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K UMLA JULBLAD 
26:te o arg. Utgivare : Nils Helander 1 9 55 

"Och Ordet vart kött " 

Julbetraktelse för Kumla Julblad 

av kyrkoadjunkt Per -Olov Persson 

Att uttrycka ett under i ord erkänner väl alla vara 
en omöjlighet. Där finns något ogripbart, oåtkomligt, 
man endast har att böja sig inför - eller förneka. All 
kristen förkunnelse kämpar med denna svårighet, men 
få har kommit så nära målet som evangelisten Johannes, 
när han i början till sitt evangelium låter skildringen av 
julens stora hemlighet stiga i mäktiga vingslag mot höj
den. Därför är också örnen ofta hans symbol. Allt samlas 
så till en brännpunkt i den fjortonde versens : "Och Ordet 
vart kött - -." 

Hur många försök, som än görs i kristen hötorgskonst 
och urvattnad predikan att dra ner julbudskapet till nå
got sÖtt och populärt, finns i alla fall det stora undret 
kvar. Barnet i krubban är det människoblivna Ordet. 
Redan när Gud uttalade sitt "Varde ljus" över den öde 
och tomma jorden var det till, ja, det var Gud själv. 
Varje skildring av Josef, Maria och Jesusbarnet är full
komligt meningslös, om inte Skapelsen och dess unde~ 
så bildar bakgrunden. Ett sentimentalt, kolorerat vykort 
blir kvar, en saga, som inte besvärar någon men hör till 
julstämningen. - "Och Ordet vart kött - - ." 

Det måste bli kött, då Guds skapelse på ett fullkom
ligt oförklarligt sätt fått ett svart inslag i väven. - Det 
måste bli kött, för att du och jag ska' ha någon möjlighet 
att vandra frälsningens väg och nå dess slut, Guds rike. 
Visst är det vackert med julen, ja, den ska' vara rik på 
stämning, skönhetsintryck och tindrande barnaögon. 
Kanske rentav vi präster i en dunkel känsla av något 
fel men knappast i ödmjukhet inför undret med orätt 
klandrar allt arbete, som läggs ner. Här kommer inte 

heller något "men", utan endast en påminnelse om, att 
du och jag också nu står i den dagliga kampen mellan 
gott och ont. Därför tog Ordet "sin boning ibland oss". 

" - - men världen ville icke veta av honom." - "Nu 
äntligen blir det något aktuellt", säger du, "för det ser 
man dagligen här i Kumla. Ja, jag kan dra fram en 
mängd exempel. Egentligen, i fört roende sagt, är det 
bara jag och några få till, som lever kristet." - "Saliga 
äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket 
tilL" Saliga är de som så upptäcker sig själva och Guds 
förstörda skapelse även i det innersta hjärtedjupet, att de 
endast kan böja sina huvuden inför undret, att "Ordet 
vart kött". Blott den i anden fattige kan se, vad julen 
är, ty för alla självgoda människor lyser aldrig ljuset, 
hur mycket de än kallar sig kristna eller försöker ta på 
sig ett fromt yttre. - Att vilja veta av Jesus-barnet 
är att behöva det. 

"Men åt alla dem, som togo emot honom gav han 
makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans 
namn; - -." Hur naturligt klingar inte ordet "makt" 
i samband med barnet i krubban, när vi så ser något av 
undret, det under som måste ske, om inte Guds skapelse, 
dit du och jag hör, ska' förgås. Många gör anspråk på 
att kunna råda kanske med våld över människor i värl
den, men vilken makt-har de mot det onda självt? Ingen 
alls, då de är dess tjänare, men "Ordet vart kött och 
tog sin boning ibland oss". Franzen har i vår psalm 
kommit detta mycket nära: "Ej kommer han med härar 
och ej med ståt och prakt; dock ondskan han förfärar 
i all dess stolta mak t". - Julens barn kan göra o~s till 
Guds barn. 

Så är barnet i Betlehems-krubban det stora undret i 
ditt och mitt liv, och störst, oförklarligast är, att Ordet 
tog sin boning ibland oss. Helt kan vi aldrig förstå det, 
men vi kan låta vår lovsång stiga mot höjden, så att alla 
omkring oss förstår, att julen inte är något sentimentalt, 
sagoaktigt, utan liv och salighet. Närmare kommer ingen 
före den dag, vi ser Herrens härlighet i Guds rike. 



HUR KUMLA KYRKA BYGGDES 
ETT BIDRAG TILL KYRKA S BYGGNADSHISTORIA 

AV HENNING JULIN, STOCKHOLM 

Bild 1. Ur Kumla församlings kyrkobyggnadsdirektions protokoll den 14 mars 1833. 

T exten lyder som följer: 
ProtOkoll uti Byggnads Directionen e. p. d. H Martii 1833 . Närv :de Hr Regem. Commi ss. Adlers, kyrkov:d Lars Lars

son i Kumla by och ordin . Ledam:n Jonas Jönsson i M~ssby och i af!. Insp. Sundströms ställe invalde ledam. Lars Jonsson 
i Blacksta. 
§ 1. Herr Byggmäst. R~dman Lundmark var härvid närvarande och uppgjordes med hon om ~ Socknens vägnar af Byggnads 
Directionen Contract om dess öfvertagande af öfverinseendet vid kyrkobyggnadsarbetet; och utfärdades deraf vederbör!. un
derskrifne 2:ne Expl:r, s~ lydande: 

I denna artikelserie har tidigare meddelats, att Kumla 
gamla kyrka jämte en äldre, fristående klockstapel av 
sten revos under åren 1828-29 och att församlingen det 
sistnämnda året hade förmånen att i Johan Peter Pohl 
erhålla en skicklig och nitisk ledare för sitt nya kyrko
bygge. Om Pohl ha närmare uppgifter lämnats i Kumla 
Julblad 1953. Den högtidliga grundstensläggningen hösten 
1829 har skildrats i Julbladet 1952, medan i fjolårets 
blad byggnadsföretagets ekonomiska angelägenheter be
rörts. De för kyrkobyggnaden erforderliga stenhuggeri
arbetena i granit, sandsten och kalksten utfördes åren 
1829- 31, och under samma tid pågingo timmermans
arbetena för den inre stommen. Takstolarna höggos och 
hopsattes 1831; restes 1831 och 1832. Murningsarbetet, 
det mest omfattande, bedrevs enligt tidens sed endast 
under den blidare årstiden. Det påbörjades 1829 och 
pågick sedan med växlande styrka så, att på senhösten 
1832 de 4 fot tjocka yttermurarna av kalksten hade nått 
full höjd och takresningen kunde ske. Uppmurningen av 
tornets fristående del återstod då, liksom givetvis puts
ningsarbetena. 

Jämsides med ansvaret för de pågående, till ej ringa 
del med socken dagsverkare bedrivna arbetena i egen regi, 
hade byggnadsdirektionen och dess betrodde Pohl att 

oavlåtligen och i tid sörja för allt, som hade samband med 
materialanskaffningen och med uppgörelser om hantver
keriarbeten av skilda slag, kort sagt, med allt, som kunde 
trygga det omfattande byggnadsverkets planmässiga 
fortgång. 

Beträffande virket till kyrkans föns ter och dessas till
verkning beslöt direktionen den 4 april 1830 följande. 
Tolv stycken av "directeuren Pohl" utsedda bjälkar vid 
kyrkan åtog sig direktionsledamoten, inspektoren Sund
ström, att med eget folk forsla till och från den honom 
tillhöriga sågen vid Blacksta för att där "efter tolk och 
föreskrift" sågas. Av detta virke jämte dugligt och 
"uppslöjdat" gammalt sådant - från den rivna kyr
kan - skulle kyrkfönstren tillverkas. Inom parentes kan 
nämnas, att enligt kyrkoherden Franzens sockenbeskriv
ning låg den ifrågavarande sågen vid Sobo på Gränby 
ägor, där Rala-ån vid denna tid gjorde ett mindre vatten
fall. Sågens plats kan av den, som har goda ögon, upp
täckas på den å sid. 11 i fjolårets julblad återgivna 
kartan: 

Troligen genom Pohls förtänksamhet hade direktionen 
i förväg låtit tillverka ett modellfönster, efter vilket de 
övriga 15 skulle utföras, sedan entreprenadauktion hål
lits. Denna skulle kungöras "i betydligare kyrkor i öster-
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och väster-Nerike samt i Orebro tidning". Modellfönstret 
gjordes av husaren \Xlester mot en dagpenning av 1 rdr 
och 8 sk. rgds. 

Vid den 17 april 1830 hållen entreprenadauktion god
kändes först anbudsgivarnas förslag, att med leveransen 
av fönsterbågarna skulle få anstå till våren 1831. Kar
marna däremot skulle vara färdiga den 1 juli 1830. Vid 
auktionen utbjödos 5 fönster i varje klubbslag. Högsta 
budet var 24 rdr banko pr styck. Efter vederbörligt ut
ropande stannade emellertid snickaren Lars Nilsson 
Sundström på Gysta ägor i Knista socken för lägsta 
budet, 13 rdr och 6 sk. banko pr st, och presenterade 
efter klubbslaget borgen för antagandet av alla 15 föns 
terna, av kronolänsmannen Hoff. 

För den, som är intresserad av arbetspriser på snickeri, 
kan nämnas, att fönstren ha en höjd av cirka 4,2 m och 
en bredd av 1,8 m. Bågarna ha smårutor. De nuvarande 
innerbågarna torde ha tillkommit i senare tid. 

I juni 1830 ingicks med regementskommissarien Adlers 
den överenskommelsen, att i hans stenbrott vid Orsta 
finge brytas vad som ytterligare av sandsten erfordrades 
för kyrkobyggnaden mot det "att församlingen på samma 
gång uppbröt 15 st till tre masugnsställen", vilka av ho
nom blivit bortackorderade. Adlers förbehöll sig vidare 
"befrielse från levererande av materialier in natura". 

T maj 1831 träffade byggnadsdirektionen avtal med 
plåtslagaremästaren R ydberg från Arboga om utförande 
av plåtslageriarbetena för takfoten och för listfall m. m. 
Leverantör av den valsade järnplåten med en samman
lagd vikt av 12 skeppund - cirka 1,8 ton - var det 
stora handelshuset Tottie & Arfwedson i Stockholm. 
Plåten skulle strykas med fernissa. 

Den 16 sept. 1832 dryftade direktionen frågan om 
inklädnad med trä av de tolv kolonnerna inuti kyrkan 
och om inpanelningen för det välvda och de plana inner
taken med tillhörande listverk, vilket allt skulle putsas. 
Arbetet hade genom publikationer i kyrkor och genom 
kungörelse i Orebro Tidning utbjudits på entreprenad
auktion. Ingen hade dock stannat för något antagligt 
anbud. De förut nämnda snickarna Sundström och Wes
ter syntes emellertid mest hugade att gå församlingens 
önskan om ett billigt och lindrigt ackord för alltsammans 
till mötes. Med yttersta jämkning ansågo de sig dock 
icke kunna å taga sig detta "ansvariga och stora arbete 
i klump eller massa med mindre de kunde påräkna minst 
1 400 rdr Contant i mån som arbetet fortginge och 500 
dagsverken af socknen och att hafva det färdigt till den 
1 juni 1833, utom själfva mellanstyckena af pelarna mel
lan sockeln och kapitälen, hvarmed borde lämnas anstånd 
till den 1 september 1833". Direktionen gick in härpå, 
och kontrakt skulle upprättas. 

Vid sammanträde den 9 oktober 1832 beslöts, att ar
betena för året skulle avslutas den 20 oktober. Bygg
mästare Wetterstedt skulle dock få sin avlöning till den 
1 november. Pohl och Wetterstedt, som voro närvarande, 
begärde att få veta, huruvida deras anställning skulle 
upphöra med året eller "continuera för nästa år". Direk
tionen ansåg sig dock icke kunna umbära någondera utan 
för mycken skada för byggnaden, "hvarå nu det grann-
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lagaste (!) återstod , och hvilket lätt kunde aven annan 
bortskämmas". Pohl, som var årsanställd, skulle dock av 
Pastorn, Greven och Regementskommissarien övertalas, att 
nu för tredje vinterperioden åtnöjas med Rdr 33: 16 sk. 
Bco månatligen i stället för kontrakterade 50. Det kan i 
detta sammanhang nämnas, att Pohl sedan omkring ett 
år var änkeman och att barnen voro vuxna. 

Ett engelskt ordspråk säger: "Det är alltid det ovän
tade, som inträffar." Så blev det även här. 

Den 11 decemeber 1832 avled nämligen efter en has
tigt fö rlöpande "inflammatorisk feber" den av byggnads
direktionen högt skattade, 67-årige byggmästaren Pohl, 
och den 16 :de jordfästes han i den provisoriska kyrkan 
(f. d. salpeterladan) av kyrkoherde Kjellin, byggnads
direktionens ordförande. 

I?en :'tacksägelse" och de "personalier", som därvid 
enhgt tidens sed upplästes, och som sedan på vänners 
b~gäran trycktes hos L. J. Hjerta i Stockholm 1833, 
vi ttna såväl om författarens varma känsla för och höo-a 
uppskattning av den skicklige och erfarne ledaren :v 
församl ingens kyrkobyggnadsföretag som om verklio
sorg över förlusten aven ädel, from och god människa~ 

I en senare redogörelse för kyrkobyo-o-et skriver Kjellin 
om denna tid och dess problem: "Ej fä~t var denna för
l~st ersatt, och den underbyggmästare, som tilltrodde 
sig att fullborda, vad hans berömde mästare till å be
tydlig del fullbordat, var ej vuxen detta värv." 

Av tre bevarade brev till direktionens ordförande ett 
från Adlers, daterat Kumla den 17 febr. 1833, ett från 
Lewenhaupt, daterat Stockholm den 24 febr. 1833 och 
ett från Wetterstedt, daterat Vadstena den 6 mars 1833 
får man den uppfattningen, att Adlers som vid tiden i 
f 
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raga hade besök av Wetterstedt, närmast tänkt sio- denne 
som Pohls efterträdare, medan Lewenhaupt, som t Stock
holm haft kontakt med kyrkans arkitekt, hovintenden
ten Nyström, liksom denne hävdade, att för posten i 
fråga erfordrades en även i ritning kunnig man. Av Le
wenhaupts brev framgår f . ö., att rådmannen och byo-o-
mästaren Pehr Lundmark i Orebro, vilken hade ark i
tektutbildr:ing, i s~ken redan .haft kontakt med bygg
nadsdlrektJOnen. Wetterstedts l ödmjukhet och höo-akt
ning avlåtna brev har dock den av yrkesstolthet och 
miss.räkning präglade ton, som ej är sällsynt i klagoskrif
ter I befordringsfrågor. Inledningsvis låter han Hr Pro
fessorn':·) veta, att han ej förtjänat de "långa moraler och 
föreläsningar", som han brevledes erhållit, men slutar 
dock med att förk lara sig beredd att " till sommaren" 
såsom förut kontraktsenligt fullgöra sina skyldigheter. 

Pehr Lundmark, som i Konstakademiens arkitektur
skola .varit studiekam'rat med hovintendenten Nyström, 
var ej främmande för Kumla församlino-s kyrkobyo-a-
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nadsfråga. Han hade nämligen så sent som 1828 själv 
och till församlingens belåtenhet upprättat ett förslag 
till dess lösning. Efter hans planritning påbörjades också 
då grundläggningsarbetet. L:s förslag, som är återgivet i 

o: ) Kyrkoh. Kjellin hade varit professor i matematik vid Lunds 
universitet, innan han kom till Kumla . 
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~tt ~på" 
VEM VAR HAN, 
VART GICK HAN? 

VART GÅR VI -
JAG FRÅGAR. 
KAN DU OCH VÅGAR 
DU GE DITT SVAR, 
DU MOR OCH FAR? 

"* 
VAR KOM HAN IFRÅN? 
JAG FÅR INGET SVAR, 
JAG VET INGENTING, 
VEM VANDRAREN V AR -
MEN SP.i\.RET 

EN GANG 
TRAMP ADE EN MAN 
UPP ETT SPÄR, 
SOM TUSENDEN 
OCH Ä TER TUSENDEN 
I DAG 

Lydia Lithell 

FINNS KVAR. 

VI KOMMER, 
VI GÄR, 

GÄR. 

ETT SPÄR I SNöN 
VI LEVER VÄR DAG -
DU OCH JAG. 

DET VAR MARKEN A V BLOD 
A V DEN MANNENS FOT, 
TY VAGEN VAR SVÄR 
E VAG AV BOT. 

A V EN STADENS SON, 
AV NÄGON, SOM KOM 
NÅGOl ST ANS IFRÅN 
OCH GICK -
VARTHAN' 

VI TRAMPAR OCH GÄR 
OCH I VÄRA SPÄR MEN DET SPÄR ET 
DAR KOMMER ETT SLAKTE, 
SOM DU OCH JAG 

öVER GOLGATA 
LEDER RAKT IN 

TILL LIVET VACKTE. I HIMLAR A . . . 

Kumla Julblad 1949, vann emellertid ej Kungl. Overin
tendentsämbetets gillande. Därför avbröts då - för 
några år - hans förbindelse med Kumla församling. 
Lundmark var 39 år, då kyrkobyggnadsdirektionen där 
uti honom - för att använda kyrkoherdens ord - "fann 
den man, som värdigt kunde träda i Pohls fotspår och 
nu fullborda, vad han ej medhunnit". 

I faksimil är inledningen till byggnadsdirektionens pro
tokoll den 14 mars 1833" då Lundmark antogs, återgivet 
under rubriken till denna artikel. Det av Lundmark 
underskrivna anställningskontraktet lyder som följer : 

"Undertecknad, hedrad med förtroendet att fullborda 
den kyrkobyggnad, som Kumla församling förehafver, 
och till stor del, i anseende till murarna, torn och tak 
blifvit uppförd under framlidne Directeuren Pohls in
seende, näml. att träda i hans ställe, förbinder mig här
medelst, att med största flit och sorgfällighet detta åta
gande fullgöra i allt hvad Ritningar, planer, förslager 
o . s. v. tillhanda gå opåmind, och såsom jag enligt min 
i Byggnadskonsten ägande insigt och förfarenhet finner 
behöfligt; jemväl ock efterse och ordinera, huru arbetet 
fortgå bör, till ändamålets vinnande, att allt murarear
betet, som här erfordras, må, der möjeligt är, och om
ständigheterna, gynnande väderlek etc. medgifva, i år 
blifva fullfärdigt, samt sedan att inredningen och allt 
hvad dertill hörer, må blifva både anständigt prydlig 
och bastant, samt med nödig försiktighet verkställd; så 
ock i tid hos Directionen, Pastor eller Herr Regements 
Commissarien Adlers tillkännagifva, hvad erfordras kan 
eller anskaffas bör, så att intet af den dyrbara tiden, 
genom mitt förvållande, må förspillas; derjemte med all 
foglighet och villighet umgås med den här under flera 
år såsom Underbyggmästare, eller egentligen Verkmäs-

Köpmangatan 

Lydia Lithell 

tare, anställde Murrnästaren Herr G. Wetterstedt hvad 
åtgärd vid detta stora Byggnadsarbete är så vigtig; samt 
alltsom oftast allt efter som jag finner det behöfves, 
efterse här på stället, att allt ordentligen och med drift 
fortgår. - Deremot förbehåller jag mig att få begagna, 
under mitt vistande på stället, ett passande och ljust rum, 
till mina ritningar; varande jag nöjd med det Herr Pro
fessor Kjellin velat härtill mig upplåta; samt att i ett 
för allt, tills Kyrkan är så färdig, som jag tror hon vara 
bör och billigt fordras kan, en till Riksdaler fyrahundrade 
trettio tre (433) och 16 skr Banco nedsatt summa mig 
betalas, utgående till En tredjedel den 1 :ste inst. Junii; 
den 2:dre tredjedelen vid slutet af allt arbetet i år, och 
den sista efter Kyrkobyggnadens fullbordan; viljande jag 
bestå mig sjelf de mellan Orebro och Kumla nödiga resor 
samt vivre på stället. Kumla prgd d. 14 Martii 1833. 

P. Lundmark" 

Kungörelse i örebro Tidning 1832. 

Forts. på skildringen av kyrkobygget avses följa . 

& ":otornaga~in 
Telefon 700 78 
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FrJn avtäckningen av minnesstenen vid Sanna hed 1921. 

FRÅN FORNA TIDERS KUMLA 
N är det kungliga tåget vid Västra Stambanans 

invigning hösten 1862 med landsens fader, konung 
Karl XV, såsom hederspassagerare stannade mitt i den 
kärrpöl, som nu utgör det mångberömda med stadshus, 
stadsfullmäktige och 8- 10 poliser välsignade Kumla, var 
nog ett historiskt ögonblick i kommunikationshänseende 
inne, ej blott för Kumla utan för hela Närke. 

Men den plats, som mest berördes av detta nya led i 
utvecklingen, var dock Kumla-Blacksta gästgiveri . Då 
ånghästen med vild och imponerande fart ilade genom 
Blackstaskogen, sprutande eld och lågor på sin stålklädda 
väg, sveptes en fördunklande slöja över den gamla bränn
punkten i socknen. Glansen över det .sedan urminnes tider 
ryktbara gästgiveriet bleknade i samma ögonblick som 
kungen med i kär hågkomst bevarade Sannahedsminnen 
i egen hög person övergav den gamla allfarsvägen genom 
Kumla och invigde den nya. 

Hur gammal kan Blacksta gästgivaregård vara? I Ha
germans Svenska historia, den jag läste i stOrskolan, står, 
att Magnus Ladulås viktigaste förordningar voro förbu
det mot självhämnd och inrättande av gästgiverier. Och 
att Kumla-Blacksta gästgiveri var ett bland de först in
rättade är konstaterat faktum, som det numera så snill
rikt heter. Kumlaborna är av ålder ett laglydigt släkte, 
med stOr respekt för givna författningar, isynnerhet när 
de, som i detta fall, var till säkerhet för "egen lada". 
Innebörden med kung Magni gästgiveriförordning var 
ju nämligen den, att resande icke längre fick våldgästa 
hos bonden, utan finge för sina behov av mat, skjuts och 
härbärge bli hänvisade till ett inom varje socken ordnat 
gästgiveri, vilket skulle mot betalning hålla de resande 
med vad de behövde. 

