening arbetade flitigt. Då, liksom nu, hölls 
försäljningar och basarer. På detta sätt inflöt ganska 
stora summor, som oavkortat gick till stiftelsen. 

En av de ledande i "Näckrosen" var lärarinnan Anna 
Hultin, senare gift med köpman Frans Ericsson. 

På gruppkortet se vi några av medlemmarna. 

Annie Ohlin 

fram till handelsboden fortsatte Kalle stavningen av det 
svåra ordet. I affären fick han emellertid vänta ,en 
stund. När det blev hans tur, hade han hunnit bli o~ä
ker på namnet och begärde salighetssyra. Den sn~lle 
handelsmannen förstod honom, och Kalle fick sin sa
lighetssyra. Vid hemkomsten mötte honom en glad mo
der, som tyckte att hon hade en duktig Kalle, som kun
de uträtta ett så svårt ärende. 

A. P. 

som har massor av trevliga, 

praktiska och välkomna 

julklappar för hela familjen 

X DÄR Iigg'er f. d. Schölins Joh . ·Kyrkogata 15 - Tel. 70442 
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AV K] E L L N O R D Q v I S T, UPPSALA 

Den S0111 i likhet med den unge lanrmitaren Gustaf Wilhelm 
örn färdades över kumlasl ärrcn en majdag för nirmare tv~hund
ra :h sedan (exakt datum: 7 maj 1764), hade framför sig ett land
skap som mycket väs~ntl ig t skilde sig fr~n det vi är vana arr 
bl icka Ut över. På ett sätt var de t färg rikare in i våra dagar vid 
vårbrukstid, ty Stora arealer var ännu ouppodlode och utgjordes 
av vegetationsrika sUtterängar och beteshagar. Men de välbyggda, 
röd färgade bondg:hdar, som nu kransar åkervidderna, fanns där 
in te, och det betydde ~tskilliga färgklickar mindre. I stället fär 
vi p lacera in i tavlan låga och oansenliga, gr~, timrade hus, lätt 
sammanbyggda i radbyar. Skogen sträcker sig på sina ställen läng
re ut p~ fälten , jorden är splittrad i ett otal skiften med mel
lanliggande diken, och de många och långa hägnaderna runt U.-

-... rar och ängar bildar ett karakteristiskt inslag i sceneriet. 

Lantmätare Orn var på väg ti ll ]ärsjö för att ta itu med stor
skifte av byn . Det är knappast troligt, att han väntade sig ode
lat angenäma upplevelser. Den tämligen nyutexaminerade stock
holmspojken, som kommit till länet som den ord . lantmätarens 
vikarie och genast få tt sig en lång rad storskiftesförrättninaar 
anfört rodda, hade nog redan erfarit, att han stucki t hu\"ude~ i 
ett getin gbo. Aven om inre storsk iftet hade så genom"ripande ka
raktär som det efterföl jande laga skiftet med dess sprän O" nin" a v 
byalagen, så var det änd~ något aven revolution. Mot" lan~mä
taren och hans metoder \"ar man ofta mycket misstänksam, och 
Orn ha~e det nog inte mindre besvärligt i ] ärsjö än i andra 
byar. SkIftet blev genomfört, men det heter i protokollet, att det 
skedde först "efter långt tvistande". Äret efter skiftet kom en av 
jordägarna, änkan Sissia Olsdotter, underfund med att hon bli
vi t förfördelad vid skiftet, och klagade vid tin ger. Det låa en 
källa på ett av hennes skiften , och hon hade på det sättet" fått 
några kappland mindre jord än sina grannar. Lantmätaren för
svarade sig med att han aldrig tidigare sett byn och inte kund" 
yeta, var källan fanns , särskilt som bönderna inte nämnt nå
gOt om den. D å han senare varit i ] ärsjö för att bringa reda i 
saken, hade han av byamännen måst " tåla mycken otidi "het och 
nedriga utlåtelser" , berättade han i sin in laga till rä tten. " 

Med hjälp av Orns karta kan vi skapa oss en bild av det 
dåt ida ]ärsjö. D en gamla byn låg samlad på den plats, där lands
väge~ från Kumla till Hardemo nu korsar ] ärsjögatan. Hustomter
na bildade tillsammans en rektangel,. inemot 300 m. lån" och 80 m. 
bred. Där skulle finnas utrymme för ett femtontal aå~dar vilket 
låter en ana, att både mangårdar och fähus måste h~ haft ' ganska 
b~ygsaI?ma pr@portioner. En smula t rång t var det nog också, ty 
Vid skiftet beslöt åborna offra en del av åkerjorden i väster till 
utvldgnll1g av hustomrerna. Runt bypl atsen utbredde sig den od
lade marken. Norrut sköt den som en kil fram mellan två slåtter
ängar, en mindre i väster och en stö rre i nordost. Söderut sträck 
te sig åkrarn a ned mot byskogen på samma sätt som nu. Den 
sydligaste delen kallade man vid denna tid Fallet, vi lke t tyder 
på att man h.~~ .på ett gansk~ sent stadium vunnit ny odlingsjord 
g~nom s.kogsro)nll1g. Efter skIftet hade varje bonde sin åker jord 
pa ett tiotal ställ en; man frågar sig, i huru mån"a skiften åkern 
var delad före lantmäteriet. " 

Byskogen hade man nyligen låtit fridlysa både för delä"arna 
och andra. Endast enbuskar fick avverkas till bränsle. D~t är 
möjligt, att man tidigare gått så hårt åt skogen , att man nu ge-

för Specerier - Konsen'er - D elikatesser - Frukter - Kaffe m. m. 

nom en laglig åtgärd ville säkra nödig återväxt. Skogen n~dde 
ned til l ängen Sätra n i söder. I sydost omfattade den emellertid 
inte hela byns bredd. D är fan ns byns hagar. I mitten av 1800-
talet var de uppodlade men kallades ännu Svälrorna; nu finns 
där tre präkti ga gårdar. Angen Särran, som nu rymmer åtskilliga 
tunnland god åkerjord, hade givi t ]ärsjöborna en hel del be
kymmer. Den låg över en fjärdingsväg från byn, och gärdesgår
darna kring den blev ofta i bybornas "frånwaro nederbrutne och 
upprifna". D ärför hade de skaffat sig en ängvak tare och låtit 
honom bygga sig en stuga ute vid ängen . Bortom Sätran I~g Vi
katorp, en bosättning, som en gång avsnörts från sydligaste delen 
av byn: En liten t rekant hade lämnats kvar i hörnet längst ner. 
En del av den nytt jade ] ärsjöborna till hästhag. 

fen lå t oss återgå till bysamhället borta vid häradsvägen. Det 
kan ju ha sitt intresse att stifta en smula bekantskap med de män
niskor lantmätare Orn träffade i ]ärsjö. Byn omfattade av "am-

. malt fyra hela hemman, i skiftesprorokollet kallade Norra gå;den, 
Kronogården, Södra Mellangården och Södra gården . Norra gh 
den var vi d denna tid uppdelad p~ fem brukningsdelar, av vilka 
ert par torde ha saknat åbyggnader. Det gamla samboendesystemet 
levde ännu kvar. På denna gård hade nog svågrarna Lars Persson 
och Per Andersson gemensamma byggnader. D et kan på goda grun
der antas, att Per var en nagel i ögat på Lars, som "ärna ville 
komma åt den niondedel Per brukade. Några år senar~, då Pers 
hustru dött, öppnade han också en process mot si n svåger. Denne 
tV1l1gades ta lösen för den jord han blivit brukare av "enom 
gi ftet med Lars' syster och fick väl sedan se sig om efter "nå"ot 
annat bruk . Pers hustru hade tidigare varit gift med en rytt~re 
rroding, som stupade i pommerska kriget, och också med honom 
hade Lars processat om systerns del i föräldragården. Under den 
striden blev han bl. a. anklagad av Froding för förfalskning, och 
man anar, att atmosfären var ganska laddad på Per Lars-aården. 
För Lars Persson var tydligen besuttenheten det allt av"Örande. 
Då man träffar p~ hans namn i domböckerna är det "ailtid i 
samband med arvs- och gårdsprocesser. ' 

H ans granne Jon Månsson däremot figurerade oftast i mål,. 

J ärsjö hälla r 
Var på 1700-talet liksom senare "hopamark till byn" 

är alltjämt J. W. JOHANSON & C:o, KUMLA 
Tel. 70098, 70344. F I LIA LE N 70068 
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som gällde nonchalans mot förordningar Qch överhet. H an skol
kade gärna från skjutsskyldighet, begärde handlingar från härads
rätten utan att kvittera ut dem och tvekade inte att göra en 
liten privat avverkning på häradsallmänningen, om det passade 
honom. Då hans svärfar hade dött i början av 50-talet, hade 
det yppat sig alldeles särskilda bekymmer för honom. Den gamle 
hade några månader före sitt frånfälle gift om sig med en 33-
årig kvinna och till henne testamenterat sitt undantag på Jons 
gård. Jon tyckte tydligen inte det var några ljusa utsikter att 
få ett så ungt undantagshjon, och hans hustru kanske inte var 
så t rak terad av sin två år yngre styvmor. Alltnog: han visade 
vid rätten , art svärfadern aldrig ägt gården och därför inte hel
ler kunde restamentera borr det undantag, som Jon givit honom 
av välvilja . Så kunde Jon få den unga änkan vräkt på laglig 
väg. Hon blev för övrigt gift strax efteråt i en grannby. 

