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K UMLA JULBLAD 
24:de årg. Utgivare: Nils Helander 1 953 

A"nglahålsning 
Julbetraktelse för Kumla Julblad 

av pastor Erik Mårdstam, Kumla 

Med jublande sånger av himmelska härskaror in
trädde evangeliet på den jordiska skådebanan. "Ara vare 
Gud i höjden och frid på jorden bland människor till 
vilka han har behag." Så ljöd i nattliga timmar på Betle
hem - Efratas ängder. Varför denna sång och denna 
hyllning vid denna tidpunkt? Och samma budbärare gav 
svaret : "1 dag har en frälsare blivit född åt Eder", 

Orden sammanflätar denna dag med det förgångna. 
Vill man, kan man se gångna sekler stå tillbedjande vid 
krubban i Betlehem. Ja, ur s-jälva evigheten fläktar Guds 
hemliga rådsluts vindar och sätter profetians eolsharpa 
i rörelse till en skön musik. Luthers psalm brusar här : 
"Till ende sonen. sade han: Jag måste mig förbarma. 
Gå ned uti det syndaiand och lös de fångar arma." 
"Dina tiders trofasthet är en skatt av salighet", vittnar 
profeten Jesaja. Och dessa trofasthetens skatter bäres 
fram på krubbans dag. 

Gamla profeters och siares halvt förgätna uttalanden 
flamma plötsligt upp. Gud hade talat genom dem "många 
gånger och på många sätt". Men vem trodde vad som 
predikades? Det verkade så osannolikt alltsammans. Hur 
skulle en "modern" människa, ett tusen år före Kristus, 
kunna tro på vad några mystiker sade. Man hade ju 
världens sju underverk inpå sig. Så stiger plötsligt en 
himmelsk budbärare fram ur skyn och förkunnar : "1 
dag är en frälsare född .. . I dag är det skett. Väntad 
eller inte, trodd eller förnekad, men nu är han här. Ang
larna lovsjunga, seklerna tillbedja, löftesmusiken spelar 
upp till hans ära, som vilar i krubban. Dagen hade grytt. 
Rättfärdighetens sol hade gått upp med läkedom under 
sina vingar. Gud hade lovat, Gud hade icke glömt, Gud 
är trofast! . 

Bebådelsens ängel kallade honom för "konung över 
Jacobs hus till evig tid" . Maria och Josef kallade honom 
Jesus. Det hade många tusen före honom kallats. Jesus 
- Gud frälsar! Mödrar hade satt sitt hopp till sina 
söner, att de skulle f rälsa Israel från förtryckets bojor. 
Men de hade lika ofta blivit missräknade. Ordet "frälsa
re" behöver inte alls vara religiöst. Det betyder helt 
enkelt räddare. 

Ordet "frälsare" i ängelns mun är ett uttryck för alla 
människors innersta behov, antingen man vet det eller 
icke. Ambulansen far icke omkring för sin egen skull, 
utan för att hjälpa sjuka och rädda liv. Guds anordning 
i världen genom Kristus är en räddningsaktion, en fräls
ningsanordning. Därför sände han Kristus, "icke för att 
döma världen utan för att frälsa världen". Guds gåva 
svarar mot våra behov. Vår fattigdom och hjälplöshet 
finner sitt svar i Hans rikedom och kraft. Gud gav 
oss icke ett filosofiskt system eller nya lagar. Han gav 
oss en vän, en hjälpare i livets svårigheter, en lots över 
dödens mörka vatten, en frälsare från alla synder och en 
förlossare från bojorna. "En frälsare är född . . . 

Detta gäller hela världen. Gud sluter kollektivavtal 
med mänskligheten. Men den enskilde har ingen nytta 
av det, om han inte personligen godkänner det, går in 
under detsamma. Därför är ängelns ord ett mycket per
sonligt budskap. "En frälsare är född åt Eder." 

Det ljuder i evangelium en personligt vädjande ton, 
som är rörande och innerlig. "Om du trodde skulle du få 
se Guds härlighet." "Om någon upplåter dörren, skall 
jag gå in till honom." Att öppna dörren är vårt ja till 
Guds fö rsynta fråga: får jag gästa ditt hus? 

Käre julfirare! Med julhögtiden förena vi doften av 
julgran, ljus och lack, besök av släkt och vänner, stäm-

. ningsmättad julotta i gnis trande midvintermorgon, tra
dition och bestämda former. Men mer än allt är san
nings- och trygghetskänslan i erfarenheten av att "1 dag 
är en frälsa re född åt Eder" - åt mig och dig. 

" O, dl! saliga, o, du heliga, 

jordens fröjdfulla högtidsdag. 

Ara ske Herran, nära och fjärran. 

Anglar förklInna Glids välbehag." 

* **** 
* * 



KYRKAN, SEDD FRÄN ORDVAST 1 BORJAN PÄ DETTA SEKEL 

HU"R KUMLA KYRKA BYGGDES 
I 

ETT BIDRAG TILL KYRKANS BYGGNADSHISTORIA 

A V HENNING JULI , STOCKHOLM 

I fjolårets julblad redogjordes för sockenbornas lag
stadgade skyldighet att göra kyrkodagsverken och läm
nades meddelanden om den gamla kyrkans rivning, om 
grundläggningen för den nya samt om nedläggningen av 
grundstenen den 6 oktober 1829. 

Om kyrkans byggmästare. 
Till den anställde byggmästarens, J. P . Pohl (Påhl), 

åligganden hörde förutom att fördela och leda kyrko
dagsverkarnas arbeten, att i tid anskaffa redskap och 
materialier samt att på byggnadsdirektionens vägnar 
underhandla med leverantörer och entreprenörer och att 
bedöma dessas prestationer. Av direktionens protokoll 
synes det emellertid, som skulle åt Pohls omsorg ha an
förtrotts även en så betydelsefull uppgift som att utföra 
erforderliga arbetsritningar. 

Tidigare har i denna artikelserie meddelats, att den av 
K. Maj:t fastställda ritningen till kyrkan på tjänstens 
vägnar upprättats av arkitekten i K. Overintendentsäm
betet Per Axel Nyström, men att, märkligt nog, denne 
sedan icke haft någon direkt befattning med kyrkbygget. 
Tillvägagångssättet synes - åtminstone under de tre 
första byggnadsåren - ha varit, att "directeur Pohl", som 
han kallas i protokollen, under vintermånaderna, då 
byggnadsarbetet låg nere, upprättade behövliga arbets
och detaljritningar med tillhörande beskrivningar och 
sedan vid besök i Stockholm underställde dessa arkitekten 
Nyströms prövning. 

Frågar man nu, i vilken grad Pohl kan ha varit vuxen 
en så krävande uppgift, får man ett både tillfredsstäl-

c!Jl1atfrågan till jul 

lande och intressant svar i det Minne av Johan Peter 
Pohl, Sluss- och kyrkobyggmästare, som dåvarande 
kyrkoherden i Kumla och Hallsberg, förre professorn i 
matematik vid Lunds universitet Carl Eric Kjellin, efter 
Pohls död gav ut på Hiertas förlag i Stockholm 1833. 

Som motto för den Pohls vänner tillägnade minnes
skriften hade Kjellin valt en rad av den engelske skalden 
Pope: 

The w orlds good word is better than a song, 
eller i fri svensk tolkning : "Bra gjort, min vän, är den 
bästa lovsången". 

Om Pohl skall här, väsentligen med ledning av minnes
skriften, i sammandrag meddelas följande: 

Han föddes i Stockholm år 1765. Fadern, som var 
kontrollör vid Myntverket och tillhörde en ansedd, från 
England inflyttad guldsmedssläkt, dog redan under sena
re delen av 1760-talet. Genom moderns försorg tog då 
en tyskfödd, bemärkt murmästare, Elias Kessler i Stock
holm, hand om den faderlöse gossens uppfostran och 
utbildning. Redan som 13-årig inskrevs han i Målare
och Bildhuggareakademiens ritskola, och så snart hans 
ålder och krafter det medgåvo, satte Kessler honom i 
murarelära. Omsider bliven verkgesäll, fick han förtro
endet att på Kesslers kontor stå för räkenskaperna. 

I Nord. Museets årsbok 1934 har doktor Gösta Selling 
i en uppsats med rubriken En murmästare som herrgårds
arkitekt fäst uppmärksamheten vid, att den nämnde 
Kessler, som åtnjöt anseende, var icke blott byggnads
ledare utan även arkitekt för herrgårdsbyggnaderna vid 
två stora bruksanläggningar, Osterby och Harg i Upp-

ordnar sig både BILLIGT och BRA om inköpen göras hos 

Lithells KUMLA HALLSBERG 
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land. Aven i Stockholm uppfördes hus efter hans rit
ningar. Den unge Pohl hade alltså förmånen att tidigt 
komma under en insiktsfull och betrodd mästares led
ning. Ambitiös och flitig som han var, bemödade han 
sig också om att tillägna sig kunskap även om "det finare 
i yrket, såsom ritning, byggnadskonstens teoretiska grun
der, räknekonst samt proportions- och perspektivlära 
rn. m." Hans fackliga utbildning blev följaktligen rätt 
allsidig. 

Redan vid unga år anställdes Pohl som fortifikations
murrnästare i Karlskrona. Sedan han där prövats och 
vunnit erfarenhet vid uppförandet av flera större bygg
nader för K. Maj :ts och kronans räkning, hedrades han 
- efter vad Kjellin meddelar - med förtroendet att 
efter ritningar av professor Tempelman i Stockholm 
få återuppföra den vid Karlskronas brand 1790 svårt 
härjade Trefaldighetskyrkan, av vilken endast yttermu
rarna återstodo. 

Man har skäl förmoda, att Pohls befattning med detta 
kyrkobygge hade sammanhang därmed, att K. Maj:t 
efter ansökan medgivit, att utav det arbetsmanskap, som 
på våren 1793 kommenderats till arbete på örlogsvar
vets nya dockbyggnad, 30 a 50 man skulle mot vanlig 
avlöning få biträda på kyrkobygget, liksom ock att dock
byggnadens direktion och betjäning skulle få hava tillsyn 
över kyrkobyggnaden. 

"År 1799 kom Pohl", skriver Kjellin, "till Trollhätte 
slussverk, där han fick befattning med byggnader av 
alla slag, rekommenderad aven man, vars blotta namn 
säger vida mer än alla dess efteråt erhållna titlar, och 
vilken säkert icke utan åt den äkta förtjänsten lämnade 
sitt föremäle, av - med ett ord - greve von Platen" . 
Denne, som var ledamot av Trollhättekanal-direktionen, 
hade, - medan han som sjöofficer var chef för örlogs
varvets i Karlskrona ekipagedepartement, under åren 
1794-98 lärt sig uppskatta den ett år äldre Pohl. 

När efter en omfattande brand i Göteborg år 1802 
byggnadsverksamheten blev livlig, förlade Pohl för några 
år sin verksamhet dit. Bland dem, som då voro ange
lägna att för realiserandet av sina byggnadsplaner till
godogöra sig Pohls skicklighet, var just direktören för 
Trollhätte kanal- och slussverks bolag, kommerserådet 
m. m. Anders Andersson. 

Uppförandet av Uddevalla kyrka efter ritningar av 
arkitekten Gustaf af Sillen och byggandet aven bro i 
Lidköping hörde också till Pohls större arbetsuppgifter 
under 1800-talets första decennium. Enligt vad Kjellin 
uppger, skulle Pohl under slutet av sin Göteborgstid 
t. o. m. ha nämnts bland möjliga kandidater till stads
arkitektbefattningen där. 

När von Platen år 1810 började arbetet med Göta 
kanal, var det blott i överensstämmelse med sin egen, 
tidigare tillämpade maxim, att för ett arbetes ledning 
obetingat välja endast passande och skickliga personer 
i varje befattning, som han ånyo försäkrade sig om Pohls 
värderade arbetskraft. Dennes engagemang vid kanal
bygget blev också långvarigt, nio år. Därefter följde för 
honom en lika lång anställning vid Hjälmare kanal- och 
slussverk. Under denna tid var Pohl med familj bosatt 

i Säterbo socken i Arbogatrakten. Han hade i 25-års
åldern gift sig med Lovisa Johanna Körner, av allt att 
döma sondotter till den framstående, tyskfödde mur
mästareåldermannen i Stockholm, j. C. Körner, i vars 
hus Pohls fosterfar, den förut nämnde Kessler, bodde. 
l Pohls äktenskap föddes fyra barn. 

Det var från Säterbo som byggmästaren Pohl år 1828 
genom förmedling av greve Lewenhaupt kom till Kumla. 
Att han denna församling till ovärderligt gagn var väl 
rustad för den uppgift, som väntade honom, torde ha 

_ framgått av det sagda. Hos Pohl synes också på ett 
lyckligt sätt konstruktiv begåvning ha varit förenad med 
förmåga att rätt uppfatta och realisera arkitektoniska 
intentioner. Enligt Kjellin var han därtill en redbar, 
flärdfri och anspråkslös man, mera tillfreds med att 
obemärkt gagna än böjd att göra sig gällande och ställa 
egen förtjänst i dagen. 

Man har skäl antaga, att Kumla kyrkas arkitekt, Ny
ström, hos sina här tidigare nämnda kolleger i Stock
holm, professor Tempelman och arkitekt af Sillen, gjorde 
sig underrättad om Pohls kvalifikationer, innan han 
medgav samarbete i fråga om arbetsritningarna. 

Om anskaffning av materiel, om anställning av 
hantverkare och om deras löner m. m. 

En fortlöpande, detaljerad redogörelse för kyrkobyg
gets hela förlopp är självfallet i denna tidskrift varken 
möjlig eller önskvärd. Med ledning av traditioner och 
bevarade akter avses emellertid att efter hand lämna 
spridda meddelanden om sådant, som nu undandrar sig 
en flyktig betraktares blickar eller som kan tjäna till 
belysning aven äldre tids byggnadssätt och kostnadsför
hållanden. Avsikten är vidare att av hänsyn till even
tuella ättlingar efter dem, som genom arbetsinsatser på 
olika områden eller genom gåvor främjade kyrkobygget, 
återge en del i protokoll, räkenskapsböcker, kontrakt 
och verifikationer mötande personnamn. Redan i detta 
sammanhang måste dock meddelas, att samlingen av 
akter, rörande kyrkobygget, företer betydande luckor. 

Den 30 januari 1829 beslöt byggnadsdirektionen att 
för sådana hemmans räkning, vilka saknade skog, fram
ställning skulle göras till landshövdingeämbetet i örebro 
om utsyning på Kumla härads allmänning av efter hem
mantal beräknad kvantitet virke för kyrkbygget. 

Den 26 mars 1829 uppdrog direktionen åt byggmäs
taren Pohl att göra modeller till sådana yttre arkitek
turdetaljer, som av hållbarhetsskäl borde göras av "tack
järn". Dessa delar voro huvudsakligen profilerade baser 
och kapitäl för fasadernas stenpilastrar och för de två 
fristående kolonnerna på kyrkans västra gavel. Järn
partiet beställdes sedan vid Krokfors masugn och gjuteri 
i Kopparberg, där Pohl också gjorde ett kontrollbesök. 

Av protokollet den 16 februari 1830 får man veta, 
dels att direktionen beräknat, att 50 hästar komme att 
erfordras för gjutgodsets hemforsling, dels att ledamoten 
av byggnads- och magasinsdirektionen greve Lewenhaupt 
till brukspatronen Cederborgh på Stjernfors bruk kyrko
byggnadskassan till gagn bortackorderat 100 tunnor råg 
ur sockenmagasinet till ett pris av 143/ 4 rdr rgds pr tunna. 

ÖKA TRIVSELN 

l Edert hem till Jul! 

Komplettera Edert möblemang. Vårt 
rikhaltiga lager ger Er många lämp
liga julklappstips 

MÖBLER .. KUMLA 

Telefon 701 49 
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Då Stjernfors låge endast 112 mil från Krokfors, beslöts 
av ekonomiska skäl, att vid leveransen av rågen gjut
godset skulle tagas som bakfora. 

Genom lottning skulle bestämmas, vilka hemman, som 
skulle släppa till dragare. Fyra tunnor råg beräknades 
på paret, och två hemman skulle svara för en häst. De 
hemmansägare, som v id lottningen befriats från den 
långa färden, skulle härför var och en gottgöra kyrko
kassan med 2 riksd. och 21 skill. banko, beräknat efter 
helt hemman. 

Då emellertid vid en påföljande sockenstämma stridiga . 
åsikter yppades i ersättningsfrågan, gavs i stället för 
lottning t illfälle till anteckning om frivilligt deltagande 
i färden, varefter vid ny stämma d. 28 februa ri 1830 
ett av kronolänsman Adlers uppgjort förslag till för 
delning av hästarna och ersättningens ordnande föredrogs 
och godkändes. Adlers synes ha varit den, som skulle 
ordna allt. 

Det måste ha varit en rätt imponerande 50 hästars 
ka ravan, som i morgongryningen en marsdag för 123 år 
sedan utanför sockenmagasinet i Kumla startade sin 9 
mil långa färd norrut med Stjernfors bruk och Krokfors 
masugn i norra Västmanland som mål. 

För att säga ännu ett ord om gjutgodset i kyrkans 
fasader, kan nämnas, att f. n. en och annan liten rost
fläck på de oljemålade pilasterbaserna och på kapitälen 
(högt upp) skvallrar om var "tackjärnet" från Krokfors 
ä r att finna. 

Den 25 maj 1829 enades di rektionsledamöterna om att 
med Nils Jacobsson i Elgholmen träffa avtal om bryt
ning av sandsten för kyrkans sockel. Dagpenningen skulle 
utgöra 1 rdr 8 skill. bko. Under tiden skulle Jacobsson 
vara befriad från egna kyrkodagsverken mot villkor 
"att han med flit och drift bedriver stenbrytningsarbetet 
såsom dess först yr och medarbetare". 

Brytningen skedde huvudsakligen i ett kronolänsman
nen Adlers tillhörigt, nu nästan igenvuxet brott på Örsta 
gärde, något hundratal meter norr om Gottfrid Erikssons 
gård. En del sten hämtades vid Kolsberg, eller som plat
sen även kallats Örs ta kulle, där sandstenslagret går i 
dagen. Enligt uppgift av den Kumla-kunnige Lars .. Emil 
Larsson i Orsta skulle också någon del ha tagits i Ors ta
skogen vid den s. k. Björnarösen, där man ännu kan träf
fa på fyrkantiga sandstensstycken. 
. Den sandsten, som utgör berggrunden i större delen av 

Kumla socken, är gulvit till färgen. En färsk, gult ran
dad brottyta är f. n. synlig i kyrksockelns sydöstra hörn, 
där. ett block skadats. 

Den 25 maj 1829 utbjöds på auktion till den minst 
bjudande huggningen av sträck- och betäckningssten för 
kyrkans sockel. Huggningen skulle ske enligt byggmästare 
Pohls ritning och beskrivning. Stenhuggarna skulle hålla 
sig med verktyg, men "vinklar" skulle församlingen be
stå. 113 av betalningen skulle utgå vid arbetets början, 
1/ 3 då hälften vore hugget och resten, då arbetet vore 
färdigt. 

Då arbetet var så omfattande och färdigställningster
minen så kort, att ingen stenhuggare ensam kunde åtaga 
sig hela utbudet, hade de fyra spekulanterna, Jan Jans
son i Södra Yxhult, Peter Gillström från Kräcklinge, 

Olof Andersson Nyman från Hjortsberga ägor och Jonas 
Stenius från Stene ägor, enats om att icke underbjuda 
varandra. Partiet fördelades p å de fyra allt efter deras 
resurser. Den största delen åtog sig Jansson och den 
minsta Stenius. Som exempel på tidens huggningskostnad 
kan nämnas, att för sträcksten - dvs. den stående soc
keln - 1 1/ 4 aln hög, 8 a 10 tum tjock, med välhuggen 
utstående sida, fog och övra kanten - begärde samtliga 
1 rdr och 20 skill. pr löpande aln. Av räkenskaperna 
framgår, att för en stenhuggareklubba debiterades sten
huggarna med 16 skill. bko och för en "bredhacka" 3 2 
skill. bko. 

Den 2 augusti 1829 inkallades byggnadsdirektionen 
efter slu tad gudstjänst medelst pålysning i sockenstugan 
och överenskom med stenhuggaren Pehr H enric Lun
dahl från Säterbo församling om huggning av "de fyra 
granit-cuber, som skulle tjäna som fotställning för de 
blivande grova colonnerna vid kyrktornet", mot i ett för 
allt R 133.16 bko eller 200 rdr rgds, - skjutsen fram 
och å ter inberäknad. Passande stenämnen hade hämtats 
vid Vissberga i Kumla församling. 

Att Nils Jacobsson och hans medhjälpare icke \"<trit 
v uxn a sandstensbrytningen i Orsta, framgår av direk
tionens protokoll den 6 sept. 1829, där det i § 2 heter: 
"Herr kommissarie Adlers hade begärt detta sammankal
lande i anseende till rådgörande av direktionen med bygg
mästaren, directeur Pohl, rörande den f ramförda sand
stenen, vilken till betydande mängd blivit kasserad och 
använd i grundläggningen för blivande pelare, huruvida 
mera sandsten behövde brytas. Directeuren visade, att en 
stor mängd av denna sten vore i anseende till skölar och 
remnor alldeles otjänlig till huggning, då, om huggning 
därav företoges, det skulle vara bortkastade penningar; 
beklagande att den till stenbrytningen nyttjade Nils Ja
cobsson så illa svarat emot honom visade förtroende, att 
han genom skjutning betydligt skadat och skämt bort 
brottet; och finge med sten vara så länge, om allenast 
stenhuggarna vore flitiga re; skolande directeuren om 8 
dagar tillkännagiva huru mycket sandsten av var sort,. 
som fordrades". 

Den 4 oktober 1829 beslöts att stenhuggaren Lundahl 
skulle vidtalas att bry ta och utkila den ännu behövliga 
sandstenen med biträde av socken dagsverkare. 

Paragraf 5 i protokollet från sammanträdet nämnda 
dag lyder: . 

"Beslöts i anseende till de korta dagarna, att ahon
vardsvila skulle upphöra och skulle någon av direktion 
vara närvarande nästa fredagsafton vid likviden för att 
ge order om någon nedsättning av dagpenningen." 

Ledamöter i kyrkobyggnads- och magasinsdirektionen 
voro fr. o. m. maj 1829 följande: 

Prosten C. E. Kjellin, ordf.; löjtnanten greve A . Le-wen
haHpt; kronolänsmannen Conrad Adlers; kyrkovärdarna 
Olof Olsson i Kumla by och Lars Ersson i Fylsta; inspek
toren A. Sundström i Blacksta; häradsdomaren Lars En
son i V. Åby; nämndemännen Olof Jönsson i Hagaby 
och Pehr Svensson i Järsjö samt hemmansägarna Jonas 
Jönsson i Västerhult och Lars Larsson söder i Ekeby. 

Fortsättning pJ skildringen av k)lrkobygget avses följa. 

Förlovnings- och vigselringar 
JULKLAPPAR i Guld, Silver och N ysilve r, rikt urval. Matsilver i flertal modeller 

Väggur, Fickur och Armbandsur. Gamla smycken och ringar omarbetas. 

AB. Elias Englunds Guldsmedsaffär 
K U M L A - Tel. 70301 
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Detalj Ity G. T horings karta över KII/nla by 1699. 
(Lantmäteristyrelsens arkiv, Stockholm.) 

BARNBRANNESTENARN A 
r::Av förste bibliotekarien, fil. dr Jonas L:son Samzelius, Uppsala 

F inns det ett hemskare namn än Barnbrännesten? 
Sensationen blir ännu större för en kumlabo när han får 
höra att i hela vårt land är tillsvidare bara två stenar 
med det namnet kända och att de voro belägna just i 
kumlabygden på bara en halv milS avstånd från var
andra. 

Men var finns då dessa stenar frågar säkert 90 'procent 
av kumlaborna? Och varför känner vi inte till dem? Den 
ena, som numera ofta tycks kallas Barnbrännaresten - en 
från språklig synpunkt lättförklarlig förändring - lig
ger på den plats mitt i Kilarnossen, där Kumla, Bardemo 
och Kräklinge socknar mötas. Mossen har nog sitt namn 
efter de bykilar som här stötte ihop. Bär mötas ju icke 
mindre än sju byar: Skoftesta, Torp, Vreta, Skyberga, 
]ulsta, Stene och Långgälla. Den sista byn är antagligen 
den yngsta av dem; namnet betyder långängen, ett namn 
som f. ö. även finns i Balsberg. Ibland möter på kartor
na beteckningen Thilsmossen i st. för Kilarnossen. Det 
måste väl vara fråga om ett misstag. Man stöter ibland 
i örebrotidningarna på en notis om denna sten med olika 
funderingar om barnbrännande. Den andra stenen torde 
man ytterst sällan höra talas om. Numera så mycket 
mindre som den sprängdes 1942. Den låg nära nog mitt 
i Kumla stad. Förr i tiden var här mossmark; i slutet 
av medeltiden kallades mellersta Kumla från Ekeby
mossen -till Ralakärret helt enkelt för kärret. Och där 
ute i mötet mellan Kumla, Södra Mos och Fylsta byar 
låg Barnbrännesten. När stenen sprängdes 1942 låg den 
i en återvändsgränd i väster av Norrmalmsgatan. Vid 
gatans framdragande i väster till Mossbanegatan var 
det som den togs bort. Och varför känner man då icke 
i allmänhet till de båda stenarna och deras namn? Främ
sta orsaken är skiftena av byarna för 100 till 150 år till
baka. Sedan gårdar och ägor flyttats som om bomber 

Välkomna och köp BLOMMOR 

kreverat i de gamla byarna, tappade människorna snart 
alla namn och traditioner utom de allra vanligaste. Och 
när ett industrisamhälle och en stad så uppstår i den 
gamla utmarken drar det också till sig en · mängd ut
socknes som icke känna till förhållandena och bli illa 
underrättade av de numera okunniga sockenborna. Den 
nya tiden har krävt en mycket stor tribut av gamla 
minnen just på sådana orter. 

Innan vi söka förklara namnets innebörd måste vi 
taga närmare reda på stenarnas läge och funktion. De 
äldsta beläggen finns i några av den utomordentlige 
1600-talskartografen Gabriel Thorings kartor. För den 
i Kilarnossen belägna stenen hänvisas till t. ex. Geogra
fisk avritning över Edsbf.'!rgs, Viby och Bardemo härader 
1674. (Se fig.) Gränsen f ramgår tydligt. Förr betecknades 
en gräns ibland med ordet skäl. Vi finna också vid lands
vägen mellan Kumla och Barderno' en Schiälsten och 
norröver på den lilla vägen mellan Kräklinge och Kumla 
en Schiälsbro. Torpnamnet Borraretorpet erinrar om den 
tidens bössmide - i Vallersta fanns det fullt med ge
värssmeder. Bär ute mitt i mossen låg ett väldigt flytt
block som kallades Barnbrännesten. För den i Kumla 
stad belägna stenen hänvisas till Thorings karta över 
Kumla by av år 1699. Mitt ute i momarken påträffa vi 
den: En stor jordfast sten, 3-kantig och kallas Barne
brännsten. (Se fig.) I , båda fallen är det alltså fråga om 
stora, jordfasta flyttblock belägna mitt ute i utmarken 
mellan ett antal byar och sålunda synnerligen lämpliga 
för byborna i gamla tider att peka ut som gränsmärken 
mellan byarna och f. ö. omgivna av mark som då icke 
hade något värde. (Se fi~ . ) 

Innan vi gå vidare maste vi fråga om namnet är gam
malt? Vad bebyggelsenamnen beträffar ha vi fått en allt
mer säker, relativ kronologi. Beträffande naturnamnen 

till julbordet! 
FYLST A HANDELSTRÄDGÅRD 
ERN ST ERICSSON 
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är det sämre ställt. Men om namnen, som i detta fall, 
äro belagda i äldre skriftligt material från en tid, då 
traditionen var stark, och de icke till sitt innehåll äro av 
amtida läggning kunna de vara mycket gamla. I fråga 

om t. ex. Lekebacken och Lundsbacken i Hjortsberga 
måste antagas att namnen äro från förkristen tid och 
detsamma gäller säkerligen även Barnbrännestenarna. 
Hur långt tillbaka man vågar gå är svårare att säga. 
Enligt Oskar Lundbergs undersökning höra namnen Mos 
(en!. Sahlgren Mose-<es - Mosjöås - Mosås), Kumla 
och Stene till det äldsta skiktet av socknens byar. Stene 
måste vidare bära namn efter en sten. Men någon sådan 
finns inte nu i Stene och har icke påträffats i äldre källor. 
Om nu det mellan de tre nyssnämnda byarna liggande 
Fylsta avsöndrats från Stene - det hörde på medeltiden 
liksom Stene till västra halvan av Kumla - skulle det 
innebära att Stene före avsöndringen sträckte sig helt 
mellan de båda Barnbrännestenarna. Ha de kanske rent 
av gett Stene dess namn? Det är bara en gissning. Och 
invändningar kunna strax göras. Efter denna lilla extra
tur med Stene återgå vi till ämnet och erinra om, vad 
vi tidigare sagt, att namnen på Barnbrännestenarna an
tagligen äro från förkristen tid. 

I fråga om ortnamnen och deras uttal är folktraditio 
nen ovanligt säker. I äldre tider s~rev då och då en 
präst eller en fogde några bynamn på sitt speciella vis 
och sedan skrevs de av i oändlighet ända till vår tid men 
menige mans uttal bibehöll de riktiga namnen. Exempel 
äro i Kumla och Hardemo Joglunda - Joggla, Kättske
de - Tjättsje. Det hemska Barnbrännesten har förvisso 
inte råkat ut för någon förvanskning. . 