Att närkesbonden då var bättre känd på högre ort än 
bönderna i "knallebygden" framgår med tydlighet av 
vad som omnämnts ur den gamla lagboken. Under fär
den genom Västergötland fordrade kungen av inbyg
garna gisslan för sin personliga säkerhet, men icke ett 
ord därom under färden genom Närke. Kungen litade 
tryggt på närkesbonden och denna tillit kom ej heller 
på skam. 

Först synes det ålegat häradshövding och nämnd att 
ombestyra eller inrätta gästgiveri. I XXIV kap. av lag
boken stadgas: "Nu skola Taverne (det ursprungliga 
namnet på gästgivargårdarna) vara å Allmänna väghom 
varandrom när uppå två milor ock ej fjärmer." Enligt 
1664 års gästgiveriförordning blev det landshövdingens 
skyldighet tillse att dessa vil- och rastställen voro för 
sedda med Guds håvor av mat och dryck till resandes 
vederkvickelse. 

Den gamla gästgivargården i Blacksta var, innan den 
år 1818 i juni antändes och förintades av den röde ha
nen, liksom Orebro slott, byggd omkring en öppen borg
gård, vilken genom ett respektabelt portsköve stod i för
bindelse med landsvägen, genom vilket kärrorna med 
de resande foro in och ut. 

I sydvästra hörnet av det ärevördiga härbärget hade 
Kumla häradsrätt vigt sin tjänst åt J. O:s gudomlighet. 
I denna sessionssal, belägen över den tingskällare, som 
än i denna dag finns kvar, har säkerligen handlagts mål 
och förekommit domstOlsscener av så egendomlig beskaf
fenhet, att håret på nutidens nämndemän skulle rest sig 
i förfäran. Om sista tinget i Blacksta står i rättens pro
tOkoll följande: "År 1818 den 16 Mars började Kumla 
häradsrättS Våning af Undertecknad Häradshöfding C. 

Verkligt vardefulla julgåvor 
finner Ni i vå r rikhaltiga sortering av böcker, biblar, psalm- och sångböcker, 

skrivmaterial, presentartiklar och grammofonskivor m. m. 

HF:s BOKHANDEL KUMLA 
Köpmangatan 20 Tel. 70265 
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D . Gothilander samt följande Nämndemän: Jonas Lars
son i Rahla, Lars Janson i Ingelsby, Jonas vensson i \'(/ ia, 
Anders . Erson i Berg, Per Svensson i Gärsjö, Petter Per
son i Fylsta, Jonas Jonsson i Hörsta, Jon Karlsson i 
Stene, Nils Nilsson i Samsala, och Lars Olsson i Alm. 
Och voro Kronolänsmannen Löfqvisth och Sven Selander 
närvarande för att rätten tillhandagå. Sedan domare och 
nämnd bevistade Gudstjänsten uti Kumla kyrka, förrät
tad af adjunkten Stenius från Lerbäck, sammanträdde 
rättens ledamöter i tingssalen i den samlade menighetens 
närvaro. Tinget utlystes. Rättegångsfrid påbjöds, samt 
de lagar och Författningar upplästes, som vid detta t ill
fälle bör kungöras." Tinget fo rtsattes den 27 maj 1818. 

När vintertinget samma år den 2 november förrättades 
var tingsstället Vretstorp. Gudstjänst hölls vid detta till
fälle av nådårspredikanten Almgren från Hallsberg. 

Att gästgivaregården ibland kunde få besök av notabla 
gäster, var en given sak. Så berättade "Nissa-Olle", att 
han en gång hade som bakskjuts från Vretstorp ingen 
mindre än den beryktade "socialiseringsfantasten", stor
tjuven "Lasse-Maja", som rekrererat sig några år på 
Västkusten, närmare bestämt på M'l.rstrands fästning. 
Nu var han troligen ute för undersökning av "terräng
förhållandena" för sin verksamhet. 

Detta var vintertiden. Over ' Rala äng bredde sig 
glanskisen, och på snö var ingen brist. Därför hade väg
farande västerifrån tagit genväg från fru Pjåsks stuga 
över nämnda äng och Granby gärde till Blacksta. Vid 
denna tid fanns i Kumlabygden vargar. Om vintrarna 
hände ofta att de voro närgångna och rent av farliga. 
"Nissa-Olle" påstod, att när han och "Lasse-Maja" åkte 
över Ralaängen, stod flera vargar på isen och gläfste 
med ondskefulla ögon. Men "Lasse-Maja" var modig. 
Han såg på dem med skarpa ögon, och de lommade slok
örade av utåt vidderna. När "Lasse-Maja" kom fram 
till Blacksta "skars budkavle", och folk strömmade till 
för att få se honom, ty han var fager under ögonen, 
förde sig som en gentleman och talade med en ängels 
tunga. Sina talanger gömde han inte under hållstugan 
vid Blacksta, snillets blixtar glänste fram i hans honungs
ord, och folket gladdes. Den förtjusande "Lasse-Maja" 
fortsatte resan och försvann norrut. 

Om åskelden i Blacksta berättade "Jula-Petter", då 
en munter skjutspojke, senare en av urinvånarna i Halls
berg. Han låg på "hållet" den dagen, och blev av håll
karlen tillsagd att köra till V~etstorp med en resande, 
som skulle vara en spränglärd matador från Skåne. När 
de kom till Hultabacken, sam svarta åskmoln så nära 
marken, att de tycktes släpa bland trädtopparna. Ett, 
tu, tre blixtrade det och åskan smällde, sa att hästen 
föll på knä. Den resande såg bakom sig i kikaren och 
sade : "Nu slog åskan ned i Blacksta". I fortsättningen 
blev det en kappkörning med regnet fram till Vretstorp. 
Om "Maja på Stampen", de resandes och skjutspojkarnas 
kära moster, hos vilken de trivdes så väl, hade varit 
djurskyddsdam, är det säkert att Grimstensnämnden fått 
ett extra mål vid tin~et. 

När" Jula-Petter" ater kom till Blacksta, var gästgivar
gården en glödande eldhög. Men gamla hållstallet på 
backen räddades denna gång från undergång, tack vare 

Omskrift : Carl Johan S. R. Omskrift: Stundande skör-
Kronprins. dar Mödornas 

K . Landtb . Acad. St yres- lön. 
man. 

Kungl. Lantbruksakademiens belöningspenning. 
Graverad av L. Grunde! 1813. FotO A. T. A. 

att militär från Sannahed kommit till hjälp. Räddningen 
lyckades, men sitt öde undgår ingen, inte ens ett gam
malt hållstall. Det flyttades 1866 till Hallsberg och iord
ningställdes till boningshus men fick snart genomgå eld
begängelsens process. På tomten uppfördes sedan Halls
bergs Folkbanks fastighet. 

Det är en mörk höstkväll. En väldig skara av folk är 
i rörelse på vägen. I varje fönster på gästgivaregården 
och i de andra stugorna sprider talgljusen sitt milda sken. 
På landsvägens båda sidor har "Såge-Per" ordnat en 
mängd stolpar försedda med bloss. Det är en imponeran
de syn. Men vad är på färde? Jo, kungen, Carl XIV 
Johan, skall komma. En kungsskjuts då för tiden var 
ingen leksak för de hästar, som hade äran att bli ut
tagna därtill. Kungar ville fort fram, men Carl Johan 
ville alltför fort fram, även på landsvägen. Plötsligt 
skimra ljus mellan träden vid Sannahed, dovt muller och 
hästtramp höres. Kungen kommer! ropades det. Den 
kungliga kortegen passerar nu förbi den förr så bekanta 
"Movippebacken" , söder om byn. Några ögonblick där
efter stannar sviten vid gästgivaregården. Ortens läns
man utbringar ett leve för majestätet, och det trogna 
folket hurrar så gott det kan, medan de andfådda häs
tarna, försilvrade av lödder, pusta belåtet att ha nått 
målet. 

Kumla församlings kyrkoherde, professor Carl Eric 
Kjellin, den ende som kunde tala franska, närmade sig 
kungen, som var vid briljant humör och språkade ge
mytligt med fö rsamlingsherden. Kungen uttryckte bland 
annat sin förvåning över att inga fattiga kom och ville 
ha nådegåvor. Kyrkoherdens svar gick ut på att ge kung
en den uppfattningen, att välmågan i Kumla var så all
män att ingen behövde någon hjälp. Men på svenska 
betydde denna franska länsmannens order: "Håll er un
dan och gå ej kungen för nära, så han tror att ni vill 
tigga pengar av honom". 

Tiden för avresan är inne. De nyanspända hästarna 
äro oroliga. De äro ej vana vid ståten, och något otrev
ligt i kuskarnas handskprydda händer varslar om att de 
s'tackars djuren inom kort mistat sitt hår på huden här 
och där . 

Klatscharna vina, hästarna kråma sig, och de granna 

~engh-on.l ~errkonfektion 
HERRKL<\DER GOSSKLADER 

Tel. 701 82 

ARBETSKLADER 
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yagnarna rulla sin väg under folkets jubel. När resan 
började, tillkom ett lysande följe. Det var tOlv av sock
nens lantmän, försedda med var sin lanterna. De redo, 
sex på var sida om kungens vagn, fram t ill Sköllersta 
Sörby. Som belöning för denna ståtliga riddarvakt er
höllo de av kungen var sin minnespenning av silver. Ena 
sidan utgjorde en bild aven man, körande ett par oxar, 
förspända en långåsaplog, och inskriptionen : "Stundande 
skördar, mödornas lön". Minnespenningens andra sida 
upptog Carl Johans porträtt. 

I gästgivargårdens hållstuga kunde ofta rätt komiska 
och tragiska händelser förekomma . Vi få erinra oss att 
där förekom spritservering och att brännvinet endast 
kostade 20 öre litern. I Blacksta och dess närhet fanns 
många s. k. festprissar, såsom t. ex. "Svinvamålarn" från 
Rala, vars hustru i raseri över mannens ständiga spring 
till gästgivargården med en kniv sprätte bort alla byx
knapparna för honom, för att på så vis hindra hans 
eskapader. Men han skaffade sig en svångrem, och med 
en stOr nål och ett segelgarnssnöre tråcklade han har
dangersöm längs byxgylfen. D ärefter kunde han på nytt 
visa sig på gästgivargården. "Lankapelle" från Granby 
var en legering av brännvin, snus och erotik. En gång 
famnade han i hållstugan med ett saligt leende en gam
mal moraklocka i rococo. Hennes svällande former korn 
hans spritdoftande hjärta att svälla och att svära henne 
evig trohet och kärlek. 

En av de hästar, som ofta anlitades av resande som 

hade bråttom, bl. a. kurirer, va r "Ralagrålle". Han 
sprang från Blacksta till VretstOrp på 37 minuter, och 
förevigades i tidskriften "Förr och nu" och påstås ha 
sprungit i sådant tempo, att han till slut tappade ho
varna på frambenen . 

Beslutet om hållsrugans och hållstallets försäljning fat
tades den 29 mars 1865 . 

Så länge gästgiveriet var kvar vid Blacksta, gjordes 
varje år en beräkning av huru mycket brännvin, som 
beräknades komma att säljas där under det kommande 
året. Sista gången en sådan beräkning gjordes var för 
1866. Enligt protokollet räknade man åtgången till 1 500 
kannor, dvs. inemot 4 000 liter. Ett egendomligt sam
manträffande är, att detta protokoll var det första, som 
den varmhjärtade nykterhetsvännen, prosten Axel P. 
Falk uppläste i Kumla kyrka. 

Ungdomens nöjen denna tid var av det enklaste slaget. 
Ingen bio och inga fester. Under sommaren samlades 
ungdomarna lördags- och söndagskvällar till dans på 
Sannahed, då Närkes regementes musikkår underhöll med 
musik. Isynnerhet midsommarafton samlades mycket folk 
från bygden till dans kring en imponerande majstång. 
När musiken spelade den speciellt fö r Kumlaungdomen 
komponerade polkan "Stutalifve", flög liksom en elek
trisk gnista genom ung och gammal. Polkans kompo
sitör var Erik Welin, musikfanjunkare och bonde i forna 
tiders Blacksta. 

]. 

Sällskapet »Näckroseu» 1911 
"Näckrosen" var ursprungligen en läsecirkel, som gjorde gemensamma bokinköp. Efter läsningen överlämnades böckerna till folkbiblioteket. 

Genom basarer etc. lInderstöddes Pastor Hedbergs stiftelse "30 kr till ett barn". 

l:a raden: (fr . vänster) Hildur Johansson, Hjalmar Lundin, Lilly Eklund, Ellen Welin, Agnes Tiderman, G. Mård, Filip Björn, Elvira Olsson. 
2:a raden : Frida \Velin, Greta Andersson, Anna Wicksuöm, Signe Eriksson, Gerda Åström, Berry Blixt, Lisa StrandelI, Malin Axelsson, 

l elly Sund, Anna Larsson . 
3:e raden: Elsa Larsson, Gustaf Wester, Karin Larsson, Ragnhild Bergqvist, Paul Fransson, John ThorelI. Gerda Larsson. Henning Hag

lund, Elvira Friberg, Emil Hallmen, Anna Mård, Josef Ungerth, Emy Andersson, Edorf Bergqvist, Signe Sund, Ture Sunesson . 
4:e raden: J. Andersson. 

HOLMSTRÖMS LINNEMAGASIN 

KUMLA 
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Kronobonden Sven Persson Lönnbergs byggde Hällabrottsgården för 180 år sedan 
Av KJELL NORDQVIST 

Kronohemmanet Hällabrottet om l / S mantal hade i mit
ten av 1700-talet två åbor, bröderna Sven och Olof Pers
söner, födda i Ekeby socken 1718 resp. 1723. Sven hade 
tidigare varit soldat vid Södermanlands regemente och 
då fått tillnamnet Lönnberg. Olof hade kommit till Häl
labrottet som stenhuggare jämte en tredje broder vid 
namn Jonas och kallade sig Hellström efter sin arbetsort. 

En stor barnskara växte upp i det lönnbergska hem
met. Sven, f. 1747, var äldst, och det är han som intres
serar oss mest i det här sammanhanget, inte minst hans 
bosättning. När det blev aktuellt för honom med gifter
mål i mitten av 1770-talet, kunde hans fader erbjuda 
honom en lägenhet i "det stenhus som" han "wid Hälle
brotts krono hemman uppbyggt" . För 500 daler koppar
mynt köpte Sven Svensson den 1 maj 1774 de västra 
rummen i huset, "nämligen en stuga och kammare tillika 
med den lilla källaren och 113 del utaf förstugan", och 
fick i sin hand ett kontrakt, där fader Lönnberg erkänner 
mottagandet av likviden och i hävdvunna ordalag bedy
rar: " ... jag afhänder mig samt min hustru och de öfrige 
mine barn all widare fordran och rättighet till ofwan
nämnda rum af samma stenhus och dem samma tillägnar 
benämnde min son Swän Swänsson sådant som det nu 
befinnes till wäggar ungef. 4 alnars högd inuti med dertill 
warande golf tak och innanrede tillika med all den fri 
och rättighet som honom af Kongl Maijt och Kronan 
för denne byggnad såwäl som uppodlingar af krono all
männingen på hans andel kan tillagt blifwa". 

Tack vare att köpet lagfors, kom kontraktet att in
föras i häradets dombok, och där fann jag det aven 
händelse för några år sedan. Upptäckten gjorde förstås 
forskaren munter. Det var ingen tvekan om att Lönn
bergs stenhus var detsamma som står där iHällabrottet 
än i dag, och kontraktet gör det klart, att det byggdes 
någon gång under 1700-talets tredje kvartssekel. 

I april 1784 lades Sven Lönnberg i graven efter att 
ha dukat under för en bröstsjukdom. Kort tid dessför
innan hade sonen Sven Svensson "av sina medarvingar 
till sig löst besittningen" av den sextondel hans fader 
innehaft. Den andra sextondelen i Hällabrottet hade hans 
kusin Per Olsson övertagit av sin fader Olof i slutet av 
70-talet. Ett stycke in på 90-talet kom kusinerna överens 
om att söka friköpa sina hemmansdelar från Kronan, och 
i mars månad 1794 utfärdades deras skatteköpsbrev . 
Av handlingarna inhämtar man bland annat, att 
Per Olssons mangårdsbyggnad bestod av stuga, kök 
och förstuga, medan Sven Svenssons huvudbyggning 
var ett hus "uppmurat av täljsten, 2 våningar högt, be
stående av förstufva, 3 stugor och 2 kammare i nedre 
samt 2 kamrar och visthusrum i övre våningen av Sven 
Svensson och hans fader i livstiden uppfört". Där kom
mer alltså ytterligare en beskrivning av det präktiga 
stenhus Sven Lönnberg uppfört, och vi får veta, att 
Sven Svensson varit sin fader behjälplig vid byggandet. 
Det bör ge oss rätt att minska marginalen för byggna-

'iJ..u I k I a p p a r" a ordnas lättast vid besök i 

dens tillkomst en smula : den uppfördes knappast före 
1760 och inte senare än 1774. Sven Svenssons övriga 
åbyggnader fann värderingsmännen vara i gott stånd. 
Där fanns fähus, foderlada, fårhus och stall med skullar 
och en loge med två golv jämte ett pörte och ett red
skapshus. Husen på kusinens hemmansdel synas genom
gående ha varit av sämre kvalite. 

Hemmanets åker säges i handlingarna till största delen 
bestå av örjord och litet svart mylla "till 31/ 2 tunnors 
höst- och 2 tunnors vårutsäde, som giver 4de kornets 
ä ring" . Angen utgjordes dels av backig hårdvall, dels 
kärr, och gav under medelmåttiga år 12-14 lass hö. 
Skogen beskrives som ringa och obetydlig, och mulbetet 
var föga att räkna med. Till hemmanet hörde tre torp
ställen, "fast obetydliga", och en humlegård om 50 stäng
er. En trädgård med 50 unga träd hade nyligen anlagts 
av Sven Svensson. 

"Uppå hemmanets ägor finns nästan överallt täljstens
brott. Uppå den här bredevid så kallade Hällebråtts 
allmänn ingen äger kronan ett täljstensbrott, som under 
arrende till private är upplåtet, och vilket även så litet 
som den å samma allmänning med vederbörligt tillstånd 
gjorda uppodling, uti denna värdering eller därtill hör, 
emedan hemmanets odalägor härunder endast innefattas". 

Det påpekas slutligen, att åkerarealen innehåller 
en jordmån som icke är särdeles god, vadan ock, då torra 
somrar infalla, här merendels blivit missväxt". Detta för 
hållande anser man dock inte bör påverka köpeskillingens 
storlek, "eftersom av stenbrottet åboerna kunna hava 
någon inkomst". 

Sven Svensson slutade sina dagar år 1829. Hans hem
mansdel gick vidare till äldste sonen Petter Svensson, 
rusthållare i Järsjö och en mångbetrodd man med bl. a. 
riksdagsmanna- och nämndemannauppdrag. Han bebod
de Hällabromgården under fem år på 1830-talet men 
fl yttade därefter tillbaka till Järsjö och överlät gården 
med stenhuset till Nils Nilsson från Samsala i Hallsberg, 
som i sin tur sålde den efter ett par år till trumslagaren 
Carl Knut Carlsson. Ett par av hans söner ägde den 
senare. De sista som hade mera permanent bostad i det 
gamla stenhuset var änkan efter trumslagare Carlssons 
son, Per Johan Carlsson, och hennes dotter AIda, vilken 
avled 1940. Gården var då såld till Berga Stenhuggeri, 
där Per Johan Carlsson s son, Hjalmar Persson, var en av 
delägarna. Hjalmar Perssons kompanjon, Carl Th. Eriks
son, hade vid tiden för köpet ingen aning om att hans 
farfars far, förut omnämnde Sven Svensson, som ung 
deltagit i uppförandet av stenhuset. 

På granngården bröts inte släktföljden, förrän sten
huggaren Olof Hellströms sonson sonson Albert Johansson 
avled på 1930-talet. Då inköpte Berga Stenhuggeri också 
denna hemmansdel. 

Men vid det laget hade lejonparten av gårdarnas jord 
blivit avsöndrad, och på deras mark låg Hällabrottets 
,-illasamhälle. 

O P:S Boså~ttningsaffär - Kumla 
Stor sortering! Telefon 70761 
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Bild 1. Stenhuset, Hällabrottet. Foto : C. G. Rosenberg. 

DE~r GAMLA STENHUSET I HÄLLABROTTET 
AV HE NING JULIN, STOCKHOLM 

Den vakne hejdar ibland sina steg inför det ovanliga. 
Han ser, tänker, frågar och drar slutsatser. Om han är 
Kumlabo och på landsvägen dröjer framför den gamla 
och nu obebodda manbyggnaden till det forna krono
hemmanet Hällabrottet, väckes nog också en medkänsla, 
lik den man hyser för en stum och säregen åldring, som 
med sliten dräkt, trött blick och påtaglig oro bidar sitt 
slutliga öde. 

Om namnet på stenhusets länge sedan glömde bygg
herre, som föddes 1718, har Kjell Nordqvist i den före
gående artikeln lämnat nöjaktigt besked och därtill an
givit tiden för husets tillkomst till tidigast år 1760 och 
senast 1774. Den kulturhistoriskt intresserade, som gärna 
vill veta mer, fr ågar kanske: Vilka voro motiven till det 
valda bygnadssättet, så helt avvikande från det på orten 
gängse, och därtill av beskaffenhet, att det icke ledde 
till någon efterföljd? Varför byggdes huset av sten och 
och icke av trä liksom andra allmogehus i trakten? Var 
månne byggnaden, när den stod färdig, ett entydigt ut
tryck för kronobonden Sven Persson-Lönn bergs person
liga vilja och förmåga? Eller blev den tilläventyrs ett 
utslag av Konungens Befallningshavandes besparings
omsorg om Kronans skogar och av dess uppfattning, att 
manbyggnaden på ett Kronans hemman invid Kronans 
eget kalkstensbrott skulle byggas av sten? Det senare 
synes icke osannolikt. Följande meddelanden syfta dock 
mera till belysning av dessa spörsmål än till definitiva 
svar. 