B Y t r um m a f r å n B j ö r k a 
Orebro Läns Museum 

Till Norra gårdens brukare hörde slutligen Lars och Erik Nils
son Pipenberg. De var söner till pipsmeden Nils Pipenberg i 
Järsjö. Den äldre av dem, Lars, hade liksom fadern blivit smed 
och inrangerat sig bland de bönder, som vid sidan av jord
bruket utförde hemmasmide . för Orebro gevärsfaktoris räkning. 
Dessa bondesmeder hade tidigare varit berydligt flera till antalet, 
men ännu delade åtminstone tre av byns hemmansbrukare sin tid 
mellan åker och smedja. 

Ett slag såg det ut, som om Erik alldeles skulle ta loven av 
sin tjugo år äldre bror. Han skaffade sig största andelen i för
äldragården och hotade att driva Lars därifrån. Det slutade emel
lertid med en uppgörelse, som gjorde bröderna till ägare av var sin 
hälft av gården. Båda slarvade gärna med hållskjutsen och snö
skottningen på häradsvägen, och Erik tittade ibland väl djupt i 
kannan. En gång hade han levt rövare i byn, så att länsman 
Mose funnit för gOtt att stämma honom till tinget för slagsmål. 
Han hade råkat i ordskifte med Kajsa Olsdotter, hos vilken han 
varit för att hämta hö, och så hade Ellika ]onsdotter kommit 
med i leken och fått några rejäla puffar av honom. Hon hade 
sedan hämtat en yxa och jagat Pipenberg upp på en hög med 
gärdsle och därefter rusat in i köket med vildbasaren hack i häl 
efter sig. Pipenberg nekade men förklarades överbevisad och fick 
pun ga Ut med 14 daler silvermynt i böter. 

På kronogården hade man nyligen haft tomtdelning med flytt
ning av byggnader och tvister om hur stor ersättning den skulle 
ha, som blivit lidande på delningen. Redogörelsen för denna ger 
oss en ganska god föreställning om bebyggelsen med dess 

-

många stugor, bodar, stall, fähus och porrsköven, genom vilka 
senare man trädde in på de slutna hustomterna. Man observerar, 
att en av Kronogårdens tre hemmansdelar hade två stugor, den del 
som vid tiden för storskiftet innehades av änkan Sissia. Hennes 
make hade inköpt en av granngårdarna och därmed fått hälften 
av kronohemmanet i sin hand. Halvgården har bestått, och dess 
nuvarande brukare bebor den gamla tomtplatsen (den vita gården 
strax norr om landsvägen). 

Sissia hade god ekonomisk bärgning och var en flitig långivare. 
Grannarna på hemmanet hette Lars Andersson och Anders Larsson . 
Av dem var And ers Larsson nämndeman och en mångbetrodd man 
i bygden. Hans far, Lars Larsson, som var faktorismed och ål
derman inom skrået, hade hållit honom i Orebro skola, varigenom 
han skaffat sig spec. kvalifikationer för det nämndemannauppdrag 
han ärvt av fadern. Sina tre söner hade han mist inom loppet av 
ett par å r, en hade stupat i pommerska kriget, de båda andra 
hade dött av lungsot, en sjukdom, som härjade svårt i Järsjö 
liksom överallt vid denna tid. 

Kronohemmets åbor var rusthållare, och kos dem stod nummer
hästen uppställd. I närheten av Järsjö hällar hade ryttaren si.tt 
torp och sin täppa. Han hette nu Gustaf Järsberg och var täm
ligen ny i ämbetet. Hans unga dotter Cajsa, som tjänade piga 
på löjmantsbostället i Tynninge, glömde en gång bort sina plik
ter för dans och lek och fick fördenskull ett par örfilar a v 
husjungfrun på gården, så kraftiga att hon tre veckor senare 
slutade ' sitt liv hemma i ryttarstugan i ]ärsjö - . ett ungflicks
öde som kunde bli ämne för en särskild skildring. 

Av södra Mellangården tillhörde en fjärdedel Jon Månsson på 
Norra gården, som besatt den mesta jorden i byn. Fjärdedel 
nummer två brukades av mäster Lars Färdig, som var låssmed 
och i smedjan hade hjälp av sin bror Anders. De återstående 
fjärdedelarna innehades av Måns Jonsson och änkan Anna Bengts
dotter. Vad Måns beträffar, får man hoppas, att han fick ert 
bättre eftermäle än sin svärfader Olof Larsson, som fanns död 
ute på ]ärsjö äng en marsdag 1756 "och förmenas wara ihjälfru
sen". Om honom har prästen i kyrkboken skrivit att han var 
"en illak och oriktig människa". 

Åborna på Södra gården, Per Olsson Järstedt (låssmed), An
ders Larsson, Olof Ragvaldsson och Lars Olsson hade 1761 haft 
en uppgörelse angående läget av sina åkrar och ängar i förhål
lande till hustomte rna, varvid Per Olson uppträtt en smula känslo
samt och fått böta för sidvördnad mot rätten. Men i stort sett 
synes bönderna i södra delen av byn ha hört till de mera lugna 
i landet. 

Det är naturligt, att livet i den gamla kollektivbyn med dess 
bundenhet och ständiga nötning mellan invånarna var fyllt av 
irritationsmoment. Säkerligen fann man det många gånger mest 
bekvämt att gå till rätten för att ordna upp sina mellanhavanden. 
Och tack vare det kan vi i dag veta något om det gamla Järsjö 
och dess innebyggare. Många intressaqta händelser och företeelser 
har jag bara kunnat snudda vid i den här lilla översikten. Fram
deles hoppas jag kunna återkomma till dem i särskilda skildringar. 

Annons i Nerikes Allehanda 1844. 

Med högvederbörligt tillstånd ärnar undertecknad, vill 
Gud, nästa Thorsdag d. 16 Maji kl. 5 eftermiddagen, 
för allmänheten visa min skicklighet med snabblöpning, 
emot vedergällning af hvarje hederlig åskådare, vid Os
ter Tull, hvarest en bahna af En half mils längd å 
Stora Landsvägen i Almby-gatan springes, eller Åtta 
gånger fram och tillbakas, ifrån Tullen till den närmast 
därintill varande Bron, med En Pistol i handen, som 
laddas och avskjutes å ö~se ändar vid hvarje fram
komst, på en tid af 18 minuter. 

Orebro den 9 Maji 1844. 
L. A. Andersson. 

Orebro läns Lantnläns Centralförening' s 

Filial KnUlla 

Telefoner : 
FODERÄMNEN - GODSELMEDEL - SPANNMÅL - FROER 

70177, 70477, 70587 STRÅFODER UTSÄDEN BETNINGSMEDEL M. M. 

36 



Av HUGO ERICSSON, KUMLA 

G unnar hette han och var tre år gammal. En lek
full och talför krabat, som visste vad han ville. Vi blevo 
omedelbart goda vänner. Från hans sida var det väl 
tämligen naturligt, ty under några dagar skulle han få 
tillgång till en utmärkt lekstuga - mitt tält. Jag låg 
med huvudet över nipkanten och kikade på svalorna, 
som hade sina bohålor i den lodräta sandväggen, när 
han kom. Först inspekterade han tältet. Invändigt och 
utvändigt. Så kom han bort till mig och lade sig i grön
gräset, liksom jag, och frågade: 

Va' ä' dä' där? 
Dä' ä' svalbon, svarade jag. 
Nej, dä' där vita, och han pekade på tältet. 
Dä' ä' mitt bo, där ligger jag om nätterna. 
Men va' ä' dä' om dagarna då? 

Ja, vad är ett tält om dagarna. Innan jag funnit ett 
lämpligt svar på den frågan, hade Gunnar gjort det. 
Lekstuga. Och det blev en lekstuga. Tältgolvet rutades 
noggrant in med större och mindre . käppar. Småstenar, 
tall- och grankottar och diverse annat blev hästar, kor, 
får och getter, höns och grisar. Och det var inte lönt 
för mig att försöka smita undan. Satt jag på nipkanten 
och läste eller beundrade svalornas precisionsflygning, 
måste jag hålla ett öga på hästarna, så de inte skenade, 
där de gingo och betade på ängen. Och varken fö rr eller 
senare har jag blivit så många gånger tillrättavisad på 
så kort tid, som av lantbrukaren Gunnar under mitt 
ofrivilliga uppehåll i Värmlands Dalby för 22 år sedan. 
Kulmen nåddes, när jag fått order på att rykta Brunte 
och av misstag började putsa modersuggan. Jag trodde 
pojken skulle explodera. Men han lugnade sig och för
klarade, att han skulle dra av två öre på lönen i stället 
för att vara arg. Jag missförstod honom rätt, och jag 
gav honom tv å öre med det överraskande resultatet, 
att han försvann in i tältet-ladugården och kom ut med 
alla grisarna och förkunnade glädjestrålande, att farbror 
fi ck rykta allihop för - fem öre. Då gav jag upp och 
tog en promenad istället för att putsa svin, ty sanningen 
att säga så trängdes inte femöringarna i pungen. 
Promenaden gick nedåt byn, där handelsboden fanns, 

och då tobaken var på upphällningen stegade jag in . En 
ovanligt vacker flicka uppenbarade sig bakom disken 
och frågade vad det fick lov att vara. Hamiltons, sa' 
jag, och tog så Gud i hågen och fortsatte med nån'ting 
om väder och vind också. D et blev en trevlig prat
stund, och när jag efter någon timma gick därifrån 
voro vi överens om att träffas klockan sju på kvällen. 

q)älko/l1l1Cl och köp 

"Na turen var underbar, med Dalby kyrka 
som magisk blickpunkt" 

Det var fredag, och vi skulle följas åt till en säter, som 
låg någon halvmil upp i skogen. Hon skulle dit och 
jobba, ty en av säterjäntorna skulle fara bort över vecko
helgen. 