När det gäller ortnamnens förklaring har folktraditio
nen däremot oftast mycket litet värde. Helt naturligt 
förresten - menige man saknade utom i speciella fall 
de språkliga, topografiska och historiska kunskaper, som 
behövdes för tolkningen av namnen. Att man i bokstav
lig mening brände barn vid våra stenar är den vanliga 
förklaringen . Finns det fog för denna? Vilket svar ge 
litterära källor och äldre källskrifter t. ex. domböckerna? 
Svaret måste bli att giltiga skäl saknas. Det finns vis
serligen tecken till att överbefolkning rått i vissa längst
rörflutna, förkristna tider och i det sammanhanget talas 
om ättestupor för gamla och utsättande av nyfödda 
men det är för osäkra uppgifter för att kunna användas 
som förklaring till namnen. Dessutom förklaras därmed 
icke brännandet. I 1600-talets domböcker är det icke så 
sällan fråga om barnamord genom fosterförd rivning, ut
läggande strax efter födelsen eller kvävning i sängen. 
Den tidens oerhört stränga straff utmättes ofta nog. Men 
något som häntyder på brännande av barn torde icke 
ofta förekomma. Det enda fall jag just nu erinrar mig 
är ett från Upiand. 

Det är tydligt att själva ordet bränna måste ställas 
under debatt. Ar kanske sammanhanget ett helt annat 
än det man varit inne på? 

Vi erinra oss att det är fråga om gränsstenar. Att det 
funnits särskilda sedvänjor knutna till gränserna för en 
gård, en by eller en större enhet är väl bekant bl. a. från 
de medeltida landskapslagarna. Tyvärr är Närkeslagen 
icke bevarad. Enligt västgöta- och värmlandslagarna 
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Detalj lir G. T horings karta öve r Edsbergs, Vib)' och Hardem o 
härader 1674. (Lantmäteristyrelsens arkiy, Stockholm.) 

skulle, när en gård såfdes, "omfärd" företagas runt går
den av säljaren och köparen och vissa andra vittnesgilla 
personer. "Umfärden" kallades f. ö. sedermera "lagfart". 
Grannarna ansvarade enligt lag för fastställande av 
gränserna sig emellan och deras vidmakthållande. Det 
finns visserligen även från vårt land några antydningar 
om att barn spelat en viss roll vid bygränserna, men jag 
måste för närvarande använda mig av annat europeiskt 
bevismaterial. Detta är emellertid mycket vidlyftigt och 
jag måste därför inskränka mig. 

En grundsats i gammal rätt, både grekisk, romersk och 
germansk var att ett vittne vid en rättshandling särskilt 
uppfordrades att se och höra. Det skedde både genom 
ord och handling, det sista vanligen genom att dra ve
derbörande l öronen eller liknande. En symbolisk erin
ran alltså om att man skulle vara uppmärksam. Det 
äldsta kända fallet där barn i detta sammanhang nämnas 
är i frankerstammen ripuariernas lag från omkring mit
ten av första årtusendet e. Kr. Vid försäljning och vi
sande av gränserna till en gård tillgick bl. a. en!. § 60 
på följande sätt : "Om någon förvärvat en villa eller 
vingård eller någon annan liten fastighet aven annan 
och icke kunnat erhålla skriftligt bevis härom, så må 
han gå till platsen med 6 vittnen om det är en medelstor 
sak, och med 3 om det är en liten och om det är en stor 
sak med 12 vittnen, med samma antal pojkar, och sedan 

har -i icke endast Edra pennmgar förräntade och förvarade i 
fullkomlig trygghet. Ni är även kund i en storbank med resurser 
att på effektivaste sätt fullgöra varje slags bankmässigt uppdrag 

även sådana som avse andra orter inom eller utom Sverige, kunna all tså bekvämt ordnas i ett och samma institut 
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Bambrännesten i Kilamossen. 
Buskaget omkring stenen behö"cr rcnsas bort. 

övertaga gården i deras närvaro och övertaga ägande
rätten och må han då ge örfilar åt var och en av pojkar
na och dra dem i öronen, på det att de sedermera må 
k unna prestera bevisning." örfilen gjorde alltså tjänst 
som minnesbeta. 

Låt oss välja ett senare belägg från ett helt annat håll, 
nämligen Shetlandsöarna ute i ordsjön. Som bekant 
hade nordmän under vikingatiden bosatt sig på öarna 
och de nuvarande öborna äro ättlingar till dem. Den 
<lanske forskaren Jakob Jakobsen, som ägnade sitt liv 
-åt utforskande av deras språk och topografi, berättar 
i en bok om ortnamn följande : "Det finns ett gammalt 
uttryck på Shetlandsöarna 'att rida hagridning' . I gamla 
"tider brukade bönder med närgränsande ägor rida till
sammans runt sina beteshagar för att inspektera grän
serna eller sätta upp nya gränsstenar för att fö rebygga 
framtida tvister. Varje år, då detta gjordes, togo de 
med sig en pojke, son till en bonde, som bodde på någon 
av gårdarne. Vid varje gränssten de kommo till fick 
pojken en örfil; detta, menade man, skulle komma ho
nom att minnas platsen för all framtid . För varje år, då 
<lessa hagritter företogos, blev en ny pojke vald att följa 
med bönderna och ta emot örfilarna. är pojkarna växte 
upp och blev män så skulle det alltid finnas några män 
på platsen, även om några hade dött, som vid en tvist 
skulle vara i stånd att gå ed på var den riktiga gränsen 
gick." Återigen tjänstgjorde alltså örfilen som minnes
beta. 

Vi skulle kunna fortsätta och gå igenom hundraden 
.av belägg fram till sista sekelskiftets Polen med uppgift 
.att barn fått minnesbetor vid gränsstenarna i form av 
örfilar, öron- och hårdragning, smäll i stjärten m. m. 
Understundom förekom även sång och dans under akten. 

Därmed äro vi framme vid slutet av vår undersök
ning. Den urgamla sedvänja vi mött på olika håll i 
Europa är så allmän att vi rimligen kunna vänta att den 
funnits även i vårt land. Erinra vi oss så, att ordet näs 
bränna både nu och förr betecknat juSt en minnesbeta 
kan det icke råda någon tvekan om att betydelsen av 
ordet bränna är densamma i Barnbrännesten som i näs
bränna, hur den språkliga utvecklingen än må ha varit. 
Barnminnesbetesten skulle helt enkelt vara en modern 
översättning av det forntida namnet. Stenarna med det 
hemska namnet gömma icke så förfärliga minnen som 
vi förut trott. De ha däremot lämnat ett värdefullt och 
unikt bidrag till kännedom om forntida liv i vår bygd 
och om en kärv, lantlig humor. 

Författaren har icke sett någon av de båda stenarna. 
Icke heller har han samlat sägner om dem. Om någon 
känner till sådana vore det tacknämligt om han satte sig 
i förbindelse med Kumla Julblads utgivare. Framlidne 
lantbrukare Erik Jonsson i Ekeby berättade en gång för 
boktryckare Helander att enligt sägen skulle en piga ha 
brännt ett barn vid stenen i Kumla, som därav fått nam
net. Vidare berättade han att när han och hans kamrater 
vandrade hem från skolan den mörkare tiden på året, 
ville de inte gärna passera stenen utan tog då en annan 
väg genom den dåvarande skogen. 

Stenarnas nutida öde är dystert. Den i Kilamossen 
lär vara skadad genom sprängning. Enligt uppgift skall 
godsägare Kindstrand på Skoftesta ha använt en del av 
stenen till en byggnad. Den vid Norrmalmsgatan hade av 
bilden att döma även varit föremål för någon spräng
ning innan den nådde sitt slutliga öde. När boktryckare 
Helander en dag för några år sedan tog med sin kamera 
för att fotografera den befanns den vara helt bort
sprängd . Den som särskilt sörjde över att så skett var 
stadsarkitekt Lindgren. Säkert är att knappast någon 
stad i vårt land har ett så märkligt fornminne som det 
Kumla stad då förlorade. Kanske tänkte stadsarkitekten 
också på Köpenhamn, där man prytt sin stad genom att 
föra in ett stort flyttblock. 

Bambrännesten vid Norrmalmsgatan i KHmla . 
Före sista springningen 1942. 

EDVIN JAN SSO N 
1?Jjrlednin g5fi~ma 
MarieIundsgatan 3 V ärme-, Vatten- och Avloppsledningar, 1f/C- och P"tmpanläggningar 

R eparationer av alla slags rörledningar utföres omsorgsfullt o. billigt 
Kontor och lager tel. 70 1 9C 
Verkstad : Lövstagatan 11 
Bostad tel. 71768 

KOSTNADSFöRSLAG PÅ BEGARAN 

7 



LUNDMARKSKA SKOLAN I HARDEMO 
r:Av TA GE TAPPER 

Ett av Närkes äldsta skolhus, byggt 1808 . 
Annu i bruk för skoländamål. 

Ett stycke söder om Hardemo kyrka står ett rött 
tvåvåningshus av trä - inte olikt en mangårdsbyggnad 
på en Närkesgård - och det är kanske inte så många 
om vet, att det egentligen är en ganska märklig bygg

nad. I varje fall visste inte kommunalfullmäktige i Har
demo detta, då man på ett sammanträde 1949 beslöt 
att riva byggnaden. Genom ett behjärtansvärt ingripande 
från landsantikvarie Bertil W al1d<~n, kom dock aldrig 
beslutet att verkställas. 

Byggnaden - som väl ansluter till den ålderdomliga 
miljön kring kyrkan - är nämligen en av Närkes allra 
äldsta skolhus, som fortfarande användes för skolända
mål. 

Egentligen är det märkligt att såväl Kumla som 
Hardemo hade skolor redan i början av 1800-talet, dvs. 
långt före folkskolestadgans tillkomst 1842. I Kumla 
var det kyrkoherden, sedermera biskopen Carl von Ro
senstein, som tog initiativet till skolan, medan det i Har
demo var en bygdens son, som genom en donation gav 
sin hemsocken en skola. 

Det var på en sockenstämma år 1806, som invånarna 
i Hardemo första gången officiellt fick reda på donatio
nen, då det meddelades att brukspatronen Anders Lund
mark skänkt 3 000 riksdaler av vilka 300 eller - om 
så erfordrades 400, 500 eller 600 riksdaler - skulle 
användas till att uppföra ett skolhus intill Hardemo 
kyrka, och resten skulle användas så att avkastningen 
gick till avlöning åt lärare och inköp av böcker till fat
tiga barn. Ingen adelsman fick befatta sig med donatio
nen - en tillsynes egendomlig klausul, som dock kan 
ha sin förklaring. 

Donator fordrade en motprestation av sockenborna, 
som skulle bestå timmer, kalk, sten och dagsverken till 

GaO ej omvagar 

byggnaden, och 0111 inte donationen användes på rätt 
sätt, skulle pengarna gå till Orebro hospital. 

Vem var nu denne Anders Lundmark, som på detta 
vackra sätt kom ihåg sin hemsocken . Ty han gav ytter
ligare ett par donationer, dels till socknens fattiga, dels 
till Mossby soldat eller dennes efterlevande. 

Ja, att få något grepp om denne man är inte lätt, 
och det har kostat många dagars möda i olika arkiv för 
att få fram även rätt knapphändiga uppgifter om ho
nom. Kyrkoböckerna i Uppsala landsarkiv säger emel
lertid att han var född i Mossby i Hardemo på soldat
torpet Grisbrunn den 8 mars 1724. Föräldrarna var 
soldaten Nils Andersson för Oja och Mossby rotar och 
hans hustru Ingeborg Eriksdotter. Torpet Grisbrunn är 
numera raserat, men minnesgoda ortsbor kan än idag 
peka ut platsen där torpbyggningen stod. 

Vid tretton års ålder "gick han hemifrån" och sedan 
synes hans hemsocken inte hört något från honom förrän 
med hans donation. Han avled i Stockholm den 1 maj 
1803 och hade då titeln brukspatron. Hans bouppteck
ning - som ännu finnes bevarad i Stockholms stads
arkiv - utvisar en behållning om cirka 35000 riksdaler, 
till största delen utlånade mot reverser till svenska adels
män. D å han inte vid sin död ägde något hus i Stockholm, 
är det sedan rätt svårt att återfinna honom i handling
arna, men ett träget letande i mantalslängder och krono
skattlängder ger till resultat, dels att han tidigare ägt 
hus, dels att han haft flera olika titlar. Något bruk har 
jag ännu - jag skriver ännu, då jag inte anser de intres
santa forskningarna avslutade för min del - kunnat 
finna att han ägt. Däremot har hans olika titlar gross
handlare och möbelhandlare tydligen skäl för sig. I läng
derna återfinnes hans drängar och bodbetjänter och man 
kan även lokalisera hans möbelaffär till Kolmätaregrän
den, närmare bestämt nr 3. Detta hus är numera rivet 
- hela gränden är utplånad - men Stockholms stads
mlseum har goda bilder av dessa byggnader, som fått 
lämna plats för nya Kanslihuset. 

I Stockholms stads Justitie Collegie och Förmyndare 
Cammares Protokoll kan man få ytterligare upplysning
ar genom att följa den arvsprocess, som följde efter 
Lundmarks död. Den var segsliten och drog ut över 
flera år - därav det långa dröjsmålet från Lundmarks 
död 1803 till 1806, då sockenstämman äntligen fick ta 
ställning till testamentet. I handlingarna kan man följa 
hur alla släktingarna ville påstå sig vara "närmast" släkt: 
och hur änkan Anna Olovsdotter i Skankerud styrkte sig 
ha bästa rätten till arvet. Där framgår också hur vittnen 
träffat Lundmark p å Hindersmässan och han där sagt 
sig vara bördig fran Hardemo. Det vilar nämligen en 
viss mystik över åren mellan det han "gick hemifrån" 
och då han dök upp som välbeställd möbelhandlare i 
Stockholm. En envis tradition i Hardemo socken - be-
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rättad från föräldrar till barn under en tid av mer än 
hundra år - vill nämligen göra gällande att Anders 
Lundmark en tid skulle ha varit betjänt hos den kände 
Axel von Fersen - Marie Antoinettes älskare och Gus
taf III:s gunstling - och att Fersen kommit över den 
franska drottningens smycken, då hon försökte rymma 
undan den franska revolutionen. En större del av denna 
sålunda uppkomna förmögenheten skulle alltså Lund
mark ha kommit över och sedan gjort räntabel. 

Hur mycket sanning, som ligger i en sådan berättelse, 
är givetvis oerhört svårt att säga. Synnerligen noggranna 
efterforskningar kanske skulle kunna ge något slags be
sked, men säkert är det inte. En dylik tradition är där
för inte mindre intressant. 

Alltnog, Hardemos sockenmän hade nu att ta ställning 
till den gåva som de fått. Varje hemman skulle under 
första vintern skaffa fram vardera två timmerstockar 
om 14 alnars längd och 8 tum i lilländan. Anders Si
monsson från Hidingsta skulle göra dörrar och fönster
forningar. Året efter utlovades tegel - en viss mängd 
från vart hemman - och strax efter pingst 1808 på
börjades murningen och dagsverkena skulle göras. 

I september 1808 hölls sluträkning med fonden och 
kostnaderna för huset godkändes. Till jämförelse för 
nutida millionbyggen fö r skolväsendet kan nämnas, att 
byggnaden kostade 132 riksdaler. Utom en skolsal inne
höll den en rymlig bostad för skolmästaren. Bostaden 
har byggts om några gånger sedan dess, men faktum 
kvarstår, att den har hyst läraren vid skolan i 141 år 
- från 1808 till våren 1949, då den nya kantorsbosta
den togs i bruk. Som skola användes den i varje fall till 
1858, då undervisningen flyttades över till det då nya 
ålderdomshemmet (numera affärsbyggnad på Stenevägen 
i Kumla) där det fanns en större sal på övre våningen. 
Salen användes sedan för småskolan till dess den nu
varande Kyrkskolan byggdes år 1903. På senare år har 
salen använts för slöjd. Under hela tiden - i 145 år 
alltså - har den använts för skoländamål. Mycket ta
lar för att den ännu en tid får fortsätta därmed. 

På majstämman 1807 beslöt man också begära att ett 
reglemente fastställdes för skolan. I detta reglemente 
intogs sedan en del bestämmelser som sedan felaktigt 
har förts tillbaka på donationsbrevet. Reglementet har 
också ändrats ett flertal gånger, men torde i många 
stycken - åtminstone formellt - fortfarande gälla. 

På stämman den 4 september 1808 valdes den första 
skoldirektionen med kyrkoherden Erik Zetterlund som 
ordförande. På samma stämma valdes "enhälligt Adjunk
tus Ministerie välärevördige Herr Johan Erik Hörsta
dius till Scholemästare; vilken det åligger att efter den 
av Kongl. Majestät fastställde Instruction församlingens 
barn undervisa. Lönen härvid blifver tillsvidare 133 rdr 
16 Sr banco. Det övriga af årliga räntan användes till 
böckers inköp och andra Schol Inrättningen rörande 
behov.", som protokollet ordagrant omtalar. 

Det vore frestande att stanna vid en del episoder från 
skolans tidigare år, men detta låter sig inte göra i en 
kort uppsats av detta slag och då landsantikvarie Wal-

Specialavdelning för grammofonskivor 
(med postorderförsäljning) 

"All världens präst". Hardemos första skolmästare J. E. Hörsradius 
i en skämtsam teckning på Biby säteri i Gillberga. 

den under kommande år lägger fram Hardemos historia 
för allmänheten, kan man kanske räkna med att där 
föreligger en utförligare historik. 

Om denne Hörstadius bör emellertid berättas en del. 
Han härstammade från Hörsta i Kumla socken - där
av namnet - men var själv född i Näiberg i Hardemo 
år 1782. Han blev student i Uppsala 1803 och präst
vigdes 1808, då han som nämnts blev skolmästare i Har
demo - hans första och enda prästerliga tjänst. Han 
hade tjänsten kvar till 1813 och 1822 tog han defini
tivt avsked av prästämbetet. 

Då han behövde dryga ut den magra förtjänsten som 
lärare, började han arrendera gårdar i Hardemo och 
Snavlunda. Senare arrenderade han även Hageberg i 
Viby, där det fanns brännvinsbränneri - på den tiden 
en vällovlig sysselsättning. Han började då köpa potatis 
"på rot" av bönderna i grannskapet och rörelsen utöka
des så att han så småningom blev en av Sveriges störste 
brännvinsbrännare. Han anlade brännerier på de flesta 
gårdar han köpte eller arrenderade och utvidgade stän
digt sin rörelse. År 1822 innehade han på arrende kungs
gårdarna Kungsör, Ribbingelund i Kjula, och Ridön. 
Han ägde då Tors bruk i Väster-Färnebo, Åvikens bruk 
i Ångermanland, Kumla i Härads socken, Fittja i Bot
kyrka, Osbyholm i Frötuna, Claestorp och Hässelby i 
Uppland för att nämna några av de större egendomarna, 
samt stadsfastigheter i Uppsala och Arboga. 

Hörstadius kallades i folkmun "All världens präst" 
och en lustig målning' på Biby säteri i Gillberga illustre
rar detta med Hörstadius svävande över en massa 
kyrkor. Av Karl XIV Johan fick han överdirektörs 
titel och Vasaorden. 

Han inköpte på exekutivauktion i Stockholms lands
kansli Tyresö slott på Södertörn och betalade kontant. 
I en hösäck hade han med sig 150000 rdr i sedlar, som 
han - alltid i slitna och lappade kläder - lade upp 
för den förvånade landssekreteraren. Som förvaltare på 

Allt inom branschen 

Reparationer, uthyrningar 

Undervisnings kur ser för ett flertal instrument 
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I Helagsfjåtlets nejder: Hjo rtro nfe be r 
Av HUGO ERICSSON 

På Ljungdalssidan av Härjedalsfjällen ligger den 
-tämligen stOra fjällsjön Ojön. Man står frågande inför 
namnet. Förmodligen är det så, att sjön egentligen skulle 
heta Osjön - det passade bra, ty sjön har ett tjugofem
tal öar -, men sj -ljudet har fallit bort och i stället har 
ljungdalingarna skapat ett sjungande öj, som blivit en 
god ersättning. 

Söder om sjön, mellan kullar och åsar beklädda med 
fjällbjörk, utbreder sig ett myrkomplex, vilket övergår 
till ängar och vallar längre ned i Ojönåns dalgång. Områ
det bekransas av fjäll, med Helagsmassivet som suverän 
på halvtannat mils avstånd. Här är "härlighetens land" 
mer än annorstädes i Härjedalen. 

JO sekundmeters snöstorm. 
Under de första vårdagarna gick jag ofta utåt myr

laggarna, dels för att se hur våren besegrade vintern, 
dels fö r kontroll av vadarefåglarnas ankomst. Dit borde 
komma både snäppor och beckasinfåglar. Förändringarna 
av myrarnas utseende voro till en början inte stOra. Visst 
såg man, hur snötäcket tunnades ut och blev smutsigare, 
och hur smältvattnet samlades i fördjupningarna, men 
än var inte våren någon schlager. 

På eftermiddagen 27 maj flögo många nykomna fåglar 
söderut genom dalstråket, tranor, fjällvråkar, jordugg
lor och andra, vad det nu skulle betyda. Inte för det 
värmen besvärade, blott tre plusgrader, men fåglarna 
brukar inte ge upp för sådant när det är vår. Under 
efternatten kom förklaringen. Ute dånade stOrmen, ställ
de till oväsen i skorstenen och skakade stugan i sina 
grundvalar. Det gnällde, jämrade, tjöt, röt . .. 

J ag förde undan gardinerna för fönstret och kikade 
- herregud, rutOrna voro igensmetade av snö. D å kom 
kläderna på. Man skulle väl ut och se hur en snöstorm 
tar sig ut i verkligheten. 

Oppnade ytterdörren och hoppade ut .. . 

Tvresö tillsatte han sedan 
~ Åström var hans namn 
för honom. 

en tOrparson från Hardemo 
som en gång gått i skola 

Hörstadius dog ogift i Stockholm den 30 november 
1859 och efterlämnade enligt bouppteckn. 1003419:91 
rdr. Rätta värdet på kvarlåtenskapen (med saluvärdena 
på fastigheterna) torde ha varit över fyra millioner. 

Inte heller Hörstadius glömde bort sin gamla hem
socken och dess skola. År 1836 skänkte han 107 tunnor 
råg, att utlånas till sockenborna och räntas till skolmäs
taren med 10 tunnor årligen. Detta pågick till 1884, då 
man började betala räntan kontant efter markegångs
taxan och hela fonden inlöstes. på 1940-talet för 2 000 

en bra bok 

Oj, oj . .. Barblåst. Hårda stenar. Kröp in. Dessförin
nan golvad två gånger av stormen. 

Erfarenhet : Om. Råd till oerfaren: "Hoppa" aldrig 
ut i 30 sekundmeters snöstorm. 

Vid middagstiden, då stOrmen fortfarande rasade med 
oförminskad styrka, tumlade min värd, den oförlikne
lige fjällmannen Halvar Andersson från Ljungdalen, in 
i stugan. Första tanken var, att han kom med sorgebud 
hemifrån, eftersom han gav sig ut i detta oherrans väder, 
men med en illmarig glimt i ögat förklarade han, att han 
skulle till vallen och sprida ut litet gödsel på några små
tegar. 

Vilken historia! Stormen skulle skicka dyngan från 
grepen kilometerlångt ut över skogslandet i söder. 

Nej, Andersson . 
Då kom det. Det var mor som blivit orolig och manat 

på honom att ge sig av, och se hur jag hade det. 
- Om du varit ute när snöstormen brakade lös, då 

kanske du behövt hjälp. Det är den värsta i vinter, sade 
Andersson. Men nu kunde han tala om, att jag låg inom
hus och mådde gott. 

Hon var orolig för mig, en främling, och hennes man 
tvekade inte att ge sig ut i fjället, där vinterns värsta 
snöstOrm rasade med 25-30 sekundmeters styrka. Det 
är närmare milen mellan Ljungdalen och Gruvlidenstu
gan. Men sådana är dom, folket under fjället, kanhända 
mången gång fattiga på jordiska skatter men med ett 
hjärta av ädelt guld. Landets härligaste människor. 

ågra dagar senare var Andersson åter på språng i 
fjället. Nu gällde det vårrödingen i Ovre Skärvagen. På 
min fråga hur det gått att komma hem snöstormsdagen, 
svarade han, enkelt och naturligt: 

- Fint, fast vi fick vända om till vallen och bida 
där i mer än tre timmar innan det gick att komma över 
vålen. Vi höll rakt på att blåsa bort. 

- Vilka vi? 

kronor. Räntan på det beloppet torde dock inte räcka 
till tio tunnor råg. 

Den Lundmarkska skolan i Hardemo äger alltfort be
stånd. D å folkskolestadgan började tillämpas hade man 
redan i 35 år haft regelbunden skolundervisning i Har
demo och skolan inordnades i folkskoleväsendet. De do
nationsfonder som fortfarande finns kvar, liksom skol
huset bildar en självständig stiftelse, vars öde ännu inte 
är avgjort. Bygden måste i alla fall känna tacksamhet 
mot dem som skänkt medel till skolan - Lundmark och 
Hörstadius - , mot dem som offrat material och dags
verken och - kanske inte minst - mot den som räd
dade skolan från hotet att rivas. 

Sparbanksboken gäller i mer än 1 100 sparbankskol1tor över hela landet. Med reskassan 
på sparbanksboken reser Ni tryggare. Utnyttja den fördel Sparbanken ger Er! 

K U M L A S P A R B A N K Ger högsta - tar lägsta ränta 
Tel. 70012 Exp.-t id : Vardagar 10- 14, Lördagar 10- 13 

FILIAL I HliLLABROTTET Exp.-tid: Tisd. och torsd. 16- 17.30 T el. 72219 
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FJKLLVÄR 

- Hästen och jag. Han hittar han, men i det vädret 
går ingen människa raka spåret. 

När jag kom ut ur stugan på morgonen den 29 maj 
var det kallt men fint väder. Av snöstormen märktes 
inte mycket. Några kullblåsta björkar, bländande vit 
snö och blänkande smältvatten litet varstans. Under en 
tur utåt myrarna kunde man gott tro, att stormen defi
nitivt blåst ut vinterns svaga låga. Så var också fallet. 

Blommornas erövring av moder jord. 
För varje dag sken solen allt intensivare, och fåglarna, 

som återvänt, voro ivrigt upptagna av sina vårbestyr. 
Av Floras barn hade fjällgrönan, gullspiran och purpur
bräckan redan dekorerat de allt större barfläckarna. 
Blommornas gula och röda färgklickar lyste så starkt 
mot den mörka mullen med de vita snöfälten omkring. 

Så blevo myrarna helt snöfria och fortfarande strå
lade vårsolen lika härligt nymornad ut över fjäll och 
myr och sjö. Det stora undret i svensk natur hade full
bordats. Nu var småundrens tid inne. Dit hör utan tve
kan blommornas erövring av moder jord. Det sker våld
samt och lidelsefullt. För varje dag, ja, varje timma, stod 
där nya vårfriska arter. Klimax nåddes när hjortronblom
morna klädde alla myrar i Floras konfirmationskläder. 
D å blev frestelsen för stor. Jag måste upp på Flatruet 
och se hur där såg ut. Ofta under årens lopp hade jag 
hört berättas om Flatruets hjortronblomning, som något 
alldeles extra. Med lagom gåpackning, mat, kokkärl, sov
säck, bar det i gryningen av hemifrån. 

Alvbron vid Nylandsvallen hade vinterns snömassor 
pressat sönder och samman. Over vålar och åsar, myrar 
och ängar, genom skog och snärjen gick färden, innan 
Flatruets långa backar mötte. 

Nu är det så, att allt i naturen vill ha en tjänlig väder
lek för att trivas och utvecklas. Hur var det nu? Snabb 
snösmältning, inga frostnätter, härlig sol, ljuvlig värme, 
bravurfint helt enkelt. Gammalt erfaret folk påstodo, att 
ingen nu levande människa varit med om en finare fjäll 
vår. Det enda jämförbara året skulle då vara 1915, men 

1953 var ändå ett strå vassare. Förväntningarna inför 
Flatruet voro därför högt ställda. Men vad skulle man 
skylla på, att man kände sig svettig och svag. Måntro 
en människa blir sådan inför en länge åtrådd upplevelse. 

Som alla Närkes v itsippor samlade i Herrfallsäng. 

Ju närmare målet kom, desto oftare blev det anled
ningar till raster. Jag kokade mat, kokade kaffe, vilade 
v~rsol, rökte och kikade på omgivningen. Där fanns små
grupper av hjortronblommor, stora sjok av blommor, 
men inte den vällustiga anhopning man väntat sig. 

J ag lämnade vägen och sökte upp egna stigar. Gick 
dit näsan pekade. Eftersom det fanns mycket att se på, 
blev det kors och tvärs, och så kom man dit där blom
ningen kulminerade. 

Fråga inte hur där såg ut. Obeskrivbart. Milliarders 
millioner vita blommor. Inte som vitsipporna i en vårfin 
närkeshage. Möjligen då som alla Närkes vitsippor sam
lade i Herrfallsäng. En katastrof i vitt. Ar det så, att 
en Gud danat den jordiska skönheten, nåväl, då har han 
här på Flatruet ordnat en utställningshall, där då och då 
visas fram vad han kan ifråga om hjortronblommor. 
Besökaren betalar intet inträde och bör kanske undvika 
att betygsätta prestationen. Ord som stiligt, storslaget, 
vackert är underbart nonsens, när det saknas jämförelser. 

Ensam, mållös stod man i stilla andakt bland de vita 
blommorna och hade blott en enda önskan - att under
käken varit litet längre så den kunnat fått stöd mot 
marken, det hade blivit vilsammare så ... 