VÄLKOMMEN 

och gör Edra inköp för julen av SKODON 

I skogsbesparingens intresse hade K. Maj:t redan år 
1757 beslutat att lantmän, som uppförde sina hus av 
sten i stället för av trä, skulle få 20 års frihet från alla 
personliga avgifter för sig samt hustru och barn. På 
K. Maj:ts befallning och med riksdagens gillande ut
gavs dessutom i tryck 1766 fortifikationsofficeren C. 
Wijnbladhs "Beskrifning huru Allmogens Byggnader så 
af Sten som Träd måge med stor besparing uppföras" 
ävensom hans " Förslager uppå nödiga Bygningsämnen". 
Ur det förstnämnda arbetet återges följande: 

"D e, som äro innehafware af Skattejord, bygga wäl efter råd 
och lägenhet, dock lära äfwen de finna sparsamhet uti bygnad, 
så wäl som uti andra mål wara grunden til deras Barns wälmåga . 
Men Kronans enskylte brukare kunna tilhålIas at fu llgöra hwad 
som härutinnan til allmänt wäl stadgadt blifwer" . En brukare av 
kron ans jord skulle således i fråga om byggnads materiel o. d. icke 
äga r ätt till f ritt vaL 

I boken talas vidare om 
"wåra oräkneliga gärdesgårdar, som ofta förstöra de bästa tim
merämnena uti sin späda wäx t och kunna sålunda ej annorlunda 
anses än som en tärande ' kräfta. De kunna wäl något förminskas 
genom årligt uparbetande af stenmurar etc." 

"Wi borde likwäl" - yttrar Wijnbladh slu tligen i företalet 
till sin bok år 1766 - "nu i tid sträcka wår omtanke til all t det, 
som kan lända ti ll skogarnas befredande, förkofran och ti lwäxt, 
innan det blifwer för sent" . Så långt Wijnbladh . 

Hällabrottets 1/ 8 kronohemman var skoglöst och sko
gen på den angränsande Kronoallmänningen, vilken un
der ett tunt jordtäcke hade kalkstensgrund, var enligt 
uppgift på Thorings karta år 1686 över Kumla härad 
" icke av stort värde". 
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Av Nybergs karta 1782 över en avrösningstrakt på företagsam som han var, fortsättningsvis "gjOrt å då-
norra delen av allmänningen, där jämlikt Konungens Be- varande Skogsmarken ansenliga upodlingar och förbätt-
fallningshavandes beslut år 1773 ett område upplåtits åt ringar" blev den definitiva rev- och skattläggningen 
den förut nämnde Sven Persson och dennes son Sven, uppskju ten ända till år 1780. På den plats, som vid Yx-
född 1747, framgår vidare, att allmänningen där var hult i senare t id kallades "Ljunga-täppan", upptog Olof 
skoglös så när som på en liten med alskog bevuxen betes- Persson på allmänningen ett torp, kallat Norra Yxhult. 
hage invid norra gränsen. Byggnadstimmer stod således Södra y xhult, dokumenterat redan 1631, var avrösat 
ej utan vidare Persson och hans son till buds. Kalksten från O'vra Vesta skog. Båda dessa torp blevo med tiden 
fanns däremot i mängd. Aven om de båda byggherrarna 1/8 Kronohemman. På sitt Norra Yxhult byggde Olof 
velat köpa timmer, hade K:s Befallningshavande san- Persson år 1772 en manbyggnad av timmer samt nödiga 
nolikt ej medgivit dem att bygga med sådant på Kro- uthus. I 1780 års kartbeskrivning heter härom: "För 
nans mark. öfrigt är til detta Torp fullkomlige och mest nybyggde 

Anledning föreligger nu att något ge akt på Sven Pers- hus, alle gärdesgårdar i fullkomlig t stånd, åkern med 
sons yngre broders, Olof, född 1723, förehavanden söder nödige diken försedd och 121 famnar (215 meter) sten-
om landsvägen . Denne hade med landshövdingens till- mur vid vägen och Ostra Lyckan uppsatte". I beskriv~ 
stånd företagit odlings arbeten på Kronoallmänningens ningen nämnes också om "åboens flit och odling uti en 
södra del, där skog fanns. År 1770 voro dessa arbeten mager och mycket stenbunden mark". Han dog 1813. 
så långt framskridna, att rösläggning och avmätning fö r på spispilastrarna av kalksten i sin stuga högg ny-
skattläggning skulle äga rum. Då emellertid Olof Persson, byggaren Olof Persson på ett sätt, som vittnar om känsla 
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Bild 4. 

i både sinne och fingrar, in : O . P . S. 1772, bild 7 
och 8. För cirka 100 år sedan flyttades byggnaden 
av Gustaf Adlers till det nuvarande Norra Yxhult, 
och är nu där direktörsgårdens östra, ännu bebodda 
flygel, jmf bild 6. Den, som skriver detta, kan av 
personlig erfarenhet intyga att den övre våningen 
för 55 år sedan hade två fö rträffliga bostadsrum. 

Om man nu frågar efter orsaken till att Olof 
Persson tilläts att 1772 bygga sitt hus av timmer, 
må erinras om att han enligt Landshövdingeämbe
tets resolution 1770 ägde "rätt till mulbete, ved
brand och t immerskog på allmänningen efter ut
syning". Detta tyder på att Landshövdingeämbetets 
särskilda omsorg om skogsbesparing och intresse 
för sten som byggnadsmateriel aktualiserats först 
efter år 1770. För torkningens skull hade Olof 
Persson sannolikt fällt sina timmerträd ett par år 
innan de skulle användas, alltså sistnämnda år. 

Man torde få antaga, att bröderna Sven och 
Olof Persson ömsesidigt hjälptes åt vid sina bygg
nadsföretag. I syfte att om möjligt komma till klar-
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het om vilket eller vilka år Sven Perssons stenhus bygg
des, skall erinras om följande: 

Vid upplåtelsen 1773 av ett område på allmänningens 
norra del åt Sven Persson och sonen Sven medgåvos inga 
rättigheter liknande dem, som tre år tidigare beviljades 
Olof Persson. Man tänker annars att de rimligen kunde 
tillåtits att från skogen på allmänningens södra del häm
ta kalkved samt timmer för bjälkar och takåsar samt 
ställningsvirke. Man har vidare svårt att tänka sig, att 
Sven Persson vare sig före eller efter 1770 av eget ini
tiativ skulle ha valt det dyrare stenbyggnadssättet. San
nolikt va r det enligt Landshövdingeämbetets beslut - nå
gon gång efter 1770 - som sten användes till bygget. 

Huset inrättades som av bild 2 framgår för två fa
miljer. Kjell Nordqvist har uppgivit att sonen Sven ar
betade på bygget samt att för denne giftermålsfrågan 
blev aktuell i mediet av 1770-talet och att han den 1 
maj 1774 köpte den mindre lägenheten av fadern . Sä
kerligen var huset färdigt då och det får anses troligt, 
att sonen Sven med hustru icke hade några företrädare 
i lägenheten. 

Olof Persson, som var stenhuggerikunnig och fått sitt 
eget hus färdigt 1772, biträdde - får man väl tro -
brodern på dennes bygge med huggning bl. a. av de pro
filerade kalkstensplattorna i fönster- och dörrsmygarna. 
Tillpassningen av mursten i hanterliga stycken, bränning 
och släckning av kalk, rappning, bjälklags- och takar
beten voro liksom murningen och uttorkningen tidskrä
vande. För husets färdigställande med en liten arbets
styrka torde därför ha åtgått minst ett år. En bonde 
hade ju för övrigt också andra göromål. De anförda 
omständigheterna göra troligt, att stenhuset påbörjades 
år 1773 och blev färdigt under det sista av de år Nord
qvist angivit i sin tidsmarginal, dvs . 1774. 

Ugnen för kalkbränningen stod antagligen i t rakten av 
den nuvarande konsumbutiken. På 1782 års karta är 
nämligen ett "kalkugnsröse" markera t på detta ställe 
cirka 180 meter från byggnadsplatsen. 

Mekaniska problem? 

Självfallet byggdes huset efter ritningar och i samråd 
med vederbörande kronobefallningsman, som väl i sin 
tur rådgjorde med någon av K. Overintendentsämbetets 
sakkunnige, arkitekter och "konduktörer" (byggnadsle
dare), vilka för byggnadsarbeten på slottet ofta vista
des i Orebro. 

Bilderna n :ris 2 och 3 visa husets planindelning 1954. 
Uppdelningen av köket på södra sidan är gjord i senare 
tid . Takkupan är heller icke ursprunglig. Tegeltaket 
tillkom troligen under förra seklet. Från början hade 
nog huset torvtak. Till jämförel e kan nämnas, att på 
den f. d. prästgårdsbyggnaden i Kumla utbyttes torvtaket 
mot tegeltak först år 1819. 

Som av planerna framgår, saknas skafferier och gar
derober. Behovet av sådana fylldes förr av lösa skåp och 
kistor. Under husets västra del finnas två källarutrym
men, tillgängliga medelst trappa från förstugan . Säker
ligen på sin tid något ovanligt. Husets yttermurar äro av 
kalksten och 3 qvarter, dvs. cirka 50 cm tjocka. Detta 
mått anges av \'7ijnbladh såsom lämpligt för tegelmurar. 
I detta fall var det dock otillräckligt för att undvika 
kondensering på innerväggarna. I den östra - den stör
re - lägenheten äro också isoleringsanordningar vidtag
na. Ursprungligen voro de putsade väggarna kalkfärgade 
och "stänkta". I senare tid uppsattes tapeter, vilka nu 
finnas i flera lager. Förstugolvet är av stora kalkstens
hällar, övriga golv liksom taken av bräder. Om alla 
fönster ursprungligen hade blyspröjsar, är okänt. I ett 
vindsfönster på den västra gaveln finnas dock nu (1954) 
sådana. Av de ursprungliga dörrarna med kammarlås fin 
nas flera kvar. Dörren till kammaren i den västra lä
genheten är av äldre typ, har bladgångjärn och klinklås. 
Ytterporten med gustaviansk prägel är troligen den ur
sprungliga, alltså 180 år gammal. Låset är dock från 
senare tid. 

Intet enda kakel finnes i byggnaden. Alla ugnar äro 
murade och putsade. Av ett par rensluckor att döma 
synes greven och överintendenten Cronstedts konstruk-

Bild 6 (r. v .). 0stra Flygeln vid 
Yxhulrs direktörsgård. Uppförd 1772 
och fl yttad till sin nuvarande plats 
omkring 1850. 

Foto : Eric Rosenberg 1951. 
Lånat ur Yxhults bildarkiv. 

Bild 7. Foto: C. G. Rosenberg 
Bild 8. Foto: C. G. Rosenberg 
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tion 1767 av ugnar med små eldstadsöppningar och upp
och nedgående rökkanaler ha tillämpats i de två större 
rummen.':-) Den öppna spisen i den västra vindskam
maren, se bild 5, tjänade nog mest till trevnad, allden
stund inga dörrar finnas i öppningarna till vindsskrub
barna. Väggarna i den västra vindskammaren äro icke 
panelade; de bestå liksom stora vindens västra vägg en
dast av barkat rundvirke, tätat med mossa. 

Husets interiör präglas av den största enkelhet. Trap
pan till den övre våningen är av kalkstensblocksteg och 
har en provisorisk prägel. Ledstänger saknas, även kring 
trappöppningen. 

I vår tid är det nog ej ofta man finner ett 180-årigt 
hus, där anordningarna i den utsträckning som här är 
fallet, äro desamma som när huset byggdes. Som exempel 
må nämnas, att den västra lägenheten, den minst ändra
de, ännu saknar järnspis. I det södra, det ändrade köket, 

finne~ .. ännu den murade spiskupan kvar, hängande i 
S1t1a prn. 

Husets yttre har spritputsade livytor. Hörnen samt 
föns ter- och dörrfoder äro slätputsade. Färgen är gul
grå. Skorstenarna äro gjorda av kalkstenshällar och av 
en fö rr på orten gängse typ. Huvudfasaden har en väl
görande sluten och allvarlig karaktär. Tvivelsutan fin
nas i Kumla socken flera byggnader, som äro äldre än 
de båda här nämnda från 1772 och 1774. I fråga om 
uteblivna inre ändringar och moderniseringar torde dock 
endast få kunna tävla med stenhuset vid Hällabrottet. 
Byggnaden äges sedan flera år av Berga Stenhuggeri 
Aktiebolag. 
,:.) Cronstedts system med upp- och nedgående rökrör medförde 

för landet avsevärda vedbesparingar. Är 1773 tillämpades det i 
kavaljersflygeln på Gripsholm. En bild av Cronstedts konstruk
tionsmodell är åte rgiven i d :r G. Sellings bok Svenska herr
gårdshem und er 1700-talet. Sthlm 1937. 

Kumlinarna och andra musiker från 
SannahedstiderL 

A v Nils Helander 

Vid Häradsgatan i Orebro bor sedan mer än 40 år 
tillbaka en av denna tidskrifts trognaste och äldsta vän
ner, förre musikfanjunkaren C. H. Kumlin. Han är son 
till musikfanjunkaren vid Närkes regemente Anders 
Kumlin, f. 1831, d. 1913 och känd som kompositör av 
allmogemusik. Efter det av Elkan & Schildknechts Hov
musikhandel år 1943 utgivna häftet "Spelmanslåtar från 
Närke I" finnas i Kumla Julblad år 1947 återgivna no
terna till "Kumlins polska" för två violiner. 

Tillsammans med kamraterna, sergeanten Erik Welin 
och fanjunkaren P. A . Ljunggren, bildade Anders Kum
lin en trio, som på 1850-talet flitigt anlitades vid fest
ligheter i Kumlabygden. .Aven Welin var kompositör. 
Hans vida kända polska" Jag skall väva mig en randig 
kjortel" är, dock utan angivande av kompositörens namn, 
intagen i Herman Hofbergs år 1868 utgivna "Nerikes 
gamla minnen" samt i Kumla Julblad 1946. Hedern av 
att \'Velins namn sent omsider knutits till den förnämliga 
folklåten, tillkommer en kumlabo, modellören Axel An
dersson, Tallbo, vilken tidigare tillhört Livregementets 
till fot musikkår. 

Vid bondbröllop i Kumlabygden för omkring 100 år 
sedan saknades sällan den nämnda musiktrion, som i 
hög grad bidrog till trevnaden. Församlingens prost, 
O. u. Udden, höll självfallet talet för brudparet, men 
plägade också i varierande ordalag tacka de musicerande. 
Men vid ett tillfälle, då förmodligen hans tid till för
beredelse varit knapp, yttrade han: "I kväll får ni inte 

Vi hjälper Er med 

räkna med något nytt tal, utan nu blir det ett, som 11l 

hört förut." 
Om detta och mycket annat, om sin far och hans rege

mentskamrater berättar 83-åringen C. H. Kumlin vid en 
träff i hans hem. Han är född på Solberga soldattorp, 
Hallsbergs socken 1872_ Redan i 14-årsåldern fick han 
anställning vid regementsmusik kåren på Sannahed, där 
han med tiden avancerade till fanjunkare. Först efter 
36 års anställning lämnade han regementet vid uppnådd 
pensionsålder 1922. 

Vid sekelskiftet uppgick årslönen till endast 400 kro
nor. Kumlin hade då bildat eget hem och sökte efter 
någon möjlighet att förbättra sin ekonomi. Det blev som 
restaurangmusiker på olika platser i landet, som Kumlin 
några år framåt ökade sina inkomster. Klarinetten var 
hans instrument, som han lärde sig traktera redan i 5-
årsåldern. 

Ett av den gamles oförglömliga minnen var regements
musikens medverkan vid firandet av Oscar II :s 25-åriga 
regeringsjubileum på Skansen 1897. Icke mindre än 
300- 400 musiker från olika regementen landet runt 
voro då samlade i huvudstaden. Samma år skedde in
vigningen av Svartåbanan. Det var fruktansvärt kallt 
på invigningsdagen. Musikkåren hade fått en öppen 
järnvägsvagn till sitt förfogande. Mest synd var det om 
fanjunkare Fält, som satt utan kappa och blåste sitt in
strument. Att han klarade sig utan förkylning, vittnade 
om god fysik. Fält och hans kamrater glömde dock da-

MOBLERINGS -prohlernen 
MÖBLER Köp med förtroende - vi sälja med ansvar! 
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Anders Kl1mlin C. H. Kllm lin 

gens strapatser vid den efterföljande festen på Stora 
Hotellet i Orebro, då det inte sparades på "värmande" 
drycker. 

- Var inte Fält från Kumla? 
- Jo, han var från Kumla station. Han hade en bror 

vid regementet, sergeant Melin. En annan bror var sko
makare Hoffner. De hade alla olika tillnamn, så det var 
inte lätt att veta att de var bröder. Kumla var känt för 
att ha flera goda musiker. En av dessa var den ovan 
nämnde Axel Andersson. Troligen var det Fält, som re
kommenderade honom till regementsmusiken. De hade 
varit kamrater i en amatörorkester. Andersson, som läm
nade regementet ganska snart för skomakeriet, var känd 
som en skicklig flöjtist. Musiken övergav han dock inte 
utan var i årtionden ledare för flera orkestrar. "Eol" 
var den mest kända. 

- Vem var Kumlins förste chef? 
- Det var Oscar Blomqvist. Efter honom kom mu-

sikdirektör Gustaf Björkqvist som ledare. Han nedlade 
ett oerhört arbete för militärmusiken. Långt efter pen
sionsåldern fortsatte han som orkesterledare, tills han för 
ett år sedan lämnade dirigentskapet för "Lyran" i 
Orebro. 

Bland musiker i Hallsberg vill Kumlin framhålla fo 
tograf N . H . Guldbrand . - Så synd, att han så snart 
skulle bryta upp. Han hade det rätta musikörat. Det var 

RATTELSE 

I Kumla Julblad h 1950 är på sid. 12 efter "Några stunder 
vid Lyran" av C. G. 'W"adström återgiven en dikt Kumla den 16 

juni 1824, skriven med anledning av Esaias Tegners besök nämnda 
dag hos skaldebrodern Franzen i Kumla prästgård. I diktens näst 
sista vers är näst sista raden efter det tryckta originalet ordagrant 
återgiven sålunda : "att parkens nåd ännu min livstråd töjde". 
- .A.potekaren Manin Lundqvi st, en ay jul bladets vänner, har god
hetsfullt fäst uppmärksamheten vid att om ordet parkens utbytes 
mot ordet parcers, får raden mening, yilken den annars saknar. 
Parcer voro nämligen i den romerska mytologien ödets gudinnor. 
Det yar således deras nåd skalden \Yadström hoppades på. 

R ed. 

P. A. Fält P. A . L junggren 

en stor glädje att lyssna till hans musik och se med vilken 
skicklighet han trakterade sin fiol. (Se portr. å sid. 17.) 

- Vad hade musikkåren för inställning till flyttning
en från Sannahed? 

- Jag tror, att fanjunkare Rosenberg uttryckte 
mångas uppfattning, då han förklarade: "Vid Sannahed 
var det idylliskt, men i Orebro rena prosan". Man sak
nade det fria livet på Sannahed. 

Kumlin var en tid med i Andrens orkester och även 
i Olaus Petrikyrkans kör. Han deltog också i flera .av 
körens sångarresor. 

- Hur känns det att vara pensionerad musiker? 
- Ingenting annat än bra. När regementet flyttade 

till Orebro, byggde jag det här stället vid Häradsgatan. 
Bygger man sej ett eget ställe blir det liksom en spar
bössa. J ag har egentligen aldrig varit sjuk. En läkare 
ordinerade en gång, att jag skulle ta igen mej en tid. 
Det skulle vara fråga om nå't hjärtbesvär. Efter några 
da'r var jag åter på benen. Så inte var det nå'n fara 
med hjärtat och inte med nå't annat heller. Jag gör mina 
cykelturer in till stan nästan var dag, men i den värsta 
trafiken leder jag cykeln. Man är ju 83 år, och folk kör 
ju inte vettigt. 

Så slutade samtalet med en av de yngsta 83-åringar 
jag mött. 

SLA KTRE GISTER 

Fattigdom och Ringhet födde Flit och Omtanke; Flit och Om
tanke födde Välmåga och Oberoende; Välmåga och Oberoende 
födde Rikedom och Ovedlöd; Rikedom och Overflöd födde Lättja 
och Slöseri; Lättja och Slöseri födde Bedrägeri och Skuld; Bedrä
geri och Skuld födde Fattigdom och Ringhet. 

Så gick det med den släkten. 
U r Örebro Tidning den 19 sept. 1835. 

BREVLADA. Aven i år är det trångt i Kumla ]ulblads spalter. 
Flera intressanta artiklar har därför få tt stå över till nästa num
mer. Utgivaren ber att till alla nya och förutvarande medarbetare 
få rikta ett yarmt tack och hoppas på återseende i spalterna. 

(!jJ'e[,J'o liin. ,,(!,antmiin. CentJ'alföJ'ening 

FILIAL I K UMLA 

FODERAMNEN GODSELMEDEL SPANNMÅL FROER 
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Som skolflicka 
kyrkskola 

l 1880-talets 

A v Anna Persson, Odens backen 

För åtta år sedan läste jag i Kumla Julblad en mycket 
intressant artikd om lärarinnor, som tjänstgjort i Kumla 
församling. Hur läsvärd artikeln än var, blev jag något 
besviken, ty jag saknade bland porträtten och biogra
fierna min lärarinna, fröken Hanna Bergström, min 
barndoms idol. Kanske berodde förbiseendet på, att hen
nes lärarinnegärning i Kumla ej blev så lång. 

En aprildag år 1887 tog jag hos mamsell Bergström 
mina första steg på lärdomens väg. Den ovanliga tiden 
för termin ens början berodde på, att småskolan hade 
heltidsläsning, medan folkskolan nöjde sig med halvtids
läsning. Genom denna anordning var det lättare att få 
terminerna att "gå i varandra". 

Hanna Bergström var den sista av kyrkskolans lä
rarinnor , scm kallades mamsell. I början stavade vi 
det med två n och sa' "mannsell". Jag trodde länge, att 
det var en titel p1 alla lärarinnor.' Vi skolbarn älskade 
vår mamsell och . tyckte att hon var vacker. Hon hade 
burrigt, mörkbrunt hår, skära rosor på kinderna och blå
grå ögon, var fint klädd med sammetsisättning på klän
ningen och hade förkläde med fina bårder. 

Första året i skolan minns jag inte så mycket mer av än 
att vi satt i långbänkar, med plats för 5- 6 barn i varje. 
Några bänklock att slå i fanns inte. Skrivpulpeterna 
hade fast skiva och voro öppna framtill, för att vi skul
le kunna sticka in våra enkla tillhörigheter: ABC-boken, 
griffeltavlan med griffeln och en sudd att torka tavlan 
med. Mer behövdes inte då. Till hjälp vid undervisningen 
i räkning hade mamsellen en kulram med bruna och 
svarta kulor. Andra läsåret minns jag mera. Då fick 
vi sitta i bänkar, två och två. Flickor och pojkar satt 
var för sig. Det skulle ansetts som skandal den tiden, 
om en flicka och pojke fått dela bänk. 