När jag återkom till tältet, hade Gunnar fått sällskap 
med två tonårspojkar, vilka dock avlägsnade sig så fort 
de fingo syn på mig. Detta verkade misstänkt, och Gun
nar var inte sen att på sitt snubblande sätt tala om, att 
pojkarna skulle stjäla tältet om jag var borta nä r det 
blev mörkt. 

Nu visste Gunnar både vad pojkarna hette och var 
dom bodde, så jag tog det hela med ro. Skulle tältet 
fö rsvinna, så var det ju bara att skicka fjärskarn' att 
hämta det. Men var det nu så enkelt. Var han nitisk 
så kanske hela apparaturen kom i gång med barnavårds
nämnder, tingshus och fängelser. Nej, inte genom att 
jag lade ut lockbete åt pojkarna, vilka i grund och botten 
kunde vara präktiga. Ett konstigt brummande från en 
humla bröt tankarna. Hon var bestämt arg. Rena, ra
ma tragedin! En stor myra hade bitit sig fast vid hum
lans ena bakben, och en fö rtvivlad kamp pågick. En 
rad andra myror voro beredda till angrepp, så snart de 
fick en chans. Den kom, när humlan för ett ögonblick 
lät vingarna vara stilla. Det ögonblicket beseglade hum
lans öde. På bråkdelen aven sekund hängde det my
ror över hela humlan. Och· aldrig mera fick hon brumma 
från blomma till blomma. 

Hur skulle jag nu göra? Stanna vid tältet och gå mis
te om sätern och jäntan, eller skulle jag gå med till sä
tern och kanske mista tältet. 

HELA FAMILJENS JULKLAPPAR! 

l vår stora sortering går det lätt att välja lämpliga presenter 700 67 
71433 
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Femtåfallen, övre delen 

Problemet löstes så, att jag gick med Gunnar hem 
till hans och reste tältet utanför deras köksfönster och 
ställde in den övriga utrustningen i förstugan. Där gick 
det att hämta den när som helst, dörren skulle få vara 
olåst. o . o,. .. o. 

Så blev da klockan SJU. En sa n fhcka, nastan pa mI-
nuten kom hon. Först <>in<>o vi några kilometer norrut 
på landsvägen innan vi st'o<>o in på en liten vindlande 
skogsstig med ~ånga motlut~ Ef~~r en dryg . timr::es hår~ 
vandrin<> voro vi framme vId satern. En lJusgron oas l 
den sto~a mörk<>röna skogen. Sedan vi hälsat på och 
bekantat oss m:d flickorna, gingo vi husesyn. Säte~n 
bestod av ett gytter av byggnader, var och en m~d ~m 
särskilda ~pI.'.gift. Me~ så här ~2 åro eft.eråt: .. avstar pg 
från att forsoka <>e na <>ra detaljer fran sateqantans var
da<>. Minnet ku;de s~ika och felaktiga uppgifter om 
arbetet och arbetsprocesserna bli föl jden, och d~ .. är 
osa<>t bättre. Men naturen var underbar med en fJarr
syn::> ut över dalen med Dalby kyrka som magisk ~~ick
punkt. Och t~s.tnaden och s~lllheten verk~d~ nastan 
påträngande. Naja, tyst ~ch st.l.lla var det val mte ?el
ler. Den d jupa tonen fran skallko?s klocka, det lJ~.sa 
jollret från gette~nas bjällror o~h fhcko~nas muntra ros
ter och vackra san<> skänkte stillheten hv . 

Sedan flickorna::> rustat undan sysslorna för dagen 
samlades vi vid en kopp kaffe framför brasan, och där 
kom samtalet så småningom in på skrömt och sånt, det 
hör ju sätrarna till . Jo då, ,:isst va.r de.t rik.tigt,. för~~a
rade flickorna och bland manga hlstoner fIck Jag hora 
även den, so~ i många varianter finns från alla håll i 
landet, där man har säter eller fäbod ell~r har korna 
gående i skogen. Historien om kon so~ mte kOJ?rr:er 
hem till kvällen, och som man efter langt och lvngt 
sökande slutli<>en finner travande runt, runt ett stort 
stenblock i skogen. Samma historia har jag funnit i 
Lutnässätern i Norge Kroksätern i Dalarna och utan
för Vretstorp i Närk~, så den måste vara absolut r iktig. 

Så smånin<>om ebbade samtalet ut. Sångerna tystna
de och cittra~ som Kerstin så suveränt hanterat, ställ
des undan i ~tt hörn . Det kunde vara på tiden att 
komma i vågrät läge med kroppen, ty den nya dagens 

sol färgade redan skogsåsarna på andra sidan dalen i 
guld, purpur och rOS(l. . 

Jag skulle få ligga i ~~ ordentlig slaf med mad[ass och 
kuddar och lakan och tacke. Det var snart en manad se
dan sist, men . . men . . 

Flickorna blevo något till förvånade, när de på mor
gonen kommo in med nygräddade våfflo~, n~kärnat 
smör och nykokt kaffe och funno .gästen ljuvt mslum
rad på det hårda trägolvet. Förklanngen var enkel. Sl~
fen var för mjuk och varm för den som var van Vid 
att ligga i tält. .. . 

Det blev månda<>sförmiddag, mnan Jag med en khck 
smör och en halvliter grädde under armen och i säll
skap med flickan från butiken travade genom skogen~ 
ned till byn och postkontoret. . o .. 

- Nej, herrn, det har inte kommit nag<:>n post annu. 
- Säj mej då en sak: Om man sknver adressen 

Dalby p. r. kommer det hit då? . o . 
- Nej, då går försändelsen till Dalby l Skane. HIt 

skall det stå Värmlands Dalby. 
Så var det. Jag skrev ett eftersändningskort till Dalby 

och fick posten iRörbäcksnäs. . . . 
Men no<> var det fäll tur, att mte posten kom l ud. ::> 

Kraftig Sl -årig skridskolöpare L Kumla 

på 1820-talet. 

Ur N erikes Allehanda den 23 januari 1878. 

"Annandag jul år 1822 inträdde torparen. Jonas 015-
son från Mossby ägor på länsmanskontoret l Kumla och 
begärde ~tt ~esebetyg (pass),o eme~an han följande .?ag 
ärnade SIg till Stockholm pa skndskor (skenor). Lans
man A.I) lämnade J onas Olss0l'! jäJ?te det. begärda be
tyget ett brev till b:nko~ommlssa.:len K. l St?c~h.?lm, 
vilket Jonas Olsson atog SIg framlamna samt dara ater
föra svar. Nyårsdagen på morgonen inkom J. O". på 
vä<> till kyrkan, till A.1) med svar från K(olmodm). 
Jo~as Olsson som då var 51 år gammal och återkom
mit föregående afton, hade gjort resan på fem dagar, 
av vilka en tillbrakts i Stockholm. Samme man levde 
t ill vid pass 86 års ålder och sysselsatte sig med hank
göring2

) året innan ha~ dog .. 
Länsman A.1) som Icke VIlle tro Jonas Olsson om 

att <>å så lån<> väg på skridskor, skrev det nämnda bre
vet ::>blott för::> att få visshet, huruvida han varit på ort 
och ställe. - Vid återkomsten berättade Jonas Olsson 
att han endast på uppresan en gång haft utav skridskor
na, då han vid en herrgård gått upp för att få dricka. 
Då han var sysselsatt att p åtaga skenorna, kommo per
soner och begärde se hans pass. "Ja om ni väntar, tills 
jag fått på mig skridskon", var svaret. När detta skett, 
reste han på sig, gjorde en sväng och försvann. Man 
satte efter honom med häst och släde, och var nära, 
att ta<>a honom, men en råk, över vilken Jonas Olsson 
hoppade, skilde honom från vidare förföljelse ." 