När det första våldsamma intrycket absorberats, och 
förmågan att häkta ihop käften återkommit, skulle här
ligheten fotograferas. Försiktigt sökte man upp en lämp
lig ståndpunkt. Förgrunden och mellanplanet fullt av 
hjortronblommor och i bakgrunden det ståtliga Helags
massivet. Det skulle bli något att visa fotovännerna där
hemma. Och så kikade man i sökaren. Men ackackack, 
något mer orättvist har jag aldrig skådat, varpå man 
sökte upp en liten grupp med tre blommor, en skön de
talj till påminnelse om Flatruet5 hjortronblomning 1953. 
I själens djup är ristat ett outplånligt märke av den 
svenska naturens oerhörda slöseri med kraft, energi och 
skönhet, så det behövdes inga foton. 

Men skall nu sanningen fram, så var det inte tätare 
med hjortronblommor på Flatruet än på myrarna hem
ma vid Gruvliden, men här var större ytor. 

Varje dag var jag ute och travade i markerna. Ofta 
med ögonen inställda på myrarnas sakta skeende färg
förändringar. Från början dominerade svart och mörkt 
brunt med klara inslag av rött och gult från lavar och 
mossor. Så kom hjortronplantornas blågröna bladverk, 
som utan varning drunknade i vitt. Blomningstiden är 
kort. Sakta tonade det vita bort och ersattes med röd
lila allt eftersom blommorna "knöt sig". 

På platser där snön låg länge kvar blev ett våldsamt 
uppbåd av blommor men ingen fruktsättning. Blomman 
är enkönad och måste ha hjälp av insekter vid befrukt
ningen. Medhjälparna hade fatt annat att bestyra. De 
rödlila hyllebladen stod o tomma sedan bröllopsdräkten 
fallit av. 

HOLMSTRÖMS L"INNEMAGASIN 
SPECIALAFFAR FOR LINNEVAROR OCH SANGKLADER 

KUMLA 
Tel. 71025 

K valitetsvaror till låga priser 
OREBRO 

Tel. 14035 
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H .i\R FA NS DET HJORTRON 

l staden var han rotlös. 

Låt mig nu berätta en sann historia ur livet. Ett apropå 
till härjedalingens kynne. På en verkstad i astersund stod 
en ung man och jobbade. Hans barndomshem var i den 
lilla byn under fjället. Allt gick bra tills en morgon 
tankarna irrade hem till myren, då kunde han inte bärga 
sig längre. Han såg hur där rodnade av mognande hjort
ron, hur luften dallrade i julivärmen, hur hembyn med 
sina röda och gråa stugor låg nere i dalen och ruvade 
dä r älven vindlade sin väg mot havet. Nej, han måste 
hem! Hem och se om allt detta var sant eller blott en 
lek i hjärnan. Han smet från jobbet och rusade som en 
besatt genom gatorna till järnvägsstationen, lagom att 
hinna med morgontåget mot hemmet. Efter några tim
mars tåg- och bussresa kunde han trampa uppåt myren. 

Allt var sig likt. Han gick där och plockade av de 
mest mognade bären, och fick konten full. An skulle 
det dröja något innan den riktiga hjortronsöndagen var 
inne. Stillheten grep honom. Han lät blicken smeka de 
röda bären på den soldränkta myren, lät den vandra ut 
över bygden och bort mot de dimblå fjällen i väster. 
Han kände starkt, att här hade hans hjärterötter sitt 
fäste. I staden var han rotlös. Där var trångt, instängt, 
mörkt. Här var rymd, vid horisont och ett betagande 
ljus. En gång när far gick bort då skulle han, ja, det 
skulle han .. . 

När pojken på återvägen nådde landsvägen kom ett 
flott dollargrin susande, bromsade in och någon frågade: 

Har du hjortron i konten? 
Jag har väl det. 
Vad skall du ha för dem? 
Dom är nog inte till salu, dom ll1te. 
Ar det 30 liter? 
Just det. 
Blir du nöjd med 75 kronor? 

Sjuttiofem kronor. Och han som smitit från jobbet. 
Han föll för frestelsen. Hjortronen bytte ägare, liksom 
75 kronor. 

Med eftermiddagsbussen for han åter till Osters~nd 

Ni hittar väl till 
Hagendalsvägen 

c:; 
--:--;----:-;-----;--- ----:--:-1 ~ 

Joh. Kyrkogata X :~ 
l? 

och arbetet. Hjortronfebern hade fått sin pennicilinkur 
och var hävd för den gången. 

Pappan, som berättat historien, hade en kommentar: 
"J ag skulle väl ha givit pojken ovett för han stack från 
jobbet så där, men jag bjöd honom på resan istället, jag 
fö rstod, att han kommer att flytta hem en gång när stu
gan blir tom, och den upptäckten gladde mig så jag var 
mild i flera dagar. Då har ju inte mitt jobb varit för
gäves." 

Feber i kroppen, när hjortronen går till . 

Den dagen kom då myrarna lyste röda av hjortron
bär. Människoströmmen var också på väg. Hjortronen 
norröver och lingonen söderut ha det gemensamt, att 
många oförståndiga människor plockar karten och får 
dålig kvalitet på den färdiga varan. Den gamla historien 
om snålheten som bedrar. 

Här är det utbölingar, som i otid härjar i markerna. 
Folk från alla håll och kanter. Långa karavaner av bilar, 
lastbilar, bussar, traktorer med släpvagnar, och alla for
don fulla med folk och kaggar, en tillströmning utan 
like. Och välkomna är dom, om de bara kunde lära sig 
plocka bären på rätt sätt. Men nedtrampade och upp
rivna plantor kännetecknar människornas väg. Varje 
planta sitter mycket löst i marken, och tar man inte 
bäret lätt och försiktigt, följer plantan med, och så blir 
där ingen mer skörd. 

Ortsborna myser. Deras hjortronplatser går främling
anus näsa förb i, och först när den riktiga hjortronsön
dagen är inne, gå de man ur huse till sina fina hjortron
ställen. 

Plockningen är uteslutande manfolkets arbete. Kvin
nornas kommer vid ränsningen och myltakokningen. Rik
tig härjedalsmylta skall kokas i proportionerna en del 
socker och två delar bär. För en sörlänning blir den 
myltan väl söt. Då smakar en del socker och tre, ja, 
fyra delar bär bättre. Myltan jag kokade för eget bruk 
fick proportionerna 1- 3. 

Mylta är en delikatess för finsmakare. Till och med 
rent estetiskt. Orangegul med svaga rosainslag. Hjortro
net räknas som det vitaminrikaste av alla bär och fruk
ter. Overlägset så fina saker som citroner och apelsiner, 
således en hälsokälla av bästa sort. Ej så underligt då , 
att folket i hjortron trakterna får feber i kroppen när 
hjortronen går till. Där varest en eller flera äro försam
lade talas det blott om hjortron, plockas bara hjortron, 
bärs bara hjortron, kokas bara hjortron, äts bara hjort
ron. 

Men hjortronrushen varar inte länge. Bygden får till
baka itt gamla utseende med lugna människor i varda
gens rutinarbeten. I skafferier, källare, visthusbodar och i 
någon mån även i portmonnän finns minnena kvar från 
de lyckliga dagarna, då hjortronen gingo till. 

Naturligtvis hoppas man, att även nästa år skall giva 
god hjortronskörd, och något blir det väl, men det kan 
dröja länge, mycket länge, innan det blir någon lik
nande årets. 

Det var sju år sedan sist. 

som har massor av trevliga, praktiska 

och välkomna julklappar 

för hela familjeJ'L 

x Där ligger F. d. SCHOLLINS - JOH. KYRKOGAT A 15 - TELEFON 71893 
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Carl von Rosenstein 

ERIK EKDAHL 

N är den märkliga riksdagen slutade den 2 maj 1810, 
kunde nog prästeståndets ledande män, ärkebiskop Lind
blom och Rosenstein, anse, att de lyckats leda sitt stånd 
till ökat anseende. De farhågor, som vid riksdagens bör
jan framställts, hade ej besannats. 

Det skulle emellertid ej dröja till årets slut, innan en 
urtima riksdag samlades, och nu behövde R. ej färdas 
så långt, enär riksdagen hölls i örebro. Det var den be
römda valriksdagen, då marskalk Bernadotte valdes till 
tronföljare efter den bortgångne Karl August. Man hade 
ju räknat med att Fredrik August av Augustenborg, den 
bortgångne kronprinsens broder, skulle väljas, men ett 
omslag i stämningen ägde rum hastigt nog. För Berna
dotte talade såväl R. som hans vän Georg Adlersparre. 

Aven år 1812 hölls en riksdag i örebro. 
Man kan våga påstå, att Kumla prostgård under dessa 

å r, 1809-1812, hade en lysande tid. Ej för att där hölls 
stora fester . Det synes ej ha förekommit, utan för att så 
många av rikets mest framstående män då avlade besök 
där. Dit kommo R:s vänner Adlersparre och von Platen, 
men det märkligaste var väl då hösten 1811 den nyvalde 
kronprinsen Karl Johan hedrade prästgården med ett 
besök vid sin resa i Sverige. Rosenstein hade såsom ut
nämnd biskop i Linköping mött honom nere i öster
götland och sedan sänt bud att en måltid skulle anordnas 
för honom och hans svit vid ankomsten till Kumla.Ter
smeden har i sina tidigare nämnda minnen lämnat en 
skildring av denna händelse och även R:s släkting J. M. 
Rosen, som då vistades i Kumla, har berättat härom. Ro
sen var då endast fem år gammal och har ej så säkra 
uppgifter att lämna. 

Tersmeden berättar även om att Kumla prostgård un
der dessa år gästades av bl. a. Gust. Mauritz Armfelt, 
Benjamin Höijer, Georg Adlersparre, G. Adlerbeth och 
C. G. Nordin. Aven R:s efterträdare som kyrkoherde 
i Kumla, F. M. Franzen kom på besök. Såsom gäst under 
längre tid nämner han B. von Platen. R:s umgänge i 
övrigt var mera de på herrgårdarna i närheten boende 
officerarna och adelsmän i övrigt än prästerna. Tersme
den nämner sålunda baron Silfverskiöld och hans hustru 
f. von Essen på Säbylund, ryttmästare G. F. Wenner-

II 

Av ERIK EKDAHL 

stedt på Skogaholm. Aven nämnas R:s anhöriga av släk
ten Rosen, flera av dem bosatta i Göteborg. 

Ett märkligt besök förekom år 1804, då de~ tyske ' 
patrioten Ernst Moritz Arndt tillbragte en vecka l Kum
la. Detta gav honom anledning att i sin bekanta rese
beskrivning yttra: "oändlig är godhetens och vänlighe
tens makt, oändligare minnet av höga själar" samt att 
uttala följande önskan: "måtte mitt älskvärda värdfolk 
aldriO" sakna den glädje, som de så vänligt och beredvil
liO"t :känka andra". Hans 1810 utgivna "Einleitung zu 
h~torischen Karakterschilderungen" är tillägnad Rosen
stein och hans hustru i ett företal, daterat Stockholm 
den 21 oktober 1808, vari han bl. a. skriver: "Adla vän
liga människor. Eder tillägnar jag denn~ bok, ~om till 
största delen fullbordades bland Eder, l det stIlla och 
vänli<>a Kumla", samt vidare "Det huset, från vilket 
varje

O 

människa g[r ut bättre och lyckligare, än hon 
kom in". 

Dessa båda uttalanden synas enligt den tidens sätt att: 
uttrycka sig giva en god bild av den stämning, som var 
rådande i Kumla prostgård under R:s tid. 

Den gamla prostgården i Kumla var för hans stora. 
hushåll liten och obekväm om än trivsam. Den kända 
Malla MontO"omery-Silfverstolpe, som gästade där under 
R:s tid, skri~er efter ett besök: " ... vid Kumla såg hon 
huru gästfrihet kan göra ett tarvligt hem trevligt. Rum
men omålade, blott klistrade med karduspapper, voro 
små och otillräckliga för det stora hushållet. Fastän 
själva barnlösa hade Rosensteins hos sig åtta gossar a.v 
sina syskons söner och en systerdotter, som de upptagIt 
som eget barn. Dessa barns lärare ökade personalen, och 
de voro överhopade av främmande, kommande och fa
rande, och gamla bekanta från Uppsala tillbragte långa 
tider vid Kumla." 

Det kan vara svårt att avgöra, vilken händelse i R:s 
liv, som innebar den största förändringen, förflyttningen 
från Kumla prostgård till biskopsgården i Linköping 
eller den från Linköping till ärkebiskopsgården i Upp
sala. Helt säkert innebar den första flyttningen en stor 
förändring för både honom och hela hans familj. 

Avskedet från Kumla innebar även en skilsmässa från. 
många goda vänner, och för R. blev det nog som biskop 
en given sak att nu mera umgås med sina yrkesbröder 
än med officerare och adelsmän. 
Ungd~msskaran i hans hem skingrades även. En del 

medföljde till Linköping, några fortsatte studierna 
i Uppsala och några av ynglingarna voro snart med Karl 
Johans arme i fälttåget mot Napoleon. 

Julen stundar och "Frank-Olof" vill till denna helg, som till de t idigare, bemöta 

kunderna med en god sortering. J u l h a n d l a d ä r f ö r h o s 

TELEFONER: 
. Kontor, ankn. bostad . .. ..... 713 80 

Huvudaff., ankn . Charkuteriaff. 70080 
Filialen, S. Mos, ankn. Mjölkaff. 713 81 

FRANK - OLOF JANSSON KUMLA 
Speceri-, Charkuteri-och Mjälkaffär 
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Den förut nämnde Sven Fredrik Lidman fick en be
fattning som legationspredikant i Konstantinopel, vilken 
han innehade till 1817, då han blev lektor i Linköping 
och sedermera som förut nämnts domprost därstädes. 
Han var flitig brevskrivare, och även biskopen gav sig 
tid att skriva brev till honom. När Lidman kom till 
Linköping, blev umgänget livligare, och såsom ovan 
nämnts hemförde han som brud biskopinnan R:s syster
dotter Ebba Annerstedt. 

Gästfriheten i Linköpings biskopshus blev lika stor som 
den hade varit i Kumla prostgård. En av lärarna i Kum
la, som följt med till Linköping, bibliotekarien Carl 
Meurling av den kända prästsläkten, skriver till Lid
man i januari 1814: "I stället för Kumla prosthus blev 
det ett stolt fräsande biskopshus; att denna förändring 
blev blott i det yttre livet kan du ganska väl förstå , 
ty alla personernas umgängessätt är och förblir detsam
ma, lika vänligt och förtroligt ... Herrskapet leva på 
förnämt sätt med de förnäma, utomordentligt förtroligt 
med alla som höra till prästståndet. Jag tror svårligen 
det finnes någon biskop, som med sin fru äger så all
män kärlek och högaktning som vår." 

Det synes alltså ha varit några år aven lycklig till
varo även i Linköping. Det blev väl dock fö r R. ganska 
mycket arbete. Stiftet fordrade , mycket. Riksdagarna 
togo också tid. Efter 1812 var det riksdagar 1815 och 
1818. Vid samtliga var R. vice talman. 

Hans popularitet var dock nu redan i sjunkande. De 
nya strömningar, som kommo till vårt land vid denna 
tid, var han tämligen främmande för, och de män i 
prästestånd och vid universitet, som nu började bli be
märkta, voro ej i hans smak. Med Johan Olof Wallin 
kom han på kant, då denne all tmer visade sig lämna 
"neologiens" tänkesätt och ansluta sig till romantiken 
och den tyska idealismen. Detta kom särskilt till synes 
i striden om bibelöversättningen vid 1815 års riksdag, 
då Wallin överlämnade ett särskilt memorial i präste
ståndet. Han uttalade i detta sin kärlek till den gamla 
bibelöversättningens "manliga, välljudande, böjliga och 
för oss ännu tydliga språk" och ansåg, att den väntade 
nya översättningen ej skulle antagas som kyrkobibel. 

Mot Wallin s memorial uppträdde Rosenstein. Han 
anförde, "att Guds ords kraft ej kunde ligga i ett ur
modigt språk och vissa högtidliga ordvändningar utan 
i de gudomliga sanningarnas höghet, renhet, fattlighet 
även för den enfaldigaste, när de uttryckas på ett språk, 
som han förstår och känner". R. avstyrkte Wallins pro
positioner och ville uppskjuta överläggningen över i des
sa framställda spörsmål, tills vederbörande utskott fått 
förbereda dem. Detta blev ock ståndets beslut. Dess
förinnan förekommo dock, enligt vad som berättades, 
ganska häftiga uppträden i prästeståndet, ehuru därom 
ej synas några spår i det tryckta protokollet. Mot Wal
lin hade även uppträtt den lärde strängnäsbiskopen 
Tingstadius, tillhörande samma riktning som Rosenstein. 
Han framhöll, att det vore en heder för vårt land, att 
man nu verkligen eftersträvade att få en tolkning av 
bibeln efter originaltexterna. 

1815 års riksdag visade för övrigt, att tiden hade bli
vit en annan i många avseenden. Det rådde ej samma 

Vår 

förhoppningsfylldalust att reformera som 1809, då 
förutom allt annat även undervisningen skulle bliva en 
annan, och den stora s. k. uppfostringskommitten beslöts. 
Ordförande i densamma blev R:s morbroder Nils von 
Rosenstein. Carl von Rosenstein var ledamot. Denna 
kommitte framlade sitt betänkande först år 1825. 

Samma år som detta betänkande framlades, tillsattes 
en ny kommitte för undervisningens ordnande. A ven i 
denna var R., som nu var ärkebiskop, ledamot. Under 
ordförandeskap av kronprinsen, sedermera konung Oscar 
f, sammanträdde kommitten den 7 september 1826. I 
denna kommitte fick R. som kamrater J. O. Wallin, 
Erik Gustaf Geijer, Esaias Tegner, Jöns Jakob Berzelius, 
Hans Järta och K. A. Agardh m. fl. Ej underligt att den. 
kallades "snillekommitten". 

Resultatet av kommittens arbete skulle dock bliva 
magert. R. torde ej inom denna kommitte nedlagt något 
vidlyftigare arbete, ehuru han fortfarande var intres
serad för undervisningens ordnande. 

R. var sedan 1819 ärkebiskop. Det hade stått strid 
om förslaget. Ansträngningar hade gjorts att utestänga 
honom från förslagsrum. Detta hade dock ej lyckats. 
Saken kunde därmed anses given. Det var nämligen 
klart, att R. skulle utnämnas av Karl Johan. Det hade 
nu gått 10 år sedan det minnesrika året 1809. Tio år 
från kyrkoherde i Kumla till ärkebiskopsstolen i Upp
sala måste ju anses vara stor framgång på kort tid. 

A ven andra yttre utmärkelser hade kommit i rask 
följd . R. blev ledamot av Vetenskaps- och Vitterhets
samhället i Göteborg 1807, Vetenskapsakademien 1809,. 
Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien 1810, 
Lantbruksakademien 1812, Svenska akademien 1819, Ve
tenskapssociteten i Uppsala 1820, Musikaliska akademi
en 1822. Lägges härtill att han förutom andra liknande 
hedersbetygelser var andlig ledamot av Serafimerorden 
och såsom hög frimurare erhållit Karl XIII:s Orden, 
så förstår man, att den forna kumla-kyrkoherden stigit 
högt på ärans trappa. Han anlitades ock såsom predikant 
vid kungakröningarna, Karl XIII:s 1809 och Karl XIV 
Johans 1818 liksom även vid tronföljarens Carl Augusts 
och konung Karl XIII:s begravningar. Han vigde kron
prins Oscar (Oscar I) år 1823 och döpte alla hans barn, 
däribland de blivande kungarna Oscar II och Karl XV. 
Gustav III:s syster prinsessan Sofia Albertina jordfästes 
av honom 1823. 

De yttre framgångarna och utmärkelserna hade dock 
följts av sorger och motgångar. Hans hustrus sjuklighet 
kom väl att ligga som en mörk skugga över hemlivet,. 
alltsedan hon under linköpingstiden drabbats aven svår 
melankoli, som tidtals närmade sig sinnessjukdom. Till 
en början kom svårmodet periodvis, men under mellan
tiderna ville ej den forna glädjen återkomma. Det var 
nog slut med det forna glada sällskapslivet, där de båda 
kunnat på ett så utomordentligt sätt fullgöra sina plikter 
som värd och värdinna, när så erfordrades. 

Så kommo de ekonomiska svårigheterna. Aven om R. 
hade stora inkomster, så räckte de ej till både för den 
omvittnade stora hjälpsamheten mot släktingar och andra 
och för de med ämbetet följande representationskostna
derna. Det kostade också mycket pengar att uppehålla 

Herrekiperingsavdelning erbjuder Eder det största urval av trevliga, 
praktiska, alltid välkomna JULKLAPPAR 
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sig i StOckholm under de långa riksdagarna. Det slutade 
di R. blivit ärkebiskop med konkurs. En konkurs med 
100000 riksdalers skuld. Han måste sedan hyra ut ärke
biskopshuset i Uppsala och bo utanför staden på gården 
Brunna. Det var mest till släktingar, som ärkebiskopshuset 
uthyrdes, och där kunde nu R . återfinna barnen till de 
forna lärjungarna från kumlatiden. Han övervakade nu 
deras skolgång och studier och intresserade sig fortfa ran
de varmt för ungdomen. Bland dem, som bodde där, var 
även den blivande statsmannen Louis de Geer, som i 
sina "Minnen" ger följande skildring av Rosenstein: 
"Han var en ovanlig personlighet. Med sin hustru hade 
han i vardagslag tagit sig en vana att jollra liksom ett 
litet barn, vars roll han spelade med mycken sanning 
och komisk kraft, men å andra sidan behandlade han 
mig och andra ungdomar såsom fullväxta karlar och 
ingick i resonemanger om både politik och litteratur 
samt gav många nyttiga lärdomar för livet." 

Hans släkting J. H . Rosen har även givit en skildring 
av R . Han skriver: "Såsom prelat var det egentligen 
genom den yttre apparitionen han imponerade. En mera 
ståtlig biskopsfigur har väl sällan funnits . Första gången 
jag såg honom i full skrud var vid min faders installa
tion. Han var assisterad av sex eller åtta kyrkoherdar, 
alla i mässkrud och uppställda i led å ömse sidor om 
altaret, framför vilket R . stOd i sin gyllene kåpa med sin 
krumstav i handen och hög biskopsmössa på huvudet. 
Man kunde drömma sig tillbaka till den katOlska ti
·den" ... Vidare : "Det var väl egentligen i att represen
tera Rosensteins överlägsenhet bestod, och det gjorde 
han - och även hans fru - med en medfödd och seder
mera till mästerskap uppövad talang. Han hade förmå
gan att vid ett middagsbord av t . ex. 50 gäster animera 
konversationen utan att lämna befälet ifrån sig - om 
ett sådant ord kan begagnas. Over det allmänna sorlet 
svävade värdens stämma såsom en lätt sky, och hade 
man ett öra för vad grannen sade, så hade man det andra 
färdigt att uppfånga de ord, som kunde komma flygande 
från värdens läppar." 

Rosen skriver även: "Den som hade känt R . under de 
tre perioderna: då han var pastor i Kumla, biskop i Lin
köping och ärkebiskop, kunde icke draga i tVIVel att 
<len första av dessa perioder var den lyckligaste och 
den sista den minst lyckliga. Hans glada lynne syntes 
såsom ärkebiskop alldeles vara borta vilket väl till nå
gon del kom av att år och ansvarsfyllda ämbetsgöromål 
tyngde, men dock väl mest av förstörda affärer." 

Åtskilligt annat bidrog också till att hans ärke
biskopstid ej blev vad han kanske hade väntat. Uppsala 
på 1820-och 30-talen var ju så olikt hans ungdoms Upp
sala. 

De sista riksdagarna var väl missnöjet med ärke
biskopens strävan att i allt leda sitt stånd efter rege
Tingens önskemål mera framträdande, men han synes 
<lock ha haft tillräckligt av både pondus och politisk 
smidighet för att kunna hålla ståndets majoritet sam
lad kring regeringens program. 

Efter 1834- 35 års riksdag, då R . uppgives ha varit 
ganska sjuklig, skulle det ej dröja länge, innan han fick 

Sundbergs Ate{je 
Köpmangatan 

för alltid lägga sitt trötta huvud till vila. Han avled 
år 1836. Jordfästningen ägde rum i Uppsala domkyrka 
den 10 december 1836. Minnesord av prof. Joh. Thor
sander trycktes och utdelades till de närmaste anför
vanterna. MåttOt var: "Mitt ämbete hörer minom Gud 
till". Ur talet må anföras : "Alla upplysningens vänner 
voro hans själs anförvanter och fört rogne städse efter
längtade gäster i den fridsälla boning, där innerlig till
givenhet kom dem till mötes, förenad med alla det bil
dade umgängets behag". Det anfördes även, att han 
varit" kyrkoherde i en församling, som redan från äldre 
tider ofta bland sina själasörjare räknat svenska kyrkans 
mest förtjänte och vittfrejdade män". 

Med Rosenstein utslocknade den adliga ätten von R. , 
varför det adliga sköldemärket vid en särskild ceremoni 
krossades. Minnestal hölls då av prof. L. G. Rabenius. 
Rosensteins viktigaste titlar angavs i detta tal på följande 
sätt: "Konungens Högtbetrodde Man, Erkebiskopen, 
Uppsala Akademie Pro Cansler, Andlige ledamoten av 
Kongl. Seraphimer-Orden, Riddaren av Konung Karl 
XIII:s Orden, En av de Aderton i Svenska Akademien 
m. m. Högvördigaste och Välborne Herr Doctor Carl 
von Rosenstein." Ur talet må vidare anföras : "Fäder
neslandet sörjer en medborgare, som mer än de flesta med 
betydelsefull inflytelse verkat till dess senast förändrade 
samhällsskick och deltagit i dess lagstiftares viktiga 
överläggningar. " 

I Svenska akademien hölls minnestal över R. den 20 
december 1837 å stora börssalen. Närvarande voro bl. a. 
drottningen, kronprinsen och kronprinsessan. Samman
trädet öppnades av "Magister Erik Gustaf Geyer" med 
ett tal. "Friherre" Jacob Berzelius tecknade sin före
trädare Rosensteins minne. Efter en inledning anfördes 
om R . bl. a. att han föddes i Uppsala "vaggan för stOra 
minnen i Sveriges lärdomshistoria". Vidare berördes att 
han särskilt studerat de lärda språken, i vilka han var 
mer än vanligt bevandrad och vilka han hela livet äls
kade. Aven betonades hans ovanliga minnesförmåga och 
hans fö rmåga att klart och tydligt uttrycka sig. "Anlag 
för själsodling var hans börds företräde." 

Ehuru R . ej uppnådde anmärkningsvärt hög ålder, 
kom hans levnad dock att omfatta betydelsefulla tids
perioder av vårt lands histOria och kulturliv. Han kunde 
ju i minnet blicka tillbaka till Gustav III :s egendomligt 
lysande men även oroliga tid. Han hade varit med om 
hela Gustav IV Adolfs regeringstid liksom även förmyn
darregeringen under hans barndom. Såsom ledamot av 
riksdagen hade han sedan varit med om att välja hertig 
Karl till konung och Karl Johan till tronföljare. Fin
lands förlust och Norges förening med · Sverige hörde 
med till minnena. ' 

Ej underligt att han hade mycket att samtala om med 
unga lyssnare. På sin levnadsbana nådde han tOppen 
för befordran. 

Det har dock betOnats, att det var lyckligare tid i 
Kumla prästgård med ungdomsskaran och vännerna, 
innan de stora stegen på den ärans t rappa började, vilka 
förde honom till platsen som Svea Rikes Arkebiskop. 

& Fotomagasiru 
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Gårdar och byar 1 Kumla 
XI 

Rala 5:4 

Rala by sträcker sig så långt söderut, att den bildar 
-gräns mot Hallsbergs köping. Postadressen är också 
Hallsberg. Arealen omfattar 5 mantal, fördelat på ett 

.20-tal gårdar. 
I vår serie "Gårdar och byar i Kumla" har vi tidigare 

. beskrivit Nästsörgården i Rala. Denna gång skall vi för
flytta oss till en annan Rala-gård, nämligen Rala nr 5: 4. 
Agare är sedan 1938 lantbrukaren Karl Larsson. Dess
förinnan var gården kronohemman och har brukats av 
den Larssonska släkten i över 100 år. Karl Larssons far
far, Eric Larsson (1816- 1876), övertog arrendet av 
gården 1847. Efter honom blev sonen Lars Eric Ericsson 
(1854- 1895) arrendator och brukade gården till sin död. 
Sterbhuset svarade sedan-för arrendet till 1911, då det 
övergick till nuvarande ägaren Karl Larsson, född 1886. 

Rala nr 5 omfattar 79 tunnlanä, vartill kommer 7 
tunnland arrendejord, tillhörig Kumla landskommun. 
Jorden utgöres av ca 30 tunnland lerjord och 49 tunn
land dy jord på lerbotten. Odlingen utgöres främst av 
vall, havre och vete, men de sista åren har även odlats 
rybs och lin. 

Gården saknar skog, alltsedan staten för mer än ett 
sekel sedan förvärvade ett skogbevuxet område om 2 
tunnland för Sannaheds övningsfält. 

Larsson är ingen vän av kreaturslöst jordbruk. Han är 
förvissad om, att många lantbrukare kommer att återgå 
till mjölkproduktion. Djurbesättningen består av ett 15-
tal kor och ungdjur, 1 tjur och 2 hästar. Tidigare an
vändes 5 hästar i jordbruket, men efter förvärvet av 
traktor är detta inte längre behövligt. L. har hyst ett stort 

RALA 5: 4 

KARL LARSSON 

intresse för hästavel. På sin gård har han fött upp ett 
3D-tal hästar. 