Hanna Bergström bodde ej i skolhuset utan i en liten 
röd stuga i Kumla by. Den beboddes senare av lärarin
nan Hanna Gransten, kallades Julinska stugan och låg 
i sydvästra hörnet av landsvägen och Yxhultsbanan. Ofta 
sprang vi småflickor vid middagsrastens slut och mötte 
vår mamsell. "Där kommer 'säsälla' (sädesärlan) med 
sina små", skrek storskolans pojkar efter oss. Det för
argade oss mycket, att pojkarna gav öknamn åt vår kära 
mamsell. Hon lärde oss bra men ansågs vara sträng. En 
dag glömmer jag aldrig. Vi läste Luthers lilla katekes 
och hade en längre tid hållit på med "Tio Guds bud" 
och svarat på frågan "Vad är det?". När vi så kommit 
till avslutningen : "Vad säger nu Gud om alla dessa bud?" 
bad mamsell oss, att läsa svaret gemensamt. Vi började: 
"Det säger han, jag Herren din Gud är en stark häm
nare." Längre kom vi inte, det trasslade till sig. Vi fick 
börja om och om igen, men till slutet kom vi aldrig. Då 
blev mamsell ledsen och förebrådde oss, att vi inte läst 
på läxan ordentligt. När det var tid för rast, fick vi 

Fö,·'ovni'llgs- och vigselringar 

Hanna Bergstrem 

order att sitta kvar och läsa på läxan, så vi kunde svaret 
ordentligt. När vi kunde detta, fick vi gå fram till ka
tedern för förhör. De, som klarade detta, fick gå ut och 
leka. Min bänkkamrat och jag samt en pojke var länge 
ensamma att leka. Flera kamrater klarade inte alls sin 
uppgift, trots att de "satt inne" på alla rasterna under 
den prövande skoldagen. Inte förstod vi så mycket av 
innehållet i de tio buden, men att rabbla upp dem orda
grant, det kunde ju de flesta. Somliga gjorde också narr 
av dem, som hade svårt att klara läxorna. 

Läseboken var just inte heller någon rolig barnbok. 
Dikterna var i allmänhet allvarliga och fosterländska. 
Icke förty, så lärde min bänkkamrat och jag dem utan
tilL En dikt hette "Sjömannen" och började så här : 

Ut på dina slätter, 
hav du djupa, 
vill jag ut och sätter 
hän från land. 

Dikten hade så ojämn rytm, så vi tröttnade på den och 
lärde oss istället bara sista ordet i varje rad. Då lät 
den precis som en modern dikt i våra dagar: 

Slätter djupa 
sätter land 
branta stupa 
obekanta strand. 
Vara näset 
bara gräset 
svalkas vindar 
skalkas lindar. 
Ankar hågen 
bankar fly 

o 
g.unga vagen 
Sjunga gny. 

Ja, det är litet som roar barnen! 
Det var brukligt förr, att barnen skulle sitta efter 

kunskapsmått, de duktigaste längst bort och de svagare 
eller bråkiga närmast katedern. Den som inte skötte sig 
fick "flytta ner", bättrade man sig, fick man "flytta 
upp" igen. Det var den tidens anmärkningsbok, enkel 
och praktisk, eller hur? Mamsell Bergström hade dock 
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hittills förbigåtts. Här möter nämligen den för oss in
tressantaste punkten i protokollet och det är mycket 
beklagligt att Sigges skriftliga inlaga icke bevarats. 

Enligt hans och nämndeman Lars Pärssons i Sörby 
skrift sammanträffade nämligen alla de tre häradena i 
en sten, kallad Femtihuvud. Häradsdomare Olov Si
monsson i Åsen i Hardemo framhöll också att Femti
huvud "var icke mera än som en sten"; röset mellan 
Kumla och Hardemo härader låg ett bösskott därifrån. 
Sigge Månsson hade vidare framhållit för nämndeman 
Nils Persson i Vreta i Hardemo "att vid Femtihuvud 
haver fordom hållits landsting av tre biskopar och 
biskopslantzmän och så många män tills de bleve 50-tal 
fullt" . 

I sammanLittningen av vittnesmålen håller Hallman å 
rättens vägnar alldeles tyst om Sigge Månsson, när han 
behandlar vibyvittnena, ehuru denne helt ställde sig på 
deras sida och åberopades av dem. Däremot gör han en 
lång, kritisk och lärd utläggning vid sammanfattandet 
av hardemovittnesmålen (punkt 7), vilka veterligen icke 
haft många ord till övers om Sigge. Hallman låter dem 
emellertid tolka hans vittnesmål så, att den plat, där 
stenen Femtihuvud står varit en tingsplats, där de tre 
häradena mötts till ting. Därefter motbevisar han detta 
fingerade yttrande. Vidare säges att exekution i hög
målssaker skulle ha skett där förr i tiden. Stenen var 
alltså allenast ett fornminne som många andra, bland 
vilka han eventuellt tycks tänka på de s. k. domarering
arna. Som rå kan stenen icke fungera enligt Hallmans 
meJ1lng. 

3. Nutida förhållanden. 

Strax före midsommar i år gjordes ett besök i trakten 
av skogvaktare Granholm, Sjöfallet, Hallsberg, boktryc
kare Helander, Kumla, direktör Samzelius, Hallsberg, 
radiotelegrafist Johansson, Aspsätter, Hardemo och mig. 
Granholm visade var gränserna voro uppröjda. Där
jämte företeddes en av A. Carlberg år 1928 upprättad 
karta över det närmaste blocket i Kumla härads allmän
ning. Johansson lämnade upplysningar om vad han hört 
sägas om "Bålavägen" och om en fö rut okänd avrätt
ningsplats för Hardemo härad på själva häradsgränsen 
300 m norr om "Bålavägen". Alla utom jag kände till var 
Kumla härads avrättningsplats var belägen. 

De gränslinjer som här äro under diskussion (Femti
huvud - Vägeberget - Aspedalen - Havragärdet samt 
Aspedalen - Finnakällan) gingo linjerakt mellan de an
givna rösena. 1651 års dom hade alltså synbarligen icke 
fått någon påföljd för gränsdragningen mellan Viby och 
Hardemo. Den då gällande gränsen mellan Grimstens och 
Hardemo härader gick tydligen mellan Aspedalen och 
Finnakällan, vilket visserligen var svårt att utläsa ur 
protokollet. 

Vidare konstaterades att den i fjolårets julblad med
delade bilden av ett röse icke föreställde Femtihuvud 
utan Vägeberget. Kartan i fjolårets julblad var felaktig 
beträffande sträckan Femtihuvud till Vägeberget. Grän
sen var linjerak och icke krokig; landsvägen och Femti-

,...., .. 
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Södra delen av Hardemo socken enl. karta av Erik Bergsten 
Jr 18-18. 

Gränsen mellan Grimstens allmänning, Ostra Tiveden och 
Hardemo härads allmänning följer alltjämt den urgamla 
raka linjen mellan Finnakällan och l'i.spedalen, till vänster 
nertill p!\ kartan. Utan motivering har Bergsten angivit att 
cn triangel av hardemoallmänningen skall ha tillagts grim
stensallmänningen och att en bit av kumlaallmänningen östcr 
om den urgamla gränsen skall ha tillförrs hardemoallmänningen. 

huvud lågo närmare varandra (se årets karta). Den var 
också felaktig beträffande gränsen mellan Hardemo och 
Grimstens härader (se Bergstens karta av år 1848) . 

Jamnet Femtihuvud var numera okänt i trakten. Hu
ruvida en sten med detta namn funnits, kände man ej 
heller till och vi kunde icke upptäcka någon, som med 
skäl kunde komma ifråga. Den möjligheten framkastades 
att stenen sprängts vid nyligen avslutade vägarbeten. Om 
några av läsarna skulle kunna lämna upplysningar om 
stenen skulle författaren vara mycket tacksam för en 
underrättelse. 

När det förr i världen gällde att fixera gränser i ut
marker såsom kärr, skogar och sjöar höll man sig till 
den raka linje som förband vissa lätt utmärkta ställen 
såsom stenar o. d. Liksom kring Barnbrännestenarna i 
Kilamossen och Kumlakärret var det också här och de 
nuvarande gränserna ha troligen urgammal hävd. 

SVARDS h;;ilsar alla välkomna för att ur vårt rika urval välja lämpliga 
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Minnesglimtar från Hörsta 
från förra seklet 

A v Ul1 artin Enemund 

Barnmorskan fru Lindqvist från Hardemo lär en sön
dag ha kommit i flygande fläng på hästskjuts till Hörsta 
skolhus. Det var sexton år så när som på en månad och 
sju dagar före sekelskiftet, då jag en söndagsafton kl. 10 
föddes i en gammal kulturbygd. 

Min första minnesbild träder fram. Jag var i kam
maren i Hörsta skolhus, och min mor satt där och kar
dade ull. Sedan tog hon fram spinnrocken och började 
tvinna garn. Jag satte mig på golvet och följde med 
handen med vevstången, medan hon trampade. Det fanns 
utanför köket en utstuga, som då inte var brädfodrad eller 
tapetserad, utan där man såg bara stockarna och mossade 
väggfallen mellan dem. Mor satt här vid vävstolen och 
trampade och slog i takt in skytteln med tråden och 
dunkade till med vävbommen. Aven här ville jag gärna 
följa med tramporna om inte annat än med ögonen. Min 
mor var mycket flitig och ville alltid ha något för hän
der, så länge hon levde. Hon vävde och sydde kostymer 
åt min bror Almer och mig, ända tills vi skulle gå och 
läsa. Då fick vi följa med till skräddare August Anders
son i Sörby och låta märka oss bl. a. våra första lång
byxor. 

Detta var inomhus. En vacker dag kom jag utomhus 
framför kökstrappan. Där satt jag och påtade i sanden 
med händerna. Jag såg ut mot väster . Där var inte som 
nu lummig grönska, som fullständigt skymde utsikten. 
Närmast fanns visserligen bärbuskar, ett bigarråträd och 
ett rött staket, som var gjOrt av tre längsgående röd
färgade slanor, fastsatta på stolpar på lika avstånd från 
varandra, men genom staketet kunde jag se västerut. Här 
syntes tydligt tre stugor. Det var då bara två fönster 
på nedre botten och två på den övre på stugan rätt fram. 
Vägen gick mot väster, och åkertegarna var inhägnade 

för sed, att till examensdagen placera om barnen mycket 
noga efter kunskapsmått de bästa som förut, längst från 
katedern eller h ö g S t , som det hette på skolspråket. Bar
nen fick rösta på varandra. Det var den viktigaste da
gen på hela skolåret, när den rangordningen skulle av
göras. Meningen med den var nog, att föräldrar och 
målsmän skulle se, vilka som var klassens "ljus". 

Efter två år var jag färdig att lämna småskolan. De 
åren var nog en prövande tid för såväl barnen som lä
rarinnan. Skolsalen var mycket dålig med en gammal 
järnkamin som värmekälla. Inga fönster gick att öppna 
vintertiden. För att komma till skolsalen, måste vi pas
sera en mörk förstuga med höga trösklar. På södra sidan 
hade vi till granne klockarens tvättstuga och en trappa 
upp bodde klockar'n själv, magister Dreborg, i vars skola 

!If artin och 
Almer Larsson 

genom stenmurar på bägge sidor om vägen. Norr om 
vägen syntes en kort rödfärgad envåningsstuga. Det var 
kronogården, och stugan längst till vänster såg lite mo
dernare ut. Här bodde nämndeman Jonas Larsson i 
Hörsta. Han hade låtit bygga den till undantagsstuga. 

Längre fram skyndade jag utåt gatan och gick att 
möta min lekkamrat Elis. Före skolåldern skulle jag 
varje dag träffa honom någon gång. Såg han mig inte, 
stod han och ropade otåligt : " Martin, kan du varken 
tala eller svara?" Han "lekte laggård" och hade gran
kottar, som han ställde i rad. Eller var vi i trädgården 
och plockade söta päron under ett högt päronträd. 

På norra sidan om skolhuset låg en liten rödfärgad 
stuga. Det som jag då tyckte var grant, var en vacker 
huv med utstående konsoller ovanför förstutrappan. Vid 
sidan av denna fanns blomsterrabatter med höga kungs
ljus (Verbascum nigrum). Här bodde en liten fryntlig 
gumma, "Anners Annersmora" , Elis farmor och änka 
efter förre k ronoarrendatorn Anders Andersson. 

På vägen förbi skolhuset kunde man på den tiden 
ibland få se ryttare. Det var livregementets husarer, som 
ryckte in till regementsmöte på Sannahed. Där kom 

och i en bättre lokal jag började mitt tredje läsår. 
Våren 1889 lämnade Hanna Bergström sin skola och 

flyttade till annan ort. Kontakten med Kumla bröts emel
lertid inte. Är 1892 gifte hon sig med skohandlaren Karl 
Palmgren, son till snickare Anders Gustaf Palmgren, 
som bl. a. byggt den fastighet vid Odengatan, där Kumla 
Handelsbolag på 1890-talet var inrymt. Hanna Berg
ström-Palmgren fick uppleva ett långt, lyckligt liv i 
Orebro. Hon avled 1933, 74 år gammal. H ennes make 
var känd för sitt ideella intresse och var en hängiven 
nykterhetsvän. I Riddartemplet Mäster Olof i Orebro 
beklädde han en av de högsta posterna. Han hade också 
glädjen att se sina tre söner som medlemmar i den av 
honom så kära orden. Karl Palmgren gick ur tiden år 
1925, 8 år före sin maka. 
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Blom, Halling, Hallin och Halldin. De red tätt efter 
varandra eller till bredds två och två. Revärerna lyste, 
och värjor och sporrar glänste, då de hastigt sprängde 
fram, och snart såg man bara det upprörda vägdammet 
efter dem. Här i byn fanns på kronogården rusthållare, 
som i stället för att erlägga skatt till kronan skulle be
kosta ridhäst och mundering och lämna ett torp som lön 
åt sin husar. 

Eller var det ett tattarpack, som kom dragand<!s förbi 
på vägen med sina skojarkärror. Det blev ett väsen, då 
det kom i en lång rad med sina usla hästkrakar och skri
kande ungar. Det var ett riktigt äkta skojarbyke, som 
ibland fick ta in och ligga i ladan på kronogården. Här 
blev snart ett rörligt liv. De trasiga och smutsiga ungar
na skrek och hoppade omkring i höet i ladan, medan de 
äldre lade ut filtar och bäddade åt sig. Männen sysslade 
med att såga ut och fila vackra konstverk av ben, t. ex. 
bokknivar, som liknade svärd, krattor och spadar att 
ansa med kring krukväxterna. Käringarna gav sig snart 
ut i omgivningen för att tigga. Bland andra kommer jag 
ihåg en ful tattarkäring med en lång koppärrig näsa, 
"Koppersnutan". Hon var omöjlig att tigga, och fick 
hon en slant, så fortsatte hon ändå att tigga mer, kläder, 
kaffe och mjöl. Hon var pockande och var aldrig nöjd . 

Annars kunde det komma genom grinden en stackars 
tiggargubbe från Hardemo fattigstuga. Han var trasigt 
klädd men hade en hög stormhatt på huvudet. Han stan
nade vid köksdörren och stod där bara och suckade. När 
han fått en slant, gick han ljudlöst sin väg. 

Eller var det "Kvasta Johannes", som var ute och 
gick och ville sälja kvastar. Det var en gammal rallare 
från Västergötland, som glömt sig kvar i trakten. Han 
ville alltid vara bekant och stannade gärna länge och 
satt i köket och pratade. Han ville hjälpa min mor att 
laga spolmaskin eller till och med hjälpa till att spola. 
Så när kaffepannan kom på spiseln, blev han riktigt 
nöjd. 

Men någon gång kunde det komma en före detta 
"långholmare", som var stor och såg farlig ut, där han 
satt i köket och talade om sina upplevelser. Han hade 
tagit till sin uppgift att skrämma ensamma kvinnor. Då 
min mor såg honom komma i grinden, brukade hon 
skynda att kasta på haken på utstugudörren, och om 
det inte lyckades, satte hon igång med att plocka undan 
stolar och bord och sopa golvet, så han inte skulle hinna 
sätta sig ned. 

Eller var det Kärrman, som tittade in. Det var en 
västgötaknalle, som skjutsade sina varor, vackra linne
dukar bl. a., på en kärra, förspänd med den näpnaste 
lilla ölänning. 

På söndagarna kom gående genom grinden upp till 
skolhuset gummor och gubbar, ynglingar och jungfrur. 
De samlades här i skolsalen till andakt på förmiddagen 
eller att höra predikan på aftnarna. Särskilt minns jag 
en ädel åldring "Johannesgubben" , Johannes Johansson 
från Hagabybacken, som skulle vara född 1808, och vid 
hans sida den ståtlige husarkorpralen Erik Halling, född 
några år senare. Denne var ljuslätt, hade mustascher och 
ett litet bockskägg. Rak var han till hållningen, men hans 
ben var tydligen formade efter hästryggen. Gubbarna 

KONJUNKTURERNA lTÄXLA! 

Se till att försäkringsskyddet ar betryggande! 

trädde över skolgården och fortsatte andaktsfullt in ge
nom dörren. Här var deras kyrka. 

En annan gång kom en liten efterlängtad gumma. Hon 
var klädd i en vitrandig mjuk ylleschal och hade svart 
silkeskläde på huvudet. Min bror och jag skyndade henne 
till mötes vid grinden. Det var mormor, som kom från 
Ekeby. När hon ville hjälpa till med storbakningen till 
jul, kom hon redan tidigt på morgonen. Det blev liv
aktigt i köket. Stora spjället i köket öppnades, och det 
skulle tändas eld i bakugnen. Det hördes ett egendomligt 
vinande ljud, som om det blåste kraftigt ute, och det 
började snart spraka i vedträden . Men vad som snart 
överröstade allt, var mormors röst, där hon stod vid 
bakbordet och knådade degen och formade till kakor 
under kaveln och tryckte i en bakform av plåt, så att 
det blev regelbundet runda kakor med hål. Hon talade 
om att hon föregående vecka varit på kafferep och träf
fat "Ekblaskan" och andra bekanta i bygden . Eller hade 
hon haft besök av "Djurfeltamora". Denna var gift med 
timmerman Djurfelt, som var församlingsföreståndare i 
Hörsta. Hon skulle alltid sökas, när kalvar eller kor 
sjuknade. Ja, hon kunde bota även folk, som kände sig 
krassliga. Hon ordinerade alltid samma medikamenter. 
Det var, som hon sade på sitt västgötamål, "mönjak", 
som dög i alla väder. Hon mente, att alla sjukdomar 
kunde stävjas genom rengöring av kroppen, och hade 
sett, att ammoniak kunde göra dricksglasen spegelblan
ka. Så skulle också med samma medel "folk och fä" 
kunna rengöras både utvärtes och invärtes. Så hade hon 
en kanna, som väl var avsedd bara för människor. Den 
var försedd med en lång slang med en pip. Hon värmde 
vatten i en panna, satte pipen på lämpligt ställe hos den 
sjuke och lyfte upp kannan i vädret. Det blev snart en 
välgörande rengöring av magen. 

Mormor hade alltid mycket att prata om. Så stannade 
hon hela dagen och hjälpte sin dotter och gick först 
hem, när det började mörkna. 

Det är liv och rörelse på vägen. Det är en sensommar
dag. Det kommer en gestalt, som har bråttom. Han har 
långt grått hår, som hänger långt nedför axlarna, så 
att det vajar, när han nästan springer. Han är klädd i 
korta knäbyxor, vita yllestrumpor och smorläderslågskor. 
På axeln håller han en lie, och i handen har han en räfsa. 
Han har alltid bråttom och halvspringer. Det är Per 
Isaksson, som äger granngården i Hagaby på andra sidan 
om det bekanta Hagabyberget. Stugan låg där med ga
veln åt gatan och en högrest lönn skuggade den. Han 
skulle ut på sina ängsmarker långt bort mot Skeppsta i 
Täby socken och slå och bärga sitt gräs. Det var en rasker 
gubbe, som vi pojkar hade respekt för. Men skojfrisk 
var han, så att han gjorde en gång sin gumma verkligt 
ledsen. Hon kom en förmiddag till min mor alldeles för
tvivlad och förgråten. Hon hade ryktesvis fått höra, att 
han hade besökt och druckit kaffe hos en gammal ung
domsbeundrarinna på Hörstabacken. "Dä här kan . en 
allri veta, hur dä kan gå. Dä ä farlitt mä synden ." Min 
mor satte på kaffepannan, och hon lugnade sig snart och 
hade glömt alltihop, då hon gick hem. 

En dag hade min bror Almer och jag tagit fram våra 
ringar och skulle åka med dem på gatan. Vi hade fått 

Lägg själv grunden RING UPP Al/manna .I:.'v=t!:jden. 
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Södra delen a ·r: Hardemo socken enl . . karta av Erik Bergsten .ir 
1850 i hans samma år utgi'vna bok "Beskrifning öfver Hardemo 

och Hackvads socknar i Örebro län." 
p~ denna kana ha de gamla och alltjämt gällande gränsl in jerna 
mellan Grimstens, Hardemo och Kumla härader utraderats och de 
av Bergsten 1848 angivna förändringarna godtagits. Denna felak
tiga karta har tyvärr efterföljts av senare kartografer. Tyvärr fi ck 

denna brra p~verka fjol ~ ret s karta i Kumla Julblad. 

4. Kartornas ·vittnesbörd. 
Gränsröset Femtihuvud möter med namns nämnande 

i en hel rad kartor från 1674 till 1839. I dem alla äro 
gränslinjerna linjeraka. Den äldsta av dem, Gabriel Tho
rings Avritning över Edsbergs, Viby och Hardemo hä
rader 1674 (Lantmäteristyrelsen S 9) bjuder på den av
vikelsen att linjen från Femtihuvud går rakt på Aspe
dalen och att triangeln mellan Vägeberget, Femtihuvud 
och Aspedalen säges tillhöra Lerbäcks socken. Förmod
ligen har den skicklige kartografen här råkat göra ett fel. 