' ) Conrad Adlers. 
2) hank = vidjor, varmed gärdsgårdsstörar sammanhållas. 
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VARUMKRKEN: 

Sporrskodon "S:T MORITZ,. +1< Mansskodon »EXCELLENT» 4 Damskodon »GRANDESSA» +1< Barnskodon »GULLIVER» 

c . .:'" . JONSSONS SKOF~~BRIK .:,". -B. KUJlILA 

Vid köp av nytt U R vänd Eder till 

stadens ende stjärnurmakare 

Telefon 70262 

Vid 

R e p a r a r i o n e r urföras omsorgsfull t 

Glasögon stor sortering 

L . N . Brink, KUlDla 
Ur-, Optik- & Gttldsmedsaffär 

bemärkelsedagar 

an vänd Eder av 

Eklnal1, Haglu11d AB. 
FORSALjE R 

från lager för skotillverkning 

erforderliga materialier såsom: 

Läder, Skinn, Skofoder, Silke, Sygarn, 

Skosnören, Tryckspännen, 

Gummiklackar 

m. m. 

T e l e f o n e r: Lagret 70036, Kontoret 70396 

Vår lDåliid 
inraga vi bekvämt och billigt å 

Besrällningar morragas 

MJÖLKB -,-~REN 
Köpmangatan, Kumla 
Tel. 70285 

K umla K öpmannaförenings 

Presentkort 

KUMLA 

FODER- & UTSÄDES AB. 

TELEFON 70900 växel 

Utsäden, Spannmål, Foder- och Gödningsämnen, 

Hö, Halm, Torvströ 

m. m. 



A . G . ANDERSSONS AB. SKOFABRIK - KU1\11LA 

- en finna l7uxL 100-åriga traditioner 

c:J uLen8 bLc Inlne I' 
Hyacinter, Tulpaner, Begonier, Cyclamen m. m. 

Telefon 70399 

Katrinelunds Handelsträdgård 
SORBY - KUMLA · 

Håkanssons Conditori 

REKOMMENDERAS! 

Gott kaffe - Gott bröd 

Telefon 701 54 

KUMLA STADS ELVERK 
KONTORSTID: 9-17, lördagar 9- 13 

TELEFON 70985 växel 

JlktiebcLag~t 

G. O. JOHANSON 
?-cnkö jJing 

Kommissionär för PAPYRUS, Mölndal 

Alla sorters Post- och Skrivpapper. Påsar. Bindgarn 

MUNKSJO välkända omslagspapper m. m. 

---------Representant :--- ---__ _ 

HELMER ERNESTAM, öREBRO 
Västmannagatan 18 - Tel. 13070 

Flyttningar och nyanslutningar skall anmälas till Elkontoret 

Alla slags installationer utföras, Ritningar, Kostnadsförslag 
upprättas, Motorer, olika storlekar 
Elspisar, Kokhällar, Modern armatur, Lysämnesarmaturer 

F örsäkrin cfsakti ebola cfet 
b b 

HANSA 
CA) 

~ 

3 ··Cr8äkringar 

Ombud Kumla : Folkskollärare GUSTAF HAGS JO 
Telefon 70390 

Både till Jul och året I~unt 
tillhandahålla vi verkl igt förstklassiga konditorivaror såsom T årtor, Bakelser och Småbröd 

Beställningar motagas Erkänt gOtt kaffe! 

HELANDERS K O NDITORI KU~ILA 
TELEFON 70008 



GÄSTGIVAREGÄRDEN I BLACFlST A 
Av I V A R B J O fl fl L U N D, Vesta 

DEN SISTA GASTGIVAREGÄRDEN l BLACKSTA, RIVEN 193 1 

U nder medeltiden blev det vanligt att herremännen färdades 
omkring med stora följen. Resorna kunde vara beting.t,{e av vitt 
skilda orsaker, som det här skulle leda för långt att gå in på. 
Vägförhållandena voro urusla. Färden skedde därför till häst. Man 
slog sig samman i stora följen dels för att imponera på andra 
och dels för att skydda sig mot överfall, då vägen löpte genom 
stora ödsliga skogstrakter. Under sådana färder, som kunde räcka 
flera dagar, kanske veckor, måste nattlogi och hästfoder upp
bringas. Sådant fanns endast att få i bondgårdar utmed färdv ä
gen. Men bönderna funno det alltmera betungande med denna 
våldgästning, och det inte utan orsak. Det är lätt :ttt :förstå, 
hur en bonde kunde bli utarmad av ett enda sådant besök. Den 
förste av kungarna, som visat förståelse för bondens belägenhet, 
var Magnus Birgersson. Han förbjöd denna våldgästning och 
har gått till historien under smeknamnet Ladulås. Själva bestäm
melsen om hur gästning skulle tillgå, återfinnes i Magnus Ladu
lås Alsnöstadga a v år 1279. För att en sådan stadga skulle kun
na leda till resultat måste möjligheter finnas för att resande skul
le kunna få vad de till sitt uppehälle behövde. I stadgan finnes 
därför noga angivet dels hur stora följen varje storman fick ha 
med sig, dels hur "i var by en man skipas, vilken skall åt väg
farande sälja vad de behöva eller ock rätta (visa) dem till andre 
män, som kunna mot penningar dem sälja vad de behöva". Stad
gandet kom även den tidens pilgrimsföljen och kungliga sändebud 
och ämbetsmän till godo. 

Därmed kan den första upprinnelsen till senare tiders gäst
giverier sägas ha skett. Det synes av vad som senare följde och 
stadgades ej ha varit så lätt att genomföra vad stadgan åsyftade. 
Av allt att döma fick ej betalning utkrävas för annat än mat 
och foder, själva logiet skulle Himnas utan ersättning. Den gode 
Magnus Ladulås visste nog av egen erfarenhet, hur det var att 
färdas;å den svenska landsbygden. Under resor mellan sina olika 
kungsgardar fick han säkerligen tillfälle att själv pröva resultatet 
av de utfärdade bestämmelserna. Det kan kanske här infogas, att 

04.-CJ3. 5(umla 
KUMLA - TEL. VAXEL 70285 , 70862 

enligt Tunelds Geografi, utgiven under 1700-talet, ägde Magnus 
Ladulås en sådan kungsgård i Hardemo, kallad Helgeö eller Hu
lenö. Där vistades han tidvis, och därifrån ha såväl han som hans 
söner, Erik och Valdemar, utfärdat fl era av sina förordningar. 
Den utfärdade stadgan, om vad vi skulle kalla gästgiverier eller, 
som de då benämndes, taverner, kom att under de närmaste 400 
åren efterföljas av flera. Det liknade nästan ständiga experiment, 
när man läser om de ideligen ändrade bestämmelserna om gäst
giveri och skjutsväsen. I konung Kri stoffers allmänna landslag 
finnes noggranna bestämmelser om rörelsen. Därefter dröjer det 
till 1561 , innan någon konung visar intresse för någon förbätt 
ring i dessa förhållanden. Visserligen påvisar Gustaf Wasa 1541 
att våldgästning fortfarande förekom rätt allmänt och borde be
ivras, där ej resande gjorde rätt för husrum och kost samt foder 
åt hästarna, men därmed fick det bero. Den 31 aug. 1561 t.tt
färdar emellertid Erik XIV sitt plakat om skjutsfärder och gä,t
ningar på landsbygden. Fogdar och häradshövdingar åläggas vid 
laga ansvar att övervaka att resande erhöll god förplägnad med 
mat och öl och bekväma rum. Skyldigheten att gratis undf?if;na 
konungens sändebud och andra ämbetsmän upphäves. Phkatets 
efterlydnad betonas allvarligt, såframt de ansvariga ej vilja "för
falla under Vår högsta ogunst och vrede". Nu förnimmes ett 
starkt uppsving för gästgivarna. Nyinrättade gästgiverier voro 
skattebefriade under de tre första åren efter sin tillkomst. 

Tyvärr ägde dessa förordningar ej länge bestånd. Genom ]0-
han III:s övertagande av regementet, kullkastades det mesta av 
planen. Bestämmelsen skjutshållning kvarstod dock i det skick, 
Erik dikterat det, till dess 1878 års skjutsstadga tillkom. 

När eller under vilka omständigheter gästgiveriet i Blacksta 
i Kumla tillkom, har det hittills ej gått att utröna. Platsens läge 
utmed den s. k. Eriksgatan och förekomsten av tingsplats gör det 
inte otroligt att det redan under medeltiden här fanns en s. k. ta
verna för de resande. Och resande var det gOtt om på den gamla 
färdvägen från Västergötlands medeltidsstäder till Stockholm över 
örebro och tvärtom. Under 1600-talet nämnes emellertid Black-

:UODERN K A RTO N G F_"- BRIK 
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sta upprepade gånger och i olika sammanhang som gästgiveri . Vä
garna under ' medeltiden och fram till 1600-talets mitt skulle, om 
vi kunde se dem, efter nutida anspråk te sig ganska odugliga för 
reSOr och varutransporter. Smal och stenig och med de underli
gaste krökar gick vägen upp och ned fÖt branta backar och sling
rade sig igenom de små byarna. Här och var avbröts den av vat
tendrag eller sumpmarker. De senare kunde man komma öv~r 
på bastanta kavelbrolr, d. v. s. stockar lagda sida vid sida tvärs
över vägen . Den gamla färdleden bjöd under århundraden på ett 
brokigt skådespel av färdmän. Där kommo vördiga präster och 
andra andens män, där kom sjungande gycklare och musikanter, 
munkar, handelsmän, krigshärar, herreföljen , gesäller och hantverka
re. Alla måste emellanåt pusta ut, v ila och äta för att sedan fort
sätta. Gästgivaregårdar och krogar vaf en nödvändighet i den 
gamla tiden. 