Sedan 1946 är det sonen Sven, som svarar för går
dens skötsel. På sätt och vis har Rala nr 5 åter blivit 
en arrendegård. 

Ralakärrens torrläggningsföretag har hårt belastat går
dens ekonomi. Under 28 år utgjorde det årliga bidraget 
263 kr, det högsta som någon Ralagård fick erlägga. 

Larsson gick i Anna Dahlströms småskola i Hjorts
berga baptistkapell och i folkskola i Dreborgs kyrkskola. 
Elevantalet där var över 100. Han har endast gott att 
säga om sin lärare, trots att han blev hårt straffad för 
en till synes ringa förseelse. Karl Larsson hade nämli<>en 
fått e~t äpple aven kamrat, och detta äpple smak~de 
han pa under det Dreborg förrättade bön. Det blev som 
straff kvarsittning i skolan under ett år. 

År 1903, sista året husarerna hade läger på Sannahed, 
blev Larsson husar. Vid anställningstidens slut 1906 
återvände han till lantbruket. 

L. har gjort sig känd som en begåvad sångare. Redan 
under Adolf Andrens Kumlatid medverkade han i bas
stämman i Kumla musiksällskap och manskör samt till
hörde under flera årtionden kyrkokören, då Georg Hall 
och Rolf Forssman svarade för dirigentskapet. 

Under en lång följd av år såg man ofta namnet Karl 
Larsson, Rala, då ~et. gällde skyttet. Annu för några år 
sedan var han aktiV l Hallsbergs-Kumla skytteförenin<>. 
~~t han v~rit :n skicklig skytt, blir ~an övertygad or:;, 
nar man far ta del av hans stora samlm<> av utmärkelse
tecken. ~ikslandstormstäv lingarn a om "Kjellgrenska po
kalen" tillhör L:s käraste skytteminnen. Han var med i 
1 + 6-mannagrupp i den pluton, som representerade öre
bro Landstormsförbund. Pokalen, som räknades som en 
verklig dyrgrip, skulle av samma grupp hemföras fem 
gånger, innan tävlingen var avgjord. Det blev örebro 
~an~~tormsförb~nd, s~m sl~tligen avgjorde tävlingen till 
sm fordel och for alltid erovrade pokalen som förvaras 
å örebro slott. ' 

Karl Larssons gård har ett vackert läge, strax väster 
om Kumla Motorstadion. 

Vid köp av nytt ur vänd Eder till stadens ende stjärnurmakare 

R e p a r a t i o n e r utföras omsorgsfullt 

Glasögon stor sortering 

L. N BRINK Kumla 
Telefon 70262 UR-, OPTIK- & GULDSMEDSAFFÄR 
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GAMMAL TECKNING FRÄN HALLSBERG 

'Barndomsminnen från Hallsberg 
A v KARL BOSTROM junior 

Vi äldre minns äkert alla när kyrkklockornas mäk
tiga klang vid det nya seklets ingång ekade ut genom 
stillheten i den vinterkalla nyårsnatten. Jag har från 
mina späda år ett svagt minne av att mina föräldrar, 
liksom de övriga fem hyresgästerna i "Kråkslottet" på 
Brunnskullen, vakade denna natt för att lyssna när tolv
slagen i Hallsbergs sockenkyrka blandade sin klang med 
loksignalernas tjut i olika tonarter på Hallsbergs bangård, 
där tågen rullade vidare in i ett nytt århundrade, som ju 
blev så olikt det gamla. 

Många med mig dröjer sig kanske kvar vid gångna 
tiders idyller i seklets början, då vi pojkar fick lyssna 
på gamlingarna och deras berättelser från äldre tider. 
Hyreshusen "Ugglebo", "Långholmen" och "Kråkslot
tet" kallades aven del köpingsbor för proletariatet och 
fattighusen. "Långholmen", som var Hallsbergs första 
stationshus, flyttades i december 1887 cirka 400 meter 
öster om det nuvarande stationshuset, som ju före kö
pingsbildningen låg i Kumla socken. Huset lyftes med 
domkrafter, så att spår kunde läggas under detsamma, 
placerades sedan på fyra vagnar och fördes till sin be-

OMNIBUS-trafikerL 

stämda plats. I början lär det ha knakat lite i fogarna i 
det av stumpvirke byggda huset med 30 dörrar och föns
ter. Den enda malören vid flyttningen var en spräckt 
fönsterruta. Till och med stationsuret gick oklanderligt. 

"Ugglebo", som låg ungefär där lokalmagasinet nu lig
ger, var det första av SJ:s bostadshus i Hallsberg. Såväl 
"Långholmen" som "Ugglebo" har numera skattat åt 
förgängelsen, endast "Kråkslottet" finns kvar. Dessa hy
re.shus, som saknade de enklaste bekvämligheter, var 
fyllda av trasiga, hungrande ungar och frysande män
niskor, vilka hade all möda att hålla de myllrande vägg
lössen ifrån sig. I de långa uthusraderna och de unkna 
s. k. matkällarna härjade stora, feta råttor, som vi poj
kar flitigt jagade tillsammans med svarta vildkatter, 
vilka strök omkring husen. Hettande ångmoln och tjär
luktande stenkolsrök studsade mot husväggarna och strök 
utefter taksprånget in i de färglösa, slitna trappuppgång
arna, som doftade matos och in i de pärlspontpanelade 
köken med vedlår och kommod, emaljerade handfat, 
kantstötta spilkummar, Höganäskrukor, vatten- o. slask
hinkar m. m. 

\ '~~'. ~?' 
--~~~ " 

VID EDRA RESOR mellan Orebro-Kumla-Hallsberg-Vremorp, Kumla-Byrsta-Brindåscn- OlJ!J.~~ 

Vallby-Viby krrka-Körtingsberg, Kumla-Hardemo och Kumla - Yxhult-Kvarnrorp anlita all-

tid O M N I B U S, så att de billiga biljettpriserna sedan mer än 30 år tillbaka å dessa linjer fortfarande kunna tillämpas. 
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I min barndoms Brunnskullen, där alla var fattiga och 
trångboddheten var skrämmande, fanns vid seklets bör
jan O'ott om O'amla O'ubbar, hantverkare, arbetare och 
vand~ande vagabonde~, de flesta hederl~ga och litet origi
nella. Vilken pojke minns inte "Kol-Pnnsen", "Nattvakt 
Väster" "Smen-Elias", "Lus-Herman", "Råttfällma
karn" '''Norske-Petter'', "Dikare-Johan" och många 
andra~ Deras ansikten var rynkiga av ålder under hat
tarnas skymmande brätten, och de seniga, knotiga hän
derna vilade alltid tungt på käppkryckor eller knän. 

Under sommarkvällarna träffades en del av gubbarna 
för tankeutbyte vid den s. k. "Ljugarbänken" under de 
väldiO'a trädkronorna vid södra långsidan av "Kråkslot
tet". Där berättades de mest vidunderliga historier, me
dan vi pojkar satt tysta och lyssnade. Hur väl minr:-s j~g 
inte "Kol-Prinsen", som på lördagskvällarna sökte SIg tIll 
Sandins ölkrog, där "fadren", som krögaren kallades, lät 
honom dricka sig "kanonfull". När han sedan kom rag
lande på bakgatan, sotig och svart, pustade ha!! ut en 
stund och stapplade sedan hem till gumman LOVIsa, som 
då fick känna på "Kol-Prinsens" sotiga labbar. 

"Råttfällmakarn" var en hårdför viking och en vand
rande vagabond, so~ på sommaren uppenbarade. sig i 
HallsberO' och 100'erade vid tegelbruket. Han bar SItt la
ger av rfttfällor bpå ryggen, sina verktyg i fickorna och 
hade sin verkstad i skogsdungen vid "Kråkslottet". Hans 
förmåga att "slänga käft" och : 'munhuggas", när han 
skällde efter överklassen och "bylingarna", gjorde, att 
vi blev hänryckta och markerade med blinkningar och 
vinkar vårt ironiska samförstånd. "Råttfällmakarn" var 
fö r oss nåO'ot aven homerisk hjälte med sitt böljande sil
verskäO'O'. Han visste mer om flickor än de flesta andra. 
"För s~~ han hade varit utrikes, te Kristiania", där han 
rumlat om i unga år. 

"Dikare-Johan" gick i Hallsberg och drack öl, när h~n 
inte O'rävde diken på Ralaängarna. Han lär ha haft SItt 
eO'et ~ätt att lura sig själv att arbeta. Han köpte sig några 
flaskor öl och placerade ut dem med vissa mella?rum 
vid det på arbetsplatsen utspända snöret. Sedan dIkade 
han så att svetten rann för att så fort som möjligt kom
ma inom räckhåll för den första ölflaskan. När denna 
var urdrucken, fortsattes dikningen till den andra osv. 
"Dikare-Johan" lär ha varit född i Åmmeberg och hade 
i sin unO'dom tjänat vid Svea Livgarde, där han var den 
grannas;e karlen på hela r~gementet: Enligt gubbar?~s 
påstående skulle det ha vant en offIcersfru, som blIVIt 
kär i Johan. I varje fall kom han fort bort från rege
mentet. Han dog på Kumla Ålderdomshem. 

"Stråbergs-Jon", som var murare och auktionsropare, 
tyckte även han mycket om öl och hade ofta sitt tillhåll 
på gästgivaregården. På Br.unnskulle.n kallades o ~an för 
" tjuvgubbe". Han var SUpIg, snuskIg och brakIg men 
mer "farlig i käften än i knytnävarna". Sin bostad hade 
han i urmakare Anderssons uthus vid bäcken. Där hade 
han spikat upp sängen ett par meter högt på ena ga
veln för at få sova i fred för råttorna. 

" Silla-Johan" med sin flottiga Vegamössa och sin 
blanka svångrem, hjälpte krögare Sandin att tappa 
l.1ayerskt öl på buteljer, sopade och höll rent i ölhallen. 

GAMLA STATIONSHUSET 

På lediO'a stunder sålde han färsk sill. När han med 
skjortan

b 

uppknäppt över ~rösthoår~ns svet.~våta krolJ
sprint kom dragande med S1l1 tvahJulade karra och S1l1 

sillåda blev det fart på gummorna i "Kråkslottet" och 
"Ugglebo", ett springande i trapporna, ett slamrande 
med bleckburkar, handfat och spilkummar. Gummorna 
flockade siO' krinO' kärran med sina slitna portmonnäer. 
De tyckte förstås b att 25 öre kilot var okristligt dyrt för 
sillen men "Sill a-Johan" visste att sill måste gummorna 
ha. Den var ju fattigmans sovel till potatisen. "At sill , 
unO'ar" sa' mammorna, "så blir ni friska å kan arbeta, 
fö; sill~n innehåller fosfor". Ja, vi åt sill i alla möjliga 
former : sill i papper, halstrad sill, kokt sill, stekt sill i 
smult m. m. och jag tror inte att vi mådde illa av kosten. 
"Silla-Johan" var en oförarglig och snäll m.an. H~n var 
född i Grönehög. Sitt stamlokus hade han I "SofIahem
met", d. v. s. Sandins ölschapp. 

"N attvakts-Väster", "Växlare-Väster" eller "Vedså
O'are-Väster", som han mera allmänt kallades, hade va
~it soldat för Vesta rote i Kumla. Under sin fritid hjälpte 
han till i lantbruket. Vid tröskningsarbete råkade han 
emellertid få in ena handen i tröskverket. Som minne 
härav fick han för fram tiden begagna järnkrok i stället 
fö r hand. Till råga på allt blev han kasserad som soldat. 
Men till stationskarl dög han. Vad sägs om det? Det 
dröjde dock inte länge innan vederbörande insåg att en 
stationskarl noO' ändå vore i behov av två händer. Efter 
denna upptäck; sattes Väster till nattvakt. Han var känd . 
av alla som på sina resor brukade övernatta i Hallsberg. 
En gång bad en resande Väster att väcka sig då nattåget 
O'ick till Stockholm. Detta lovade han. När tåget gått 
~ch hunnit till sista växel på stationen kom Väster in i 
väntsalen och ropade: "Opp nu, herrn, nu gick tåget till 
Stockholm". Herrn blev givetvis arg och ångrade bittert 
att han någonsin besvärat om väckning. "J a, men herrn 
sa' ju att jag skulle väcka när tåget gick", svarade Väs
ter, som undrade över den omotiverade ilskan. På äldre 
dagar sysslade V. med vedsågning och höll mest till vid 

KUMLA GUMMIVERKSTAD 
Manne Larsson 

Telefon 70350, 711 55 

18 

BILAR - BILRINGAR - TRAKTORRINGAR - HASTV AGNS

RINGAR - GUMMIREPARA TIONER - BENSIN OCH OLJOR 



LOKST ALLARNA VID SEKELSKIFTET 

Stora Hotellet och hjälpte fröken Mina med allehanda 
göromål, drack sitt spillöl och tuggade flitigt Ljunglöfs 
etta. Han slutade sitt växlingsrika liv 1915 på Kumla 
ålderdomshem. 

Tittskåpsgubben "Lus-Herman", som på sommaren vi
sade bl. a. beväringarna på Sannahed sitt ti ttskåp och gav 
på sin närkesdialekt invecklade och pikanta förklaringar 
till ögonfägnaden. Vi pojkar hade mycket roligt åt den 
lille gubben, när han på hösten uppenbarade sig vid 
Brunnskullen med sin kärra och sin fonograf. Vi stack 
slangar i öronen och fick lyssna på svag musik för fem 
öre eller tre stycken tomflaskor. Det var ont om slantar 
på den tiden så undra inte på att vi letade och knyckte 
tombuteljer, när ryktet gick att "Lus-Herman" var i 
faggorna. 

"Norske Petter" var svinaherde vid Molanders svin
gård, där han skötte över hundratalet djur i alla stor
lekar. Petter, som var Brunnskullens styvaste "Nimrod", 
såg jag aldrig påverkad av sprit, däremot såg jag honom 
stå och hänga vid staketet med händerna knäppta som 
i kyrkan. Han hade sin egen sugga, som han kallade 
Lasse, att sköta om på lediga stunder. Den hade han i 
sin vedbod. Nästan varje familj hade f. ö. hushållsgris 
i något uthus, ja t. o. m. en ko. Petter hade som yngling, 
då han på 1860-talet tjänade dräng hos gästgivare Ruhlin 
och Lars Larsson i Blacksta, upplevt nödåren 1867-
1868. På gamla dagar berättade han om denna tid , då 
det saknades bröd i många hem. 

Hallsberg har som bekant alltsedan stambanans öpp
nande 1862 varit en viktig järnvägsknut. På bangården 
har vagnar och gods växlats och lastats om till de flesta 
platser i vårt land. Redan före småskoleåldern var vi 
ungar hemtama vid järnvägen. Vi drevs f. ö. av våra 
föräldra r inom bangårdens hank och stör för att plocka 
upp spillkol, som låg bland växlar och spår. Det som för 
andra pojkar var spännande, roligt och fyllt av även
tyrets stämning, var för oss rena nödvändigheten i kam
pen för tillvaron. Många av oss hotades med smörj av 
våra fäder, om .vi inte varje kväll på vintern kom hem 

med en hink stenkol eller några brädstumpar. På som
maren plockade vi i Skallerudsbergen blåbär och ling-
011. Vi var alla redan då inställda på att tillfredsställa 
de mest tvingade behoven av föda och bränsle. Det var 
ingen skam att vara fattig, och de mest hårdhudade bad 
ofta samhället om hjälp. Vi hade också våra fasta kun
der på prima engelska stenkol, som levererades för fem 
öre hinken till bl. a. sadelmakar'n, strykerskan Selma, 
bokbindar'n och tapetserare Hertz. På den tiden kände 
alla till alla i Hallsberg, varför järnvägspersonalen ej 
fäste sig för oss ungar, utan vi fick obehindrat springa 
omkring på bangården, bara vi såg upp för tågen. 

Vi tyckte om tågen. De tjusigaste tågen såg vi i alla 
fall som barn, då vi kom till lokstallarna och åkte karu
sell på vändskivan. Med förundran såg vi de olika lok
typerna, som slaggades och tömdes på sitt glödheta inne
håll i fyrboxar och sotskåp. Att arbeta i slaggen och 
kolbryggan var ett tungt och sotigt arbete, men gubbar
na, som i regel hade sina gemytliga öknamn, var trä
nade i gamet. Emedan de befann sig lägst på rangskalan 
vid SJ och var dåligt avlönade, var de ofta "hunsade" 
av lokförarna. En kolkarl och lokputsare fick· börja sitt 
arbete kl. 6 på morgonen och slutade först kl. 7 på kväl
len men måste också vikariera efter den ordinarie tiden. 
Det s. k. "långskaftet" omfattade hela söndagen och 
dessutom halva natten till måndagen. "Man knäade be
tänkligt på hemvägen efter ett dylikt skift", berättar 
vår sagesman. 

Ekonomiskt sett var det aldrig några lysande villkor 
vid järnvägen, men trots att många levde på svältgrän
sen, hörde man aldrig någon yttra sig hatiskt eller bit
tert, tvärtom anslogs ofta en ton av försonande humor. 

Under hela dygnet kom och gick det tåg. Fruktans
värda A-, B-, Gc-, Tb-, Mb- och Kd-Iok frustade fram 
och åter på bangården. De väckte oss på morgonen och 
skakade oss till sömns på kvällen. Det var säkerhetsven
tilerna och skumkranarnas sprutande vattenånga, det 
var dånet av skenskarvar, boggiehjul och koppel, det var 
gnisslande bromsar och loksignalernas tjutande för varje 
given signal. 

STENE BRUNN 
Säsong: JUNI-AUGUSTI 

TELEFON : Eirer 1 juni 73003 , 73005 - Närkes Via 40 (Yinrer) 
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"SM0R]ARE-JON" 

Åtskilliga hallsbergare minns säkert vagnsbultaren 
"Smörjare-Jon", op timisten med det långa, böljande 
skägget och de oljiga och beckiga cheviothbyxorna, vilka 
satt som korvskinn på benen. Just han bar stort ansvar, 
när han bultade på sina hjulringar, påstod han. "Smör
jare-Jon" var alla pojkars idol, ty han visste allt om 
järnvägen och utstrålade en auktoritet, som kom oss 
ungar att baxna. 

Vem minns inte adelsmannen Harald af Ekenstam, 
som hyrde vid "Lästpetters" och var ganska originell. 
Han talade ofta om adelsskölden, som skulle krossas vid 
hans bortgång. Jag såg honom aldrig le. Hans stämma 
gjorde, att även om man ej såg honom på Brunnskullen, 
så hörde man dock var han höll till. 

Lokföraren Liberg var en filosof med knävelborrar. 
Han utstrålade en auktoritet av tjänsteansvar, tradition 
av yrkesduglighet, säkerhet och trygghet framför allt 
annat. Liberg gillade fartens tjusning och kunde sätta 
fart på tågen i medlut i "Skallrebacken", så att alla 
tidigare rekord kom långt ner i farttabellen. Han efter
lämnar en historieflora, som lever kvar än i dag hos 
gamla hallsbergare. 

Att få stå på ett ånglok, det var höjdpunkten i till
varon, trodde jag. Men när jag blivit vuxen, blev roman
tiken något helt annat än att skyffla kol, med en vrång 
lokförare som kamrat. Nej, romantiken blev då en vår
natt med porlande vårbäckar, aftonrodnad, soluppgång, 
och manskörssång. 

I 14-årsåldern fick min far plats som bromsare med 
tåg nr 149 till Töreboda. Någon dans på rosor var det 
ej, ty hos nästan alla anställda vid S J var det en ut
bredd mening, att stryk var det enda argument som 
passade en bromsarpojke. När far kom hem till Rala efter 
sin förs ta tur och visade pälsen, flaggan och handsignal
lyktan för sin mor, utbrast hon : "Jo du, pöjke, nu har 
du kömmit i fint sällskap, nu kan du gå på Ralagatan 
å spänna vadera och vara mäkta stolt för att du får 
vara i lag med stat ionskarar, å nu får du ta i lokomo
tivväxlar å vagnar, å så får du åka tåg så mycke du 

Örebro läns Lantmå"ns Centralförenings 

Filial i Kumla 

vill". Sommartiden njöt far av att vara bromsarpojke. 
Det var liksom en fläkt från den stora världen och ett 
ansvarsfullare arbete än att gå och hojta i plogfåran 
på ett par sävliga oxar. Vintertiden däremot i de öppna 
bromskurarna kan inte beskrivas av någon annan än 
den, som själv varit med på dylika resor. Efter en lång 
resa i en öppen vagn i kanske 30 graders kyla, fick man 
koja i samma bädd på "bromsarehotellet" som en annan 
kollega. Huvudkudden bestod aven trasselsudd. Sömnen 
stördes av massor av småkryp. 

Söndagen den 2 augusti 1914 klämtade kyrkklockorna 
i allt Sveriges land. Det var det hemska budskapet om 
allmän mobilisering, som störde den vackra sommarda
gen. På kvällen var köpingens storgata ett enda böljande 
folkhav . På stationen blev det bråda dagar. Flykting
tågen rullade till Haparanda och Trelleborg. Tyskar, 
som befann sig i Ryssland, reste till sitt hemland, och 
ryssar från Tyskland till sitt. 

Tyska diplomater med Kejsar Wilhelmsmustascher pro
menerade på Hallsbergsperrongen. Deras fruar var ståt
liga med massor av briljanter. Det kom långa tåg med 
ryssar, storfurstar och furstinnor, högresta med korp
svart hår och blixtrande ögon. Då tåget var klart för 
avgång, stod furstarna med sina damer på vagnsper
rongerna och slungade ut nävar fulla med silvermynt 
på plattformen. Det var inte var dag det regnade pengar; 
undra på att grabbarna tyckte de kommit att leva i en 
konstig tid. Ryssarna skrattade och for vidare mot 
okända öden. 

Efter ett par år började invalidtransporterna, som 
gjorde Hallsberg känt vida omkring. Dessa transporter 
gick i regel i tragikens tecken. Officerare och menige 
fyllde tågen. Det var soldater med ärr i ansiktet efter 
sabelhugg, bandagerade och med irrande ögon, soldater 
i alla åldrar, somliga hoppande fram på kryckor med 
amputerat ben. Från dessa transporter minns jag bäst 
ryssarna. Det var därför att de ·sjöng så vackert sitt 
hemlands sånger i hotellparken, där utspisning ägde rum. 
Men de skrattade inte. 

Kärleksförklaring till Amanda 
(Ur Nerikes Allehanda den 11 okt. 1854.) 

Amanda, älskade barn! Du yllelapp för kalla hjertan r 

kärlekens elddon; gulddosa utan prydnad! Suckarnas 
blåsbälg, tårarnas läskpapper! Min smärtas sanddosa och 
mina plågors bomolja; du min glädjes föda , du låga pa. 
mitt stearinljus, min hvilas sängkammare, poesiens elixir; 
munnens alikant':' , ögonens lustgård i komplimangernas 
säte; du andaktsfackla, du glädjens källa; du djupa af
grund, du, full af tusende god morgon, tungornas man
nagryn, du hjertats sirupskaramell; och hur man annars 
kan beskrifva dig, mitt söta barn. Jag älskar endast dig, 
blott dig, ack tag mig till din man! 

Alikanr = ett spanskt, tungt, sött och mörkt yin. 

Telefoner: 

FODERAMNEN - GODSELMEDEL - SPA NMÅL - FROER 

STRÅFODER - UTSADEN - BETNINGSMEDEL M. M. 

701 77, 70477, 70587 
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o 

NAR SMEDSGARDEN I KUMLABY 
o 

VAR "PRASTGARD" 

o 

Ar 1686 erhöll förutvarande kyrkoherden i Oja för 
samling i Södermanland, Christiern Bergman, pastoratet 
i Kumbla. Bergman trivdes tydligen bra för sex år se
nare skrev han till kungs med underdånig anhållan om 
att han, hans hustru, barn och efterkommande "må 
niuta Besittningsfriheet" på Smedsgården i Kumbla 
församling; "att de det odrefne få besittia, bruka eller 
bruka låta,. så länge de förmåå urhgöra de deraf gående 
Uthlager Skatt och Skuld, så at dem vid hvariehanda 
hendelse i framtijden ingen må drifwa eller Husevilde 
giöra". Som skäl för denna sin anhållan anför Bergman 
i första hand att han deltog i Pommerska kriget som 
pastor vid Kungl. Livregementet till häst och efter sla
get vid Fehrbellin den 18 juni 1675 förlorade all sin 
egendom. Vidare omtalar han, att hans hustru , som är 
av tysk börd (Klara Levina Burchardi från Bremen) 
besväras av svår gikt och att hans äldsta dotter om elva 
år " begynner samma klagan" . Som de sålunda tidvis har 
mycket svårt att gå, önskar han, att han hade "ett litet 
hemwist för dem här på Landet, der de kunde boo näär 
inril Kyrkian Guds huus". 

Som synnerligen lämpligt anser han ett kronohemman 
väster om gatan kallat Smedsgården, anslagit till aug
ment under kavalleriet (rusthåll), då det ligger så nära 
kyrkan, att även den, som har svag hälsa , "kan sig dijt 
fö rhielpa" . 

Konung Karl XI översände skrivelsen till dåvarande 
landshövdingen i Orebro län, friherren och greven Did
rich \Vrangel, i och för yttrande. Denne lät först krono
befallningsmannen i Kumla, D. Bergers, besiktiga Smeds
gården, som då - sedan femton år tillbaka - brukats 
och bebotts av åbeen Olof Pehrsson, varefter han avlät 
si tt svar till konungen: " - - - uthi Eders Kongl. 
Maijm nådiga behag hemställes, om Eders Kongl. Maj :t 
i nåder täckes förunna bemälte Probst besittningsrätten 
af detta 1/2 Chronohemman i Kumbla by." 

I ett öppet brev av den 6 september 1692 beviljar 
Karl XI prosten Bergman besi ttningsrärren till Smeds
gården, dock med det förbehållet, att han skall förse 
åboen "med annat bruk och boställe". 

Är 1696 i juni dog Christiern Bergman. Hans dot
ter, Klara Levina, var gift med efterträdaren Bergerus 
Flossundius, som var prost i Kumla från 1697 till 171I. 
Genom hustrun kom Flossundius i besittningsrätt till 
Smedsgården. Flossundius' barn ärvde Smedsgården. Den 
15 november 1768 försålde dåvarande arvingar, vice 
Pastoren Lars Nevelius och Klockaren Sven Almqvist, 

Sundberg & Olsons 

Nedgången till gravkammaren från öster 

gården till Nils och Per Larsöner samt Anders Persson 
för en köpeskilling av 6600 daler, och därmed upp
hörde Smedsgården att vara "prästgård". 

Från denna " prästtid" finnes några minnen. Enligt 
vad som berättats från far till son, skulle en präst låtit 
bygga källare dels på prästgården dels på Smedsgården. 
Den på prästgården revs för några tiotal år sedan, men 
var enligt uppgift exakt lika den som fortfarande finns 
kvar på Smedsgården. Vidare byggdes samtidigt den 
gravkällare, som finnes på Kumla kyrkog~rd och vil
ken tillhört Smedsgården. Carl Johan Jonsson, som ägde 
Smedsgården under 1800-talets senare del, avstod då 
gravkällaren till kyrkogårdsnämnden mot det att han i 
stället erhöll familjegravplats utefter kyrkogårdsmuren. 
År 1935 påträffades gravkammaren i samband med en 
gravöppning och platsen fridlystes. Anmärkas bör att 
undertecknad år 1934 uppsökte ett par av församlingen 
dåvarande präster och berättade för dem om gravkäl
laren . 

TORGET, KUMLA - Tel. 70S 44, Bost. 70290, 711 64 F O T O GRAFISKA 

Porträtt Seriefoto Ut/ör och försäijer allt fotografiskt 
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Friherre som backstugusittaru 
För Kumla Julblad av Jon 

I en förfallen stuga på Viaskogen avled den 11 aug. 
1863 dagakarlen, backstugusittaren, friher re Gotth. Ga
briel Fri schenfeldt. Enligt Kumla fö rsamlings dödbok 
drabbades han av "slag". 

F., som var född i Asker 1791, kom i 30-årsåldern 
som dräng till Kumla prästgård. Den tiden hade präster
na själva hand om och brukade den till prästbostället 
hörande jorden. Prosten Kjellin var mycket belåten med 
sin dräng. Särskilt uppskattades hans pålitlighet, sede
samma uppförande och i övrigt fina uppträdande, som 
kanske låg i blodet hos adelsmannen. När han efter fyra 
års tjänst sade upp sin plats, kändes det tungt för präst
gårdsfolket att bli av med en så i alla avseenden duktig 
arbetare. Anledningen till uppsägningen var att F. blivit 
kär i en flicka, som tjänade piga i grannbyn Södra Via, 
dygd ädla Cajsa Larsdotter, född av okända föräldrar i 
Kräklinge 1790. Som hon var en duktig och arbetsam 
tjänarinna hade hon av sin husbonde fått löfte att till
sammans med sin fästman få mot en billig penning köpa 
en på ofri grund stående gammal stuga i Via. Så skedde. 
De gifte sig och kunde efter många svårigheter och för
sakelser få stugan beboelig. Under sin tid som tjänste
hjon måste det sparas så mycket som sparas kunde till 
bosättningen och till en ko, som var ett livsvillkor för en 
backstugusittare. Kon gav så att säga stabilitet åt hus
hållet och mer stadga åt ekonomien. Foder till henne 
kunde alltid skaffas genom byte mot dagsverken eller 
annat arbete. 