Samme kartograf har i tre kartor av år 1688 över 
Kumla, Hardemo och Viby härader samma gränser mel
lan allmänningarna som de nutida. Erik Wallrings kar
tor 1696 över Allmänna Tiveden och över Kumla härads 
allmänning har samma gränssträckor. Inom parentes bör 
påpekas att här står "Finnstugu källa" i stället för senare 
Finnakällan. På 1781, 1783 och 1815/17 års allmän
ningskartor möta fortfarande de gamla gränslinjerna. 

Innan vi fortsätta med 1800-talskartornas nyheter bör 
framhållas att Kungl. Lantmäterikontoret 1745 utgav en 
av G. Bjurman graverad karta över Närke. Här liksom 
i ett 1774 av H. Lindskog utgivet utdrag sammanlöpa 
Grimstens, Hardemo och Kumla häraders allmänningar 
samt Lerbäcks bergslag i en punkt, tydligen Aspedalens 

röse, i form av ett grekiskt kors. Kartan måste betraktas 
som otillförlitlig. 

År 1843 hade Konungens Befallningshavande ånyo 
uppdragit åt lantmätaren att uppgå alla rågångar kring
Kumla härads allmänning. På den då av J G. Wenner
löf upprättade kartan har en förskjutning ägt rum av 
den sist på 1815/17 års karta inlagda raka linjen mellan 
Vägeberget och Femtihuvud. Till hardemoallmänningens 
fö rmån har sålunda gränsen förskjutits åt öster till avgär
dahemmanet Klevens gräns mot kumlaallmänningen och 
sedermera efter en rak linje ner till Vägeberget (se "1" 
på kartan). Någon motivering för den nya gränssätt
ningen ges ej i beskrivningen eller protokollet. Visserligen 
beslöts enligt protokollet "att räta rågången emot all
männingen med ett knä" men det var blott fråga om 
byte av fem kappland mark, en ren obetydlighet i jäm
förelse med det som är markerat på kartan. Tillsvidare 
är \'V' ennerlöfs karta på denna punkt ett rent mysterium. 

Inom parentes må här påpekas att byte av mark sked
de år 1860 mellan Tomta by i Hallsberg och Hardemo 
häradsallmänning. Hardemo förvärvade en bit om sju 
tunnland av Tomta skog (markerad med nummer 2 på 
kartan) och lämnade Tomta en lika stor bit allmännings
mark väster om vägen vid Tomta by. 

Nästa man som befattade sig med denna gräns är lant
mätare Erik Bergsten, som enligt Ekstrands matrikel var 
född i Viby 1822 som son till hemmansägaren Per Pers
son och död 1869. Han upprättade med stöd av geo
metriska by- och hemmanskartor samt egna undersök
ningar år 1848 en karta över Hardemo socken som jämte 
"Statistiska anteckningar hörande till kartan" förvaras i 
Lantmäteristyrelsens arkiv . Kartans sydligaste del repro
duceras här. Som synes har Bergsten dels kvar de gamla 
raka gränserna, dels har han lagt till nya enligt vilka 
gränsen till Grimstens härad förskjutits på Hardemo hä
rads bekostnad och den till Kumla härad på dettas be
kostnad, i det sista fallet i enlighet med Wennerlöfs karta 
av år 1843. Någon fö rklaring till förskjutningarna ges 
icke och är tillsvidare okänd. 

Två år senare, 1850, utgav Bergsten av trycket sin 
Beskrivning över Hardemo och Hackvads socknar. I den 
till denna fogade kartan (se reproduktionen av sydligaste 
biten) har han låtit de nyssnämnda gränsförskjutningarna 
bli definitiva. Någon dokumentation har han däremot 
icke lämnat. I verkligheten gälla de gamla gränserna allt
jämnt, och Bergstens karta måste betecknas som oriktig. 
Tyvärr har den efterföljts av senare kartografer för de 
topografiska, ekonomiska och geologiska kartverken. D et 
är rätt egendomligt att finna att under minst 300 år 
hävdvunna gränser felaktigt återges på de nu allmänt 
gängse kartverken. 

Det hade varit min mening att nu övergå till betydel
sen av ordet Femtihuvud. Emellertid föreligger ett inlägg 
av min medarbetare, fil. lic. Nore Tenow, som till ut
gångspunkt tagit en märklig motsvarighet i Halland och 
som därjämte utgår från ett synnerligen viktigt uppslag 
av fil. lic. Holger Oberg. Jag lämnar därför i fortsätt
ningen ordet till lic. Tenow. Senare eller i annat sam
manhang torde jag återkomma till Femtihuvud. 

Lic. Tenows bidrag införes i 1956 års julblad. 

Skrivställ, Ramar, Album, Skrivunderlägg, Reservoarpennor, Gästböcker 

Brevpapper, Almanackor, Jultidningar 
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CSrån gam(a a(oumo(aÖ 

Lars Erik Larsson 
Lantbrukare, S. Mos 

1822-1 912 

Per J ohan Larsson 
Snickare, Sånnersta 

1822-1913 
T vi llingbroder till L. E. L. 

följa med till Kumla station och fått var sin ståltråds
stång, omkring två meter lång. På hemvägen hade vi 
tittat in till "Ekebysmen" i hans smedja. Han formade 
på städet stängerna till ringar och svetsade ihop dem i 
ässjan . Så kunde vi balansera med ringarna med en trä
pinne. Det var vårt sätt att "åka velociped", och vi 
var säkert mer nöjda med våra ringar än senare tiders 
barn, när de åka på sina formfulländade glänsande 
cyklar. 

I november börjar snöflingorna dala ned över skol
gården och vägen, och i december är det fullt före. D å 
kommer en jättestor karl med ståtligt helskägg. Han stre
tar och drar efter sig en kälke och lutar sig fram i en 
båge, där han går. Det är Karlström "från skogen" i 
Baggetorp, som varit hos bönderna i Ekeby och fått 
havrehalm till jul och lassat kälken så full, att halmen 
nästan räcker honom över huvudet. Just som han kom
mer på vägen framför Hagabypörtet, som låg norr om 
skolgården, stjälper av någon anledning hela lasset. Han 
får ett bestyr att åter packa på halmen och ser bekym
rad och förargad ut, så mycket hellre som vi ungar 
skockar oss omkring honom och skrattar. 

Eller var det en liten gumma på vandring mot Kumla 
station. Hon var klädd i knäkort kjol och bröt av mot 
den tidens kvinnor. Det var " Per a Klara", som var prat
sam och högröstad och gärna stannade och talade om, 
att hon härstammade från en överamiral greve Puke, som 
bl. a. deltagit i finska kriget. Hon var gift med "skräd
dare Per", Per Erik Persson från Hörsta ägor. Denne 
hade på 1860-talet varit småskollärare och som sådan 
ambulerat mellan Hörsta och Säbylund. 

Eller var det den yngsta av "Gullkrone Jons" tre dött
rar; som tidigt på lördagsmorgonen satte iväg med en 
stor smörbytta, som hon skulle avyttra vid Kumla station. 

Ofta kom till skolhuset en liten rödkindad man med 
svarta polisonger och fryntliga blå ögon, som lyste av 
godhet. Det var en mångbetrodd man, som tillhörde 

~und[,erg & (!j'.on. 
TORGET, KUMLA - Tel. 70844 

Stor sortering i 
Kameror - Film - Ramar - Album 

Daniel Eriksson 
1874-1934 

Kassö r och bokförare vid 
Yxhult 1898-1 903 

N . H. Guldbrand 
1884-1925 

FotOgraf, H allsberg 
Framstående musiker 

kyrko- och skolrådet och var trogen vän till min far. 
Det var "farbror Carlsson", kronogårdsarrendatorn Carl 
Joha]. Carlsson. Han tyckte så mycket om att sitta på 
soffan i kammaren och prata. Det som fyl lde hans in
tresse var vad han hört på den tiden eller läst om i tid
ningen. Han talade med beundran om boergeneralen 
Kriiger, då boerna tappert men förgäves kämpade mot 
engelsmännen i Sydafrika 1899- 1902, eller om Andrees 
avfärd i ballong från Spetsbergen mot Nordpolen den 
11 juli 1897 och dennes försvinnande. "Den där Andree" , 
sade han, "ska han aldri komma tillbaka?" 

Eller pratade han om vad som hänt i socknen. "Tyrsa 
Lasses Lars" från Hagabybacken hade varit inkallad in
för kyrkorådet. Det gällde oenighet mellan honom och 
hans gumma, men det var nog inte bara "djup och var
aktig söndring" utan otrohet. Det var på den tiden "en 
riktig skandal". 

På söndagsmorgnarna kom Carlsson åkande förbi skol
huset och var då klädd i en mössa med ett gult band 
omkring. Han var "fjärskar", fjärdingsman, och skulle 
infinna sig vid Sannahed, då det var regementsmöte. Det 
gällde att hålla reda på folket, som kom för att besöka 
de värnpliktiga. Liten till växten var han, men naggande 
god ändå, så han kunde väl ryta och gnälla, om det 
gällde, där han satt till häst för att imponera på bråk
stakarna. 

Vi pojkar tyckte alltid så mycket om farbror K. När 
det blev jul, tog han- alltid med från skogen en vacker 
julgran även åt oss, och vi fick alltid följa med på jul
kalas på hans gård, där det vankades mycken god mat 
med många rätter, och det dröjde länge mellan rätterna. 
Det kunde inte hjälpas, att det började spränga i barna
magarna, om vi också fick titta på en fint klädd och 
tänd julgran och kunde roa oss med lekar. 

I nästa nr av Kumla Julblad ämnar jag berätta om 
ett bondbröllop i Hagaby, om Lars RomelI och om skol
huset och föreningslivet i Hörsta. 

FOTOGRAFISKA 
Porträtt-, Industri- och Gruppfotograferingar 
Framkallning, Kopiering, Förstoring 
Seriefoto 

17 



FEMTIHUVUD 
Gränsstenen med det gåtfulla namnet 

Av JONAS LSON SAMZELIUS 

2-4 

2. Gransknings av 1651 &rs protokoll. 

Det var ett innehållsrikt protokoll som trycktes i fjol
årets julblad. Å andra sidan måste framhållas att pro
tokollet, som förts av lagläsaren Frans Hallman, har 
flera påfallande brister. Hallman själv var prästson från 
Hardemo och har alltså kunnat vara benägen stödja ena 
partens ståndpunkt. Han blev för övrigt snart avsatt 
från lagläsareämbetet. Det får förlåtas om man från 
början är betänksam och efter granskning av protokollet 
blir man mycket misstänksam beträffande dess återgi
vande av parternas framställningar och vittnesmål. Hu
ruvida protokollet granskats av landshövdingen och 
nämnden vet man givetvis icke. 

Enligt protokollet vidhöllo hardemovittnena, att södra 
delen av gränsen mellan Hardemo och Grimstens hära
ders allmänningar gick från Finnakällan i ett i gammal 
tid grävt dike till Mosjön (numera Tripphultasjön) och 
sedan t ill "Härads höga klint", vad nu detta uttryck 
kan betyda. Att Femtihuvud skulle vara gränsskillnaden 
hade de aldrig hört. Och vore det så skulle för övrigt 
deras allmänning mest bestå av släta berget Tunshäll. 

Häremot framhöllo vibyborna, att "skillnaden är i 
Femtihuvud och i Espedalen, som de tri härader skiljer 
åt". Att diket skulle skilja Hardemo och Viby åt hade 
de aldrig hört. En blick på kartan säger omedelbart att 
protokollet här måste vara felaktigt eller i varje fall 
mycket otydligt. 

Tre markytor kan som bekant aldrig ha en för alla tre 
gemensam gränslinje men väl en gemensam gränspunkt. 
Linjen Femtihuvud till Aspedalen kan inte vara gräns 
mellan alla tre häraden a på en gång. När hardemo
vittnena förklarade att, om Femtihuvud skulle vara 
gränspunkt för Grimstens härad, så skulle endast kala 
berget återstå för Hardemo, visar det att de fattat viby
vittnena så, att Grimstens allmänning här skulle bilda en 
kil med Mosjölinjen som bas och med spetsen i Femti
huvud, dvs. att Grimstens och Kumla härader skulle haft 
gemensam gränslinje från Havregärdet (Röset s. o. om 
Mosjön) till Aspedalen, Vägeberget och Femtihuvud. De 
flesta vibyvittnena hyste nog den meningen. Hardemo
vittnena däremot menade nog att området i stället till
hörde Hardemo härad. 

Kanske kan uttrycket att "skillnaden är i Femtihuvud 
och i Aspedalen mellan de tre häradena" för några viby
vittnens del innebära att Kumla härad fanns på ena sidan 
om gränsen och på den andra mötte Hardemo härads
allmänning vid Femtihuvud samt Grimstens eller Viby 
härad i Aspedalen. Mot protokollföraren är det den väl-
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Gränsen mellan K"mla och Hardemo härads allmänningar. 
Karta av N. T enow. 

1. Betecknar det omdide av kumlaallmänningen, som se· 
dan 1843 av kartograferna uran motivering hänförts 
till hardemoallmänningen . I verkligheten gäller raka 
linjen mellan Femtihuvud och Vägeberget. 

2. Betecknar det område, som hardemoallmänningen 1860 
tillbytte sig av Tomta bys skog . 

Olof Johansson, Kspsätter framh åller, att skogsvägen förbi 
Kumla härads avrättningsplats förr kallades Bålavägen 
(= vägen till bålet) samt att Hardemo härads avrättnings· 
plats skall ha legat på häradsgränsen omkr. 300 m norr 
om Bålavägen. Enligt en gammal karta skulle den ha legat 
"id vägen till Västergötland . (Se förra å rets karta.) 

villigaste tolkningen . Ett stöd för denna mening ges un
der punkt 7 i sammanfattningen av vibyvittnesmålen 
nämligen att gamle domaren i Viby förklarat, att man 
aldrig nämnt Femtihuvud och att skillnaden var över 
Tivedsbäck till Aspedalen. Under sådana förhållanden 
skulle tvis ten ha gällt triangeln Finnakällan, Havregär
det, Aspedalen, Finnakällan, där de från båda sidor 
medgav, att de huggit "yxa om yxa" och kolat. Aspe
dalen skulle alltså vara gränspunkten mellan de tre hä
radena, precis som nu. 

Rätten inskränkte sig till att förkla ra att den rätta 
häradsskillnaden går från huvudrået, Finnakällan, som 
båda parter äro ense om och raka vägen efter diket upp 
i Mosjön. Hardemo vann alltså och Viby förlorade. Vad 
beträffar den övriga delen av gränsen yttrade sig icke 
rätten. Som vi strax skola se verkställdes emellertid 
aldrig domen. 

Med avsikt har länsman Sigge Månssons i Sörby i 
Kumla vittnesmål och rättens ställningstagande till detta 

'i/-ulen dundaJ' och" Frank-Olof" vill till denna helg, som till de tidigare, bemöta 
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ANDREAS BIRGERI 
en hittills okänd Kumla -kyrkoherde 

Av M. Collmar, Rönninge 

S åväl i FolIens som Hagströms herdaminnen saknas 
uppgift om att prästmannen Andreas Birgeri hade tjänst
gjort i Kumla och Hallsbergs pastorat, innan han blev 
kyrkoherde i Ekeby och Gällersta. Uppgifterna om ho
nom från hans Ekeby-tid äro f. ö. mycket torftiga. De 
taga inte större utrymme än 3, respektive 4 rader. För
hållandet är desto märkligare, som hans tjänstgöring i 
Kumla och Hallsberg omfattade åtskilliga år, under vilka 
han synes ha varit kompastor åt den gamle kyrkoher
den Severinus Erici och sedan efter dennes dod efter
trätt denne som kyrkoherde. Möjligen var han tillfin
nandes i Kumla redan 1570, i alla händelser från 1573, 
och hans avflyttning till Ekeby kan bestämmas till 1580. 

Innan vi gå vidare, torde all anledning fö religga att 
närmare redogöra för en kompastors befattning. Under 
1500- och 1600-talen hände det icke så sällan, att då 
ett pastorats ordinarie kyrkoherde för ålderdoms skull 
icke längre förmådde förestå gället, så tillsattes vid den
nes sida en biträdande kyrkoherde, s. k. kompastor. De 
båda männen delade pastoratets intäkter. Det huvudsak
liga arbetet utfördes av den yngre prästen, och regel var, 
att han efter den äldre ämbetsbroderns död efterträdde 
denne i kyrkoherdebefattningen. De bästa beläggen på 
kompastorers existens i Strängnäs stift hava vi från 
Västerljung, asteråker och Bettna i Södermanland, men 
det saknas ingalunda spår av sådana också på andra 
håll. Till de anmärkningar, som riktades mot biskop 
Johannes Matthiae, hörde sålunda, att han efter Harde
mo-kyrkoherden Davidus Franciskis död tillåtit dennes 
bägge söner att som "compastores" efterträda fadern. 
Biskopen hade m. a. o. tillämpat systemet på tvenne så 
gott som jämnåriga prästmän. Det gick illa, såsom det 
f. ö. inte alltid visade sig så lyckligt med kompastorer, 
enär den yngre gärna med all makt försökte äta ut den 
äldre. Vår bästa kunskap om systemet hämta vi också 
från de klagoskrifter, med vilka den ena eller andra 
parten, framför allt den äldre, klagar över rättskränk
ningar från sin kollegas sida. 

Herr Anders presenteras troligen för oss i den full
makt på Knista gäll, som hertig Karl utfärdade för en 
Andreas Birgeri 20/6 1570. Denna tj~nst har han dock 
näppeligen tillträtt. Under alla omständigheter har han 
innehaft den blott en kort tid, knappt ett år. Vi våga en 
gissning, att han vid utnämningen till Knista var kaplan 
i Kumla och övertalades av dåvarande kyrkoherden 

t/-ulklappen .ka' vara från 

Severinus Erici att stanna kvar, varvid kompastorat med 
herr Severin blev honom erbjudet. Orsaken härtill mena 
vi oss kunna utläsa ur handstilen i räkenskaperna i Kum
la från 1570. Herr Severins stil kan från nämnda år 
påvisas påtagligt ha försämrats och bättrar sig först lång
samt under följande år. Det ligger nära till hands tänka 
sig, att orsaken härtill varit sjukdom, som nödgat honom 
att anställa en kompastor, varvid valet fallit på hans 
kaplan Andreas Birgeri. Vår tolkning av händelsesam
manhanget stödes av, att från 1573 innehar herr 
Anders som personlig förläning den s. k. Präståt
tingen i Hallsberg, belägen i Hallsbergs by. För
läningarna av stomhemman till prästgårdarna plägade 
vid denna tid annars alltid vara ställda till kyrkoherdar
na, praktiskt taget aldrig till kaplanerna. Men herr 
Anders innehade Hallsbergs Präståtting som personlig 
förläning. Gå vi bakåt i tiden och undersöka huru fö r
hållandena varit då, så finna vi kyrkoherde Severinus 
förlänad samma hemman 1567, och före honom hade 
hans företrädare i kyrkoherdetjänsten, Peder Larsson, 
likaledes innehaft detsamma. Längre ned i tiden, då pros
ten Lars Claesson tillträtt Kumla, gäller förläningen åter 
pastoratets kyrkoherde. Så visar sig Anders Birgeris 
innehav av Präståttingen som ett undantag, vilket bäst 
förklaras av, att han var kompastor åt herr Severinus. 
Han innehade hemmanet i förläning i sin egenskap av 
"delkyrkoherde" i pastoratet. 

Kompastoratet bestyrkes aven annan akt. År 1576 
avgåvo utvalda medlemmar av Strängnäs stifts präster
skap å sina egna och kollegornas vägnar skriftlig tro
hetsed till hertig Karl. Där förekomma inga kaplaners 
namn. De ha icke innehaft en sådan tjänsteställning, att 
de kunnat komma i fråga, då det gällde att representera 
stiftet. Men väl förekommer där i själva texten till eden 
"herr Anders i Kumla". Underskriften och sigillet äro 
däremot herr Severins. Förklaringen till, att herr Anders 
namn kommit med i,detta sammanhang, synes oss näppe
ligen kunna vara någon annan än den vi ovan lämnat. 
Herr Anders ställning har icke bara varit en kaplans. 
Hans tjänsteställning har varit högre. 

När den åldrige kyrkoherde Severinus Erici gick ur 
tiden och tjänsten i Kumla alltså blev vakant, utgick 
vidare från hertig Karl den 2 april 1577 en skrivelse 
till biskopen, vari rekommendation gavs "för herr An
ders i Kumla att besitta samma gäll". Detta brev är 

Vi ha massor av praktiska och 
nyttiga julklappar, som med 
självskrivenhet hör hemma 

MOBERGS HERREKIPERING 
Hagendalsvägen 26 - Tel. 706 27 

på allas önskelista 
MOBERGS JUNIOR 
Trädgårdsgatan 3 - Tel. 79470 
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tyvärr icke bevarat i fullständig avskrift i registraturet, 
utan dess innehåll är blott känt genom diariets korta 
antydning om innehållet. Men vad vi få veta är nog, 
för att vi skola våga nyttja diariets anteckning som ett 
tredje bevis för sannolikheten i vårt antagande, att herr 
Anders varit kompastor åt herr Severinus. Regeln var ju, 
att kompastorerna efterträdde sina äldre, ordinarie äm
betsbröder i tjänsten. 

Att herr Anders blev utnämnd till befattningen och 
alltså skall uppföras i Kumla och Hallsbergs pastorats 
Series pastorum - där han dock hittills saknats - fram
går av, att han för 1579 utkvitterat "tredings åkertion
de" från de båda socknarna. Vad han därmed lyfte var 
ju den del av tiondet, som utgjorde kyrkoherdens lön. 
Att han lyfte tiondet "pro anno 79" betyder, att han i 
början av detta år utkvitterade sin andel av den säd, 
som hösten eller förvintern året innan av pastoratsborna 
inlevererats i kyrkohärbärgena. Han måste alltså ha 
innehaft kyrkoherdebefattningen redan året innan. Som 
vi icke hava oss bekant, att herr Severinus efterlämnade 
någon änka och något nådår därför icke är att räkna 
med, så har Andreas Birgeri troligen tillträtt pastoratet 
som ensam pastor strax efter hertigens brev i april må
nad 1577. 