Efterhand förlades i Närke häradstingens sammanträden till 
gästgivargårdarna . Så har bevisl igen vari t fallet såväl i Skyberga 
i Hardemo härad som i Blacksta i Kumla härad. Den 21 febr. 1644 
har dagtecknats ett utslag från tinget i Blacksta. Vid denna tid 
synes ännu tinget ha hållits i en större sal i gästgivarstugan. Men 
redan några år därefter bygges särskilt tingshus, som sedan an
vändes till år 1819. Det var en stor anläggning med många stör
re och mindre byggnader med torvtak, som var uppförda runt 
kullens krön. Av de besökande många höga gäs ter, som här 
övernattade eller bytte skjutshästar skall här endast nämnas ett, 
nämligen 1811, kanske det märkligaste, då rikets kronprins Carl 
Johan, den förste av Bernadotternas ätt, här gjorde uppehåll strax 
före si tt besök i Kumla prästgård. I forkarlarnas hållstuga höll 
byns bönder till, medan de väntade på skjutsfärder. ölkannan och 
br-ännvinsmuggen gick flitigt runt efter tidens sed, allt under det 
man diskuterade det man fått höra av de resandes samtal. Det 
var n yheter av många slag, som här stöttes och blöttes. Läno-e 
hade hörts ryk ten om en jordreform, som börjat genomföras ni
gonstans neråt landet. Jorden skulle skiftas i ett stycke. Det Yar 
meningar för och emot - mest emot. Dåvarande gästo-ivare Sund
ström påstods vara intresserad aven sådan reform" Det skulle 
snart visa sig vara sant. 

Efter åberopande av Kongl. Maj :ts nådiga fö rfattning om en
skIfte av den 2 febr. 1807 hade gästgivare Sundström begärt skift
nmg av byns Jord. Den 17 okt. 1814 hade man efter många över
lä~gningar hunnit så långt, att lantmätare infann sig och började 
skIftesförhandlmgarna. Strax mnan hade gästgivaren inköpt ett 
hemman aven granne och ville ha detta med i o-ästo-ivareo-årdens 
skifte. Detta ledde till långvariga meningsskiljak~igh~ter, ~ch ett 
par av byamännen yrkade på att köpet skulle återgå. Omsider 
enades man dock. Samtliga gårdar ligga än i dag kvar på sina 
gårdsplatser, ett mycket sällsynt förh ållande. Den s. k. Södra går
den har uppstått ~enom delning av gästgivargården på 1880-talet. 
Den egentlIga aVSIkten hos Sundström tyckes dock ha varit att 
åstadkomma ett efter den tidens skick modernt lantbruk. 
. Den 21 juli 1819 slog åskan ned i gästgivaregården och samt

lIga byggnader, även tingshuset, jämnades med marken. Som en 
första åtgärd uppfördes 1818 en ladugårdsbyggnad med halmtak 
och ett mindre boningshus i två våningar med torvtak på näver. 
I?enna byggnad låg på c:a 9 alnars avstånd från den senare upp
forda huvudbyggnaden. Under den förstnämnda fanns två välv
da sten källare. Den innehöll på nedre botten, utom förstuga, kök 
och två ka~rar samt. på övre våningen förs.tuga och fyra kamrar 
och blev varderad nll 1.012 RIksd., 32 sk,l!. banco. Samma år, 
1818 således, uppförde Sundström vid ån, 1.200 alnar fdin byn, 
en byggn~d som ~ar 38'/2 alnar lån~ och 30 alnar bred under 
_t~k av naver mea torv och halm pa. Byggnaden inreddes med 
sadesbodar,. varubodar och loge. med trösk,::erk. }ränneri och brygg
hus lade~ I en backe, som skl~de den fran gardens övriga bygg
nader, for att eld ej skulle na dessa, om eldsvåda uppstod . .An 
) dag kan man se den gamla brännvinskällaren som fanns under 
det nedbrunna tingshuset. Den användes fortfarande men som 
potatiskällare. När efter dryga tio år allt var återup~by<><> t så<> 
det s~kert storslaget ut, efter den tidens förhållanden . Vä~d~t pI 
samtlIga byggnader uppskattades till 4.685 Riksd. 40 skil!. banco. 

o 1823 byggdes den ~ödra delen av den stora byggnad, som 
n:anga kumlabor gOtt mmnes och som revs 1931. Den norra delen 
t~ llkom 182~. Det ~ar e.r: sto~ och pampig byggnad efter den 
ti dens ansprak och mneholl tva förstugor, sal, kök och två öv-

riga rum i nedre vanmgen . I andra vanmgen var inrett utom 
två förstugor sju bvriga rum. H uset blev efter den tidens mynt 
värderat till 1871 Riksd. 8 skill. banco. T aket var av tegel, vilket 
änn,u blott förekom på en och annan byggnad i socknen. Den 
brunna gästgivaregården hade samtliga tak av torv. Tingshuset 
blev inte återuppfört, och tingssammanträdena förlades för en 
tid till Vretstorp, varefter nytt tingshus för häradet uppfördes 
i Hallsberg. ODen gamla spöpålen på västra sidan landsvägen, där 
så många missdådare undfatt sina ådömda rapp på den nakna 
ryggen, kom så småningom bort. Den stod intill södra trädgårds
hörnet vid f. d. Lars Pärssons trädgård; 

På slutet av 1820-talet ville Rehnberg i Ullsäter kanske inte utan 
viss agitation av gästgivare Sundström, få frimarknad förlagd till 
Blacksta. Saken behandlades på sockenstämma, men kyrkoherde 
Kjellin uttalade betänkligheter mot marknads inrättande. Det skul
le bara föra med sig ännu mera av försummade dagsverken och 
dryckenskap. Frågan om marknad förföll också den gången. Först 
1858 kom äntligen en sådan marknad till stånd, men i Tomta i 
Hallsberg. D å lagen om näringsfrihet kom till 1846, var en av de 
första följderna handelsbodars inrättande på landsbygden. En så
dan hade emellertid redan startats i smått, kanske i samband med 
brännvinsförsäljningen i Blacksta. Kort efter öppnades den första 
lan thandeln i socknen i Sanna hed a v gästgivaren L. J. Agrell i 
Blacksta. 

Adertonhundratalet blev en lika livlig tid som de föregående 
århundradena. När Sannahed blev militär plats ökades säkert både 
gästning och skjutsar vid Blacksta. Den brokiga skaran, som fär
dades vägen fram, hade berikats med den ståt regementena i 
Sannahed åstadkom. 

En gammal hembygdsvän, numera avlidne prosten E. J. An
dersson i Hallsberg, skaldar om den gamla vägen förbi Sannahed 
och Blacksta: 

Men där på vägen, - dit min blick nit förs, -
i ständigt brokig växling livet rörs. 
Där ser jag mången sina färde fara, 
båd' hög och låg, en blandad människoskara. 
Den stora allfartsvägen löper där 
pulsådern, som från landets hjärta bär. 
Där böljar fram en våg från stora världen 
med dämpat sorl från bullret och från flärden 
och all den ävlan, som därute bor 
bland tidens barn men här ej märks så stor. 
Jag mången färdeman där finner vandra, 
kramhandlar'n, gesäll'n och många andra. 
Och skjutsar rulla, enbet eller par, 
en färdas sakta, fort en annan far. 
Där ilar diligensen på sin st"åt 
med resande och post vid hornets låt. 
Där ses en rankig hållskjuts framåt hasta 
från B l a c k s t a, där den en stund fått rasta, 
och där man ser ett ståtligt ekipage 
en herrgårdsskjuts, som här har sin passage 
och se nu reser kungen själv där fram , 
se där går "kzmgsskjuts" i ett moln av damm, 
och folket hltrrar och sin glädje visar, 
blott bygdens pålle ej den resan prisar. 

Ja, visst var det ett brokigt följe som passerade revy både 
på landsväg och gäststugor. Men gästgivaregården var dock en 
kulturpunkt på sitt vis. Vi minnas ofta traktering och brännvins
försäljning, men glömma att många av tidens nyheter först nådde 
~ygden genom de resande, som tog in där. Riksdagsmännen på 
sm resa berättade om de sista lagförslagen, gesällerna om främ
mande länder och köpmännen om alla de nya ting, som införde~ 
till vårt land eller som de hade med i sina varuforor. Annu på 
1850-talet kom inte tidningar mer än två gånger i veckan till 
örebro. På landsbygden fanns inga tidningar annat än i präs t
gårdarna och hos länsman och gästgivare. De muntliga nyheterna 
avlyssnades girigt och fördes vidare ut i byn. 