Man kan på dessa makar tillämpa ett par rader ur 
Snoilskys vemodiga dikt "Värnamo marknad" : 

" Så gingo de med trötta steg den tunga mödans stråt 
och rörde aldrig av sin lön en enda kronans plåt." 

Doktor Eva Bergman (nu intendent för Hallwyllska 
museet i Stockholm) fick Riksantikvarieämbetets upp
drag att undersöka gravkammaren. Enligt den rapport, 
som dr Bergman lämnade, utgöres trappstegen ned till 
kammaren av stora kalkstenar med slät putsad yta; pOrt
omfattningen är av tegel med putsad yta. 

Väggarna i själva gravkammaren är av kalksten med 
putsad yta. Taket är av tegel med kryssvalv vilande på 
sköldbågar. Gravkammaren är troligen från 1600-talet 
och innehåller ett flertal kistor. Någon gravundersök
ning företogs ej med hänsyn till att då ej kunde utrö
nas vem eller vilka, som var ägare till gravkammaren. 

Dr Bergman anser slutligen i sin rapport, att det vore 
önskvärt att en gravundersökning utfördes och att åt
gärder vidtogs för att hålla valvet frostfritt . 

Säkerligen vilar i denna gravkammare, som väl hör till 
de äldsta bevarade byggnadsverken inom Kumla, pasto
rerna Christiern Bergman och Bergerus Flossundius, då 

Gabriel, som von Frischenfelt alltid kallades, var inte 
blott en arbetsam man, utan en på nästan alla områden 
kunnig person. Skulle ett tak lagas, en brunn fördjupas 
eller en unghäst skos för första gången, så sände man 
bud efter Gabriel. Han blev på så sätt en mångsysslare, 
som aldrig saknade arbete. 

Hustrun ansågs vara den bästa kärvbinderska i trak
ten. Hon följde som upptagerska sin man vid skördear
betet om höstarna. På vintern var hon sysselsatt med 
kardning och spinning av ullgarn åt bondmororna, och 
då var fållbänken vid köksspisen hennes plats. På så 
sätt drog hon också sitt "strå till stacken". 

Gabriel var litet över medellängden. Trots hans tarv
liga och enkla kläder låg något aristokratiskt över hans 
nobla tillbakadragna uppträdande. Fåordig och tystlåten, 
som han var, talade han aldrig om sina släktförbindelser, 
ej heller om sina förfäder eller om de vidriga förhållan
den, som kastat honom likt en skeppsbruten upp på den 
nödhamn, som den lilla backstugan blev för honom. 
Sina hemligheter tog han med i graven. Men kanske 
har han på sin undanskymda plats, som blev hans lott 
här i livet, gjOrt lika mycket för fosterlandet, som 
många av hans ståndsbröder med kraschaner och ordens
gl itter på frackuppslaget. Och han vilar i ett - Gud 
vet vilket - hörn i grusåsen å Kumla kyrkogård. 

" är samma jord man famna ser 
En dagakar Is, en konungs ben, 
Vad säger mindre eller mer 
En mullhög eller marmorsten 
Förgänglighet, fåfänglighet." 

det kan anses helt uteslutet, att en enkel åbo ens vågat 
drömma om att bygga ett sådant vilorum åt sig och sin 
släkt. 

För alla, som är intresserade av det Kumla som varit, 
bör det vara ett önskemål att erhålla en slutgiltig be
kräftelse härpå och att den vackert byggda gravkam
maren blir skyddad mot förintelse . Och varför inte en 
minnesvård över dessa båda hädangångna själasörjare, 
av vilka Flossundius väl bör räknas till de stora bland 

. Kumlas kyrkoherdar ej blott för sin nitälskan att se till 
att ingen försummade sina salighetsmedel, utan fastmer 
att han bringade ordning inom församlingen i många 
avseenden. Bl. a. upprättade han en ny fattiglista - "och 
vorde de fattiga fördel te i tvänne classer. De eländigaste 
i den första, som alltid bör hava mer av fattigmedlen, 
de som något förmådde sig att förtjäna i den andra, 
hwilka med något mindre måste låta sig nöja". 

Roland Romell 

~öb ler av välkänt fabrikat 
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MED KAMERA VID KUMLASJON 
Av Stadsarkitekt Nils Lindgren, Kristinehamru 

N är Kumla Julblad för några år sedan anordnade 
en fototävling om den bästa vinter bi Iden från Kumla, 
inlämnades inte en enda bild. När tävlingen upprepades 
året därefter, blev resultatet något bättre. Två kol
lektioner insändes. Det förefaller kanske underligt, att 
intresset för denna tävling var så ringa, trots att kum
lingarna väl fotograferar minst lika flitigt som övriga 
svenskar och trots att staden har en av Sveriges livli
gaste fotoklubbar inom sina landamären. 

I Kumla Julblad för år 1950 publicerade jag några 
funderingar med anledning härav och gjorde gällande, 
att det inte är lätt att få vackra och samtidigt typiska 
bilder från skostaden. J ag har inte funnit någon anled
ning att ändra min åsikt, sedan jag nu noggrant har 
gått igenom mitt arkiv av fotografiska negativ. Av de 
något mer än 2000 fotografier, som jag har tagit under 
mina kumlaår, är visserligen drygt 600 tagna i Kumla, 
men det är huvudsakligen inomhusbilder, t. ex. skild-

ringar av mitt hem, av olika festligheter etc., eller också 
bilder, tagna i tjänsten, dvs. sakliga och tråkiga bilder 
av aktuella byggnader. En hel del av negativen utgöres 
också av fotografiska experiment. 

Det finns emellertid ett parti av Kumla, som jag hat
fotografera t ur många synvinklar, under olika årstider 
och vid de flesta tidpunkter på dygnet. J ag tänker på 
Djupadalsparken. 

Kumlasjön och den omgivande parken är ingalunda 
någon unik anläggning. Sjön är visserligen ett av de 
äldsta friluftsbaden i Sverige i form aven naturlig sjö. 
Kanske är den det allra äldsta av denna typ. Bassänger 
ha funnits tidigare. Men nu finns det säkert många, som 
är både större och bättre. Och det finns utan tvekan 
större och praktfullare parkanläggningar än Djupadals
parken. Det hela är emellertid utan all tvekan en under
bar och skimrande pärla, som inte blir mindre vacker, 
därför att det på andra platser finns lika vackra eller 

~ 
~ 
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vackrare . Kumlaborna kan vara stolta över detta resul
tat aven trist och svår arbetslöshetsperiod. Men arvet 
förpliktar, pundet får inte förskingras . Tyvärr tycks 
inte alla kumlabor ha insett, vilken dyrbarhet de har 
att förvalta. En enda gång i mitt liv har jag begärt 
hjälp av polis. Det var då jag såg några ungdomar hän
synslöst skövla Djupadalsparkens blomsteranläggningar. 
Den händelsen är tyvärr ingen engångsföreteelse. Men 
den motsatta faran lurar också. Många av de styrande 
tycks hysa den uppfattningen, att Djupadalsparken 
räcker för stadens behov, varför ingenting mera behö
ver göras för kumlabornas trevnad eller för stadens 
förskönande. 

De "unga" fotograferna, de som hyllar den "moder
na" fotografien, finner kanske inte mycket av värde i 
Djupadalsparken. Men den som njuter av det idylliska, 
har ett eldorado här, och han sätter sig över risken, 
att belackarna skall kalla de flesta av hans bilder snar
fagra . 

Kumlasjön är naturligtvis först och främst ett fri
luftsbad, som endast den kan uppskatta till dess rätta 
värde, som har tvingats att bo en längre tid på den bör
diga men ack så torra Närkes-slätten. Västkustborna 
får gärna tala om plaskdamm. Under varma och soliga 
sommarsöndagar livas den eljest så ödsliga sandstranden 
upp av tusentals kumlabors färgsprakande baddräkter, 
som kommer färgfotografen att se motiv överallt. Axel
breda tarzankopior och välsvarvad e nymfer låter sig 
med förtjusning förevigas på den ljuskänsliga remsan. 

Men sjön är inte bara en badplats. Silverskimrande 
pilar speglar sig i vattnet, guldgula svärdslil jor växer 
längs stranden, och ute på vattnet simmar vita och röda 

Kullbergs eJtr. 

näckrosor i stora flockar. En av de värsta chocker, som 
jag har fått under min tid som amatörfotograf, fick jag. 
när jag färgfotograferat en ovanligt praktfull samling 
röda näckrosor och sedan, då jag betraktade den fram
kallade och färdiga filmen, upptäckte, att motivet hade 
totalt förstörts, därigenom att någon vandal hade slängt 
en vit glassbägare mitt i all härligheten. Hur kan en 
civiliserad människa göra något sådant? 

Hur många fotografier, som har tagits av den buk
tande bron till den lilla ön, vet väl ingen, men åtskilliga 
fotografer har gjort förtvivlade försök att på filmrutan 
återge de tjusande speglingarna i den svagt krusade vat
tenytan. 

I parken runt sjön kan man ligga och slöa i grön
gräset eller åla omkring för att få en vacker förgrund 
till sin vy över anläggningen. På kafeets terrass kan man 
släcka sin törst och samtidigt njuta av bofinkarnas sång. 
På motsatta stranden kan man briljera med sina fär
digheter i miniatyrgolf eller det mera stillsamma kroc
ket . Och där bakom vidtager skogen, kanske inte pre
cis den vilda storskogen, men i alla fall en skaplig dunge 
av vackra, rakstammiga furor, där solen åstadkommer 
det där tjusiga ljusspelet, som är så svårt att fotografera. 

Den största fördelen med Djupadalsparken är det 
lugn och den stillhet, som i allmänhet råder där trot;; 
alla besökarna. Det är den fredade plats, som människan 
så väl behöver som motvikt till det jäktiga liv, som 
numera levs även i en småstad. Om man en ljum augus
tikväll har suttit på en soffa vid stranden och sett 
blommorna lysa i dunklet och hört fiskarna hoppa i 
vattnet, medan stilla musik från kafeet har tonat i bak
grunden och de första stjärnorna har börjat framträda 

Sture Melander S'PECIALAFFÄR 
K u m l a 

Telefon 70060 

24 

Manufakturvaror, Gardiner, Sybehör, Damekipering 

Stor sortering av lämpliga julklappar 



på himmelen, då glömmer man inte stunden i först::t 
taget. Men man lät kameran vara. Man glömde, att 
man var fotograf . Man bara njöt. 

Den stilla friden störs knappast' av de möten och 
sammankomster, som då och då hålls i parken. De går 
-å väl in i miljön. De hör liksom till. Och jag vet inte 
någon plats i Sverige, som är så sant demokratisk som 
Djupadalsparken. Där firas Svenska Flaggans Dag, och 
där hyllas kungen. Där hälsas våren välkommen på 
valborgsmässoaftonen, och dit tågar arbetarskarorna den 
första maj. Där kan det hända, att Frälsningsarmen har 
gudstjänst på söndagseftermiddagen och kommunister
na politiskt möte på samma dags eftermiddag. Och 
ingen störs av den andra. 

Men någon gång bryts det vanliga av något mindre 
vardagligt, t. ex. då Bob Gerry och hans trupp gjorde 
sina ekvilibristiska konster högt uppe i luften, och då 
miss Camilla gjorde sin nervpillande nackfärd högt 
över Kumlasjöns yta på en lina från vattentornet till 
golfbanan . 

Ett par gånger om året invaderas den eljest så frid-
amma idyllen aven myllrande människomassa, som 

stundom kan vara större än stadens hela befolkning. 
På sandstranden, där eljest inga rörelser förmärks, utom 
då någon solbadande vänder på sig för att bli brun även 
på den andra sidan av kroppen, där snurrar nu posi
tivspelande karuseller, under vilkas jättestora paraplyer 
människorna söker skydd mot den alltför heta solen 
eller det alltför häftiga regnet. I den eljest så stillsamma 
furuskogen skräller dansmusiken vid dansbanorna och 
knallar luftgevären vid skjutbanorna. Runt sjön mär
ker ingen näckrosorna och svärdsliljorna för alla de 
färggranna ballongerna. Kumlaborna känner säkerligen 

c:JVfekaniska problem? 
Vänd Eder då till 
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igen bilden. Det är Barnens Dag eller någon liknande 
festlighet . 

Man kan ha vilken åsikt som helst om dessa tillställ
ningar. Ingen kan eller vill väl förneka de ideella motiv, 
som driver fram t. ex. Barnens Dags-arrangemangen. 
Men man måste också förstå dem, som bara ser, hur 
gräsmattorna trampas sönder och blomster anläggning
arna skräpas ner, och som talar om profanering och 
vandalism. Det skulle nog inte skada med en folkpark 
i någon annan del av Kumla. Men vi fotografer är i alla 
fall rörande ense om att festligheterna bjuder på char
manta motiv. Och det allra vackraste av dem alla kom
mer sent på kvällen, då de flesta har lämnat kameran 
hemma. Det färgsprakande festfyrverkeriet med tjutan
de raketer, exploderande solar och brusande vattenfall 

är ett fantastiskt motiv, som bara har den nackdelen, 
att man aldrig vet, om alltsammans verkligen kommer 
med på bilden. Dessutom är det förstås väldigt svårt 

att inte låta slutaren vara öppen för länge. Begräns-

VÄLKOMMEN 

och gör Edra inköp för julen av SKODON 

Tel. 703 37 

26 

ningens svåra konst gör sig gällande även på detta om
råde. 

Men låt oss återvända från tingeltanglet till den still
sammare idyllen. Det var en valborgsmässoafton. Vår
sångerna hade tystnat, högtidstalet var slut, och levet 
för våren hade förklingat. Elden sprakade på badstran
den, lågorna steg mot himmelen och speglade sig så 
vackert i Kumlasjön. Jag gick på andra stranden och 
försökte hitta någon lämplig plats att ställa upp kame
ran på. J ag hade nämligen fått för mig, att jag skulle 
fotografera elden. Jag gick länge. och pysslade. Efter
som sjön någon tid dessförinnan hade tömts och ren
gjorts var vattenståndet fortfarande mycket lågt, och 
det var därför svårt att få både elden och dess spegel
bild med på fotografiet. Medan jag höll på med inställ
ningen, kom en främmande person gående. Han stan
nade och tittade på mig. Till slut kunde han inte hejda 
sig längre utan sade: "Inte går det att fotografera i det 
här mörkret!" Jag upplyste honom om att jag hade 
motsatt åsikt. Han stod tyst en stund och grubblade, 
och jag förstår, att han hade en hel del tvivel om min 
sinnesbeskaffenhet. Men så trodde han sig ha funnit 
lösningen och yttrade: "Men då måste det vara en väl
digt fin kamera, ni har." Det kunde jag ju inte neka 
till. "Den kanske rentav har kostat hundra kronor?" 
förmodade han. "Fyrdubbla beloppet, så kommer ni 
närmare", sade jag. Då gick han med ett medlidsamt 
småleende på sina läppar, ty då förstod han ju, att jag 
var fullkomligt tokig. 

(Samtliga fotografier är tagna av författaren.) 
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· . 
KARL BOSTROM 

som kåsör och musikåiskare 

Av ARON TÖRNQVIST, HaUsberg 

B land dc många arbetare, som jag under de gångna 
åren samarbetat med hos AB. Joh. Therma::nius & Son, 
Hallsberg, var Kalle Boström i särklass. Han föddes 1859 
i Rala, Kumla. På grund av moderns tjänst i Blacksta 
"ästgivaregård vistades B. under sin barndom mycket 
hos sin mormor, som var bosatt i Granby. Om henne 
talade han ofta med tillgivenhet och vördnad, inte minst 
om hennes barnsliga fromhet. Mormodern var nog ock
så hans egentliga uppfostrarinna, och de intryck han fick 
av henne följde honom livet ut. 

Starka intryck hade han också fått av kantorn och 
folkskolläraren Dreborg i Kumla, hos vilken han gick 
i skola. Kalle räknades till de bästa eleverna. De kun
skaper, han inhämtade, voro grundliga. Särskilt synes 
han ha intresserat sig för historia och geografi, ty i dessa 
ämnen var han väl hemmastadd. Sina kunskaper ökade 
han efter skoltidens slut genom självstudier. 

När skoltiden var slut blev han sin styvfaders, smeden 
i Rala, hantlangare. Hos honom stannade han till 1876, 
då han som 17-åring började hos Therma::nius' som smi
deshantlangare eller, som det förr kallades, "släggare". 
Det dröjde dock ej länge, innan han placerades som filare 
vid bänkplats. Då jag själv vid 18-årsåldern fick en lik
nande arbetsuppgift, placerades jag mellan B. och min 
fa r. Av dessa båda fick jag en grundläggande undervis
ning i det som hörde till yrket. 

Att Kalle hade goda förutsättningar som järnarbetare 
är säkert, och han blev ju även med tiden verktygsar
betare och fortsatte därmed tills han avgick ur tjänsten 
1931. Med ett par kortare avbrott hade han då tjänat 
Therma::nius' firma i 55 år. I Eskilstuna och Rottneros 
hade han arbetat någon tid , men han längtade tillbaka 
till hembygden och tycktes ej trivas annorstädes. År 1912 
erhöll han Patriotiska sällskapets medalj. 

Kalle B. var en utomordentlig berättare. H ärom vitt
nade hans kåserier i Nerikes Allehanda och i Kumla 

Julklapparna 

Stor sortering! 

KARL BOSTROM 

jul blad. Då han under sin ungkarlstid under middags
rasten brukade sträcka ut sig i gröngräset under björkar
na på fabrikens norra sida, samlades vi ungdomar alltid 
omkring honom fö r att höra honom berätta. Ibland 
hände det även att en kolkarl, Björk, sällade sig till ska
ran och spelade på ett grässtrå, inlagt emellan de båda 
tummarna. Det var "kul", för att uttrycka det på nu
tida språk. 

Då Kalle hade växt upp i Rala och således hade husar
lägret på Sannahed i närheten, handlade hans historier 
ofta om husarer och deras hästar och isynnerhet om 
musikkåren. Musikanterna kände han väl till: Kumlinar
na, Brolinarna, Lindahlarna och allt vad de nu hette. 
Att han särskilt intresserade sig för musikkåren, berodde 
på att han själv var musikalisk och vid tidiga år drömde 
om att själv en gång få tillhöra kåren. j a, han hade 
t. o. m. börjat dä r som trumslagare, men han behövdes 
i smedjan, och därmed grusades hans förhoppningar i 
detta fall. 

Jag nämnde om hans kåserier . Vid ett tillfälle uttalade 
en av hans kamrater sin förvåning över att Kalle kunde 
så i detalj komma ihåg allt vad han berättade. Härpå 
svarade denne: "Åh, det är inte svårt, för du fö rstår, att 
det är bara 10 procent sanning, resten är lögn". 

Om än Kalle inte fick bli musikant, som han drömt 
om, svalnade dock aldrig hans musikintresse. På 1880-
talet bildades på hans initiativen mässingssextett, i vil
ken han själv blåste ' tenor. Fyra av sextettens medlem
mar voro kamrater hos Therma::nius: Boström själv, 
snickare P. J. Friborg, bastuba, svarvarna Carl Johans
son, althorn, och Anton Gran, kornett. En tid var även 
en regementsmusiker medlem i sextetten. Hans namn var 
Olman, även han anställd hos Therma::nius'. Instruktörer 
voro musikfanjunkarna Hallberg och Lind. Vid den upp
repade expedieringen av jämna hundratalet tröskverk 
från fabriken ordnade ledningen traditionsenligt en fest-

ordnas lättast vid besök 
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Emil M annerfelt 
Förvaltare, Säbylund, Kumla. 
F. 1858, d . 1933 . Nämnde
man, ledamot av komm .-full
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lighet för de anställda. D å medverkade sextetten och i 
regel spelades då ett stycke som hette "Kvinnans lov". 
Tenorsolot i detta utfördes av Boström på ett sätt, som 
rön te allmänt erkännande, inte minst från musikkännare. 
Sextetren gjorde även konsertresor till andra platser. 

Bostt'öm spelade även gitarr, ej bara det vanliga 
ackompanjerat, utan han kunde spela. Men han ej en
dast spelade, han kunde även arrangera och harmonisera 
musik för sammansatta körer. Hur många gånger var det 
ej som han blev anmodad att arrangera ett musikstycke, 
som var satt för piano, till en kör bestående av mässing, 
stråkar och andra instrument. Detta utan att ha erhållit 
någon undervisning häri. Hade han fått fortsätta på 
musikens bana i ungdomsåren, hade han troligen kom
mit ganska långt som musiker. Någon inkomst av sin 
notskrivning blev det ej för B. Han njöt av att få göra 
det. 

Något särskilt handlag med pengar hade Boström inte, 
och som familjen var stor, räckte inte alltid mynten till. 
Han nödgades därför ibland att låna en slant. Det skedde 
under stor vånda. Då han lyckades att av någon kamrat 
få låna en femma eller tia, kunde han säga: "J a, Herren 
hjälper de sina". Inköpen för hushållet gjorde han i re
gel själv . "Kokamjöl" och specerier handlades alltid hos 
"August på trappa" och köttvaror på torget hos " Slak
tarviktor" eller "Ormestaslaktarn". Om alla dessa kunde 
han berätta många lustiga historier. 

Den som ej kände Boström närmare, hade nog svårt 
att upptäcka att det på djupet fanns en religiös ådra, 
vilken var en frukt av de intryck han fått av sin fromma 
mormor. Han kunde visserligen ironisera och öva kritik 
över de kristnas brister, men man skulle ej försöka av-

Ingeborg och Petter Olsson 
Rösavi, Kumla. 

Fru O. var syster till riks
dagsman Erik Olsson i Sån
nersta. 

Anna och Pettcr Persson 
Rösavi, Kumla. 

P. var son till vids tående 
Ingeborg och Pet ter Olsson. 

färda kristendomen som sådan, ty då tog han den i för
svar. D å katekesundervisningen på sin tid angreps och 
man ansåg att den borde avskaffas, yttrade han vid ett 
tillfälle att han fortfarande kunde katekesen utantill 
men ej funni t att han tagit någon skada därav . En person 
har berättat, att han ofta sett huru Boström på mornar
na när han gick till sitt arbete, dröjde någon minut på 
trappan och riktade blicken uppåt.Det var nog ej bara 
för att söka hurudant vädret artade sig. Blicken och tan
ken sträckte sig nog högre upp. Vid ett besök som jag 
gjorde hos honom kort före hans död, anförtrodde han 
mig att han kunde gå över gränsen utan fruktan. Han 
hade sin sak klar. 

Boström avled på sin 78:de födelsedag 1937. Sitt sistz, 
vilorum har han fått på södra sidan av Hallsbergs kyrka. 

I Kumla Julblad för 1945 är införd en artikel om 
Karl Boström. Artikeln innehåller huvudsakligast B:s 
egen skildring av sin uppväxttid och beskriver bl. a. det 
goda förhållandet till mormodern . 

1ft 
Hallsbergs }em·vägstation. 

I tidn. "Nyhetsbladet" den 13 jan. 1868 läses följande : 
I skolhuset nära bangården finns beqwämt logis fö r 

resande efter följande taxa : 
Logis för en natt .... .... . .. . .. 50 _ öre 
Ensamt rum d :o d:o _ .. _ ... .. . 75 öre 

Wänner till mig, som resa på banorna, kunna göra 
mig en tjenst med att ge resande anwisning hit. 

\Vid station efterfrågas Skollärarens jungfru. 
j. R. Holmgren 

Bästa inköpskälla för Specerier - Konserver - Delikatesser - Frukter - Kaffe m. m. 
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HUSARSTE TEl, SANNAHED 

GAMLA SANNAHEDSMINNEN 
En kall februa ridag några år före sekelskiftet blev 

jag, jämte mina jämnåriga från Kumla och intilliggande 
socknar, vid mönstringen på gamla gästgivaregården i 
Hallsberg enrollerade som kronans karlar för att tjäna 
kung och fosterland . 

För dem som haft lyckan att bli tilldelade Livreg:ts 
husarer skulle samling ske den 1 maj vid husarlägret. 
Vår väntan blev lång, men äntligen kom den stora dagen. 

Vid knutar står civillera, 
di trinnskallera, 
på lur, 
me sur 
a le å bitter galla, 
för domses fästmör alla, 
fö r domses fästmör alla , 
sin kärlek ge tt åt kungliga 

, 
armen, fallera . 

Sjungande sista versen på den odödlige skalden Gustaf 
Frödings lika odödliga hymn till Sveriges försvar, "Me
langtärens in tåg i Karlstad", marscherade, eller rättare 
sagt traskade, en om militärisk drill och disciplin lyck
ligt omedveten beväringskontingent fram över Livhusa
rernas gamla övningsfält vid Sannahed. 

Liksom islamiterna, som tror att paradisets lycka och 
fröjder låg inom porten till mosken, trodde vi att para
disets fröjder låg och fanns inom grindarna till läger
området, som, omgiven aven hög gärdesgård, gjorde 
ett festligt intryck med sina vita tält och långa rader 
med ystra och granna hästar. Där mottogs vi aven mer 
än halvfull korpral, som välkomnade oss med att läsa 
valda kapitel ur "Handbok fö r kavallerister", i vilken 
särskilt betonades nödvändigheten av att lyda, hedra och 
vörda den militära överheten. Isynnerhet om den uppen-

cJ11ej eriprodukter 

barade sig i skepnad aven korpral. En krigets största 
dygd var att tiga och lyda. Tig och lyd, det var parol
len, annars djädrar . .. Minsta snedsteg på dygdens smala 
yäg skulle bestraffas, om inte precis med livstids straff
arbete, så åtminstone med något däråt. Sedan talade 
korpralen om Lund, Narva och Liitzen, där regementet 
utfört odödliga bragder. Dessa utgjutelser från den väl
dige och i våra ögon store krigaren, kom som en kall 
yattenkaskad över våra glödande patriotiska känslor. 

Därefter blev det uppställning på två led för läkar
undersökning, men som ingen använde kryckor eller 
hade några större krämpor, var den saken ordnad på tio 
minuter. Så följde uppställning och marsch till förrådet, 
där vi fick den utrustning, som under tre månader skulle 
dölja våra lekamliga brister. - Och det vart afton den 
fö rsta dagen. 

Men dagens överraskningar var ännu inte slut. På 
kvällen kom en annan korpral in i tältet och befallde i 
sträng ton, att jag skulle följa med honom, ty jag skulle 
som arrestvakt tjänstgöra under första delen av natten. 
Det var nämligen en tredje korpral, som vid inryckning
en var så överlastad att han omedelbart remitterades .till 
två dygns mörk arrest. Jag skulle ha första passet mellan 
kl. 9 och 1 på natten. 

Jag skrudade mig i sabel, fast jag ej hade en aning 
om hur den skulle användas, och följde med korpralen, 
som skulle installera mig. Arresten befanns vara en in
byggd fyrkant, utan fönster och med en hermetiskt till
sluten dörr, under takåsen på det för länge sedan rivna 
sjukhuset. Det första jag fick se, när vi kom till platsen 
för min tjänstgöring, var en mängd likkistor och en mas-

av högsta kvalite fö rsäljas .egna butiker och hos återförsäljare 
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sa gamla möbler, vilket allt skulle bli mitt sällskap denna 
minnesvärda natt. Likkistorna var väl reserverade för 
dem, som dog under sin vistelse på sjukhuset. Ett litet 
gavelfönster gav en ganska trolsk och dålig belysning i 
den ljumma vårnatten . Jag fick tag i en gammal korg
stol, slog mig ner i den och kände mig ganska lugn, trots 
likkistorna. Men som jag satt och mediterade och gick 
igenom dagens olika intryck, började några mystiska 
ting eller varelser susa omkring öronen på mig. Jag bör
jade tänka på spöken, eller kanske var det osälla och 
fredlösa krigarandar,som sökte sig tillbaka till den enda 
plats på denna jord, där frid och ro och sabbatsvila 
alltid rådde. 

Jag tyckte nog det började bli lite kusligt, när mid
natten kom och med den spöktimmen. Det som svä
vade i luften, befanns efter en undersökning vara fläder
möss eller kackerlackor, som hade sina bon uppe vid 
taket, vilket var söndrigt med stora hål, genom vilka de 
flög ut och in efter behag. När jag slagit mig till ro i 
den gamla korgstolen, kom en behaglig känsla av trött
het över mig. Då tyckte jag att locken på likkistorna 
lyftes upp och hemska dödskallar grinade åt mig, långa 
benrangelsarmar, med händer och fingrar som klor, 
sträcktes ut efter mig. Håren reste sig på mitt huvud, 
då jag vaknade vid ett häftigt brak. Dörren öppnades, 
och korpralen kom med den stackaren, som skulle bli 
min efterträdare. Och så tog den natten slut, den första 
natten som kronans karl. 

Beväringsstyrkan var hundra man, fördelade på tre 
troppar, med en löjtnant, en sergeant och en korpral på 
varje tropp . Det var som hovskräddare Kjeding, en 
sprättig och högfärdig uppkomling, yttrade till general 
Lagerberg vid en kapplöpning vid Lindarängen: "Att 
det är en så blandad publik här idag", varvid general 
L. replikerade: "Att det kan väl för f-n inte alla vara 
skräddare". Så var det också inom beväringsstyrkan. Det 
var nu blandad samling av alla yrken och stånd repre
senterade. Där var strutsvarvare och grosshandlaresöner 
från Orebro, där var plogattacheer och sulkonstnärer 
från Kumla, järnvägare från Hallsberg, glasblåsare från 
Hammar och Gryts glasbruk, med utblåsta kinder som 
kyrkänglar, hejarsmeder från Haddebo, statarpojkar och 
godsägarsöner från Oster- och Västergötland, yllepro
feter från Borås och Norrköping, hamnsjåare och gene
relkonsulsöner från Göteborg, däribland O. Mark, i vars 
föräldrahem konung Oscar II under sina Säröbesök kom 
och gick som barn i huset. I samlingen fanns också brö
derna Grebst, söner till skeppsredare W. A-n Grebst. 
En av bröderna gjorde sedan en jordenruntresa - sen
sationellt på den tiden -, vandrade som globetrotter 
till fots genom hela Japan och skreven bok om sina 
äventyr. Han höll en föreläsning om sin resa i Kumla, 
på inbjudan av Fosterländska föreningen . 