Hans tid som ensam kyrkoherde i Kumla och Halls
berg blev dock icke lång. Redan 1580 transporterades 
han från Kumla till Ekeby pastorat. I hans ställe flyt
tade kyrkoherden i Ekeby Lars Claesson in i Kumla 
prästgård. Ett pastoratsbyte ägde alltså rum. Förflytt
ningen till Ekeby innebar för herr Anders utbyte av ett 
bättre pastorat mot ett sämre, och man vore till en bör
jan böjd misstänka, att en förseelse av ett eller annat 
slag från herr Anders sida varit orsaken till hans för
flyttning. Om någon försyndelse från hans sida hava 
vi oss dock intet bekant. Däremot förråda källorna ett 
mindre hederligt beteende från herr Lars sida. Vid 
"landstinget" i Orebro den 4 juli 1604 kärade denne till 
sin sockenbo Olof i Långgälla, med anledning av att 
denne gjort gällande, att herr Lars stulit sig till Kumla 
prästgäll som en tjuv. Lars Claesson bevisade vid tinget 
med "goda besked", både biskopens och Karl IX:s brev, 
huru han kommit till Kumla pastorat. Olof i Långgälla 
dömdes också av rätten, och han förskonades från böter 
blott "för många mans bön", varefter "herr Lars gav 
honom till och gav honom vänskap". Därmed är dock 
ingalunda sagt, att Olof i Långgälla hade orätt. Ty 
ingenting blev ju sagt eller efterfrågat vid rätten om det 
spel bakom kulisserna, som lett till herr Lars åtkomst 
av breven på Kumla gäll och herr Anders avlägsnande 
därifrån! 

Att herr Lars i detta stycke inte förfarit så moraliskt 
oklanderligt får ett starkt stöd i en annan process, som 
var före vid Sköllersta häradsrätt den 24 mars 1580. 
Kärande vid detta tillfälle var kyrkoherden i Mosjö 
pastorat Birgerus Johannis. Han uppgav, att genom herr 
Lars i Ekeby "stämplingar" hade under några år tiondet 
från en gård orätt utgjorts till Gällersta i st. f. till Mosjö. 

Lars Claesson hade alltså vid detta tillfälle trätt en äm
betsbroders rätt för när. Så förefaller det inte otroligt, 
att han även genom "stämplingar" fick herr Anders bort 
från Kumla och sig själv insatt som dennes efterträdare. 

Orsaken till hans åtrå efter Kumla kan på goda grun
der förmodas sammanhänga med att herr Lars efterträdde 
Severinus Erici som prost i kontraktet. Som prost har 
han menat sig ha rätt till kontraktets fetaste pastorat. 
Han har, för att nå detta mål, icke skytt att föreslå 
hertigen och biskopen ett för Andreas Birgeri ofördel
aktigt tjänstebyte och drivit det ärendet igenom. 

Vid en förnyad granskning av handstilarna i Kumla 
kyrkas gamla räkenskapsbok från 1421 till 1590, som i 
somras verkställts av fil. doktor Jonas L:son Samzelius 
och artikelförfattaren, visar det sig, att herr Severins 
handstil slutar med året 1576. Följande år har herr Lars 
gjOrt anteckningarna. För 1578 har herr Anders svarat. 
Från 1579 tager herr Lars vid på nytt. Den ändring av 
årtalssiffrorna för 1578 och 1579, som verkställts - ur
sprungligen har där stått 1577 och 1578 - ger för
klaringen till växlingen mellan herr Lars' och herr An
ders' stilar. Den senare har uppenbarligen tagit miste 
på året, då han gjorde anteckningarna för 1578. Lyck
ligtvis började han längst uppe på en sida, så att herr 
Lars längst ned på föregående sida senare kunde föra 
in de felande uppgifterna för 1577. I detta sammanhang 
ändrade denne de felaktiga årtalssiffrorna. Kanske böra 
vi tillägga, att dåtidens räkenskaper icke voro så syn
nerligen omfattande. Åren 1577 och 1578 rörde det sig 
om en likartad inkomstpost på 5 spann korn och två 
utgiftsposter, som gällde vin och vax. Misstaget var så
ledes synnerligen lätt begånget. 

Mot den framställning, som ovan lämnats av kyrko
herde Andreas Birgeris tjänstgöring som kyrkoherde i 
Kumla och Hallsberg, vittnar emellertid inskriften på 
herr Lars gravsten i Kumla kyrka, sådan denna uppgavs 
av Abraham Samzelius i hans sockenbeskrivning: "Här 
ligger begrafven den ärevördige och vällärde Hr Lars 
Clavidi Strengnensis, hvilken tå han hade lefvat uti 65 
år, varit prost uti Vester Neriket och denna församling 
med Evangelio födt 28 år, afsomnade han i Herranom 
den 11 Jan. A:o 1606". Enligt densamma skulle herr Lars 
om han vid sin död 1606 tjänstgjort i Kumla i 28 år, ha 
tillträtt 1578. Gravstensinskriptioner visa sig emellertid 
vid närmare undersökning icke alltid berätta sanningen. 
Epitafiet över rikskansleren Axel Oxenstiernas barn i Jä
ders kyrka har en upprörande mängd felaktiga uppgifter. 
Det över prosten Matthias Ilsbodinus i samma kyrka 
uppsatta epitafiet låter honom dö ett år för tidigt. I 
det förra fallet hade dock barnens egen far beställt epi
tafiet, i det senare fallet prästmannens mågar! Beträf
fande stenen i Kumla, så låter sig rätt lätt fastställas var 
felet ligger. De omnämnda 28 åren syfta icke hän på 
herr Lars tjänstgöring som kyrkoherde i Kumla utan 
på hans tid som prost. Satsdelen "och denna församling 
med Evangeiio födt" har m. a. o. fått en galen placering. 

AB. Olsson & Rosens Skofabrik 
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Parti frän Storgatan i Hallsberg 

HALLSBERG 
"Hell dig, du höga nord", 
sa sjöng en skald till fosterlandet. 
jag vill försöka här med nägra ord 
besjunga nagot . . . jo, jag fann det . 
Dd sjunger jag om Hailsberg, vd ra fäders jord, 
numer' en dubbelknut i Svenska järnvägsbandet. 

I forna tider - har man sagt -
fanns sjö på sidorna om Ha.llsbergs-åsen 
och höga fltror stodo som på vakt, 
och nordanom på Tranboängen häckat vilda gåsen. 
Pa /isens mitt, där är nu bangår'ns ldnga schakt, 
i skydd av skrank och grindar med de säkra låsen. 

Där som stationshuset nll är, 
där låg ett torp - a'V marmor jag hört sägen 
och torpets ägare var smeden Per, 
och sunnanom läg smedjan nervid vägen. 
Den smedjan flyttades till "bygget" och blev IIppsatt där. 
I den det smiddes nIIbb, sJ ldng t min mormors sägen. 

Det lilla torp _ . det enda som dJ fanns 

det ldg där ensamt l<ppJ Sannaskogen . 
Det sad's att där var vlrd och ans 
i stugan, smedjan och lilla logen . 
En dotter hade smeden Per, det enda barn som fanns . 
H on med en rallare blev gift, en rallare frdn Tivedsskogen. 

::- ;:- :;. 

Nu blev början till Hallsberg, det blev buller och bång, 
man bände och bröt, det blev skrdl, det blev rallaresdng. 
Och torpet och asen och skogen kom bort, 
det blev växlar och spär inom kort. 

Och man byggde upp hus, sälde öl och kanon, 
och man slogs nervid Vassdn pd bron. 

Och där .~telen är, samlas örnar i mängd, 
är en sats, som fdtt hävd uti tidernas längd. 
Det kom handlare hit, sålde svensköl och fläsk 
och uppfödde grisar med rovor och mäsk. 

Det var avlöningsdags, det var "hopp och tjohej", 
man sprang efter brännvin - har berättats för mej 
till Blacksta . Där såldes det kannvis, och sI/par breve', 
till RlIhlin slog igen, anno sextiotre. 

Och hållstugan flytta's frJn Blacksta och hit, 
sattes upp bredvid vägen - från stationen en bit 
och där s/ildes det sedan båd' öl och kanon, 
och som förr - man slogs ner på bron. 

NI/. Hallsberg är köping, vi ha kantor och präst 
och köpingsfui/mäktige . ja de ä' som folket ä' mest. 
Här finns kartor pd gatan i luftperspektiv, 
som vi aldrig fd se i v/irt liv. 

Sak samma, ett ordstäv, som användes ibland: 
"Har man tatt hin i b/iten, får man ro 'n iland." 
För skatteindrivning finns tvd kraftiga män. 
Och ingen har "smitit" undan dem än. 

Trots allt är dock Halisberg en slags metropol 
för mellansvensk bildning, i strålande sol 
den behdller sin plats, fast tiden är vrdng. 
Här finns allvar och löjen och sdng. 

Här är f r'1mtiden öppen för tankar och Ijl!s. 
Här finns plats, efter vägen, för mdnga fler hlls. 
V dr stad kan ej bliva sa särdeles bred, 
men ldng - i/rän Tomta till hItsaremas hed. Det var Tivedsskogs-gl!bbar, det var kärror och spett, 

det var korpar och hackor, som förut man ej sett. Kalle 1932 

:J.Jid köp av nytt ur vänd Eder till stadens ende stjärn urmakare 

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

Glasögon stOr sortenng L. N. BRINK KUMLA 
Telefon 702 62 Innehavare : A. Thor Ur-, Optik - & G uldsmedsaffär 
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MIN BARNDOMS GATA 
III. J ohannes K yrkogata 

Aldre kumlabor berätta 

för julbladets redaktör 

T ill de äldsta och smalaste gatorna i Kumla stad 
räknas Johannes kyrkogata. Den har länge haft en ty
pisk stugbebyggelse, och det är först under det senaste 
årtiondet som ett par flervåningshus i sydöstra delen 
något ändrat gatans utseende. 

Sitt namn fick gatan 1897, då Johanneskyrkan bygg
des. En av friförsamlingens medlemmar, grosshandlaren 
Johan Andersson, var vid denna tid ägare till sex bygg
nadstomter, räknat från Odengatan österut. Tomterna 
närmast Hagendalsvägen i norr ,såldes redan på 1880-
talet till ingenjören Johan Persson och skohandlaren F. 
A. Carlsson. En tredje tomt skänkte A. till sin försam
ling, som visade sin tacksamhet mot donatorn genom 
att kalla den nya byggnaden Johanneskyrkan. 

Oster om denna kyrka låg då en liten stuga, där en hel 
del av samhällsborna hämtade sitt bakverk. I början av 
detta seklet inköptes stället av konditorn Claes Björk
man, Hallsberg. Denne hade nämligen en dag fått besök 
aven kumlabo, som uppmanade honom : "Flytta till 
Kumla, så har du din framtid tryggad. Som det nu är, 
går det inte i hela samhället att få köpa något i tårtväg" . 

B. följde rådet och hade säkert ingen anledning att 
ångra flyttningen. Fastigheten har under årens lopp om
och tillbyggts. På granntomten uppförde skomakaren 
Rahlen en villa, senare inköpt av konditor Björkman. 
Den stora tOmten bredvid med en liten röd stuga till
hörde på sin tid Adolf Johansson, bodkarl hos Fosse
lius & Bergöö och allmänt kallad "Adel". I ett av rum
men bodde "Karamell-Fredrika", känd av alla stations
barn, som hade någon slant till sötsaker. När gumman 
inte höll ett vakande öga på sitt lilla lager, var pojkarna 
kvicka att snatta, trots att de visste att "tant Fredrika" 
hade det mycket magert. Det blev också hennes bekla
gansvärda lott att sluta sina dagar på fattigstugan. Huset 
som nu t illhör köpman Nils Fredås, har moderniserats. 

Granne till "Adel" i öster var på 1890-talet skoma
karen John Karlström. Hans liv ändades på ett tragiskt 
sätt. I stugan bodde under några år A. P. Stenström, 
sedan han 1905 lämnat sin lärartjänst vid Brånsta folk
skola. Sedan blev fröken Maria Olsson i Hallsberg ägare 
till det lilla huset från 1880-talet. Hon byggde till en 
liten affärslokal och startade en fi lial till sin garnhandel 
i Hallsberg. Karstorp, som stället heter, äges numera av 
köpman Elis Schölin, som gjort den tillbyggnad, vilken 
inrymmer Sartz skoaffär. 

Johannes kyrkogata 
(till vänster Bernts kondirori, till höger f. d. telefonstationen) 

Huset närmast Götgatan tillhörde i början av seklet 
hemmansägaren Erik Jonsson i Ekeby, vars måg, G. Ny
qvist, här drev slakteri affär. Senare hade bl. a. Alvar 
Herkules möbelverkstad i fastigheten, som f. n. äges av 
lab.-bitr. P. Hedlunds sterbhus. Affärslokalen inrymmer 
Nils Fredås manufakturaffär. 

I Marielund, öster om Götgatan, bodde på 1880-90-
talet systrarna Magda och Emma Norelius, döttrar till 
Karl Otto Norelius, komminister i Kumla åren 1860-
1882. Magda var en snäll och lugn gammal dam, men 
mycket korpulent. Hon regerades av sin mer energiska 
syster, som var hennes motsats i nästan allt. I sin ung
dom hade Emma varit guvernant och hade ännu i slutet 
av 1890-talet pianoelever. Marielund tillhörde under 
många år grosshandlaren Erik Olsson, vilkens bror, 
grosshandlaren Lasse Buren, där hade sin bostad under 
tiden "Svea" på andra sidan gatan om- och tillbyggdes. 
Intill Marielund bodde under flera årtionden skomakaren 
Lars Eriksson, bitr. vaktmästare i Johanneskyrkan. 
Granne till E. var snickaren Frans Karlsson, i vars stuga 
en gång i tiden Frälsningsarmen hade sina möten: 

Kristinelund, öster om Frans Karlssons ställe, ägdes 
under en lång följd av år av åkaren P. Lithell, fader till 
köpmannen Oskar Lithell. I början av seklet bodde i 
Kristinelund en äldre fru, som levde alldeles för sig själv . 
Man såg henne aldrig samtala med någon. Utomhus gick 
hon endast för att handla det lilla hon behövde. Hon 
var mycket fattigt klådd, men såg ändå fin ut, ja, som 
en adelsdam. Ryktet ville också göra henne till kvin
nan av adel med ett livsöde, som var nog så romantiskt. 
Hon sades i unga år ha förälskat sig i kusken på sina 
föräldra rs herrgård och blivit förskjuten av sina när
maste. 

~e""b CAFE & KONDITORI 
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Kyrkoböckerna dementera emellertid den fattiga kvin
nans adelsbörd. Hennes namn var Henriette Sofie Louise 
Holmertz, född Osterman 1840 i Nöbbele församlin" 
Kronobergs län. Med sin make, lantbrukaren Carl Hor~ 
mertz, och ende sonen flyttade hon till Kumla år 1900. 
Det är mycket troligt, att det ligger någon sannin" i 
rykt~: om her~gårdsflickans förälskelse . Hennes samtliga 
tre fornamn vIttnar knappast om, att hon härstammade 
från något bondehem. 

Carl Holmertz omtalas ha varit en mångsysslare. I 
gårdsbyggnaden hade han inrett en snickarverkstad, vil
ken sonen senare övertog. Denne startade också en efter
kravsaffär och tidningsförsäljning och var en fliti" an
nonsör och hade förmåga att författa uppmärksam~ade 
texter till annonserna, som mest handlade om reklam för 
ramar. Han var t. o. m. så modern, att han ståtade med 
telegramadress. Namnet på denna var "Ramen". Någon 
större framgång blev det tyvärr ej, utan den påhitti"e 
köpmannen fick så småningom nöja sig med inkomst~n 
från tavelinramning. 

Intill Kristinelund bodde under en följd av år sko
makaren L. G . Tvetström. Efter honom ägdes stället av 
P. J. Norell, vars hustru under många år hade matser
vering. Under första världskriget var Norell anställd 
på livsmedelsnämndens expedition och var en intresse
rad kommunalman. Fastigheten tillhör nu Norelis må" 
tillsynaren Paul Hoffner. o' 

Innan vi når "stora landsvägen" eller Södra Kunas
vägen, som den nu heter, passeras ytterli"are ett ställe 
J3erga 2. Agare på 1890-talet var först la;tbrukaren Jo~ 
han Persson från Björka och senare ännu en lantbrukare, 
Gustaf Pettersson från Sörby. I början av seklet bodde 
på Berga skomakaren Frans Emil Franzen. Köket an
vän~es äv~? till verkstad. I regel hade F. ett par gesäller 
.anstallda. Det fanns gOtt om skomakare vid min barn
.doms gata", säger en dotter till F. Kassören hos firman 
~ass~ Bure~, L. Viberg, bodde också en tid på Berga, 
hk asa f . fIskhandlaren Gustav Zetterlöv . Nuvarande 
ägare är f. lagerchefen Gustaf Sjöberg, som även innehar 
Karlsberg i hörnet av Johannes kyrko"ata-S:a Kunas
'vägen. I gårdshuset här startade Carl Larsson och C~rl 
Nilsson 1897 en gemensam verkstadsrörelse i skobran
sc~en: 1 ~?5 övertog NpssoJ?- själv verkstaden och byggde 
da S111 forsta skofabnk Vid nuv . Norra Kungsvägen. 
Carl Larsson lämnade sedermera skomakeriet och blev 
bl. a . godsägare i Skoftesta i Kräcklinge. Denna aård 
h~de under förra seklets tidigare del ägts av landshöv
dll1g~n Bergenschöld och efter honom av majoren König. 

VI fortsätter vår vandring västerut på södra sidan av 
Johannes kyrkogata. Första stället med det jättelika 
vårdträdet mot landsvägen tillhörde snickare "Gustafsson 
på skogen". Annu 1950 bodde en av hans döttrar i den 
lilla byggnaden. Granne till Gustafsson var skomakaren 
J. A. GÖdecke. 

En flitig byggmästare i 1890-talets Kumla var Joh. 
Olsson, lantbrukare från Kumlaby och äaare av 1/ 4 man
tal Flinkagården 6, till vilken hela ~'Svea-området" 
hörde. Förutom Svea byggde den ovannämnde Gödeckes 
stuga och den som senare ägdes av plåtslaaaremästare 
:Bror Söderberg. Båda stugorna äro numera ri~na . På den 

NI HITTAR VÄL TILL 
Hagendalsvägen 
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Johannes k y rkogata 

(i bakgrunden Sko-Sanz och Fred 3.s affärer) 

Söderbergska tomten fanns tidiaare ett s. k. presshus 
uppfört någon gång på 1870-talet. Gödecke hade int~ 
~llt.~d så trevligt grannskap, ty den obebyggda tOmten 
I vaster . var under en lång följd av år samhällets nöjes
~lats .. CIrkusar, menagerier, zigenarsällskap etc. hade där 
sitt tillhåll och frestade stationsborna till besök. Inte så 
sällan förekom slagsmål och andra störande intermezzon. 
Grannarna försökte gång på gång att få tomten avstängd, 
men ägaren, Joh. Olsson, var inte alls med på detta. 
Bland nykterhetsvännerna startades då en insamlin" för 
att få medel att förvärva platsen. Insamlingen, so~ un
derstöddes av de mera inflytelserika samhällsborna blev 

01 d f o o ' en stra an eramgang. Pa kort tid var 1.100 kronor 
insamlade, och för dessa medel avslutades affären. Tom
ten överlämnades 1912 till Kumla Blåbandsförenina . 
Annu 30 år senare var tOmten obebyggd. Under senas~e 
världskriget hade tomtpriserna hastigt sti" it. Vid kriaets 
slut såldes "blåbandstomten" för 15.000 kr. Samme kö
pare förvärvade även Gödeckska fastigheten. På de båda 
tomterna uppfördes de båda tidi " are omnämnda tre
våningshusen, av vilka det längst i Öster bl. a. inrymmer 
lok~ler för Systembolaget. Det är felaktigt att påstå, att 
fasttgheten, soom inrymmer Systembolaget, är uppförd på 
den gamla blabandstomten. 

"Svea" var under ett par årtionden den största villa
byggnaden i stationssamhället. Joh. Olsson lär ha byggt 
den någon gång på 1880-talet. Villan fick sitt namn 
efter yngsta dottern. Byggnaden var uppförd i tre vå
nin.ga,r . I den nedre våningep hade först ägarens syster, 
Knstl11a Olsson, hembageri. Aren 1896-1900 drev C. A. 
Friberg .sin bagerirör~lse här. Den störste hyresgästen var 
emellertid Larsson & Permans partihandel i skodon och 
läder. Larsson lär ha varit en "stilig karl", mest känd 
under smeknamnet "Vackre Carl". Hans far var "kun"en 
i Åby", Lars Petter Larsson, storgrossist i skobransch~n. 
Clas Larsson, som själv övertog såväl fasti ahet.::n som 
kompanjonens del i firman, fick ett traaiskt slut. Perman 
flyttade till Orebro. o 

En av våningarna användes till samlingssal för olika 
föreningar. Såväl Fosterländska föreningen som Fräls-

som har massor av trevliga, praktiska 
och välkomna julklappar 
för hela jamiljerL 
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Johannes kyrkogata 
(till höger Svea) 

ningsarmen höllo här sina sammankomster. Lokalen upp
läts även för dansaftnar av mera privat natur. Dessa 
tillställningar väckte med tiden stor opposition på visst 
håll, varför ägaren satte stopp för dansen. "Från den 
stora världen" kom ibland en och annan sångare, musi
kant eller "trolleriprofessor" till Svea och drev för nå
gon kväll bort tråkigheten från det lilla samhället. På 
den stora tomten lär också en gång "Brazil J ack" ha 
slagit upp sitt tält och bjudit på sina prestationer av 
varierande slag. När seklet var ungt kom en kall vinter
dag en lappfamilj och slog upp sin kåta på Sveaområdet. 
Något sådant besök hade man inte tidigare varit med 
om, varför närapå "hela samhället" besökte lapplägret. 

I början av 1890-talet hade Aug. Molin åkerirörelse i 
en gårdsbyggnad till Svea. Ett tiotal år senare hade Lasse 
Larsson öl tappning i källarlokalen. Därifrån och till 
"Trumfens park" på södra sidan av Sveavägen, var det 
inte långt, och där hade "ölschappet" sina trognaste kun
der, skomakaregesällerna, som samlades i stora skaror 
för att släcka en törst, vilken inte var lätt att tillfreds
ställa. 

I den röda gårdsbyggnaden öster om konfektionsfabri
ken handlade stationsborna i början av seklet sina slak
teriprodukter. Agare till denna samhällets första slakteri
affär var Karl Jansson, broder till ovannämnde P. J. 
Norell. 