Gästgivargården var under gångna tider framförallt samlings
platsen på landsbygden på samma sätt SOIl) järnvägsstationen blev 
det under slutet av 1800-talet och intill våra da<>ar. 

Den siste gästgivaren i Blacksta hette Ruhlin~ Han var född 
1818 och dog i Hjonsberga 1892. 

WERNER HARDMO 

T elefon 703 64 
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N öjep och förströelser 
l Kun1la, då seklet var ungt 

A y O. L. G ILL BE RG. Ä !vsj ö 

"Nåå va aör ni för någe' om kvällarna där nere 
i samhället, v~, roar ni er me'; har ni nå'n dansbana 
eller någe annat skoj?" 

"Nää - men de' kommer ett godståg ve' lh 8-tiden, 
k o o · ° d'" vi bru ' ar ga ner a titta pa e . 

Både fråaan och svaret skulle kunna ha gällt Kumla 
vid tiden ;mkring sekelskiftet. T y under lörda~s-" och 
söndaaskvällar flockades gärna ortens ungdom vid sta-

b d h " o o "A d schon" för att, som et· ette, se p~ taget. . v en 
manliaa unadomen hade väl en del I verklIgheten ett 
annat bärend~: att ställa till förtret för stationspersona
len. Och ett särskilt nöje syntes det ha berett dem, om 
de kunde reta stinsen, som då var en mäkta .korpul~nt, 
kolerisk och rödnäst herre vid namn Roos. Sunsen sJalv 
talade f. ö. ibland om den "råa massan" och stundom 
nödaades han ta i med hårdhandskarna för att få ord
nin: i väntsalen och på perrongen. Blev det alltför brå
kia~ nåaon aång, kunde det t. o. m. hända att en av 
S. J :s t;mm: godsfinkor fick tjänstgöra som arrest. 

Helt visst är att bristen på förströelser av bättre slag 
var en bidraaa~lde orsak till att ungdomen på sätt som 
skedde droaobtill stationen för att göra ohägn. Ansträng
ningar gjorbdes visserligen gång ~f~er anna~ b~de .av de 
bättre unadomarna och av de datllldags fatahga Ideella 
föreninga~na på orten att samla ungdomen.~ f~åga till 
ädlare nöjen, men ansatserna stranda.de namhgen pa 
motstånd ibland från sämre element mom ungdomens 
egna led, ibland från sådana perso~er i samhället, som 
inte unnade unadomen att förströ sig. Ett par exempel 
av det senare slaget må tjäna till belysning av förhål
landena. 

En till platsen inflyttad bagare b~uk~d.e en .. och an
nan lördagskväll upplata ett honom tll~hongt storre rum 
åt en del unadomar, som där roade sig med lekar och 
dans. Men debnna hans välvilja straffade sig på ett sätt, 
som han inte hade väntat. Han blev aven del av kun
derna helt enkelt förständigad att stänga danslokalen 
vid äventyr att annars själv få behålla sina bakade b~l
lar. Ett hot om bojkott helt enkelt. Och ett effektivt 
medel. 

I skoaen öster om den plats, där Kumla Skofabrik 
nu ligge~, fanns på den tiden en lit.:n öppe~. och slät 
plan, där ungdo.marna om sommarkvallarna g~rna s,~m
lades för att tlll tonerna av ett dragspel fmna ut

t ryck för unga lemmars lust att röra sig i ~astigt .~em
po" d. v. s. dansa. Om försommarnattsmusIken storde, 

KUMLA JARNVAGSSTATION PA lS90-T M .[ T 

., 
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eller om dans ansågs vara skadlig för moralen, må v a
ra osagt. Följden blev emellertid, att ägaren a:. marken 
såg sig föranlåten att plöja upp ungdomens slata da~s
bana. Näppeligen stävjades danslusten ?enom denna at
gärd. De danslystna sökte sig förstås tl~~ andra p~.atse.r, . 
andra funno nya utväaar - stundom samre - for sm 
törst efter nöje·n . En d~l drogos på nytt. till "~t<l:s~hon" , 
andra åter köpte sin alädje för 1 :40 litern I Orebro. 
Följderna blevo ofta bittra både för dem själva och 
för omgivningen. 

Under sommarmånaderna sökte sig det unga Kumla 
gärna till lägerplatsen Sanna~ed, där de.n .~. k. Skoj.~r 
backen bjöd på allt, som den ud.en ~anns l fOl} ustelsevag : 
karuseller, skjutbanor med kvmnhga lockfagiar, orm
tjuserskor, kraftmätare, posit ivspelare, ölstuga och kaf
festånd m. m. Och så Herman förstås, "Lus-Herman" 
t. o. m. med sitt tittskåp, den tidens bio. Men här låta 
vi ridån gå ned. 

Till tidens ädlare förströelser i Kumla måste man räk
na fester som anordnades av de olika ideella förening
arna. Fle'rtalet av nykterhetsrörelsens organisationer '10-

ro redan vid sekelskiftet representerade på orten och för 
dessa aällde det - dels av ekonomiska skäl, dels för att 
nå all~änheten - att då och då anordna offentliga sam
mankomster av mer eller mindre festlig karaktär. Den 
numera upphörda Fosterländska Föreningens samman
komster voro mycket populära, i synnerhet årsfesten, 
vid vilken man utom på vanlig festunderhållning bjöds 
på en versifierad årsrevy, författad av ?åvarande lant~ 
brukaren sedermera riksdagsmannen Enk Gustafsson l 

Brånsta, välkänd av Julbladets läsekrets. Ve~ det. var 
som till aitarraccompanjemang föredrog de lustlga visor
na, kan jag tyvärr för tillfäl~et ej erinra mig, men des
sa voro ofta kvicka och alltld uppskattade. 

Ett par strofer ur en årsrevy må till prov återgivas: 
"En Wulff det ha vi, och han skär läster. 
I Svea finns det ett bageri och litet längre l väste r 
en läderhandlare här i Kumla 
som oss bereder på malt och hum la 
en styrketår." 

11 CD I~l & CJ:2o~en~ Sko1abrik o'V.- D. \:..J ~~on F 
Tel. växel 71001, 710 02 

Specialfabrik för tillverkning av högklassiga, eleganta och moderna Mc Kay och randsydda 

DAMSK ODO N 

41 



Kon1l11unala byggnader l Harclen10 

ÅLDERDOMSHEMMET 

"När tvenne pojkar kom i en bod, 
fann dynamit i en l:ida, 
De ville genast med lustigt mod, 
en knallhatt prova de båda. 
Men funno snart när som röken skingrats, 
att bästa medlet mot långa fingrar 
är dynamit." 

När man så här sitter och värmer sig vid minnenas 
eld och i tanken dröjer en stund vid nöjen och förströel
ser i Kumla för ett halvt sekel sedan, må det tillåtas 
mig att avslutningsvis något erinra också om ett nöje 
- ehuru ett tvivelaktigt sådant - som dessbättre nu
mera väl ej förekommer. Jag syftar på de strider d. v. s. 
slagsmål, som då och då förekom mellan "stationarna" 
och "godsdrängarna på Säbylund". Man torde kunna 
säga, att deltagarna egentligen slogos för slagsmålets 
egen skull, de tillhörde för att använda järnvägs-Roo
sens uttryck den "råa massan", där farans tjusning och 
anseende för kroppslig styrka stod högt i kurs. Be
väpnade med påkar, svångremmar, snusdosor och andra 
tillhyggen möttes kombattanterna i trakten av Norra 
och Södra Mos och där kunde det stundom gå hett till. 
Vi få komma ihåg, att detta var före motbokens tid 
och brännvinet var billigt. Jag tänker att ännu finnas 
åtskilliga i vårt land med ärr och med bittra minnen 
från dessa ej alltid så ridderliga strider, där tjuvknep 
ej voro sällsynta. Den som i vår som det heter civili
serade tid har svårt att förstå nöjet i nappatag sådana 
som de här skildrade, må komma ihåg både att djuret 
hos människan lätt träder fram, när blodet råkar i 
svallning och att anspråken på nöjen växla tid efter 
annan. 

Af eka Tu·ska jJroblem? 
Vänd Eder då till 

PENSIONKRSHEMMET 

Ett är emellertid säkert, nämligen att på vilket sätt 
ungdomarna än söka tillfredsställa sitt naturliga behov 
av nöjen och förströelser, ha de alltid i Kumla som 
annorstädes, utsatts för klander. Så var det för 50 år 
sedan och så är det i dag. Men ett är också säkert: 
att vår tids ungdom mer än väl tål att jämföras med 
ungdomen vid den tid, då seklet var ungt. 

Brevlåda. 

Kumla Julblad riktar härmed ett tack till .J. L:son S., 
Anna P., C. A. Suthermy (Söderlind) och Ingrid Schy
berg, U. S. A., ffi . fl. för välkomna textbidrag, som vi 
hoppas kunna bereda plats i nästa nummer. Vi tacka 
likaledes gamla och nya medarbetare för det stora in
tresse och all välvilja, som visats vårt blad. Förra mis
sionären M aria N ylin från Vesta, som lämnat bidrag 
till årets julblad, avled på Orebro lasarett den 23 sept. 
1951, 74 år gammal. 