Korpralerna, som skulle utföra grovgörat vid vår ut
bildning, förde ett språk, som inte lämpade sig för sön
dagsskolbarn. Vi skulle lära oss rykta och sadla en häst, 
lära oss hålla vår egen och hästens mundering putsad 
och fin, lära oss göra honnör på reglementsenligt sätt 
och komma underfund med fotexercisens mysterier. 
Korpralerna skulle, med andra ord, hyvla av de civila 

kantigheterna. Sedan skulle officerarna sköta om fin
sli pningen, lära os fäktningens konst, ge oss lektioner 
i ridning, skjutning, gymnastik m. m. Officerarna, unga 
och glada herrar, utförde sin instruktörs- och lärargär
ning med energi och allvar. 

Overste och chef för Livreg :s husarer var W. Leuhu
sen, vars förfäder inkom till Sverige på l300-talet med 
drottning Blanka af Namur, konung Magnus Erikssons 
gemål. Chef för beväringsskvadronen var ryttmästare 
greve C. A. Lewenhaupt, tjänstgörande kammarherre 
hos drottning Sofia. Han fick dela sin tid mellan hov
tjänsten och Sannahed. Som troppchefer tjänstgjorde 
löjtnant R. Bäckström, son till grosshandlare G. Bäck
ström, innehavare av Ljunglöfs tobaksfirma i Stockholm, 
och löjtnant o. Silfverschiöld på Koberg, nära Troll
hättan. Friherre Silfverschiöld avled för ett par år sedan. 
Han tillhörde första kammaren under många år. Kobergs 
slott är berömt för sitt stora bibliotek och rika sam
ling av kinesiskt porslin. Chef för tredje troppen var 
löjtnant Mecklenburg på Högsjö bruk i närheten av 
Ving åker. 

Som man förstår, var det spetsarna av bördens och 
börsens aristokrati, som hade råd och nöje att se sina sö
ner som gradpasserade vid Livreg :ts husarer. En under
löjtnants årslön var 1 500 kr, en obetydlig summa, då 
paraduniformen kostade det dubbla beloppet. Han skul
le hålla sig med 2 eller 3 tjänstehästar, helst med anor 
från Ulriksdal och Jägersro, samt 1-2 betjänter. Vid 
högtidliga tillfällen skulle han tjänstgöra vid hovet och 
på ett ståndsmässigt sätt representera konungens livrege
mente. En officersaspirant måste ha en garanterad in
komst på 40 000 kronor årligen, en ofantlig summa på 
den tiden. 

Truppens civila angelägenheter omhänderhades av 
fanjunkare Z. Han var en välvillig man, mycket tjock 
och trind och som ryttare omöjlig. 

"Hans mage svällde Ut, 
han grovna idelig, 
han bley allt mer och mer 
omöjlig uri krig." 

Z. hade djupa tänkarfåror uti nunan, lite viktig, på
minnande om t. ex. en stadsfullmäktigeledamot i Grön
köping eller liknande samhälle. Hans kamrat med samma 
värdighet och rang, fanjunkare 1., var en ren kontrast, 
lång och ytterligt mager, specialist att svära på ett fos
terländskt maner. 

"Lätt kyrkans drängar skola föra 
tiil jordens Stoft hans magra kropp, 
men änglarna få värre göra 
arr dra hans själ till Abra'm opp ." 

Till sist vill jag nämna Trumpetar'n, en påflugen och 
retlig krabat, som ofta fick s. k. kompanistryk i en tom 
hästspilta. 

Vår tjänstgöring bestod uti att lära krigets svåra konst: 
Fotexercis, skjutning, ridlektioner, sabel fäktning, rykt 
och ans av våra hästar. Korpraler och sergeanter skrek 
och domderade, svordomarna hörde till för att ge tyngd 
och kraft åt givna befallningar. Supseden framförallt 
hos underbefälet har hundraåriga traditioner. Jag läste 
en gång en dagbok av Carl XII:s fältmarskalk, Ren-
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sköld, i vilken beskrevs manskapets nervositet dagen 
före en stor drabbning. Han uppmanade dem att dricka 
.':Ich sova. Att det inte var vatten han rekommenderade 
som nervstillande medel är lätt begripligt, utan det var 
"[inkei" och starköl, som ryssarna lärt de svenska knek
tarn,;. att tillaga. "Det fanns", skriver Rensköld, "hela 
kompanier som i nyktert tillstånd av rädsla och nervo
sitet under en drabbning inte lossade ett enda skott. Den 
tidens krig var ju rena, rama marknadsnöjet mOt ett 
nutida med dess massmördande. Så kanske det butelje
rade modet behövs! Hur är det krigaren och skalden 
Wilh. von Braun skriver: 

"Hur långt man med svagdricka fick fram vår arme, 
om ofred det bleve, man finge väl se." 

Dagarna gick emellertid fort. Det mest omtyckta var 
fälttjänstövningarna och landsvägsritterna. En gång möt
te vi Kumlakomministern Willen i Vestagatan. Han bod
de den tiden på Vesta komministergård. Mannarna skrek 
och sjöng som vanligt vid dylika tillfällen med känsla 
och övertygelse "Halta Lottas krog", eller kanske det 
var "Elvira Madigan och Sixten Sparre", som också var 
aktuell pii den tiden. W ., som inte var iklädd sin präst
dräkt, gick med uppsträckta armar rakt på officerarnas 
hästar och skrek, att Sveriges försvar skall hålla sig tyst 
i fredstid och inte uppträda som indianer på krigsstigen 
m. m. Officerarna drogo på munnen och kommenderade: 
"Framåt, öppna leden!" Pastorn fick passera mitt på. 
vägen, med två led hästar på var sida, och tränga sig 
fram mellan hästbenen, under det smädesord som "Sabla 
bondskomakare" fälldes av husarerna. J ag vände mig 
bort, när jag mötte min gamle konfirmationslärare under 
sådana omständigheter. Det var en ganska luggsliten 
pastor, som till slut nådde kön. Och kanske lika rädd, 
som när han sprang för målare B. , 

Mig förefaller, att gångna tiders gamla stamknektar 
och husarer h",-de mer krut och vikingablod i sig än nu
tidens krigare. Jag har hört många livfulla skildringar, 
om hur gamla tiders knektar vid minsta anledning par
kerade mullbänken på babords eller styrbords sida, efter 
vana och lägenhet, varefter de gick löst på varandra med 
mässingsdosor eller halvlitersbueljer. Var de någorlunda 
jämnstarka, kanske de efter en regelrätt nacksving eller 
dubbelnelson, som flyttade framtänderna ner i matstru
pen, avblåste striden och slöt fred . Ett under så dras
tiska omständigheter ingånget fostbrödralag knöt vän
sk apen fastare och höll i regel livet ut. 

Nu har den gamla regementsandan bytts ut mot andra 
påhitt, t. ex. kamratföreningar, på vars möten "Bä, bä, 
vita lamm" sjunges unisont, varefter följer det obliga
toriska talet om fosterlandet. När kulmen nåtts, dvs. 
supen är serverad, och helan och halvan samt tersen 
tagits i ett par omgångar ur medförda pluntor, då först 
spirar det svenska karolinska arvet ut i full blomning. 
Då känner sig varje ättling av Moder Svea, som hennes 
specielle skyddsängel, med majors- eller kaptensfullmakt 
omsorgsfullt placerad inom svångremmen. 

En dag blev jag och en kamrat från Skövde ~ bryg
garson och fil. kand. - beordrade till två dagars tjänst
göring i kokhuset. Första' dagen åtgick till förberedelse 

för en Större fältmarsch. Min kamrat fick på grund av 
sin höga examen förtroendet att räkna sockerbitarna. 
Som jag villigt erkände, att jag varit med om grisslakt, 
fick jag det ärofulla uppdraget att av ett stycke fläsk 
skära ut 112 precis lika stora och lika tunga bitar. Med 
hjälp av ett avbrutet kvastskaft och en lånad blåpenna, 
drog jag först en baslinje, varefter jag rutade in fläsk
stycket i de erforderliga kvadraterna. J ag kände, hur 
min gamle matematiklärares ande svävade över mig med 
ett milt leende, lysande från en annan dimission. 

Så kom dagen för den omnämnda fältmarschen . Förut
sättningen var, att en fientlig styrka på marsch söderifrån 
hotade det lilla samhället östansjö med förintelse . Köks
departementet startade från Sannahed med erforderliga 
förnödenheter, lastade på en planvagn med " Olle Gus
tafs" arab i skaklarna. Vägen togs över Byrsta, Bränd
åsen. För att verka naturtroget, sändes ut för- och sido
patruller. övningen gick ut på att visa hur ett försvars
krig dirigerades och sättes i verkställighet. För oss, som 
skulle sörja för det materiella, dvs. förplägnaden, blev 
det en ovidkommande sak. När vi kommit fram till en 
passande skogsbacke i närheten av östansjö, stannade 
vi och gjorde anstalter för att fira våra triumfer inom 
kokkonsten. Ett par, tre stenar, sinnrikt placerade, fick 
tjänstgöra som spis, och på den placerades kokgrytan. 
Vatten hämtades, och ärterna och fläskbitarna stjälp
tes i. 

Allt såg hoppfullt ut. Solen sken, och den blå som
marhimmeln lyste emellan talltopparna, där taltrasten 
och bofinken slog sina yra vårdrillar. Elden under gry
tan flammade, och snart började anrättningarna koka. 
Men ärterna var lika hårda. Kökschefen tog en hand 
full med soda ur en bleckburk och kastade i ärtsoppan 
och avlägsnade sig, under det han befallde oss att se 
efter att kokningen fick ett gynnsamt förlopp. Vi sma
kade efter en stund på ärterna, men de var fortfarande 
som småsten. Då tog vi ett par grabbnävar soda och 
slängde i grytan, och sedan ytterligare ett par, tre, när vi 
tyckte att det såg hopplöst ut med kokningen. Då bör
jade ärterna att få en blålila färgton, men nu var de 
också mycket mjuka och ätbara. 

När som helst väntades beväringsstyrkan, som efter sin 
fu llgjorda plikt att slå tillbaka en obefintlig styrka skulle 
få sin välförtjänta middag. Vi började därför duka 
fram bleckskålar och skedar på planvagnen. Manskapet 
kom, hungriga som vargar. Skålar fylldes , länsades och 
fylldes på nytt. Aptiten var inte att klaga på. Efter 
maten skulle manskapet ha en timmas rast och i ro njuta 
av det vackra vårvädret. Men de kom snart fram ur 
sina gömslen med rullande ögon och förvridna anlets
drag, svärjande och hållande sig krampaktigt om magen, 
försvann in i närmaste busksnår för privata angelägen
heters ordnande. Kökschefen, som kommit tillbaka, frå
gade oss, om vi rört sodaburken, vilket vi förnekade. 
Våra oskuldsfulla anletsdrag gjorde det onödigt att kon
trollera sodaåtgången. Flera av krigarna var mycket illa 
däran. Ja, det var en ynklig och vissen kavalleristyrka, 
som på em. satte sig i rörelse mot Sannahed. Det var ve
modigt att se, hur Carlars och Gustafers sentida ätte
läggar hänga som tomma säckar på sina hästar, avsitt-
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ning följde på avsittning. De bålde krigarna satt efter 
vägkanterna, tätt som svalorna på telefontråden strax 
före höstflyttningen. Vad var Napoleons nederlag vid 
Jena och Austerlitz, vad var den lilla malören för Karl 
XII nere vid Poltava, mot detta nesliga återtåg, efter 
att med framgång slagit på flykten en obefintlig fiende! 
En tröst i eländet var nu att Sveriges historia och karta 
ej behövde ändras om, och ej heller en fläck på vårt 
regementes segerrika och krutstänkta fana. Officerarna 
tog, som väl var, saken från den humoristiska sidan. · 
Vi drar ned ridån över det fatala missödet, men först 
ett råd och ett tips till överbefälhavaren och kungliga 
försvarsstaben: Om Sverige skulle hotas aven fientlig 
invasion, som, enligt Kumlapastorns uppenbarelser inte 
är långt avlägsen , försök då att dagen före den avgö
rande drabbningen på ett eller annat sätt smussla ett 
kvantum soda i fiendens kålsoppa, och jag fö rsäkrar att 
95 % av fiendens slagkraft går förlorad . Sverige kunde 
med en relativt ringa del av sitt försvar, plus några 
mannar från renhållningsverket, fira en glänsande vik
tona. 

Dagarna gick, och det blev midsommar med stora täv
lingar vid infanterilägret: säcklöpning, klättring på så
pad stång, fasttagning aven såpad gris m. m. En attrak
tion var också "Skojarebacken" Ined karusell, tittskåps
gubbar och skjutbanor med sina sköna gudinnor, vilka 
gjorde ett djupt intryck på våra oskyldiga hjärtan. Sär
skilt gjorde" Vackra Maja" ett varaktigt intryck. R yk
tet påstod, att hon hyste en djup, men obesvarad kärlek 
till en vice korpral vid infanteriet. Men det lidande, på 
samma gång svärmiska uttrycket i hennes ansikte, kunde 
lika gärna bero på för trånga skor som på olycklig 
kärlek. 

Söndagen efter midsommar kom jag och en kamrat 
överens om att göra en Orebroresa, trots att vi inte hade 
permission. Min kamrat och olycksbroder var Johannes 
K - r, broder till disponenten vid Orebro Kexfabrik, 
P. K- r. Starten skedde från Rösavi central. Meningen 
var, att vi med våra nyputsade uniformer med kritade 
snören, våra blanka stövlar med sporrar och vår i eget 
tycke eleganta hållning, skulle tjusa till det unga, femi
nina Orebro. Då vi skulle göra vår sorti på Drottning
gatan, fick vi till vår förfäran se våra tre troppchefer kom
ma emot oss. Som vi saknade permissionssedlar, vågade 
vi inte invänta deras ankomst, utan skyndsamt sökte vi 
vår tillflykt på närmaste sidogata. Under hela em. vå
gade vi oss inte fram till "ströget", utan vi uppehöll oss 
på smågatorna och besökte de kafeer som vi förstod att 
det var under officerarnas värdighet att besöka. Ja, vår 
situation var ytterst besvärlig och ytterst fatal. Vid 10-
tiden tog vi tåget hem till Sannahed och kom fort in 
i en folktom kupe, slog oss ner på en bänk, tackade för
synen som hjälpt oss undan efterräkningar . Vi hade 
emellertid knappt uttryckt vår belåtenhet, förrän vi 
hörde sabelskrammel och klirrandet av sporrar. Min 
kamrat försvann in på toaletten, medan jag fort som 
tanken kastade mig ner under bänken, vilken, som tur 
var, hade ryggstöd i mitten och sittplats på båda sidor 
och var ganska bred. Officerarna misstänkte ingenting, 
trots det väsen deras ankomst åstadkommit. Kanske de-

ras iakttagelseförmåga något avtrubbats efter en bättre 
middag på "Storan" eller "Logen". Det var den längsta 
järnvägsresa som jag i mitt liv gjOrt. Risken att varje 
ögonblick upptäckas och ställas inför Pontius Pilatus, 
jämte den obekväma ställningen, kändes mer än pin
sam. Vid ankomsten till Rösavi gick befälet av. På mot
satta sidan av anhalten försvann vi bland buskarna i 
banvaktens trädgård och var räddade. Officerarna for i 
"Olle Gustafs" vurst till lägret, medan vi fick traska den 
långa och tunga vägen till Canossa. Så slutade vår stort 
upplagda och med största omsorg planerade stadsresa. 

Tre gånger om dagen var uppställning och marsch till 
mathallen. Där fick vi ofta njuta aven rätt, som kal
lades för "sluring" och skulle vara någon sorts korn
grynsvälling. Ingredienserna var odefinierbara med ett 
och annat korngryn, som i ensamt majestät seglade på 
den lugna ytan. Potatis och sill var frukostmålet. Pota
tisen var bra, men sillen torr och mager, som om den 
marscherat hit landsvägen från Göteborg. Det hade varit 
något för våra moderna näringsfysiologer att undersöka 
och fastställa fetthalten på. Lyckligtvis var på den tiden 
kalorier eller A-, B- och C-vitaminer inte uppfunna. 
Skulle en dylik matsedel tillämpas nu, bleve det ome
delbart matstrejk, ty nu blir det regementsstrejk om så
sen till kalkonsteken inte är rätt kryddad eller grädden 
till dessert tårtan inte är nog tjock. 

På marketenteriet fanns att köpa stora smörgåsar för 
15 öre stycket: Pilsnern kostade 12 öre flaskan, socker
dricka likaså. Kaffe serverades av gummor från smä
stugorna i närheten. De hade sitt cafe på utsidan av det 
höga planket, stack kaffekoppen jämte brödet genom ett 
hål i staketet till den väntande kunden. 2 koppar kaffe 
och en stor bulle kostade 25 öre. 

Två gånger om dagen, morgon och kväll, var upp
ställning för andakt, då vi sjöng "Din klara sol går åter 
upp" respektive "Så går en dag ifrån vår tid". Afton
bön lästes i tur och ordning av manskapet, men många 
stakade sig på Fader vår. Tystnadssignalen blåstes av 
trumpetar'n på framsidan av tälten , varefter vi kröp ut 
på baksidan för att under den stilla och trolska högsom
marnatten spela knack eller bondtolva i gröngräset. 

Ja, tiden gick fort, och snart kom dagen då mötet 
var slu t. Vi tänkte med saknad på alla glada och sorg
lösa stunder, på många lustiga poänger, som snart skulle 
vara ett minne blott. När befälet, officerare och korp
raler hissats och avhuriats, avtackade högste chefen. Och 
därmed var vi redo att återvända hem. 

När man ur ett dimhöljt förflutet ser ungdomsmin
nena träda fram, är det liksom genom ett skimmer av 
sol och romantik, man ser händelser och upplevelser från 
ungdomens lyckliga dagar. Då du, käre läsare, med ett 
medlidsamt leende läser detta ofullgångna foster om 
gångna tiders militärliv, minns att vägen till parnassen är 
både krokig och brant. Men jag må ursäktas, att jag ej 
ingått i några psykologiska analyser, som av författar
mötet i Sigtuna ansågs som ett gift för litteraturen, av 
själslivets yttringar och fröjder hos de medagerande i 
denna skildring. 

Till sist ber jag att få önska alla läsare av Kumla Jul-
blad en god jul och ett gOtt nytt år. j. j. 

PAUL JOHANSSONS 
Handskfabrik 
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Tyckte inte om 
de moderna m)oö"lkmaskinerna 

En belåten 93-årig mormorsmor berättar 

om ett strävsamt liv i Hallsberg och Kumla 

P å StOcksättersområdet i Hallsberg bor tillsammans 
med en dotter en av de vitalaste 90-åringar, som Kumla 
Julblads utgivare någonsin sammanträffat med. Hennes 
namn är Sofia Andersson och hon föddes i ett lantbru
karhem i Vissberga, Kumla. 

Sofias far, Jonas Larsson, var född i Stocksätter 1808. 
Under Sofias barndom var det brukligt med stora jul
kalas i bondehemmen. Julslakten och julbaket var stora 
händelser i bygdens liv. Julfisken lutades vid Lucia och 
därtill användes enris- eller björkaska. Om man inte 
själv hade tillgång till sådan aska, kunde man för en 
ringa slant köpa den hos Britta-Stina på Järsjö hällar. 
julgranen hade man i många år upphängd i taket. När 
ljusen voro tända, fick man inte ett ögonblick taga upp
märksamheten från granen ty brandrisken var alltför 
stor. 

Vid julkalasen förekom mycket mat. Då liksom nu 
började man med smörgåsbordet och fortsatte med varm
rätterna, vilka kunde vara många, för att därefter av
sluta måltiden med den obligatoriska ostkakan. Man åt 
med god aptit och konsumerade stora kvantiteter. Kalo
rier talade man inte om på den tiden. De upptäcktes 
långt senare. 

Ungdomen hade särskilda feste r då det dansades fli
tigt, trots att prosten Falk allvarligt varnade för dessa 
syndiga förströelser under sina besök i de olika byarna. 
I en del hem nöjde man sig med jullekarna till ackom
panjemang av Gustaf Olssons, "Ur-Olles", harmonika. 
Denne bodde i granngården och redan som pojke lagade 
han klockor men hjälpte också bönderna i byn med 
diverse göromål. En av hans bröder sysslade med snicke
ri, en annan var predikant i Mossby. 

Sofia fick aldrig se sin far. Han lämnade det jordiska, 
innan hon var född. Modern fick därefter ensam svara 
för familjens försörjning. Gården behöll hon dock med 
hjälp av bl. a. 13-årige sonen Lars. 

"Jag gick i skola för Dreborg och 'läste fram' för 
pastor Norelius, en mild och bra präst. Läsvägen var 
dock lång från Vissberga till församlingssalen, när man 
varje gång fick gå dit, men ändå kände man sej inte 
trötter", säger gamla Sofia under det hon drar på smil
bandet. 

Vissbergagården överläts längre fram på ovannämnde 
sonen Lars Jonsson, som med tiden blev villaägare vid 
Kumla station. Han ägde den mycket omtalade rosa-

SOFIA ANDERSSON 

färgade villan vid Kyrkogatan. Villan förvärvades till 
bostad åt J:s dotter och måg, skräddaremästaren Erik 
Nystedt. Dessutom ägde Jonsson en gård i Sörby, men 
sedan han överlåtit sitt lantbruk flyttade även han till 
Kyrkogatan. Fastigheten användes numera till utställ
ningslokaler för Lithells Möbler. 

I början av 1880-talet ingick Sofia äktenskap med 
lantbrukaren Karl Johan Andersson, som brukade en fä
dernegård i Vi by torp, Hallsberg. Gården hade erhållits 
under förutsättning att föräldrarna skulle ha "undan
tag" till döddagar. Dessa förunnades god hälsa och ut
nyttjade "undantaget" i 19 år. Det var strävsamma år 
för Sofia och hennes man, ty gården var mycket efter
satt och fordrade kostsamma förbättringar. De arbetade 
ihärdigt och lyckades med tiden få god standard på 
gården och även genom markförvärv öka ut dess areal. 
1919 överlät A. sin gård. När han två år därefter gick 
bort efterlämnade han förutOm makan 12 barn. Mor 
Sofia flyttade efter någon tid till sönerna Arvid och 
Gustaf Adolf Anderssons gård i Hjortsberga. Här hjälpte 
hon till med olika göromål till sitt nittionde år. Annu 
i 80-årsåldern deltog hon flitigt med skördearbete och 
mycket annat. När hennes söner skulle avprova de ny
anskaffade mjölkmaskinerna, var hon kvick att hand
mjölka korna först då hon var säker på att de skulle 
taga skada av de nya metoderna. 

Mor Sofia berättar gärna minnen från sina upplevel
ser i Vissberga, Vibytorp och Hjortsberga. Hon har san
nerligen fått vara med om ett hårt och uppoffrande 
arbete under ett läng-re än för de flesta tillmätt liv. De 
tyngande arbetsuppgifterna synes emellertid ha bekom
mit 93-åringen väl. Hennes goda ögon ler så belåtet och 
hon trivs utmärkt i glatt samspråk. Själv tycker hon att 
hon fått det bra på gamla dar och njuter verkligen av 
detta och sin goda hälsa. Ett aldrig så pampigt ålder
domshem kan inte konkurrera med den trivsel, som mor 
Sofia känner hos dottern och dotterdottern och hennes 
man på Stocksättersområdet i Hallsbergs köping. 

Bo J ohnssons Manufakturaffär 
(f . d. O A S) 

är damernas bästa inköpskälla för 
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eJ!1in barndoms gata 
- Odengatan, J(umla 

Kumla Julblad har för avsikt att i o nagra nummer 

lå ta kumlabor i förskingringen berätta om sin "barn

doms gata". Serien inledes med nedanstående skild

ring ay fröken Anna Persson, Odensbacken, yälbekant 

för jul bladets hsare genom sina föregående artiklar 

om det gamla Kumla . 

N är nuvarande Odengatan var min barndoms gata, 
var den inte någon gata utan en,dast en namnlös och 
mycket smutsig eller dammig landsväg invid Kumla 
station. Någon trottoar fanns givetvis inte, men ett djupt 
dike, i vilket under den varma årstiden maskrosor och 
andra blomster frodades. Vid tanken på 1880- 90-talets 
Kumla erinrar jag mig framförallt de människor, som 
bodde utefter den gamla stråkvägen. Och besöker jag 
någon gång Kumla, vandrar jag gärna vägen fram och 
upplivar gamla minnen. Men nästan varje hus är för
ändrat, tillbyggt eller påbyggt. Det är svårt ibland att 
känna igen dem. 

Mitt barndomshem, Almnäs, i hörnet av Hagendals
vägen har dock bara ändrat färg. När jag tillsammans 
med far och mor flyttade in där 1886, var huset grått, 
nu är det rött. Björkarna fanns även då, men naturligt
vis inte så ståtliga som nu. Mitt emot mitt hem låg järn
vägens lastkaj och söder om den godsmagasinet. Knnu 
något söderut hade Joh. Andersson och C. A. Fosselius 
sina spannmålsmagasin. Inte minst härigenom förekom 
året om en livlig trafik vid min "barndoms gata". Till 
denna vill jag också gärna räkna det lilla affärshuset norr 
om Hagendalsvägen. Det hörde liksom ihop med de 
andra. I en butik där hade en herr Ekstrand redan innan 
vi kommo till Kumla en speceri- och diversehandel. E. 
hade fem barn: Greta, Gerda, Per, Rolf och Axel. Ek
strands flyttade efter några år till Karlskoga. Affären 
övertogs då av A. G. Ekman och efter honom av J. W. 
Johanson. 

Söder om Almnäs låg en liten gul stuga, på 1880-talet 
bebodd aven gammal änka med sin likaledes gamla 
jungfru. Båda gifte sig emellertid så gott som samtidigt, 
änkan med grosshandlare Joh. Andersson och jungfrun 
med en skomakare Pettersson, "Läst-Pelle". I en vinds
kammare bodde "Moster på kammarn", så kallad av 
alla. Jag minns inte, om hon slutade sina dagar på "kam
marn" eller på ålderdomshemmet. Efter de tre damerna 

Kom med Edra 
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tog tre andra damer stugan i besittning. Det var en dotter 
i första giftet till nämnde Joh. Andersson, fru Anna Ols
son och hennes döttrar Signe och Svea. Fru O. hade varit 
gift med Johan Olsson, som lät uppföra fas tigheten Svea, 
på sin tid inrymmande samhällets enda nöjeslokal. Signe 
och Svea var mina lekkamrater. På somrarna rullade 
vi tunnband och lekte att vi åkte velociped. Men kom 
Carl-August C. och A. G. Ekman på sina velocipeder, 
släppte vi allt vi hade för händer för att se på dem. Ett 
vanligt kvällsnöje för oss var att utefter lastkajen springa 
i kapp med tåget. Ibland vinkade farbröderna på loket 
åt oss. Vi hade alla tre var sitt lokomotiv, som vi kände 
igen på långt håll. Min hette "Halfdan-snälle", Signes 
"Wisbur" och Sveas "Alfhild". Fick jag någon gång 
t. ex. åka till Hallsberg efter "Halfdan-snälle", var jag 
överlycklig. Nu har loken inte några namn längre, bara 
nummer. 

I gula stugan hade en urmakare Dahlgren sin affär j 
ett litet rum. Han flyttade dock snart till Almnäs, där 
han till butik hyrde det rum, som sedan blev dels tele
fonsta tion, dels bostad för familjen, som hade två dött
rar, Greta och Lilly. Dahlgren med familj flyttade efter 
ett par år till Gävle. 

Huset söder om gula stugan räknades till de större 
i 1880-talets Kumla. Troligen hade det byggts av snickare 
Palmgren, som på 80-talet bodde där med sin familj. P. 
var gammal och försvann snart ur mitt minne. En hans 
son var den kände läderhandlaren och nykterhetskäm
pen Karl Palmgren i Orebro. Gården kom sedan i Kum
la Handelsbolags ägo. Dess förste föreståndare var ovan
nämnde A. G. Ekman, som med sin fru Hilda bodde 
i huset. De hade inga barn. En hund av boxertyp, "Bull", 
var deras "ögonsten". "Bull" hade en bister uppsyn, och 
att alla traktens småpojkar retades med honom gjorde 
honom inte snällare. De som var i pojkåren i början av 
1890-talet, minns säkert "Bull" och de bataljer de hade 
med honom. En kväll stod som vanligt några pojkar 
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utanför vår gård. När en av dem fick se "Bull" komma, 
tog han upp en sten från vägen, under det han viskade 
ganska högt till kamraten: "Nu kommer han". "Ja-ha, 
och jag är med", hördes Hilda Ekmans skarpa stämma. 
Pojkarna skingrades som agnar för vinden. 

Hade vi haft "Bull" till granne i söder, så fick vi 
honom längre fram till granne på norra sidan, när Ek
man övertog Ekstrands affär. "Bull" tålde inte att någon 
sprang eller bar käpp. Då gav han till ett kraftigt skall 
och kom rusande. Mamma råkade vid ett tillfälle rik
tigt illa ut för "Bull". Vi hörde hundens dova "voff" , 
och när vi tittade ut i trädgården, fick vi se honom och 
mamma dansande runt, insnärjda i ett klädstreck, som 
mamma gått ut för att hämta. Vi öppnade raskt köks
dörren, så att mamma kunde ta sig in, dock förföljd 
av den ilskna "Bull". Väl inkommen, sjönk mamma ihop. 
Hon hade tydligen fått en chock. 