Man talade mycket om att det spökade fruktansvärt i 
Svea och sällsamma händelser sades vara förknippade 
med den oroliga villan. Det var därför inte underligt, att 
man inte gärna ville passera Svea efter mörkrets inbrott. 
Fröken Anna Persson i Odensbacken, författare till "Min 
barndoms gata" i julbladen 1953-54, yttrade vid ett 
tillfälle: "Det var liksom att ett olycksöde skulle drabba 
alla, som bodde i det gamla Svea. Om jag hade fått huset 
till skänks, skulle jag inte vilja ha det". 

Efter Clas Larssons död gick Svea genom många olika 
öden, tills grosshandlaren Lasse Buren 1910 blev fastig 
hetens ägare. Han hade under några år bostadslägenhet 

rJulklapp.frågan FÖR HELA FAMILJEN 

och affärslokaler där. Är 1915 fick villan genom den av 
Buren genomförda om- och tillbyggnaden ett slottslik-o 
nande utseende och räknades länge som en av samhällets. 
förnämsta byggnader, inramad aven kalkstensmur med 
järnstaket, som lär ha kostat en förmögenhet. Buren lät 
också på den stora tomtens östra del, mellan Johannes. 
kyrkogata och Sveavägen, uppföra en kontors- och lager
byggnad i 3 våningar. Denna äges nu av Kumla Skofa
brik och har sedan ett par årtionden inrymt Gustaf Sö
derbergs Konfektionsindustri. A ven sedan Svea fick sitt 
pampiga utseende, dröjde spökena sig kvar till en tid. 
Så berättar Burens yngsta dotter, att hon vid flera till
fällen i källarlokalen iakttagit en del mystiska individer. 
Nu lär emellertid spökena ha övergett Svea. De kunde 
kanske inte förlika -sig med den rutsch, som numera rå
der i "slottet". 

På Fridhem, väster om Svea bodde på 1890-talet sko
makaren K. Lundvall. Som gesäll hade han bl. a. Johan 
Karlsson. De var båda skickliga yrkesmän, s. k. "fin
skomakare". Stället tillhör nu Johan Karlssons sterbhus~ 
och det torde inte dröja alltför länge förrän den på
gående saneringen också kommer att drabba även den 
lilla stugan från den tidiga bebyggelsen vid Johannes 
kyrkogata. 

Granne till Lundvall var E. J. Johansson, anställd 
vid Johan Anderssons spannmålsmagasin. Den gula stu
gan med gaveln åt gatan är för länge sedan riven. Der 
större tvåvåningshuset, s. k. "telegrafhuset", uppfördes av 
J., vars son, åkeriägare Gustaf Johansson (t 1955), senare
förvärvade fastigheten. Han lät också uppföra en garage
byggnad för sin rörelse. 

Gården närmast nuvarande Köpmangatan ägdes av 
snickarmästaren Anders Gustaf Palmgren. Han uppförde
det lilla bostadshuset, som för ett par årtionden sedan 
byggdes in i det stora affärshuset. 

Johannes kyrkogata passerar Köpmangatan för att 
som en liten stump fortsätta fram till Odengatan. På. 
norra sidan hade Sterner åkerirörelse, som efterträddes, 
av bilstation. Tomterna ägdes av ovannämnde gross
handlaren Johan Andersson, far till åkare Sterner. A. 
var även initiativtagare till hotellbygget vid sekelskiftet. 
Längst i väster låg "Gula stugan", en tid kafe men se
dan många år använd till livsmedelsaffär. 

I södra hörnet av Johannes kyrkogata och Odengatan: 
låg "bolagsboa", ägd av Kumla Handelsaktiebolag. Se
dan bolaget "kört slut", övergick affären till Emil Hall
men. Under förra världskriget hade även Livsmedels
nämnden sina lokaler där. Fastigheten tillhör numera 
Bernts konditori och inrymmer bl. a. en frisersalong. På 
de stora granntomterna i öster stå ännu de gamla ma
gasinsbyggnaderna och stallarna kvar, en del utrymmen 
äro iordningsställda till garage. 

Vid avslutandet av vandringen på "min barndoms. 
gata" erfar man, att den i stort sett är samma lugna gata 
som för 50 år sedan. På dess södra sida har visserligen 
bebyggelsen ändrats något, men hur är det på gatans. 
norra sida? Ungefär som vid sekelskiftet. Johannes: 
kyrkogata utgör i mångt och mycket en ännu orörd oas 
i nära grannskap av det centrala Kumla. 

löses lättast genom besök hos 

~redå~ MANUFAKTURAFFÄR 
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CLAS FRIETZCKY 
Politiker, näringsidkare, fosterlandsväru 

II. (1770- 1803) 

Av ERIK EKDAHL 

En allt skarpare motsättning mellan de ofrälse stånden 
()ch adeln kom från denna tid (omkr. 1770) till synes. 
Mössorna behärskades av de ofrälse stånden, och ledarna 
i dessa stånd underhöllo synnerligen vänskapliga förbin
delser med ryske ministern. 

Flera av adelns bästa män lämnade riksdagen och 
foro hem, bland dem hattchefen von Fersen. Frietzcky 
-stannade i det längsta kvar. Riksdagen hade att behandla 
flera viktiga ekonomiska frågor, bl. a. realisationen av 
bankens sedlar, upptagande av in- och utländska lån 
"ll1 . m., samt i fall av behov inskränkningar i brännvins
tillverkningen. 

Bankodeputationens förslag om dessa åtgärder var i 
huvudsak utarbetat av Frietzcky och von Essen och vann 
stöd av flera från hattpartiet. Då enighet ej syntes kunna 
vinnas om dessa frågor, och de ofrälse ståndens krav 
'blevo alltmer pockande, reste även F. hem från denna 
ständerväldets sista riksdag. Aven han anade nog, att 
konungen skulle vidtaga några särskilda åtgärder. 

Så kom då revolutionen den 19 aug. 1772. Gustav III 
'hade i hemlighet gjort upp sina planer och lyckades 
fullständigt överraska riksråden. Den nya regeringsfor
men gav ökad makt åt konungen och gjorde slut på par
tiernas strider. Frietzcky torde ej ha gillat den nya ord
ningen men fann sig i densamma och uppmanade sina 
meningsfränder att för fos terlandets skull uppoffra sina 
enskilda åsikter och i de nya förhållandena göra det 
bästa möjliga. 

Han fick även mycket annat att tänka på. Det hade 
:återigen varit missväxt både 1771 och 1772. Såväl sta
Len som enskilda måste hjälpa till för att lindra nöden. 
F. fick i april 1773 uppdrag från landshövdingeämbetet 
:att fördela kronospannmål i hela Värmland. Nöden sy
nes ha varit värst i västra Värmland, och F. skriver, att 
han ej så väl kände till dessa trakter, men att han ej 
ville undandraga sig, särskilt som såningstiden stod för 
dörren . 

Gustav III vidtog också många anstalter för nödens 
avhjälpande, och även Filipstads bergslag fick rikligt 
understöd. Frietzcky synes vid denna tid ha goda för 
hoppningar om den unge konungen, och han var ej heller 
'så avvog mot tanken på inrättande av kronobrännerier 
-som senare. 

Då tillgången på spannmål var så ytterligt knapp, var 
det ju helt naturligt att tänka på inskränkning av bränn
vinstillverkningen, och F. hade redan under riksdagen 
besökt sin hemtrakt för att vidtaga åtgärder i den rikt-

STURE MELANDER 
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ningen. I flera socknar i Värmland kom man överens 
om att under viss tid ej bränna något brännvin. Frietzcky 
framlade i sin hemsocken följande bestämmelser, vilka 
ock antogos: 

"[. Vite av 10 daler silvermynt för bränning under den utsatta 
tiden (23/3-1 /7 1772). 

2. Allt allmogens brännvinstyg och pannor med deras hattar 
skulle förseglas och lämnas i förvar åt därtill utsedda per
soner. 

3. All försäljning av brännvin och öl, såväl på allmänna krogar 
som vid kyrkorna och i hemmen, straffas med vite av 10 da
ler silvermynt. 

4. Husbönder och matmödrar avhålla sig själva från brännvin 
och tillse, att deras tjänstefolk göra detsamma ." 

Församlingen beslöt att uttala sin tacksamhet för 
"Herr Direktörens nyttiga förslag och hedrande tänke
sätt", och det beslöts, att brännvinstyget skulle insättas 
i tiondeboden och nycklarna lämnas i förvar hos kyrko
herden. Det synes som förordningen skulle ha blivit täm
ligen noga efterföljd i Kroppa socken. 

Att konungen skulle förklara brännvinstillverkningen 
som ett regale och utan ständernas hörande inrätta kro
nobrännerier torde F. ansett som otänkbart, och detta 
väckte hans stora missnöje. Han blev en av de ivrigaste 
motståndarna till dessa åtgärder, vilka han ansåg lands
fördärv liga. 

Innan den egentliga striden härom började, var det 
dock några lugna år, "Gustav III :s lyckliga tid". 

Vid den första riksdagen efter revolutionen förefanns 
ej heller någon egentligt samlad opposition men väl bör
jan till en dylik. Såväl Frietzcky som den gamle hatt
chefen Fersen framträdde såsom oppositionsmän, ehuru 
tämligen lugnt. Av de förra mösscheferna hade så väl 
Rudbeck som von Essen slutit sig till konungens an
hängare. 

Riksdagen slutade i januari 1779. Frietzcky återvände 
denna gång ej till ledningen av Storfors bruk utan fick 
ett lugnare fält för sin verksamhet. Han bosatte sig näm
ligen då i Kumla på Säbylund hos sin syster fru Hedvig 
Gyllenspetz, änka efter majoren T. Gyllenspetz, som 
1768 inköpt Säbylund. Hon bestämde, att Säbylund 
skulle bliva ett fideikommiss. Efter henne skulle det 
övergå till Frietzcky samt efter hans död till fröken 
Charlotta Elisabeth von Essen, dotter till den förut 
nämnde mösschefen F. U . von Essen. Fröken von Essen 
gifte sig sedermera med majoren friherre Nils Silfver
sköld. Fideikommissbrevet uppgjordes efter F :s råd och 
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med hans medgivande. F. fick nu tillfälle att deltaga i 
Kumla sockens kommunala angelägenheter men hade 
även kvar åtskilligt att bestyra i Värmland. Han var 
fortfarande disponent för två egendomar därstädes, be
vistade regelbundet Brukssocietetens och Jernkontorets 
sammanträden vid Fastingsmarknaden i Kristinehamn, 
där han var eftersökt som rådgivare på grund av sin 
ekonomiska begåvning och redbarhet. Han var även 
revisor av Jernkontorets räkenskaper. 

Rikspolitiken fångade dock utan tvivel hans största 
intresse. Det hade mörknat för konungen. Kronobränne
rierna kunde anses som misslyckade. De drogo stora 
kostnader, och inkomsterna blevo ej på långt när de be
räknade. Stora lager av kronans brännvin lågo osålda i 
magasinen, men lönnbränningen florerade, ej minst i 
Värmland. Kungen förde äventyrlig utrikespolitik, slö
seriet vid hovet och dyrbara utlandsresor gjorde honom 
alltmera impopulär. "Den lyckliga tiden" av hans re
gering led mot sitt slut. 

När riksdagen år 1786 samlades, möttes konungen 
också av ett fullt organiserat oppositionsparti, patrioter
na eller lantpartiet. Fersen ansågs väl som den egentlige 
ledaren, men även Frietzcky räknades bland de främsta. 

Den skarpaste sammandrabbningen kom att stå om 
brännvinsbränningen. Denna gjOl:des till en bevillnings
fråga . På böndernas begäran om husbehovsbränningens 
frigivande mot bevillning hade nämligen konungen kom
mit med ett förslag om en årlig bevillning av 300.000 
riksdaler. Han begärde svar härpå inom fyra dagar, och 
svaret skulle bliva enbart ja eller nej . Ett utskott till
sattes för att behandla frågan, och i detta blev F. leda
mot. I särskild reservation föreslog han jämte några 
andra, att tiden för bevillningen skulle fastställas till 
fyra år, i den händelse att någon bevillning skulle be
slutas. 

I ett ryktbart memorial rullade Frietzcky vid över
läggningen i riddarhuset upp frågan i hela dess vidd. 
Han förklarade hela brännvinsregalet för en olaglighet, 
och ansåg att ständerna hade rätt att utan någon som 
helst bevillning besluta om brännvinsbränning, vadan en 
bevillning som något slag av lösen för denna rätt ej borde 
ifrågakomma utan endast en vanlig skatt till statsverkets 
behov för vissa år i likhet med den allmänna bevill
ningen. Frietzckys memorial ansågs vara ett mästerstycke 
av bindande kraft och logisk styrka och han blev riks
dagens mest uppburne man, Fersen ej undantagen. 

Efter det F. hållit sitt anförande försvarades konung
ens förslag blott aven enda person. Hela frågan blev på 
Frietzckys och Fersens förslag bordlagd till nästa riksdag. 
F:s memorial spriddes hastigt till de andra stånden. "Det 
verkade som en larmtrumma." Konungens vänner hade 
försökt få frågan avgjord i bondeståndet, innan adelns 
beslut blev bekant, men det lyckades ej, utan frågan 
bordlades. Under tiden blev Frietzckys memorial känt, 
och flera av bönderna instämde i hans förslag och utta
landen, bland andra Per Persson från Närke. Vid om
röstning segrade i bondeståndet Frietzckys diktamen och 
åttaårig bevillning. Bönderna hade nog hoppats, att få 
husbehovsbränningen fri och detta till billigare pris, men 
kungen antydde ej någon benägenhet att frångå sitt för-

slag, och frågan hade sålunda fallit . Konungen var gi
vetvis ej heller belåten, och han upplöste riksdagen den 
23 juni. 

Brännvinsfrågan väntade fortfarande på sin lösning. 
Med hänsyn till spannmålsbristen måste dock kronobrän
nerierna inställas tills vidare från hösten 1786. 

Efter finska krigets början 1788 och anjalaförbundet 
började det alltmer märkas, att konungen med de ofrälse 
ståndens hjälp skulle söka krossa adelsoppositionen. På. 
olika sätt uppretades stämningen mot adeln ju mer ti
den för riksdagen nalkades. Den sammanträdde den 26 
januari 1789. 

För uppgörande av planer och förslag bildades nu inom 
oppositionen en mindre klubb, som samlades hos Frietz
cky. Bland dess medlemmar fanns utom Frietzcky, 
greve M. F. Brahe och friherre Karl de Geer. Den stora 
oppositionen brukade samlas hos greve Fr. Horn. Hit 
hörde främst greve Axel von Fersen, som väl får betrak
tas såsom den främste ledaren. Aven en del ofrälse räk
nades med till oppositionen. 

Redan i början av riksdagen kom Frietzcky med ett 
förslag, som blev en stridsfackla. Han föreslog nämligen, 
att för det hemliga utskott, som konungen begärt, en in
struktion skulle fastställas. Konungen blev mycket miss
nöjd och förklarade en sådan obehövlig och grundlags
vidrig. Han sände till lantmarskalken en biljett med för
bud för frågans upptagande till vidare överläggning. 
Denna åtgärd framkallade en storm av ovilja. Frietzcky 
hade ett uppmärksammat anförande. Han yttrade bland 
annat: "Det skulle ömma mig, om jag väckt en propo
sition, som vore lagstridig, då ingen kan äga mer akt
ning, mer vördnad och mer obrottsligt nit om den dyra. 
lag, jag besvurit, men jag underställer, om en proposition 
kan vara lagstridig, som intet annat yrkar än vad rege
ringsformen innehåller." Flera talare instämde med ho
nom, och hans yrkande bifölls. Oaktat konungen befallde 
nytt sammanträde, vidhöll adeln sitt beslut. Vid detta. 
sista sammanträde förekommo häftiga scener, och även. 
den kallblodige Fersen förlorade sitt vanliga lugn. Lant
marskalken greve Karl Emil Lewenhaupt lyckades ej 
hålla ordning under sammanträdet. Han klagade hos. 
konungen över att han blivit förolämpad och utpekade 
särskilt Fersen, Frietzcky och de Geer. Adelns beslut bi
träddes dock ej av de ofrälse stånden och blev därför 
utan betydelse. 

Liknande blev beslutet om ett särskilt statsutskott. 
Konungen ansåg ett dylikt obehövligt, men Frietzcky 
uppträdde ånyo och uppvisade, att enligt § 50 i rege
ringsformen måste ett statsutskott finnas. En lång och 
hetsig debatt följde under vilken hovpredikanten fri
herre Svante Leijonhufvud på ett hånande sätt förebråd
de adeln, att den blott sysselsatte sig med småsaker, vil-· 
ket utsatte denne konungens anhängare för Frietzckys. 
skarpa tunga, då han om hovpredikanten yttrade, "att 
hans klädebonad utmärkte ett fridens och frihetens äm
bete, men hans språk vore oenighetens och träldomens, 
varför F. betygade honom sitt förakt". 

Då detta F:s yttrande berättades för konungen, ytt
rade denne: "Det är visst, att Frietzcky denna riksdag: 
spelar om sitt huvud". 

PAUL JOHANSSONS 

INRE G VARUMÄRKE 
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Det märktes snart, att konungen förberedde en ny 
revolution för att skaffa sig ökad makt med stöd av 
.de ofrälse stånden. Trupper sammandrogos till huvud
staden. Armfeldt fick order att föra 1.200 av Dalar
:nas frikår till Drottningholm. Stockholms bevakning an
förtroddes åt borgerskapets frivilliga milis, på vilken 
konungen kunde lita. 

Händelserna följde nu slag i slag. Förslaget till den 
ryktbara förenings- och säkerhetsakten framlades . För 
.att lättare genomdriva detta, lät kungen arrestera 19 av 
;adelsoppositionens främsta, bland dem Fersen, de Geer, 
_Frietzcky och Horn . Frietzckys papper förseglades, eme
,dan konungen hoppades få något bevis för sina miss
tankar, att ryska pengar voro i omlopp bland opposi
-tionen. De flesta arrestanterna fördes till Fredrikshof. 
För bättre utrymme fördes Frietzcky jämte några andra 
till Drottningholm, där de bevakades av dalkarlarna. De 
bleva väl behandlade och frigåvos efter riksdagens slut, 
F. dock ej förrän 6 dagar senare. Då var genom före
nings- och säkerhetsakten konungens makt ytterligare 
,ökad. Adeln hade lidit ett kännbart nederlag. 

Man skulle kunnat tro, att Frietzcky nu skulle fått 
nog av politiken och ej infinna sig till nästa riksdag. 

Så var dock ej fallet. Vid nästa riksdag, i Gävle 1792, 
jnfann sig F. och uppvaktade tillsammans med andra 
.adelsmän, som varit arresterade, konungen och blevo 
nådigt mottagna. Då Fersen ej kom till denna riksdag, 
blev Frietzcky den ledande i oppositionen, som fortfa
rande fanns kvar. Samarbetet med konungen blev dock 
nu något lättare. F. invaldes i det hemliga utskottet, 
.där konungen själv satt ordförande, och Gustav III syntes 
nu uppskatta F:s ovanliga begåvning, särskilt då det 
:gällde finansfrågorna. Ett par gånger var oenighet nära 
att utbryta mellan dem, men genom bägges sans och 
måtta avstyrdes häftiga uppträden. 

Riksdagen avslutades tämligen oförmodat. Den 24 
-febr. hade utskottet sitt sista sammanträde. Därefter in
"träffade den märkliga tilldragelsen, då konungen erbjöd 
"F. kommendörstecknet av Vasaorden. Händelsen berättas 
något olika, men följande skildring torde i huvudsak 
-vara den riktiga. 

Sedan konungen och talmännen komplimenterat var
.andra, vände sig den förre till adeln och yttrade: "J ag 
bar funnit bland Eder, gode herrar av adeln, den grå
bårsmån, som snart ett halvt århundrade vid alla riks
möten tillvunnit sig en utmärkt uppmärksamhet och för
troende. Hans insikter, den mindre vanliga gåva, han 
:äger att framföra sina tankar, och behagligheten av hans 
umgänge hava varit oss nyttiga, gagneliga, och jag näm
ner icke, hur de för mig enskilt varit angenäma. Edra 
.ögon äro redan fästade på direktör Frietzcky, - det 
:är honom jag menar. Jag nämner honom till kommendör 
.av min Vasaorden, och min tanke är att inför Eder ge
nast dubba honom." - Frietzcky rodnade, steg fram 
-och yttrade med värdighet ungefär följande ord : "Förlåt, 
.allernådigaste konung, åt min häpna beundran, att jag 
.ej kan betyga min tacksamhet. Den nåd, mig blivit till
buden, alltid smickrande för en undersåte, är det ännu 
mer för mig av det sätt, varmed Eders Maj :t behagat 
:göra det, av dess nådiga uttryck, av stället, av stunden 

Claes Frietzcky 

och tillfället - varför kan jag icke relevera ännu mer? 
Men den minsta frestelse hos mig att den mottaga, skulle 
därav göra mig ovärdig. När Eders Maj :t vid sin krö
ning instiftade Vasaorden, behagade Eders Maj :t kom
municera sitt nådiga beslut därom med sekreta utskottet. 
Jag var då även ledamot därav. - - - Min känsla 
bragte mig att tala i ämnet, då en ledamot av präste
ståndet, mycket bekant i sin tid, prosten Kröger från 
Skåne, attaquerade min tanke och även mig såsom den 
där sökte bereda mig Eders Maj :ts nådiga åtanke vid 
utdelningen av denna orden. I min iver gjorde jag då 
en ed, att, om någonsin en dylik nåd mig skulle tillbju
das, skulle jag den mig alltid undanbedja. Jag gick vis
serligen för långt, men min ed är given, och den hind
rar mig nu från åtnjutande av Eders Maj :ts nåd. Eders 
Maj:t kan ej annat än gilla min försakelse, men aldrig 
tvivla på min underdåniga tacksamhet. Därom skola 
även mina återstående dagar vittna; och vilken utvärtes 
hedersbetygelse kan uppväga den ära, jag njutit, eller 
den tillfredsställelse, jag därav känner." Konungen gen
mälde, ej utan en min av missnöje: "Jag tycker, att en 
20 år gammal förbindelse i ett ämne av denna art, och 
sedan omständigheterna så mycket förändrats, ej bör 
hindra Eder från antagande av den heder, jag Eder gär
na tillbudit." Frietzcky svarade: "Löftet är gjOrt i det 
väsendes övervaro, som ej har avseende på tiden". Ko
nungen blev blossande röd , men Frietzcky trädde fram, 
fattade konungens hand, som han kysste, och under det 
en tår rann utför hans kind, yttrade han : "Eders Maj:t 
misstyck mig icke", varpå konungen fann sig och svara
de: "Nej, min käre Frietzcky, Er refus är ej svår att 
emottaga, då den är dikterad av äran och dygden. Den 
justifierar ännu mera, vad jag velat göra för Er." -

Tillverkar Gravvårdar och Gravfris samt Byggnadssten av brun , grå och svart gramt 

Tel. 70825 och 71298 
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hietzckys bibliotek på Säbyli<nd 

Konunaen lämnade därpå salen. Adelsmännen om-
t> . h o b rinaade F. för att kompllmentera onom. Sasom ett e-

vis t> för huru långt förbittringen och man kan nog säga 
hatet mot Gustav III vid denna tid gått, må nämnas, att 
en adelsman sade om kungen : "Nå, den räven fick lång 
rumpa" . Frietzcky svarade dock allvarligt : "Insultera 
ej en vacker gärning och moment! Hela ståndet bör dela 
min enskilda erkänsla." , 

Händelsen väckte stor uppmärksamhet och omtalades 
även vid utländska hov. Samma afton väntade F. en 
enastående hyllning. På adelsklubben hade mycket folk 
samlats, och då den ärevördige gamle infann sig där, 
lyftes han på sina ståndsbröders axlar och förklarades för 
hela riddarhusets Farbror, en titel, som skulle givas ho
nom av varje adelsman, även av excellenser och äldre 
ståndsbröder . 