Höjt lösnummerpris. 

Genom de oerhört ökade framställningskostnaderna 
- bl. a. har papperet stigit med mer än 120 Ofo - är 
julbladets försäljningspris ökat till kr 1 :50. Det nya 
pnset lämnar dock ej utgivaren någon vinst, vilket ej 
heller är meningen. Upplagan, som 1930 utgjorde 700, 
stlger alltjämt och utgör i år 3.600 ex. 

Utgivaren. 

KUMLA MEKANISKA VERKSTAD 
Allt mom branschen SOM HAR STORA RESURSER TILL EDER T jKNST 

42 



JULKLAPP ARNA 

!(u17?la Jär71/ & ReclskajJsharldel 
Fredrik Emberg 

~uxor R , ~-'- D I O 
REPARATIONER 

alla märken 
EKLÖFS . KUlula 
T elefon 706-H 

Tel. 70025 , 70325 

ALBIN ENGQVIST 
KUMLA T el. 70198 

Första klass Herr- & Damskrädderi 

Tyger i lager 

c:33reu JJ(lJ] JJerel Efterfdga därför våra förnämliga kv aliteter Svenskt Antikpressat papper 
Svenskt D iplomat papper 
Svenskt Hamrat papper 
Svenskt Linnepressat papper 
hos Eder 

bör 'i.Ji ttna om god personlig smak! 

I parri från 

JOHNSON DILL ~"-B., Örebl'o, Pappersvar .. fa,brik 
Bok- eller Pappershandlare 

- 1-
JULH~"-NDL~"-
Edra SPECERIER och MATVAROR hos 

SahliJ1{), Kuulla 

. ) . 

~ 
GJ. Den ~:c~e~ d~t~:~:n 

'-'j\M får Ni endast från 

~ ~ KonditOI'i 
- \.--, , !ftE:'r"J' >') = H E 11 G ~.\. R D E N 

_ Skolvägen 18 

\ \::' Tel. 704 96, 71205 
Telefon 70612 

KU7n!a Elektris/ca BJ1rå 
TELEFO. TER: 70202 och 70103 

U tför alla slags Elektr. K raft- och Belysningsanläggningar, Svagströmsanlägg

ningar, Neonbelysningar, R eparationer av motorer och alla slags eL apparater 

STOR SORTERING AY MOD~RN BELYSNINGS ARMATUR ' 

Föl' JULBORDET 
Prima Kött- och Charkuterivaror, Ost, Smör , Konserv er 
Pr ima Julskinkor 

ERICSONS LivsInedel 
T el. Huvudaffären 70072, 70445 

Fil ial: FYLST A, tel 70362 

Vid behov av PAPPER och PAPPERSVAROR 

vänd Eder till 

Alltid 
NYHErl'ER i 
Klännings·, Kapp- och Dräkttyger, 
Klänningar och Blusar, Strumpor och 
Underkläder, Stor sortering j Gar
diner, Draperi tyger, Linnevaro~ och 
Sängkläder 

Ekerlb erg- & Huldberg- " Ma l7nö 
. 'cderlag i Kumla. Repr.: FOLKE ANDERSSON, KUMLA - Telefon 70698 

Papper - Papp - Bindgarn - Förseglingsremsor - Dekorationspapper - Papeterier - Handdukar - DItkar - Servetter - Vä gg

almanackor - Hatt - & Skjortpåsar - BageripåsaT - Kanistrar - CellophanpåsaT - KassaapparatTullar - KontrollremsoT 



KOMMAND IT BOLAGET 

JOEL ANDERSSON 
TELEFO öREBRO 70940 (Vl\XEL) 

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

LITOGRAFISK,." 
tt!lclc ingår numera även i vån program. En ny, modern ma

skinpark stå r därvid till Edert förfogande. Vi utföra 

offset-tryck av allra högsta klass 

Vi tilh-erka: Kapslar av alla slag - Snap-quick-karronger 

i alla typer - Indusrriemballage samt som förut Tårt

och Bakelsekartonger - Tårtbrickor - Konfektionskar

tonger - Bärkartonger - Skokartonger 

Rinaldo & Johansson AB. 
Förpackningsindustri - Kumla 
Tel. örebro 70970 växel 

BYGGMÄSTARE 

?buerl ?johans son 
KUMLA Tel. 70231 

Nybyggnader Ombyggnader 

Reparationer 

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

HJ . MO D INS KL AC KF A BRIK 
ELVESTA - Hl\LLABROTTET 

Telefon örebro 72079 

Auktoriserad försäljare av 

FORD 
AUTOMOBILER 

och 

T RAKT ORER 

ARIEL motorcyklar 

Fullständig Bilverkstad 
Försäljer: 

R eservdelar - Tillbehör - Batterier 
Klädselöverdrag 

TELEFONER: 

Verkstad och försäljn ing 

Carl Sundberg bostad . 

Lagerchefen bostad 

704 35, 706 01 

70435 

Montören bostad ...... . . ... . .... ... . 

71170 

707 32 

För Julinköpen 

R ekommenderas 

T elefon 70206 

EBBA LUNDHOL11S EFTR. 
TAPISSERI- & KORTVARUAFFl\R 

Tillverkning av 

L.AD ERK LAC K AR såväl Dam, Mans som Barn 

P O M P ADU RK LAC K AR alla slag 

VelD skall jag välja 
när det gäller 

MÅLNINGSARBETEN? 

Jo, naturligtvis 

en firma, som är välkänd för fö rstklassigt arbete och 

humant pr is . När det gäller målning vid nybyggnader, 

reparationer etc . rådgör med 

q{) I G R E L L S e F T R. 
Inneh. : TORE N ILSSON 

Telefon 707 81 

NY TELEFONIUTALOG 

KUULA 

f ö r KUIDla utli'onuuel.' i början av 1952 

Annonsera i katalogen! 

Annonser mottagas av ö verkonstapel Elis Levin 

Ev. ändringar kan göras i D oh lwit z Bokh a nd el 

L ä mpliga JULKLAPPAR 

till billiga priser f inner Ni genom besök 

T elefon 705 22 

DA11KONFEKTIONEN 
Ml\R T A WIGERELL 



K umlaidrotten 1951 
Kumla Ju/b1ads hederspris til! Gösta Larsson 

N är detta skrives - i början av okt. - har årets kan
didater av Kumla Julblads jury genomgått noga prov. 
Det finns flera bra ungdomar, både bland fri-idrottare, 
cyklister och skridskoåkare, men ingen som ännu nått 
den verkliga toppen utan står " på trappan", som det 
heter. Juryn fattade då enhälligt det beslutet att ut
nämna målvakten Gösta Larsson till årets pristagare. 
Alla äro nog eniga om, att den ~ode Gösta i år gjort 
en praktsäsong. Det beror nog pa, att han i år mera 
målmedvetet tränat och blivit den verklige ledaren i 
det bakre försvaret. Det är också försvaret, som klarat 
Kumla i höstens seriematcher. Kedjan har varit tam och 
inte kunnat göra tillnärmelsevis så många mål som t. ex. 
Köping. Det är tydligt att det behövs en injektion bland 
kedjemännen. 

Gösta Larsson är född 1926 och började spela i pojk
laget som 14-åring. Han spelade till en början center 
i juniorlaget men hamnade sedan på målvaktsplatsen, 
där han blivit bofast. Han har haft erbjudande från 
andra håll men förblir Kumla trogen. 

Den roligaste matchen var DM-finalen mot Orebro 
SK 1949. Den mest spännande var mot Kent y i Lin
köping för några år sedan. Kumla ledde med 1- 0 och 
en minut återstod. Straffspark på Kumla. Gösta gjorde 
det nära omöjliga - han klarade straffen. I årets första 
seriefinal i Köping hade han det också ganska svettigt. 

Vid frågan om fotbollen är bättre eller sämre i dag, 
tror han inte, att det spelas sämre fotboll nu än förr. 

Beträffande proffsen, så tycker han, att de pojkar som 
går över till den gör rätt. Inte skall man väl kasta bort 
ett erbjudande på 100.000 kronor. Jönköpingsspelaren 
"Timpa" gjorde dumt, som inte slog till när han hade 
ett gott anbud från Italien. 

Tysklandsresan i somras var ett minne, som inte för 
svinner så lätt. Att fotbollslaget i det lilla Kumla kunde 
få komma ut på en sådan resa, tycker Gösta var väl
digt stiligt. Allt var så bra ordnat för spelarna. 

Vid en del tillfällen kallas Gösta Larsson för "Pen
seln". D ärav kan man förstå att han hanterar den i det 
dagliga arbetet. Han är nämligen anställd i målerifirman 
Tore Nilsson. 

Gösta Larsson är en skötsam pojke, en trygg målvakt 
och god lagkamra t. . 

Utom fotbollen har det som vanligt varit ett rikt 
idrottsliv i Kumla. 