Fru Ekman var en särpräglad och intelligent person, 
därtill rösträttskvinna. Hon led - om man får säga 
så - av rengöringsmani och hade därför svårt att få 
behålla sina hembiträden. Det sades om henne, att hon 
borstade tänderna på sina grisar. 

Men vi återvända nu till grannarna vid Odengatan. 
Kumla Hotell uppfördes av grosshandlare Joh. Anders

son. Där iordningställde han också bagerilokal och bu
tik åt dottern Anna Olsson, som då gifte sig med sko
makare Lagerlöf. Till "gula stugan" flyttade åkare Emil 
Sterner med sin familj. S. var son till Joh. Andersson. 

Fru Olsson-Lagerlöf avled rätt snart, och döttrarna 
fly ttade till släktingar. Bageriet övertogs av tre systrar 
Jonsson. 

Till föreståndare fö r handelsbolaget efter A. G. Ekman 
anställdes Johan Edstam. Ett av biträdena i affären, 
Emil Hallmen från Fylsta, övertog 1900 rörelsen. Han 
gifte sig sedan med Betty Blixt, dotter till skohandlare 
Carl Blixt från Södra Mos. 

I den blågröna stugan söder om Handelsbolaget bodde 
en byggmästare HelIgren. Honom minns jag som en 
gammal åderförkalkad gubbe. Hans gumma överlevde 
honom i många år. I ej så få år låg hon till sängs, som 
en följd av ett lårbensbrott. För besökare klagade hon 
över sitt onda, men kunde man bara berätta någon skval
lerhistoria, var smärtan liksom bortblåst. Gumman hade 
regelbundna anletsdrag och hade nog sett bra ut i ung
domen. Hon snusade gärna men ville inte låtsas om det. 
Bredvid sig i sängen hade hon ofta en kolsvart katt. 
Grannarna gick gärna in till moster Hallgren, mest för 
att glädja dottern Adolfin, som med stort tålamod sköt
te om sin gamla mor. Adolfin hade pensionat för s. k. 
bättre herrar. Stationsskrivare Kamph och kontorsbiträ
det Hårleman bodde där i flera år, och bland spisgästerna 
befann sig fotograf Brydolf. I bersån i trädgården kunde 
man på sommarkvällarna se stins Roos och Kamph med 
sina grogglas. Adolfin hade en jungfru, som hette Hulda, 
men av Roos kallad för " Hulda skymning", därför att 
hon såg litet under lugg. Adolfin upphörde efter moderns 
död med pensionatet och flyttade från orten. Då hade 
Kumla Hotell slagit upp sina portar, så ungkarlarna blev 
inte hemlösa. Adolfins pensionat blev sedermera Berg
qvists modeaffär. 

ODENGATAN 

Största gården vid min barndoms gata heter Odins
lund. I huvudbyggnaden, Haga, bodde grosshandlare 
Johan Andersson med döttrarna Olga och Agnes. I fly
geln bodde sonen, sedermera bankdirektören Gustaf An
dersson med sin fru, Agda, född Lundroth. ]. A:s första 
hustru dog redan 1887. 

På magasinsplanen utanför affären var under lång tid 
samhällets torgplats. En gång i veckan kunde man där 
köpa köttvaror av slaktaren Steen från Stene, grönsaker 
av trädgårdsmästaren från prostgården och strömming 
och färsk sill av stationskarlen Boström. Traktens bön
der saluförde där också sina produkter, bl. a. spädkalvar. 
Dessa delades i fjärdedelar. En framdel kostade 1: 25 och 
en bakdel 1: 50. Johan Andersson hade en svart häst, 
som hette Svante, och som var mycket välkänd. Under 
sitt lån~a liv hade han nämligen dragit många döda till 
kyrkogarden och många bykar till "opprinningen", sam
hällets populära klappställe. 

Makarna Agda och Gustaf Andersson har i 1944 års 
julblad fått en välförtjänt minnesruna, varför jag inte 
har mycket att tillägga. Jag är emellertid dem stor tack 
skyldig för all den vänskap, som de under många år 
bevisade min mor och mig. Under mina barnaår fick jag 
en tid lektioner av fru Agda. Världen skulle vara bättre, 
om det funnes många sådana människor som Gustaf och 
Agda Andersson. 

Odengatans sista gård i söder är Reträtten. Den ägdes 
av handlande C. A. ' Fosselius. Liksom grannens i norr, 
var det ett aktat köpmanshus, där tjänare, manliga som 
kvinnliga, i regel blev trotjänare. Jag minns särskilt 
jungfrurna Gustafva och Augusta, bodkarlarna "Adel" 
och NyIen. Fosselius var pedantiskt ordentlig, såväl i 
affärer som i sitt leverne. Hans kontorsböcker var ett 
mönster av ordning, sades det. Efter middagen tog han 
sig alltid en halv timmas vilostund, som av barnen kal
lades "tysta halvtimmen". På sommaren gick det bra, 

NYVELIUS 
L i n o' l e u m m a t t o r Fernissa Tapeter 

Sjukvårds - och Förbandsartiklar 
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Nåtlin gsverkstaden 
SOhn godtehnplar
lokal 

En tillbakablick av 

förbundsordf. o. L. Gillberg 

Ove,.;t: David Karlsson och Rickard H edberg. Andra raden: Axel Sundström, 
Olga Johansson, Anna Jansson, Hulda Morell och H enning Olsson . Tredje. raden: 
Jenny Lännkvist, Signe Perrersson, O. L. Gillberg, Linnea Lundberg, Maja Gus
tavsson och Augusta Persson. Nederst : Edit Karlsson och Elin Gustavsson. 

N ykterhetsrörelsen i Kumla har gamla anor. Aldst 
bland organisationerna är logen N atanael, som bildades 
år 1881. Sex år därefter kom blåbandsrörelsen att slå 
sina rötter i trakten, först i stationssamhället men efter
hand även lite varstans i byarna. Den tredje och största 
av våra nykterhetsorganisationer, IOGT, började sin 
verksamhet här först år 1898, då logen Kämpen bil
dades. 

Undertecknad har tillhört samtliga tre föreningar, de 
två förstnämnda dock under en kortare tid. Ofta erinrar 
jag mig minnen från gångna tider, inte minst av per
soner som osjälviskt strävat och gynnat den goda saken. 
I 12-årsåldern blev jag medlem av Kumla blåbandsföre
ning, uppmanad därtill av min far. Från den tiden minns 
jag framförallt den gamle kämpen Gustaf Olsson, som 
ägnade så gott som hela sin tid åt arbetet för sin före
ning. Från den tid jag tillhörde Natanael erinrar jag mig 
särskilt målare C. W. Zarelius, skomakare Kollman, 
lantbrukare Erik Larsson och fabrikör C. A. Jonsson. 
På våren 1899 blev jag godtemplare och medlem av 

ty då hade de parken att leka i. Barnen hade mellertid 
respekt för sin far och bjöd nog till att vara tysta. Fru 
Maria skötte hemmet med reda och sparsamhet. Det be
hövdes nog att båda makarna hjälptes åt, för att ge alla 
de nio barnen en efter dåtida förhållanden god uppfost
ran. Fosselius var i många år klen och kunde därför ej 
vistas så mycket utom hemmet. Han hade två hobbin: 
fioler och fåglar. Kanske också en tredje: käppar. På 
vardagarna satt han på sitt kontor. Utanför sitt fönster 
hade han sitt stora sällskap: fåglarna, som han hade stort 
nöje av. De blev mycket tama. Namn hade han på flera 

logen Kämpen. Min avsikt med dessa rader är att i jul
bladet återge några minnen från logens första verksam
hetstid. 

Tidigare fanns IOGT-loger i Yxhult och Folketorp. 
Därifrån gjordes upprepade försök att få till stånd en 
loge vid Kumla station. I december 1897 kröntes dessa 
ansträngningar med framgång. Till Kumla hade då in
flyttat en skonåtlare J. A. Olsson, som tillika med sin 
familj var godtemplare. Han lyckades intressera ett an
tal personer, huvudsakligast ungdomar, för bildandet 
aven loge, som fick namnet Kämpen. Någon lokal fanns 
emellertid inte att f å hyra, varför mötena tills vidare 
förlades till Olssons nåtlingsverkstad vid Södra Kungs
vägen. Längre fram hyrdes en lägenhet i fastigheten 
Somrnarro vid Vattugatan. Här ordnades även offent
liga möten och fester och t. o. m. någon basar för att 
finansiera verksamheten. Ovanstående foto visar kom
mitten vid en dylik basar. 

Lokalen Somrnarro var emellertid långt ifrån tillfreds
ställande varför frågan om anskaffande av eget ordens-

av dem. Han kunde vifta med en näsduk eller en tidning 
åt dem, alldeles inpå fönstret, utan att fåglarna blev 
skrämda. På söndagarna ville Fosselius gärna ta fram 
någon av sina kära fioler. Var då någon av flickorna 
hemma och ackompanjerade honom på pianot, var han 
mycket nöjd. Makarna Fosselius förströdde sig ibland 
med ett parti bräde. 

Ja, vid Reträtten tog gatan slut. Det vore mig kärt 
om jag med dessa enkla rader kunnat glädja någon och 
samtidigt ge en bild av gamla tider vid min barndoms 
gata i Kumla. 

KONJUNKTURERNA VÄXLA! 

Se till att försäkringsskyddet ar betryggande! 
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FJÄRDINGSMANNENS BERÄTTELSER 
III 

Av Lars Emil Larsson, Örsta 

EN TJUVAKTIG KNEKT. 

I en liten stuga i Orsta bodde för mer än 50 år sedan 
en knekt, inflyttad från Ekeby socken. Hustrun var 
intagen på Vadstena hospital. Hemmet sköttes av knek
tens åldriga moder. Knekten hade svårt att låta bli andras 
ägodelar. Om honom kunde följande vers, som påstods 
vara brukad i ett prästerligt liktal, användas: 

"Han var en idog man, 
när andra sovo, då vakade han, 
men när de som sovo vaknade, 
då hade han vad de saknade." 

Ortsborna var ense om, att det nog fanns gOtt om 
tjuvgods hos knekten. Men att få fram det, var inte lätt. 
Vid ett tillfälle hade tre nya cyklar kommit bort i byg
den. Länsman Welin tillsammans med fjärdingsmannen 
försökte vid en razzia att tillrättaskaffa dem. Detta 
lyckades emellertid inte. I en byrå hittades en mängd 
småsaker av ringa värde, det var allt. Efteråt viskades 
att cyklarna skulle finnas under köksgolvet. Stugan var 
uppförd på en potatisåker, varför det för tjuv en varit 
lätt att gräva, om han velat göra sig det besväret. 

En annan gång, en vinterdag, hade rättvisans tj änare 
nytt ärende till den oärlige örstabon. Denna gång gällde 
det återbäring aven del av det understöd, som han er
hållit från staten. Man hade glömt att räkna med de kost
nader, som var förenade med hustruns vistelse i Vad
stena. När knekten såg de båda ordningsmännen närma 
sig, skyndade han att trycka in en säck i kaminröret 

hus ofta blev föremål för diskussion. Redan 1904 bil
dades en byggnadsförening för detta ändamål, men det 
dröjde ända till 1913 innan VegaIokalen kunde invigas 
som ordenslokal. Lokalen kom att fylla ett verkligt be
hov även för en hel rad fackliga och politiska orga
nisationer. Den uppläts också för såväl teater- som bio
grafaftnar. Vegaiokalen har under åren fyllt en viktig 
uppgift, även om numera andra och mera moderna lo
kaler stå till förfogande. 

Liksom andra organisationer har framgångar och mot
gångar växlat i logen Kämpen. Bland minnena från 
gångna tider kommer jag inte minst ihåg den ståtliga 
jubileumsfesten i Kumla kyrka 1904. Det var IOGT:s 
i Sverige 25-årsjubileum som då fi rades. Högtidstalet 
hölls av redaktören, sedermera ge=-,eraldirektören Sam 
Larsson, Stockholm, och Kumla sång- och musiksällskap 
under direktör Adolf Andrens ledning framförde en 
jubileumskantat. Ett annat både lyckat och misslyckat 
arrangemang var firandet av logen Kämpens 10-åriga 

med påföljd att hela rummet snart blev fullt av rök. 
När så länsmannen ryckte upp dörren, var röken så 
intensiv, att ingenting gick att upptäcka i rummet. Han 
slog hastigt igen dörren, men efter en stunds funderande 
öppnade han den på nytt och frågade: 

Ar det nå'n inne? 
- Ja, ja, stig på, stig på. 
- Vem tusan kan stiga på i den här röken. Ryker 

det så här varje dag? 
- Ja, men idag har jag tyckt att det är lite bättre. 
Länsmannen slog åter igen dörren. "När kar'n kan bo 

så uselt, kan det aldrig bli tal om att björna tebaks 
något av hans understöd", tyckte länsmannen. O ch så 
blev det. 

Knekten gick verkligen fräckt tillväga under sina tjuv
raider. En gång tidigt på morgonen kom han körande 
med sin oxe på örebrovägen. På en åker fick han se ett 
upplag av konstgödning. Han körde ner med oxen och 
lade på två säckar av gödningen. En ännu fräckare stöld 
gjorde han i Hardemo. Efter t röskningen på en gård 
passade knekten på att under natten stjäla tvenne säckar 
råg. 

Hos Elvestasme'n försvunno ofta olika slags redskap. 
Tjuven var ingen annan än den ökände knekten i Orsta. 
Tjuvgodset sålde han åt olika håll, t . o. m. till ortsborna 
till konkurrenskraftiga priser, tack vare de fördelaktiga 
anskaffningskostnaderna. En och annan kände igen sin 
egendom. Detta tyckte dock knekten till slut var så för
argligt, att han med ens inställde sin handel. Och, vad 
underligare var, även sina tjuvraider. 

tillvaro den 8 december 1907. Lyckat såtillvida att an
ordningarna med extra storlogemöte och offentlig fest 
voro synnerligen förnämliga .men misslyckat ur publik
synpunkt. Gamle kung Oscar II hade nämligen gått bort 
samma dag, och av rojalistiska hänsyn ansåg sig kumla
borna inte kunna deltaga i en festlighet av ifrågavarande 
slag. 

Till sist vill jag nämna några personer, som mer än 
andra bidragit att hålla verksamheten vid liv. Främst 
erinrar jag mig makarna Maria och Oscar Ahlgren, vilka 
båda voro med från början, vidare o. W. Hartman, 
Rickard Hedberg, Henning Olsson, C. H. Svensson, Da
vid Karlsson, Gustav Lindahl, C. J. Ceder, F. E. Svens
son m. fl., vilka nästan alla lämnat jordelivet. Ett annat 
namn, som inte får glömmas i detta sammanhang, är 
P. G. Gustafsson, även han borta sedan många år. Han 
ställde lokal till förfogande vid en tid, då svårigheterna 
i särdeles hög grad hopade sig. Gustafsson var nitisk på 
många sätt och var den främste pådrivaren av lokalbygget. 

BRÖDERNA SANDBERG 
cJ'v[ekanisk Verkstad 

Telefoner: 
Verkstaden . ....... . ... 70113 
Einar Sandberg bostad 707 32 
Harry Sandberg bostad . . 79349 

Transportbanor, Kedjetransportörer för mejener m . fl. 

industrier Maskinkonstruktioner Angpannerenoveringar 

M ekaniska arbeten, Djupvattenspumpen B S K 
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KRONOLANSMAl AND. wtUN MED FAMILJ 
Län gst till "änster Math . Johansson (fru \'i' :s mor) 

NAR LANSMAN WELIN NO CHALERADE FOR

VALTAREN PÅ SABYLUND. 

En höstkväll för nära 50 år sedan ställde en dräng från 
Torp till med en förskräcklig kalabalik vid Säbylund. 
Han hade under dagen besökt något "näringsställe" i 
Orebro och var ganska upprymd när han på kvällen 
kom till Säbylund. Här erinrade han sig, att han hade 
något otalt med en slöjdare och uppsökte denne på går
den. Drängen, tidigare stamanställd, var känd för sina 
enorma kroppskrafter. Slöjdaren träffade han i verk
staden och gick genast handgripligt tillväga, och genom 
att böja ena handen tumme bakåt gjorde honom arbets
oduglig för en tid framåt. Därpå fortsatte han till huvud
byggnaden och slog sönder fönstren i bottenvåningen. 

Förvaltare Mannerfelt alarmerades. Han låg emeller
tid sjuk, men steg upp för att i telefon kalla på länsman 
\Velin. Denne var i Orebro men väntades hem med nästa 
tåg. Mannerfelt ordnade då så att tåget stannade i Säby
lund . Welin hade dock föga lust att göra avbrott i hem
resan. "Det är väl ingen konst att övermanna en drucken 
dräng, häv in honom i nå't svinhus", manade länsmannen 
och gjorde sig beredd att återta sin plats på tåget. Men 
då fick han höra förvaltårens ultimatum: rapport till 
landshövdingen, om W. tredskade. Inför detta hot följde 
~1. med. Under tiden hade fjärdingsman Larsson och 
en stallkarl från äsby - känd för att vara fullt jäm
bördig i styrka med den vildsinte drängen - kommit till 
herrgården . Så småningom lyckades man få drängen 
oskadliggjord. Lagd på magen och med händerna fast
bundna på ryggen, var han inte längre farlig. Det var 
otäckt att se, när han slet ansikte och kläder mot det 
hårda gruset. På en planvagn kördes han sedan till arrest
lokalen i fattigstugan vid kyrkan. Där lovade drängen, 
som nu lugnat sig, att lämna alla i fred, om han bara 
fick sina sår omskötta. 

Några dagar därefter skulle fjärdingsmannen transpor
tera drängen till länsfängelset i Orebro. "Såsom ni burit 
er åt, så måste vi sätta handbojor på er", yttrade läns-

mannen till fången, som svarade med att omedelbart 
räcka fram händerna. Under resan till Orebro, talade 
han vidare om att han var en gammal fängelsekund. Re
dan som 17 -åring hade han begått ett brott. "Men straf
fet är avtjänat, och nu oroar det mig inte längre." 

Tack vare länsman Welin slapp drängen ganska lind
rigt undan för bråket vid Säbylund. Han bagatelliserade 
uppträdet, mest kanske för att hämnas förvaltarens 
stränga order. Denne kunde sedan aldrig glömma läns
mannens passivitet. 

Som det ofta händer, blev det med tiden en bra karl 
av drängen från Torp. Han kom till Karlstadstrakten, 
blev där nykterist, gift och allmänt avhållen av kamra
ter och överordnade. 

"VA' SKA JA I HALLSBERG Å GORA?" 

Alltid har det funnits folk, som levt i fattigdom och 
elände, fastän deras ekonomi tillåtit en helt annan stan
dard. Vid sekelskiftet bodde i orra Mos en förmögen 
man, som alltid var dåligt klädd. En gång berättas det, 
att ett par statspoliser anhållit honom på Orebrovägen, 
misstänkande att trashanken hade lite otalt med rättvi
san. De hade en matta mellan hästarna, och på den pla
cerade de Norra Mos-bon, som måhända inte hade något 
emot färdesättet. Men när han kom till hembyn, och 
poliserna lät honom förstå att han skulle med till Halls
berg på förhör, reagerade mannen. "Va' ska ja i Halls
berg å göra? Släpp av mej här, och vill ni inte det, så 
kan ni rida hem och fråga mi gumma, om ja inte är 
hemma här!" Statspoliserna gjorde så. Den stackars gum
man var förskräckt, när hennes gubbe kom med så ovan
ligt besök. Men allt ordnade upp sig till slut. Kanhända 
gubben fick sig en tankeställare och därefter klädde sig 
mera efter sina tillgångar. 

BILLHARV FRÄN KUMLA SOCKEN 
Siggebohy ttan, Orebro Läns Museum 

JULKLAPP till hela familj"eru 
Vi sälja marknadens förnämsta RADIO och BANDSPELARE 

KUMLA RADIO 
Reparationer och antennuppsättningar 

bilradiomonteringar , högtalaranläggningar 

chef telefoner , centralradioanläggn ingar 
Kungsyägen 14 Telefon 70591 
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En gammal Kumlasnickare 

från gesällivets 

dagar 
c:Av JOSEF SVENSSOiV 

N ågon lämnade in till red. ett fotografi på snickaren 
Karl Klarqvist, Hörsta, och föreslog, att red. skulle an
moda undertecknad att skriva något i Kumla Julblad 
om den originelle mannen. 

I mina gömmor har jag en del anteckningar. Så också 
från ett tillfälle, då Klarqvist fyllde år och jag var till 
honom och pratade. Klarqvist och hans gumma Maja 
var originella människor. Han arbetade med snickerier 
av olika slag i gårdarna, och hon var med vid byk och 
bak och slakt. De var väl kända i varje gård. I Hörsta, 
Hagaby och Vallersta brukade de arbeta. De var lätt 
igenkända på långt håll, där de kom i bygden. 

De hade sin lilla stuga på Hörsta bys gemensamma 
mark, tomten slutligen friköpt. Där var en liten kam
mare och ett större kök, som också var verkstad. Kom 
man in där, var man välkommen. Man blev inbjuden 
i kammaren, och där berättade Klarqvist sina roliga 
historier, medan Maja kokade kaffe och uppenbarade 
sig ibland i dörröppningen och förtjust sade: "Va' han 
säjer å! Va' han säjer å!" 

Klarqvist var född 1868 i Västra Vingåker, där fa 
dern var rättare hos kapten Drake å Skall torp. När 
han gått och läst, kom han i snickarlära hos Larsson i 
Bondestad, "Lasse i Vingåker". Lärotiden var fem år. 
Mästaren hade 40 gesäller och lärlingar och tillverkade 
möbler till Stockholm. Efter fem år fick Klarqvist göra 
gesällprov, en toalettbyrå. Sen stannade han två år som 
gesäll. 

Därefter bar det iväg med honom till Katrineholm; 
Norrköping, Köping, Arboga, Jönköping, Tässjö och 
Orebro och fastnade till slut 1891 i Hörsta. 

Färden mellan de olika platserna företogs mest på 
luffen utan bestämt mål. Det var bara att gå och gå, 
tills man fick ett arbete, var avgjorde slumpen. De bru~ 
kade vara två i sällskap, inte alltid av samma yrke, utan 
murare, snickare, svarvare, målare om vartannat. 

Mat fick _ de, "så de kunde ha fött ett hushåll", men 
med husrum var det värre. Ingen var glad att ha dem, 
ty de var för det mesta nedlusade. '''Brödskyttarna'' hade 

AKTIEBOLA GET K UMLA 

KARL KLARQVIST 

löss, och så fick gesällerna ligga på samma madras
ser. De brukade få ligga på en halmsäck på köksgolvet. 
Over sig hade de en vepa, som bonden var efter ute i ett 
sköve. Huvudgärden var en stol, vänd med karmen i 
golvet. Det var aldrig fråga om betalning för logi. 

Flaggstångsgårdarna brukade gesällerna akta sig för, 
ty där bodde präster eller länsmän. " Av prästerna fick 
man bara bibelord, och länsman ville se betyg." En gång 
fick Klarqvist stanna vid en länsmansgård en hel vecka, 
innan det kom klara papper. 

1 -är en gesäll fick arbete, så blev det först avlusning. 
Skjortan kasserades, och det blev fö rskott till en ny. 
Byxor och rock pressades med de stora fanerjärnen, som 
gjordes så heta, att allt liv utsläcktes. 

Efter att en tid i Hörsta ha arbetat hos möbelsnickarna 
Andersson och Nyberg började han egen tillverkning av 
möbler. Han var noggrann och utförde ett välgjort ar
bete. Sedan hemtillverkningen av möbler avtog, syss
lade han också med reparationer å hus och redskap vid 
gårdarna. Dessutom var han trädgårdsodlare på den av 
honom uppbrutna tomten. Tidigt på vårarna satte han 
potatis i sluttningen nedom stugan och strax efter mid
sommar var han vid Kumla torg med färsk potatis. 

"En gång", berättade han, "blev det tidigt slut med 
potatisen för folk. Jag kom med en kärra till torget i 
Kumla, och det blev ett liv. De höll på att ta mej med. 
Jag skaffade en bil hos Bil-Anders och for hem och 
plockade en tunna. På en halvt imme var den slut. 86 
kr tunnan. Och sen kom folk hela lördagseftermiddagen 
från alla håll. På söndag hade jag knapp t till middag." 
_ Tär Klarqvist 1938 berättade härom, tillade han: "De 

KAR TONG- I N D U STR I 
Telefon växel örebro 702 85 

TILLVERKNING AV OFFSETTRYCKTA KAPSLAR, SNAP-QUICK-KARTONGER, BAKELSE-, 

Bli.R-, OCH SKOKAR TONGER SAMT öVRIGT INDUSTRIEMBALLAGE 

Specialitet: Offsettryckta industriförpackningar 
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senaste :l.ren har prisen varit l:l.ga, och bjur man ut äpp
len p:l. hösten, s:l. blir man bjuden att följa med hem och 
plocka." 

Klarqvist var en originell rest fr:l.n gesällivets dagar, 
munvig och slagfärdig men ocks:l. godmodig och snäll, 
s:l. barnen lyste upp, d:l. de mötte honom. Gick han förbi 
skolan vid Hörsta och barnen var ute, s:l. blev det fullt 
av dem vid staketet, och vid p:l.sken ritade barnen i stu
gorna högar med p:l.skabrev och kastade in hos honom. 

Det finns m:l.nga historier om Klarqvist. En g:l.ng slog 
inte grisaveln till s:l. "väscht" vid en g:l.rd : en sugga fick 
en unge. D :l. talade Klarqvist om, att suggan hade fölat , 
men att det nog skulle bli en väluppfostrad unge, när 
mamman skulle H s:l. god tid med honom. 

Ett par historier, fyllda av humor och självironi, vill 
jag sluta med. Klarqvist hade anletsdrag och kroppshyd
da som voro mera karaktäristiska än de utmärkte sig 
för fulländning ifr:l.ga om skönhet och sthlighet. 

En torgdag hade handlare Sandahi i Hörsta skickat 
med Klarqvist rätt mycket pengar till banken. Zetterlöv 
stod p:l. torget och s:l.lde fisk. En av samhällets mera 
kända fruar lämnade fram 100 kr, d:l. hon skulle betala. 
Zetterlöv kunde inte växla. När Klarqvist berättade här
om, lät det s:l. här : 

"Zetterlöv fågade, om n:l.gon kunde växla. Jaa, sa 
jag, det kan jag. Och s:l. fick den där fina frua g:l. fram 
till mej sjasse och växla. Och sen fr:l.ga' jag: är det fler 
som vill ha växlat?" 

En annan torgdag g:l.r han fram till Zetterlövs fisk
st:l.nd och säger: "Ge mej ett kilo sill, s:l. ska Jag sen 
försköna torget." 

- Hur ska du kunna försköna torget? 
- Jo, sen ska jag g:l. härifr:l.n. 
Klarqvist var ofta drastisk i sitt tal och sina repliker. 

Han besvärades av d:l.lig hörsel. Fördenskull behandlades 
han en tid p:l. Orebro lasarett. Resultatet blev väl inte 
s:l. överväldigande. Men tillfågad av läkare svarade han: 
"Nu hör jag s:l. väl, att jag hör de dö'a sucka p:l. sö'ra 
kör'g:l.rn." 

Nu är Karl Klarqvist och hans Maja döda för flera 
år sedan. Men ännu lyser människorna i bygden upp, 
d:l. de talar om dem. 

Klarqvist fr:l.n Västra Ving:l.ker och hans hustru Maja 
fr:l.n Alvesta i Kumla, vilka länge bodde i sin lilla stuga 
p:l. Hörstabaeken, hörde inte till de stora, och som vi 
kanske tycka, mera betydelsefulla i samhället. Men i den 
bygd, där de levde sitt liv och utförde sin gärning, var 
de till hjälp och nytta och spridde glädje och munterhet 
bland sina medmänniskor. 

Gamla fotografier 
fr~n Kumlabygden önskas köpa eller lha. 

Ärg. för 1935, 1937, 1940 och 1943 önskas köpa. 

Några cx. av Kumla Julblad för 1941, 1946, 1951 och 1952 
kunna fortfarande tillhandahållas. 

Meddela Eder med utg. å KUMLA TRYCKERI, tel. 70881. 

JULKLAPPEN ska' vara från 

NYA KANTORSBOSTADEN I HARDEMO 

* * 
* 

JUL 
Stanna, du irrande, stanna och hör 

klockornas ljudande klingande kör! 

Rymden är full av harmoniska ljud, 

stiga mot höjden till ära åt Gud. 

Bjuda båd' gamla och unga 

att de i dag skola sjunga. 

T emplen stråla av skimrande ljus, 

fyllas av orglarnas mäktiga brus. 

Toner som komma ur tusendes bröst, 

skänkande värme, glädje och tröst. 

Stiga mot blånande fjärran -

det är en lovsång till Hen·an. 

L. B. 

Vi ha massor av praktiska och 

nyttiga julklappar, som med 

självskrivenhet hör hemma p :l. 

allas önskelista 

MOBERGS HERREKIP'ERING 
Hagendalsvägen 26 - Tel. 70627 

MOBERGS JUNIOR 
Trädgårdsgatan 3 - Tel. 79470 
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Var umär k en : 
"EXCELLENT", Mansskodon "GRANDESSA", Damskodon " GULLIVER", Barnskodon "S:T MORITZ", Sportskodon 

c. A. JONSSONS SKOFABRIK AB. - KUMLA 
1---------------------------------------------------------------------------------------------1 

... kvalitetsmärke för eleganta och välsittande 

DAMSKODON från 

AB. J O NSS O N & KJELLIN 

Låt oss göra den rätta förpackningen 
till Er vara! 