I bandyserien belade Kumla 3:dje platsen och kva
lificerade sig till deltagande i det nya seriesystemet. Det 
har gott bra även i cykel och skridsko. Den sistnämnda 
grenen är ju ny för Kumlas vidkommande, men redan 

Olof KarlssoIls Cykelaffär 
Hörnet Drottninggatan-Mossbanegaran 

GaSTA LARSSON 

första säsongen har det blivit bra resultat. Pojkarna ar
betade själva med banan, och det är på det sättet som 
de kommande storheterna skall visa sig. 

Den fria idrotten har i år inte blivit så bra som ti
digare. Malte Pihl har tidvis varit justerad, och det 
har märkts på resultaten. En del av de bättre har varit 
i militärtjänst och ett par borta för studier. I stället har 
det växt fram ett ungt garde, med stor träningsflit. Det 
har ofta varit ett 30-tal i farten . Ungdomarna har del
taglt l serien och nått toppen i sin grupp. 

Det klagas över, att det är så få ledare. Sten 01s$011 
har varit den som hållit ihop det hela. Sant är, att ;-inf1s 
det dugliga ledare, så blir det också idrottsmän. Se t. ~x . 
på storklubbarna i fotboll. Vart hade Norrköping och 
Malmö kommit utan sina stora personligheter : "Nalle" 
Hallden och Eric Persson. Kan Kumla få fram nå<>ra 
intresserade män i ledningen, kommer noa också res;l-
taten på tävlingsbanan. to 

Orienteringen bedrives energiskt precis som tidigare, 
dock tycks det vara en liten tillbakagång i toppen. 

Skulle jag ytterligare ha något att tilläaaa om sporten 
1951 , så borde det vara om något som h:rer Speedway 
och om några som kallar sig Kumla-Indianer. Men det 
är en annan historia! Ii D hl . _. o w Ltz 

"Barnbrännarestenen" . 
Den som har en bild av den sten, som stod vid Norr

malmsgatan i Kumla stad, eller en bild av det ifråaa
varande partiet av staden med stenen synlig, gör Ku~
la Julblad en stor tjänst genom att visa bilden. Stenen 
stod i gränsen mellan Kumla, Fylsta och Södra Mos 
byar och kallas på 1600- och 1700-talskartor för "Barn
brännarestenen" . 

Kumla lulblad 
för 1935, 1937, 1940 och 1943 önskas köpa. 
Meddela Eder med utg. å Kumla Tryckeri , tel. 70881. 

Telefon 70476 Sel1a~te l111tt i CYKLAR, CYKELLJUS och TILLBEHOR 

MOTORDELAR alltid på lager 
Reparationer utföras omsorgsfullt 
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KUMLA JULBLADS KORSORD 1951 

Vågräta ord: 

l. Värdepapper. (9) 
8. Obrukad åkerjord . (5) 

9. Nybörjare. (5) 

10. Påvenamn. (3) 
11. Hönsfågel. (5) 
13. Hottentott. (7) 
16. Skrev Den vandrade juden. (3) 
17. Användes till bussar. (9) 
21. Best. form sing. av fälttec-

ken hos kavalle riet. (9) 
24. För handel och förråd. (3) 
26. Platon och Solon. (7) 
27. 17-årig drömmare, såld till 

utlandet. (5) 
30. Visst röstläge. (3) 
31. Nära midsommar. (5) 
32. Förnamn, buret aven svensk 

utrikesminister. (5) 
33. O, där Victor Emanuel var 

kung till 1861. (9) 

Lodräta ord: 

l. Aldre benämning på fuska-
re i ett yrke. (6) 

2. Borr. (6) 
3. Syfte. (6) 
4. Del av personkort. (6) 
5. Mellan Petrus och Aron. U) 
6. Kryddväxt. (4) 
7. By vid Nilen med världs

bekanta tempelruiner. (6) 
12. Naasons svåger och Elea-

sars far enligt Exodus. (4) 
14. Bör ej tålas i bostad. (4) 
15. Högtidstal. (4) 
18. Parasitägg. (4) 
19. Förfäder. (4) 
20. Liv och själ. (4) 
21. Kärl med lock och hand-

tag. (6) 
22. Alskas av skolbarn. (6) 
23. Sjukdomsbehandling. (6) 
24. Friherres egendom. (6) 
25 . Valdjur. (6) 
28. Gotik t. ex. (4) 
29. Känd av plåtslagare och 

SIl ickare m. fl. (4) 

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

Lösningarna, som adresseras " Kumla Julblads kors
ord", fack 95, Kumla, skola vara inkomna senast den 
15 jan. 1952. Pristagarnas namn meddelas genom anslag 
i Dohlwitz bokhandel samt i nästa års Julblad. 

I n n e h å II s f ö r t e ck n i n g : 

Julbudskapets innersta hemlighet: fri d! Av Bertil Erics-
son 

N är Kumla kyrka sk ulle byggas. Av H enning Julin 

Lek med en p yramid. Av Nils Lindg ren ........ ... . 

Maria Adlers. Av Henning Julin .... .... . . . ... . . 

Karin Lundq vis t, f. Falk. Av Martin Lll ndqvist ... . 

Maria Olsson i Sånnersta. Av Nils Hela nder ..... . 

Johan Johansson i Skyberga. Av Henning Julin 

Om drottn ing Kristinas resa genom Kumla m. m. . . . . 

Från gamla albumblad .... ... . .. . ... .... . .. ...... . 

Ett välkänt Kumlaori ginal ur ti den. A v Henning J ulin 

Barndomsminnen från Vesta skob . Av Maria Nylin 

Anna H elga de la Brache. A v Ellen H agen . ...... . 

ågra minnen från sång- och musiklivet i Kumla vid 
seklets början. Av Nils H elander ..... .... . . . 

Syföreningen Näckrosen . A v Annie Ohlin ......... . 

Gårdar och byar i Kumla X . Av Kjell Nordqvist .. 

Minnen från Klarälvsdalen. Av H ugo Ericsson . . . . 

Gästgivaregården i Blacksta. Av Ivar Björklund . . . . 

Nöjen och förströelser i Kumla, då seklet var ungt. 
Av O. L. Gillberg ..... . ...... .. . . . .... . . . 

Kumlaidrotten 1951. Av Algot Dohlwitz ..... ... . . 

Kum la Julblads korsord .. ... .. . . ...... .... . .. . . . . 

Si.:!. 

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

Lösning av julbladets korsord 1950 

PRIST AGARE : 
1. Fröken Ingrid Körling, Upplandsg. 13 B, Stockholm 
2. Fröken Gunhild Hallgren, Upplandsg. 13 B, Stockholm 
3. Fröken Anna Ljungwall, Nygatan 76, Orebro 

JULKLAPPEN till HOnOlD ska' Val"a fl"ån 
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Vi ha massor av praktiska och nyttiga klappar, som med 

självskrivenhet hör hemma pd v arje herres önskelista 

MOBERGS HERREKIPERING 



Skoindustrien har gamla 
yrkestraditioner i K/tmla 

"cp atrull" 
- idealkängan för arbete och sport 

"cp atrulf' med foträt passforn1 
är resultatet av många års forskningar 

ifråga om den för foten mest 

idealiska passformen 

AB. K U JILA SKOFABRIK 
K U ~ILA 

KOMLA 

FOR d l STaKET 
BAKET 

U - BORDET från 

Speceriaffären 
T el. 70373 

Beställ dulcl.rickat
i god tid! 

T ELEFON 70167 

Vårt jul dricka är berömt som mycket närande 
och hållbart 

KUllILA BRYGGERI 

'5t..umla-~all~ber9~orten~ 
LASTBILCENTRAL 

utfö r på beställning alla slags transporter 
på längre och kortare sträckor 
Bilar från 1,5 till 10 ton 
Försäljer från eget grustag 
Sand, Grus och Singel 

HU VUDKONTOR: Sveavägen 11 - K ltmla 
T elefoner: 70738 och 70739 
Avdelningskontor i Hallsberg: Östra Storgatan. T elefon 700 
Grustaget i K umla: Dalagatan. T etefon 70503 
Gmstaget i Moslls: T elefon 75027 

Yör edra tran"porter ~ 

anlita LASTBIL CENTRALEN 

CBlommor för ~ulbordet 
köpas fördelaktig t i 

~erbert CPetter660f16 
Blomsterhandel - H andelsträdgård 
T elefon 70144 - T rädgården 70138 

E. JIELINS 

Ombesörjer allt för såväl jordbegravning som 

eldbegängelse. Begravningsbil tillhandahålles 

T elefon 700 61 

C~"-RL ARBINS 

Rali:- .. ~ FriseI'salong 

REKOMMENDE R ASl 

ÅKERI 
Innehavare: Henry och Harald Karlsson 

Re k ommen de ras! Utför alla s la. gs körnlngar 

T elefoner 7065 8 och 70659 



• • c. G. STROMS AB. 
ETABLERAD 1888 K U MLA TEL. VAXEL 70920 

TILLVERKAR liV ALI'l'ETSSKODON 

BYGG MED 

VARUMARKE 

Und vik 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 upply sningar, 

även då det gäller finansiering och lånefrågor 

YXHULTS STENHUGGERI AB. 
HÄLLABROTTET 

TELEFON 720 70 

PRIS KR 1: 50 K tJ .\ILA TRYC K ER I 195 1 
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