Kontakta oss när Ni skall ha nya för
packningar till Edra varor. Vår speciali
te är kartongförpackningar med f1er
färgs offsettryck. Vi håller marknadens 
lägsta priser. 

RINALDO & JOHANSSON AB. 
FöRPACKNI GSINDUSTRI 

KUMLA - Tel. Örebro växel 70970 

KUMLA 

AuktOriserad försäljare av 

FORD 
A UTOMOBILER och TRAKTORER 

ARIEL MOTORCYKLAR 

Fullständig Bilverkstad 

Försäljer: 

Reservdelar - Tillbehör - Batterier - Klädselöverdrag 

Carl Sundbergs Bilfirma 
TELEFONER: 

Verstad och försäljning 7N 35, 70601 
Carl Sundberg bostad . . . . ... ... . . .. 704 35 
Lagerchefen bostad ...... . . . . . . . . .. 711 70 
Montören bostad ... . . . .... .. . ... . . 707 32 

HJ. MODIN S KLACKFABRIK 
ELVESTA - HALLABROTTET 

Telefon örebro 72079 
Tillverkning av : 

LA DERKLACKAR såväl Dam, Mans som Barn 

POMPADURKLACKAR alla slag 



skor tål att titta på 
KOMMANDIT BOLAGET 

JOEL ANDERSSON 
TELEFON OREBRO 70940 (VAXEL) 

I---------------------------------------------------~--------------------------------------------------l 

Kumla 

Foder- & Utsades AB. 
T E L E F o N 709 00 växel 

Uts:iden, Spannmål, Foder- och Gödningsämnen, 

Hö, H alm, Torvströ 

m . m. 

EKMAN, HAGLUND AB. 
FORSALJER 

från lager för skotillverkning 

erford erliga materialier såsom : 

Läder, Skinn, Skojader, Silke, Sygarn 
Skosnören, Tryckspännen, 

Gummiklackar 
m . m. 

T e l e f o n e r : Lagret 700 36, Kontoret 703 96 

KUMLA ELEKTRISKA BYRÅ 
Telefon 70202 

Utför alla slags Elektr. Kraft- och Belysningsanläggningar, Svagströmsanlägg

ningar, Neonbely sningar, Reparationer av motorer och alla slags el. apparater 

STOR SORTERING AV MODERN BELYSNI GSARMATUR 

Senaste nyheter i 'R.g,dio 
TRÅD- och BANDSPELARE 
RADIOGRAMMOFONER 

Tel. 706 H , Bost. 70052 

Kumla 

Vid behov av PAPPER och PAPPERSARBETEN 

Den goda tårtaiL 

nckert dekorerad få r Ni endast från 

Konditori Hemgårderu 
Skolvägen 18 - Tel. 70496, 712 OS 

vänd Eder till 
AB. EKENBERG & HULDBERG Malmö 
Nederlag i Kumla. Repr.: FOLKE ANDERSSON - Telefon 70698 

Papper - Papp - Bindgarn - Förseglingsremsor - Dekorationspapper - Papeterier - H anddukar - Dukar - Servetter - Väggalmanackor 

H att- och Skjonpåsar - Bagerip1l.sar - Kanistrar - Cellophanpåsar - Kassaapparatrullar - Kontrollremsor 

För JULBORDET 
P,·ima Kött- och Charkuterivaror, Ost, Smör, Konserver 
Prima J u lskinkor 

ERICSONS Livsmedelsaffärers Eftr. 
Inneh. : T. Andersson och B. Ericson 

Filial: FYLST A, tel. 704 45 Tel. Huyudaffären 70072, 70445 

ALBIN ENGQVIST 
K U M L A - Tel. 701 98 

Första klass Herr- & Damskrädderi 

Tyger i lager 
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ARETS AMERIKABREV 

Under de senaste åren har i Kumla Julblad med avsändarnas medgivande 
återgivits brev från f. d. Kumla-bor, som funnit ett nytt fosterland på andra 
sidan atlanten, men därför ej glömt fädernebygden. Brevskrivaren denna gång är 
f. d. instrumentmakaren GltStav Richards, bosatt i Orange, Connecticut. Han är 
son till framlidne maskinisten vid Yxhult C. A. Sjöqvist (1857- 1915) och 
emigrerade år 1906. Brevets mottagare är jul bladets medarbetare Henning Ju
lin, Stockholm. 

Gustav Richards adress är Indian Hill R-d, Orange, Conn. U . S. A. 

HEJ KUMLA VKNNER! 
G. R. 

Orange den 21 januari 1953. 
Käre Vän! 

Tack för brevet i fjol. Medan presidentkampanjen 
pågick i höstas och mycket hände, tänkte jag skriva. 
Men, Du vet hur det ofta går med de goda föresatserna. 
Förutom radio ha vi i vårt hem en televisionsapparat. 
Vi hade därför goda möjligheter, att både höra och se 
det larmande och inte alltid sympatiska skådespel, som 
preludierna till ett presidentval i U. S. A. ofta utgör. 
- Och nu ha vi också sett "kröningen", om uttrycket 
tillåtes. En så storartad och glänsande parad som denna 
har nog aldrig förekommit här. Den pågick från kl. 
10 fm. till kl. 5. Eisenhowers tal var i mitt tycke ut
märkt. 

Varken för televisionsapparaten eller för våra tre 
radioapparater betala vi någon avgift. Jag ser i tid
ningarna, att i Sverige försummelse med att i tid betala 
radiolicensen, kan straffas med böter. 

Vi har naturligtvis skatter här liksom i Sverige, men 
de tas till en del ut så finurligt, att man till slut upphört 
att mera allvarligt tänka på dem. Det är, som Du för 
står, indirekta skatter. Varuskatten är - utom på mat, 
som ej beskattas - omkring 4 cent på dollarn, dvs. 
4 procent. Men ni ha ju också haft omsättningsskatt i 
Sverige, några år, har jag hört. Se'n jag i fjol slutade 
arbeta - jag är nu 71 år - är jag befriad från inkomst
skatt. Och min hustru och jag ha nu tillsammans en stat
lig ålderspension av 110 dollar i månaden. O ch jag tror, 
vi skall reda oss rätt bra på det, tack vare att vi ha vår 
egen stuga och äro skuldfria. F. n. arbetar jag åtta da
gar i månaden. Får ha 75 dollars i månaden förutom 
min pension, allt skattefritt. Och när jag blir 75 år, får 
jag ha hur stor inkomst som helst utöven pensionen. Vår 
li lla trädgårdstäppa här i Connecticuts bördiga dal - 15 
minuters bilfärd från atlanten - ger oss förutom motion 
och tidsfördriv grönsaker och frukt, päron, äpplen, 
plommon och persikor, ja, t. o. m. vindruvor. Bakom 
mig på bilden synas persikoträd. 

Om Du inte tänkt därpå, kan jag tala om, att det 
lilla Connecticut ursprungligen, dvs. i början av 1600-ta
let, var en av de sex puritanska stater, som räknades till 
New England, och en av de tretton stater, som bildade 
unionen. Var och en av de 13 ränderna i stjärnbaneret 
symboliserar en av dessa första stater. Ja, detta var bara 
ett litet historiskt mellanstick. 

Det korta avståndet till atlanten gör att jag ibland 
bilar dit om somrarna och badar. Ar lyckan god, får 
jag också alltid något på mitt metspö. På vintern tar 
jag ibland bössan med, när jag går ut, och vill det sig 
väl, kommer jag hem med en hare. 

Som Du kan finna, ha vi det rätt gott här uppe i 
U. S. A:s nordöstra hörn. Och efter mina 47 år här ute 
skulle jag ej vilja flytta åter till Sverige, hur kärt mitt 
fädernesland än är. Bl. a. synes mig detta ligga väl nära 
Ryssland. Rätt ofta har jag tillfälle att bevittna huru 
glada familjer, som komma från Ryssland eller dess 
satellitstater äro över att vara här. 

I fråga om social-, sjuk- och läkarvård står dock 
Sverige före U. S. A., det vet jag. Här måste man betala 
ett visst belopp i förskott för att komma in på sjukhus. 
Och sjukhus avgifterna här äro rätt höga. T. ex. 25 dol
lars pr dag i en sal med tre eller fyra patienter. Vi till
höra en sjukkassa och betala där 20 dollars var tredje 
månad och då betalar kassan läkararvode upp till 150 
dollars, för operation o. d. En lindrig operation med fyra 
dagars sjukhusvistelse kostade mig heller ingenting extra. 
Så visst är det bra att tillhöra en sjukkassa. Jag tillhör 
också Vasaorden och Odd F ellows. 

Du nämner i Ditt brev om förre Yxhultaren Eric Len
nartson i Boston. Det är 5 timmars bilfärd härifrån och 
jag hoppas få tillfälle att besöka honom i sommar. Lik
som också Gelins i Chicago. D it är det 1 000 eng. mil 
härifrån. Jag har hört att förre Yxhultaren Wickström 
skall ha gått ur tiden liksom också Emil Skoglund, som 
jag träffade 1946. 

~engtsons HerrkonfektiorL 
HERRKLA D ER -+ GOSSKLADER -+ ARBETSKLADER 

Telefon 701 82 
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Små 

KUMLAMINNEN 

"St~denten" . 

I Kumla Julblad för 1952 återgavs en händelse, som 
berättats av framlidne bankdirektör Arvid Olsson. Det 
var när folkskollärare Stenström och en skomakare
gesäll talade latin vid en diskussion i "Natanael", Kumla. 
Diskussionen var troligen anordnad av den på 1880-
90-talen så livaktiga Fosterländska föreningen. Folkskol
lärare Stenström är välkänd av alla gamla kumlabor 
och har Htt sin minnesruna i julbladet. Skomakarege
sällen är kanske värd att med några rader räddas från 
glömskan. Han tillhörde den kategori av gesäller, som 
med skofabrikernas tillkomst alltmer försvann från 
Kumlas horisont. Oftast var gesällerna mycket skickliga 
i sitt arbete, men arbetade gjorde de knappast mer än 
2- 3 veckor i sträck eller tills de tjänat ihop en bra 
slant. Sedan festade de samvetsgrannt upp vartenda öre, 
innan de började arbeta igen. 

Nästan alla gesäller hade öknamn. Den av Arvid 
Olsson omtalade gesällen kallades allmänt för "Studen
ten". Om han hade tagit studentexamen, vet jag ej, 
men att han fått mycket god uppfostran märktes snart. 
R yktet ville också berätta, att han skulle vara son till 
en förmögen godsägare i Småland. 

"Studenten" var för mycket bohemnatur för att in
ordnas i något regelbundet arbete. En gång sökte han 
dock plats på grosshandlare P. J. Carlssons kontor. I 
tro att kunna övertyga vederbörande om att han var 
kapabel att söka platsen, talade han både tyska och 
franska vid sitt besök på grosshandelskontoret. Tyvärr 
lyckades han ändå inte övertyga "Peji" om att han var 
så lämplig för sysslan. Så någon kontorist blev det inte 
av "Studenten" . 

En gång var vi några ungdomar på en av Foster
ländska föreningens sammankomster i Natanael. När vi 
satt bänkade vid kaffebordet, råkade "Studenten" stöta 
t ill en av oss flickor. Mycket artigt bockade han sig 

Du säger att ni ha en bra kung. Ja visst. Det erkänner 
hela Amerika. Han är säkerligen den bäste och humanaste 
monarken i Europa; både konung och människa. Måtte 
Gud bevara honom för all fara! 

Så får jag inte glömma att tacka Dig för Kumla Jul
blad. Det kommer alltid som en kär hälsning från fäder
nebygden och läses med intresse. I gengåva har jag i 
dagarna sänt Dig ett paket rostat kaffe. Håll till godo! 

För att till slut också tala något om vädret, kan jag 
nämna, att vi ännu i julas hade sommarväder, men för 

och sade: "Förlåt en yngling som felar!" "För förSta 
gången", insköt en av flickorna. "Nej, för trettiosjunde", 
svarade "Studenten" och försvann . Ja, nog hann den 
lärde skomakaren fela 1 00 gånger så visst som en, innan 
han helt försvann från detta jordiska. 

En stackas missanpassad men inte dålig människa. 

Anna Persson 

Ett oväntat julbesök. 

Det var julafton 1896. Just som vi hade rustat fär
digt hemma och skulle sätta oss till julbordet, knackade 
det på dörren. När jag öppnade, hälsades jag aven illa 
klädd mansperson, i handen bärande en klubba. Det var 
en av dessa "vandringsmän", som förr så ofta syntes till 
på vägarna. I en granngård hade han fått en s. k. "fat
tigkavel", en klubba av trä, som berättigade honom att 
få mat och husrum i den gård, som var i tur att ta 
emot nästa vandrare. 

Far bad alltså den oväntade gästen att stiga in. "Vi 
har färdigt julbordet, så stig fram och gör oss sällskap", 
sade far. "Nej, nej, inte kan jag göra de', jag sitter gärna 
i köket", svarade den till synes blyge mannen. Till sist 
tog han dock plats vid vårt bord. Under det jag läste till 
bords, satt han och suckade. Han tycktes ha blivit all
deles överrumplad av att ha blivit bjuden till ett så 
rart julbord, och några större mängder mat åt han inte. 
Efter måltiden hämtade jag ett täcke och en madrass, 
och mor bäddade åt honom framför kakelugnen. Innan 
vi skildes på kvällen läste jag julevangeliet. Han satt och 
tittade neråt, liksom om han kände sig ovärdig. Jag 
frågade honom hur han haft det tidigare och fick veta, 
att han sett bättre dagar. Brännvinet var skulden till 
hans olycka. Det hade drivit honom bort från allt 
ordnat arbete, och ut på landsvägarna. 

När jag vid S-tiden på juldagsmorgonen kom in till 
honom, låg han på knä och bad: "Käre Gud, käre 
Gud". Jag bad honom att göra oss sällskap till julottan. 
"Nej, det kan jag inte, jag har inga sånna kläder." 
Jag gick ut i la'gårn för att sköta om djuren. När jag 
sedan kom in, var mannen försvunnen. Hur hans jul 
blev i fortsättningen och hur hans liv ändades, vet jag 
inte. 

J oh an Jonsson 
f. d. lantbr., Villagatan, Kumla. 

en vecka sedan svepte en rasande isstorm häröver och 
förstörde träd och elektriska ledningar m. m. för millio
ner dollars värde. Först regn och sedan frost. Allt var 
som glaserat av is. Men nu är allt väl igen. 

Nu måste jag sätta punkt. T räffar Du några gamla 
Yxhultare, som minnas mig, så hälsa dem hjärtligt. Jag 
kommer väl ihåg vännerna från ungdomsåren, fastän 
ett världshav skilt oss åt i snart 50 år. 

Med kära hälsningar förbliver jag Din vän 
Gustav Richards. 

Sj"o"din & Sons Stenhuggeri 
Tillverkar Gravvårdar och Gravfris samt Byggnadssten av brun, grå och svart gramt 

Tel. 70825 och {1298 
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A. G. ANDERSSONS AB. SKOFABRIK - KUMLA 
- en firma med 100-åriga traditioner 

INGENA"S 
Elektriska Installationsbyrå 
Hagendalsvägen 20, K u m l a 

Tel. 70375 

'De stilfullaste 

nyheterna i " 
tyger, gardiner, klänningar, blusar, 

underkläder och strumpor Tel. 70446, 71447 

ALLA SLAGS INSTALLATIONER UTFÖRAS 

RITNINGAR, KOSTNADSFÖRSLAG UPPRÄTTAS 

MOTORER, OLIKA STORLEKAR 

ELSPISAR. KOKHÄLLAR. LYSÄMNESARMATUR 

Julens blommor 
HY ACIN TER, TU LP ANER, BEGONIER, CYCLAME ill. ill. 

Katrinelunds Handelsträdgård 
S o R B Y, K U M L A 

Telefon 70399 

Vid bemärkelsedagar ~ 
använd Eder av ~ 

Kumla Köpmannaförenings 

Pr e s e n t k o r L 

Försäkringsaktiebolaget 

HAN SA 
@ 

FÖRSA·KRINGAR 
Ombud i Kumla : Folkskollärare GUSTAF HAGSJÖ 

Telefon 703 90 

Kumla Julblad är tryckt å 

KUMLA TRYCKERI 

'Byggmästar0 

EVERT JOHANSSON 
KUMLA Tel. 70231 

NYBYGGNADER 

OMBYGGNADER 

REPARATIONER 

När det gäller trycksaker ring 

KUMLA TRYCKERI 



Kåp J·ulklapparna 

Kumla ]ärn- & Redskapshandel 
FREDRIK EMBERG Tel. 70025, 70325 

julhandla Lämpliga JULKLAPPAR 

Edra SPECERIER och MATVAROR hos 
till billiga priser finner Ni genom besök i 

'Damkonfe ktionerL 
MAR T A WIGERELL 

SAHLINS - Kumla 
Telefon 706 12 I Telefon 705 22 

Ny telefonkatalog för Kumla utkommer i början av 1954 
Annonsera i katalogen! Annonser mottagas av överkonstapel Elis Levin. Ey. ändringar kan göras i Dohlwitz Bonhandel 

I 

en modell ur 

vår nya Scotties-

sene 

för våren 

1954 

modell 5830 

läst 232 



KUMLAIDROTTEN 
19 53 

Kumla Julblads hederspris till 

Bengt Nyvelius 

Idromåret 1953 i Kumla har inte uppvisat några 
större toppar. Det har varit klent på den fria idrottens 
front, dock med god fart på ungdomen. 

I fotboll kom Kumla-Kamraterna upp i en högre serie. 
Det började bra, men sedan gick laget tyvärr tillbaka, 
mycket beroende på att centerforward Bergvall fick 
benet avsparkat. 

Bandyn gick dåligt och laget föll bort i sin serie. Dåligt 
klimat blev det för skidor. Skridsko visar god uppryck
nmg. 

Orienteringen visar som vanligt bra resultat. 
Det bästa som presterats är, vad undertecknad kan 

finna, Finn Haglund i simning (DM-rekord), Ove 
Adamsson i skridsko och Bengt Nyvelius i tennis. Då 
det gäller Kumla Julblads hederspris, faller den först
nämnde ur räkningen på grund av att han tävlar för 
Orebroklubb. Adamsson är på "frammarsch" och torde 
ha en given chans till priset nästa år. Till årets prista
gare har kommitten utsett Bengt Nyvelius, inte minst 
därför att han vid höstens DM-tävlingar erövrade 3 tit
lar, nämligen i singel, dubbel med Lennart Ingenäs och 
mixed med Gun Larsson. Att inte Nyvelius tidigare till
delats julbladspriset beror på, att han de senaste åren 
tävlat för örebro. 

När jag för den sedvanliga intervjuen uppsökte pris
tagaren på Nyvelius färghandels kontor och underrättade 
om kommittens beslut, lät han mig förstå att han inte 
ett ögonblick tänkt att bli delaktig aven sådan utmär
kelse. Jag fick veta, att han är född 191 5 i Orebro av 
hederliga föräldrar och var ett skrikigt barn (och vackert 
skulle jag vilja tillägga). Under skolåren började han 
spela tennis i Hallsberg. Tågra tennisbanor fanns då 
inte i Kumla. När dessa blev färdiga gick han över till 
Kumla Tennisklubb, som han lämnade 1943, då han 
började att spela för örebroklubb. Att så skedde berodde 
inte på någon som helst schism utan endast på en åstun
dan att få komma med på större tävlingar. Den all
svenska serien hade börjat, vilket betydde större utbyte 
både i singel, dubbel och mixed. I år har Nyvelius åter
vänt till sin gamla klubb i Kumla, där han också tänker 
stanna. 

Under de senaste tio åren har N. erövrat 50-talet 
DM-tecken i de olika grenarna, såväl inom- som utom
hustennis. Närkes-tennissen har som bekant dominerats 
av 3 män : Uno Forsberg, Harry Andersson och Bengt 
N yvelius, som alla är innehavare av cirka 50 tecken. Det 

Werner Hardmo 

Från vänster: Österrikaren Matejka, B. N yvelius, 
K onung Gll staf V och Arne Holst 

är ju ett tydligt bevis på styrka hos dessa tre, men visar 
tyvärr också svaghet hos den övriga landskapstennissen. 
Framtiden ter sig dock ljusare, inte minst från Kumla 
horisont. Här finns intresserade ungdomar i massor. Den 
mest lovande är Björn Svärd, som Bengt Nyvelius hoppas 
mycket av. 

Roligaste matchen? Det är givetvis att ha fått spela 
mot kung Gustaf. Det var 1935, som Nyvelius och Arne 
Holst fick den stora äran i Båstad. 

Bästa matchen? Erövrande av 3 Tunakannor i Eskils
tuna räknar jag till de bästa. Aven pingstturneringen 
i Lindesberg om ett vandringspris, hör till mina bästa 
tävlingar. Vandringspriset har numera för alltid hem
förts av N. Första DM-mästerskapet erövrade han 1943 
mot Uno Forsberg, som då var suverän inom distriktet, 
men som sedan aldrig vunnit över Nyvelius. 

I tävlingen om Kungakannan har N . spelat mot Ulf 
Smith och vid olika tennisturneringar mot bl. a. ameri
kanaren Patt y och tjecken Brodby. Calle Schröder var 
alltid roligt att spela tillsammans med. Han diskuterade 
ofta tennis både med sig själv och sina med- och mot
spelare. 

En förenings liv är dess ledning. Bengt Nyvelius vits
ordar i första hand kamrer Bengt Danielsson och rektor 
Holger Eketun och beklagar att inte Kumla har en inom
hushall. Som nu är yppar sig inte så många tillfällen 
till tennisspel för ungdomarna vintertid. Själv spelar 
N. två gånger i veckan i örebro. 

A. Dohlwitz 

nar det gäller SPECERIER, KONSERVER, FRUKT M. M. 

Extra gott julkaffe 
Telefon 703 64 
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Kumla Julblads korsord 1953 

Vågrätt: 

l. Säges den vara, som har ord-
nade affä rer. 

5. Anses livsfarli gt . 
8. Internerad . 
9. Känt cirkusnamn . 

11. Personifikation av Norge . 
12. Papper, som passar för ord -

fläta. 
13. Visst slag a v häst. 
15. Sker ibland under kval. 
16. Insekt och fisk . 
17. Beröm, tillsdlond. 
18. Tubba. 
20. Flygskrift. 
22. Pekuniär avkastning. 
24. Underrättelse. 
26 . Vill man der, som är besY:i-

rande. 
28. Srad i Svealand . 
29. Pappersbruk . 
30. Mftste man sig . 

Lodrätt: 

1. Blå ädels ren. 
2. För gamla och trötta. 
3. Möjligen inträffande. 
4. Kan man växla till sig. 
5. "Ate den där svag är." 

Paul~s. 
6. Fisk. 
7. Plågsamt för infanterisren. 

10. Spricka, rämna. 
14. Ofta i 1400- och 1500-~a

le rs kyrkor. 
16. Viktig väktare i bur. 
17. Rätt, men inte för vegera-

naner. 
19. D ålig vana. 

21. In te framför. 

23. Kvinnonamn i Göjemåna
den. 

25. Restaurangföretag i västra 
Sverige. 

27. En av radions uppgifter. 

För den först öppnade rätta lösningen utbetalas, i 
likhet med förra julen, ett första pris av 10 kronor. 
Andra priset utgör 5 kronor och 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. 1954. Pristagarnas namn meddelas genom anslag 
i Dohlwitz bokhandel samt i nästa års Julblad. 

IN EHÅLLSFÖRTECKNING: 
Anglahälsning. Av Erik Mårdstam . . .. .. . .......... . 
Hur Kumla kyrka byggdes. Av Henning J"lin .. . . . . 
Barnbrännestenarna. Av Jonas L.·son Samzelius ... . . . 
Lundmarkska skolan i Hardemo. Av Tage Tapper .. 
I H elagsfj ällets nejder. Av H ugo Ericsson .... .. .. . . 
Carl von Rosenstein. Av Erik Ekdahl ............. . 
Gårdar och byar i Kumla. Av Nils Helander .. . . . . 
Barndomsminnen från Hallsberg. Av Karl Boström j:Y 
N:ir Smedsgården var "prästgård". Av Roland R omelI 
Friherre som backstugusittare. Av j on . ...... ... .. . . 
Med kamera vi d Kumlasjön. Av Ni ls Lindgren . . ... . 
Karl Boström som kåsör och musikälskare. 

Av Aran T örnqvist . .. ..... . ... .. .. . .... . . . 
Från gamla albumblad V. . ............ . .. .. . .. . . . 
Gamla Sannahedsminn en. Av J. J. . ... . .. . ......... . 
T yckte inte om de moderna mjölkmaskinerna . 

Av N ils H elander .. .. .. ......... . . . . .... .. . 
Min barndoms gata. Av Anna Persson .. . ... . . . . 
N årlingsve rkstaden som godtemplarlokal. 

Av O. L. Gillberg ............... . .. . .. . ... . 
Fjärdingsmannens berättelser. Av Lars Emil Larsson .. 
En gammal Kumlasnickare från gesällivets dagar. 

Av Josef Svensson ................ . ....... . . 
Jul. Dikt av L. B. . .................. . . . ... . . .. .. . 
Ärets Amerikabrev. Av Gustav R ichards . .. . .. . .... . 
Kumlaidrotten 1953. Av Algot Dohlwitz . . . .. .. .. . . . 
Kumla Julblads korsord ...... .. ... . ..... . ... .. .. . 

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

Lösning av Kumla }ulblads korsord 1952 

PRIST AGARE: 
1. H err Arne Gustavsson, Rala, Hallsberg. 
2. Fr. Brita Persson, Drottninggatan 17, Orebro. 
3. Förste Stadsläkaren O. Björkquist, Puerto de la Cruz, 

Tenerife, Spanien. 

OLOF KARLSSONS CYKELAFFÄR 
Hörnet Drottninggatan- Mossbanegatan 

Telefon 70476 

Reparationer utföras omsorgsfullt 
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Senaste nytt 
i CYKLAR, MOPEDER och MOTORCYKLAR 

Cykel- och motordelar samt tillbehör alltid på lager 



tt"i Nynäs A -bensin med marknadens högsta oktantal säljes av 

BERGMANS BILSERVICE, KUMLA 
Curth Bergman Tel. 71825, 71471 

Oljor - Bensin - Tvättning - Smörjning 

-~~~~tRIGrs8i'(;~~, E. Melins Begravningsbyrå 
~ ~\ 

( I~ .. ::;1) Ombesörjer allt för så.väl j.ord~egravni~g som 

\l'l ~ eldbedngelse. Begravnmgsbll tlllhandahalles a ,;:;z ~ 
'1'~ .~ 
.D09i'N~~ - Telefon 70061 

FOR 

JUL-~I~~T BORDET från 

Speceriaffären 

Tel. 70373 

BLOMMOR för julbordet 
köpas fördelaktigt i 

Herbert Petterssons 
BLOMSTERHA DEL - HANDELSTRADGÄRD 

Telefon 70144 - Trädgården 701 38 

Beställ juldrickat 
i god tid! 

Vårt juldricka är berömt som mycket närande 
och hållbart 

KUMLA BRYGGERI 
TELEFON 701 67 

Kumla-Hallsbergsortens 

LASTBILCENTRAL 
u dör 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 

HUVUDKONTOR: Sveavägen 11, Kumla 
Telefoner: 70738 och 70739 
Förestånd. D avid Larssons bostad 70884 
Avdelningskontor i Hallsberg: Ostra Storgatan . Telefon 1070;:-. 
Grustaget i Kumla: Dalagatan. Tel efon 70503 
Grustaget i Mosås : Telefon 75027 

För Edra transporter -

anlita LASTBIL CENTRALEN 

Vaxning och Polering - Underredsbehandling 

VEM SKALL JAG VÄLJA 

när det gäller 

Målningsarbeten 

JO, NATURLIGTVIS 

en firma, som är välkänd för förstklassigt arbete och 

humant pris. När det gäller målning vid nybyggnader, 

reparationer etc. rådgör med 

WIGRELLS EFTR., Kumla 
Inneh.: TORE NILSSON 

Telefon 70781 

Håkanssons Conditori 
REKOMMENDERAS! 

Gott kaffe - Gott bröd 
Telefon 701 54 

VÅR MÅLTID 
intaga vi behämt och billigt å 

uvfj å"lk-'Bareru 
Köpmangatan, Kumla - Tel. 70286 

Beställningar mottagas 

cv1ktiebolageL 

G. O. JOHANSSON 

o 

jå"nkå"ping 

Kommissionär för PAPYRUS, Mölndal 

Alla sorters Post- och Skrivpapper. Påsar. Bindgarn 

MUNKSJO välkända omslagspapper m. m. 

Representant: 

HELMER ERNESTAM, öREBRO 
Västmannagatan 18 - Tel. 13070 

KUMLA AKERI 
Innehavare: HENRY och HARALD KARLSSON 

Rekommenderas! Utfå"r alla slags kå"rningar 
Telefoner 70658 och 70659 



• • c. G. STROMS AB. 
ETABLERAD 1888 K U M L A TEL. VAXEL 70920 

Tillverkar kvalitetsskodon 

VARUMARKE 

Undvik trähusets brandrisk! 

Bygg med 

1)et blir ej dyrare, men Ni får trots detta ett hus L 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 a l l a u p p l y s n i n g a r , 

å'ven då det gäLLer finansiering och lånefrågor 

YXHULTS STENHUGGERI AB. 

"PRIS KR 1; 50 

HÄLLABROTTET 
TELEFON 72070 

KUMlA TRYCKERI 1953 
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