Detta kan sägas vara avslutningen på F :s politiska 
bana. Andras ha måhända varit mera bemärkta och ly
sande, men knappast någons mera hedrande och oför
vitlig. Gustav III skulle han ej mera träffa. Redan må
naden efter riksdagens avslutning föll skottet på opera
maskeraden, och Gustavs tid var slut. Frietz.cky hade 
inaen del i den sammansvärjning, som ledde ull kunga
m~rdet. Det var män av helt annan läggning och med 
andra ideer, som stodo bakom dessa händelser. 

Frietzcky hade återvänt till lantlivets stillhet på Säby
lund. Hans syster hade dött 1788, och han innehade 
nu fideikommisset. På uppmaning aven yngre vän Sa
muel Rosen von Rosenstein, broder till Carl von R., på
började han sin självbiografi men har ej hunnit mer än 
till sin ungdomstid samt riksdagen 1760- 62. Hans kvar
lämnade papper förvaras på Säbylund, och flera forskare 
ha taait del av desamma, då de givetvis innehålla myc
ket a~ vikt för tecknande av tidevarvets historia. Han 
samlade ock ett storartat bibliotek, omkr. 4.000 band, 
som tillhör fideikommisset . Det är arbeten i historia, 
geoarafi, skönlitteratur och resebeskrivningar, mest på 
fra~ska språket, ävensom religion, naturkunskap och 
ekonomi. Erik Gustaf Geijer samt en sekreterare Kämpe 
hjälpte honom att inköpa böcker. Studie~ och egen
domens skötsel upptog det mesta av hans tId. Han tog 
även del i de kommunala angelägenheterna. 

Välkomna och köp ~lommo,. 
till julbordet! 

Frietzcky torde ha bidragit till att Carl VOn Rosen
stein blev kyrkoherde i Kumla. Han skrev i maj 1794 
till en major Karl Wrangel, som var anställd vid hertig 
Fredrik Adolfs hov: "Var god tala vid greve Clas Le
wenhaupt, om han kan uträtta något för Rosenstein till 
Kumla pastorat." 

Under somrarna brukade F. ibland uppehålla sig på. 
Medevi, där han gärna deltog i sällskapslivet och .var 
mycket omtyckt. En samtida, Nils von Jacobson, sknver 
därom: "Populär var övrigt den jovialiske gubben, vart 
han kom piaa och rörlig oaktat sin ålder och sin klump-'t>t> ~ f o h fot", vilken senare ej hindrade honom ran att en oc 
annan aåna deltaga i dansen, då han ansåg, att de unga 
kavalje~er;a ej uppfyllde sin skyldighet." 

De senaste åren av sitt liv var han dock ganska sjuklig. 
Han kunde ej deltaga i riksdagen i Norrköping år 1800. 
Han vårdades på det ömmaste av den blivande inneha
varinnan till Säbylunds fideikommiss, friherrinnan Silf
versköld, f. von Essen. Han sjuknade häftigt i oktober 
1803 och dog stilla och lugnt den 9 oktober i en ålder 
av något över 77 år. 

Församlingens kyrkoherde Carl von Rosenstein yttrade' 
vid hans grav bl. a. följande ord till belysande av hans. 
karaktär : "Upplivad av religionens sanna anda, behövde 
han aldria låna av skrymtare gudaktighetens yttre, of
tast bedrl'gliga sken, ty i dess hjärta verkade dess rätta 
kraft. Vördnad för Gud, kärlek till nästan styrde hela 
hans nyttiga levnad. Alltid redlig och frimodi~ yttrade 
han och följde sin övertygelse utan avseende tlll perso
nen. Hans ord troddes, och på hans löften byggde man 
säkert. - - - Vad vi veta är, att han aldrig var svag 
för höghet, titlar eller guld, att han redligt och ofö~
skräckt vid alla tillfällen yttrade sin övertygelse, aldng 
lämnade andra i st icket för att rädda sig själv, aldrig 
feat överaav de tänkesätt han en gång prövat. Ingen, 
so~ ägde t>hans bekantskap, företog något enskilt av vikt 
utan att begära hans råd och finna sig av dem upp
lyst. - - - Hans minne lever i trogna vänners hjärtan 
och skall ännu längre förvaras i fäderneslandets hävder.'~ 

År 1815 restes av friherrinnan Silfversköld minnes
vården över F. på Kumla kyrkogård. F. M. Franzen 
var då kyrkoherde i Kumla, och han skrev till Frietzckys 
mlJ1ne en sång, av vilken följande strofer må anföras: 

Bland ringa namn, som här förvissna alla, 
av få bemärkta, snart ej nämnda mer; 
bland låga kors, som nästa sommar falla 
och med de Stoft, de pryda, trampas ner; 
vad reser sig för vhd av upphöjd ära 
Vad vill dess stolthet i en bortglömd vd., 
där mödans trötta barn blott ro begära , 
tills hög och låg för samma domstol gå ? 

.. Väl mången kväll en resande här sporde, 
var Frietzcky vilar, foste rlandets vän, 
i lantlig skygd, omgiven, som han borde, 
av trogna vänner, trygga odalmän . 
Väl mången morgon på hans mull man funnit 
en kvist av ek, dit lagd av okänd hand, 
skön av de pärlor, som på bladen runn it ; 
skön är en tår för dig, o fosterland! 

FYLST A HANDELSTRÄDGÅRD 
LENNART WESTERGREN 

Telefon 702 53 Beställningar av kransar och buketter mottagas 
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Rala 3. Nllv. ägare Sten Larsson, Ra/a. 
l mitten husarernas persedelförråd . 

o 

GARD AR OCH BYAR I KUMLA 
XII. 

Det var inte Kumla Julblads mening att så snart 
återkomma till Ralabyn. I jakten efter porträtt till sc
rien "Gamla albumblad" kom emellertid utgivaren i 
kontakt med en minnesrik f. d. Ralabo, lantbrukaren 
Erik Larsson, numera boende vid Bondegatan 10, Orebro. 
Vid ett besök i hans hem, uppvisades ett fotografialbum 
med ett större antal porträtt av kumlabor, av vilka de 
flesta för länge sedan slutat sitt jordeliv. Ofta har man 
fått höra, att jordbrukarna i Hardemo är kända för att 
vara mycket "hopsläktade", men vid Erik Larssons pre
sentation av sina albumporträtt visade det sig, att åt
minstone förr förhållandet var detsamma med allmogen 
i Kumla. 

Om Rala och sin släkt berättar Erik Larsson följande: 
- Min morfar, Eric Larsson d. ä., arrenderade 1847 

den större gården Rala 5: 4, som numera äges av min 
kusin Carl Larsson. I början av 1870-talet köpte morfar 
en av granngårdarna Rala 3. När han arrenderade krono
gården hade han en säker förespråkare. Det var härads
domaren Lars Larsson i Södra Sanna, känd och aktad i 
hela församlingen . När morfar på kansliet i Orebro 
visade upp handlingen med häradsdomarens namn sa' 
,en av tjänstemännen, att med ett sådant namn gick det 
att få belåna hela hemmanet. År 1890 blev min far ägare 
av den södra gården 1/ 4 mantal Rala 3. Den tillhör nu 
min brorson Harry Larsson. I början av 1870-talet för
värvade far även den större gården av Rala 3 om 112 
mantal, som jag övertog 1913. Redan efter fyra år sålde 
jag gården till min yngre bror Elias Larsson . En tid var 
gården utarrenderad till Sten Larsson i Södra Sanna. En 
annan Sten Larsson köpte 1948 gården. Han hade förut 
bott i Alm i Hallsbergs socken. 

Varför behöll inte Larsson släktgården längre? 
- Jag anade att det skulle bli svåra år för jordbru-

Rala 3 

ket. Men istället blev det goda år för modernäringen, 
och jordbrukarna klarade sej mycket bra. Det kom stun
der, då jag ångrade att jag flyttat från det kära Rala. 

- Berätta något från pojk- och ungdomsåren? 
- Jag var inte gammal, då jag fick hjälpa far med 

olika sysslor. Arbete saknades aldrig. Jordbruket krävde 
mycket tid. Far hade i regd två par oxar, en häst och 
ett 25 -tal kor och ungdjur. Jorden var ganska bördig. 
:Mest odlades havre och höstsäd. De förr så långsträckta 
tegarna skiftades aven lantmätare och fick sin numera 
nästan fyrkantiga form. 

- Har Erik Larsscn några minnen från skoltiden? 
- Vad jag mest kommer ihåg är min skolmamsell och 

så Dreborg förstås . I småskolan gick jag i Hjortsberga 
för mamsell Anna Hellberg, en rar och duktig lärarinna, 
som led av invaliditet. Hos Dreborg yar jag kamrat med 
många kumlapojkar, som edan på olika områden gjort 
sig bemärkta. 

Mina "läspräster" var komministrarna Ahlstedt och 
E. A. Pettcrsson . Vid prosten Falks död övertalade Pet
terssons vänner honom att söka kyrkoherdetjänsten, vil
ket han också gjorde. Men vid yalet räckte inte vänner
nas rÖster till. Man hade nämligen kallat fjärde prov
predikant, som också hette Pettersson, och han blev vald. 
Med honom blev församlingsborna mycket nöjda. "E. A." 
blev emellertid snart kyrkoherde i "världens ände", som 
Trosa kallas. Församlingen heter inte Trosa utan Vagn
härad. Min farfar konfirmerades av Franzen, som skänk
te honom en bibel. Den finns ännu kvar i släktens ägo. 
Utom sitt namn har Franzen skriyit: "Minne av flitig 
läsning" . 

Har Larsson varit med om någon bystämma i Rala? 
- Ja, både bystämmor och husförhör. Vid bystäm-

o 

Gust. Johanssons Eftr. Akeri 
Innehavare: Äke och Bertil Johansson 

Rekommenderas! 

Alla slags transporter till humana priser Körningar till och fra n Örebro 'i..'ar]e dag 

Johannes kyrkogata - Tel. 701 16 
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Erik Larsson d. ä. 
Lantbrukare 
1816-1876 

Per Olof Eriksson 
Lantbrukare, Västerhult 

son till E ri k Larsson 
1860-1909 

K ristina Larsson 
dotter till Erik Larsson d. ä. 

Erik Larsson d. )I. 

Lantbrukare 
Erik Larsson 

fi l. mag. 
1848-1918 

Lars Larsson 
Lantbrukare 
1845-1917 

son till Lars Larsson 
f. 1878 

son t ill Erik Larsson d. y_ 

man, som hölls varje år, valde man byaman, som skulle 
verkställa bystämmans beslut, anställa snöfogde, som så 
rättvist som möjligt skulle på de snöskottpliktiga fördela 
den väglott av allmänna vägen, ,som byn skulle svara 
för. Husförhören, som turvis leddes av församlingens 
båda prästmän, ambulerade från gård till gård. Vid ett 
tillfälle sammanföll husförhöret med visitation av hu
sarroten. Husar för roten var Karl-Erik Welin, som 
prosten Falk vitsordade som en stilig kronans karl. Han 
var far till den kände landstingsmannen och kommunal
ordföranden E. Welin i Hallsberg. 

Något annat Ralaminne? 
- Just nu erinrar jag mej ett hemfridsbrott hos min 

bror, Lars, som kunnat sluta olyckligt. En drucken sko
makare trängde en kväll in i Lars hem för att träffa hans 
hembiträde. När Lars öppnade dörren, fick han ett kniv
hugg i magen. Han förmådde dock kvarhålla våldsman
nen tills undsättning kom. Lars var känd för sin enorma 
styrka. Tack vare att händelsen inträffade under på
gående regementsmöte, då läkare fanns vid lägret, räd
dades hans liv. Vid ett kamratmöte en tid efter vålds
dådet hyllades Lars som "dagens hjälte". 

I sitt hem vid den lugna Bondegatan i t5rebro trivs: 
Larsson förträffligt och är mycket glad, när någon kum
labo gästar hans hem och med honom upplivar gamla 
minnen från den forna hembygden. 

Hardemo Baptistförsamling 1867-1911 
Av E. c!J'yfårdstarr/...; 

Mer än hundra år har förflutit sedan den svenska 
baptismen gjorde sitt inträde på det religiösa livets skå
debana i vårt land. I den oerhörda omdaningsprocess, 
som samhället genomgått har frikyrkorörelsen spelat en 
betydande roll, både på det religiösa och sociala områ
det. Många baptistförsamlingar firar sitt hundraårsju
bileum, och andra har en aktningsvärd ålder bakom sig. 
Hardemo baptistförsamling bildades redan 1867, och det 
kan därför vara motiverat att teckna de yttre dragen 
av denna församling. 

Tanken på att bilda en baptistförsamling i Hardemo 
fanns länge hos de Hardemobor, som tillhörde Vi by 
Baptistförsamling. Det långa avståndet till moderför
samlingens kapell gjorde, att medlemmarna icke så ofta 
kunde besöka sammankomsterna. Den 13 november 1867 
samlades en del personer hos Anders Andersson i Nybble. 
Dit kom också predikanten Anders Hamvall från t5re
bro, som ledde församlingsbildandet. Av protokollet 

framgår att det blev en långvarig diskussion, varvid 
motstånd mot församlingsbildandet restes av Vibybaptis
tern as föreståndare. Vid den slutliga omröstningen be
slöts dock att bilda Hardemo Baptistförsamling. Nio> 
medlemmar anmälde sig omedelbart. Den första med
lemsmatrikeln upptar följande namn: 
1. Hustrun Lovisa Larsdotter från Berga, f. 8/9 1826. 
2. L. P. Noren, Norrby ägor, f. 11 /12 1822. 
3. Hustrun Maria Christina Noren, Norrby, f. 30/ } 

1830. 
4. Hustrun Anna Jonsdotter, Eneby, f. 0/9 1803. 
5. Anders Andersson, Nybble, f. 1/ 12 1823. 
6. Hustrun Hedvig Andersdotter, f. 8/3 1835 . 
7. Anna Lovisa Persdotter, Eneby, f. 23/ 11 1833. 
8. Anna Pehrsdotter, Fattighuset, f. 6/ 7 1824. 
9. Hustrun Lovisa Andersdotter, Eneby, f. 1/ 12 1830. 

Redan vid följande möten tillkom flera medlemmar 
på flyttningsbetyg, bland dem Abel Eriksson i Skanke-

cJVfatfrågan till jul ordnar sig både BILLIGT och BRA 

om inköpen göras hos 

KUMLA - HALLSBERG 
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rud, f. 1828. Han blev församlingens förste föreståndare. 
Vidare Lars Larsson i Eneby, f. 1825, som kom att be
tyda mycket för församlingen under de följande åren. 
Han arbetade och offrade troget för att församlingen 
skulle få ett eget kapell. 

På det första mötet beslöts att upptaga en årsavgift 
av 1 krona per medlem. Möten hölls i olika hem i Eneby, 
Nybble, Skankerud och Mossby. 

Vid församlingens första årsmöte 1868 förmäler pro
"tokollet, att man måste välja en ny kassaförvaltare, eme
dan den först valde avsade sig, då han icke kunde räkna 
eller skriva. 

Redan innan baptistförsamlingen bildades fanns i Har
.demo en 1-uthersk Missionsförening med eget bönehus i 
Lanna. Under de första två åren synes ingen närmare 
gemenskap ha förekommit mellan de båda grupperna, 
:men i mars 1871 inbjöd missionsförsamlingen baptister
nas predikant att tala i missionshuset . Därmed var isen 
bruten och en närmare arbetsgemenskap inledd. Man 
Kom överens om att baptisterna skulle hålla predikant 
första och tredje söndagen i varje månad, medan mis
sionsföreningen skulle ordna för andra och fjärde sön
,dagen, Åren 1871 och 1872 var tydligen mycket livlig 
-verksamhet, och skaror av människor samlades för att 
Jyssna till det predikade Ordet. 

Den första söndagsskolan i Hardemo begynte 1871. 
Initiativet togs av baptistförsamlingen. Skolan förlades 
"till bönehuset. I juni 1872 måste denna söndagsskola ha 
baft omkring 75 elever, ty då inköpte man 75 st N ya 
Testamenten, "som utdelades till var och en av barnen 
som fick sig ett testamente". 

Samma år bildades också en mödraförening, som mot
'svarade våra syföreningar. De tillverkade arbetena sål
. des på auktion och medlem gick till församlingens kassa. 

Vid församlingsrnötet den 13 mars 1875 väckte före
ståndaren Abel Eriksson förslag om, att församlingen 
borde upprätta en egen skola, som skulle hållas i böne
'huset under sommarmånaderna. Två av medlemmarna 
fick i uppdrag att resa till SkölIersta, "för att där tala 
med en lärarinna om att taga platsen". Protokollet för
mäler icke mer om skolan det året, men av anteckningar 
framgår att man måste ha haft en skola. År 1876 hade 
man anställt en lärarinna från Norrland, som skulle till
"träda platsen den 1 maj. Den 19 april hölls inskrivning 
i skolan under ledning aven lärarinna från Ekeby, i 
-väntan på den norrländska lärarinnan. Att man tog det 
allvarligt med skolan framgår av protokollets formule
ring: "A.nnu kan ingen se eller märka skollärarinnans 
-egenskaper med nämnde skola, vi hoppas det Bästa" . En 
.anteckning 1876 säger att lärarinnan fick 14 kronor för 
sommaren. 

Skolan har sannolikt icke pågått mer än dessa två 
:somrar, men det vittnar gott om de andliga banbrytar
nas vakenhet för behovet av kunskap. 

Evangeliets sociala sida var man inte heller blind för. 
Inom församlingen fanns en "Fattigkassa", dit man vid 
-varje brödsbrytelse offrade och varifrån man utdelade 
pengar till sjuka, nödlidande och behövande medmän
niskor, både inom och utom församlingen. 

Året 1877 upphörde samarbetet med de lutherska vän-

~erner flardnzo 

Kapellet i Eneby 

nerna. Församlingen hade istället hyrt en stuga i Eneby, 
som tillhörde Gustav Svänsson. Årshyran var 30 kronor. 

Redan tidigt hade man dryftat nödvändigheten och 
nyttan av ett eget kapell. Frågan förföll väl för en tid 

o o o o men aterupptogs gang pa gang. 
Efter 1880, då den förste sekreteraren avgick, bli 

protokollen få och otydliga. Men kassaboken omtalar, 
att i mars 1886 inköptes virke på auktion för kr 228:75. 
Följande år lät man såga och hyvla timret och lade sten
grund till bönehuset, som skulle vara 22 alnar långt och 
15 alnar brett. Sten fick man hämta hos P. A. Eriksson, 
Eneby. Tyvärr upphör alla protokoll med oktober 1887. 
Huset måste dock ha uppförts under åren 1889-1890. 
Invigningen torde ha skett på nyåret 1891. Den första 
kollekten i bönhuset, som upptogs den 8 mars 1891, upp
gick till kr 7:25 . 

Församlingen hade medlemmar i Kräcklinge, som in
gick i det 1887 bildade Helgelseförbundet. I matrikeln 
står det om Christina Vilhelmina Larsson, att hon blivit 
utesluten "till följd av att hon tillhör annan församling 
eller förbund". Protokollet förmäler, att hon tidigare 
blivit varnad aven därtill utsedd kommiw~. 

Under de första åren besöktes församlingen av ett stort 
antal predikanter, bland dem Anders Hamval från Ore
bro, Truve från Göteborg, Ohrn från Hackvad m. fL 
Bland dem som betydde mycket för församlingens inre 
liv var en Lars-Erik från Lerbäck. Efternamnet finns 
inte utsatt vare sig i protokoll eller kassabok. Under flera 
år besökte han församlingen ett par gånger i månaden. 
Han fick tre kronor för varje besök, men då skulle han 
hålla sig med skjuts! 

Protokoll, kassabok och medlemsmatrikel ger en rätt 
bra och samlad bild aven liten landsbygdsförsamlings 
inre och yttre liv. Och i stort sett kan man nog säga, 
att förhållandena voro ganska lika på skilda platser. Vad 
som skilde var det av natur och kynne påverkade folk
psyket. Kraftfulla ledare bidrog till att föra väckelsen 
framåt, där sådana fattades blev det oftast stagnation 
och tillbakagång. År 1911 ansåg sig församlingen icke 
orka fortsätta som självständig församling, utan uppgick 
i Kumla Ebeneserförsamling. Därmed avslutades Harde
mo Baptistförsamlings historia. 

när det gäller SPECERIER, KONSER VER, FRUKT M. M. 

Extra gott julkaffe...., 
Telefon 703 64 
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"LUS-HERMAN" 
tittskåpsgubberu 

Av Karl Boström junior 

Den gamla exercisheden Sannahed har blivit så myc
ket beskriven, att det torde kunna räcka. Inte minst på 
gamla dar vill man gärna återgå till barndomsminnena, 
och det är märkvärdigt vad tiden gått fort, när man 
gör en tillbakablick. Det är nu 43 år sedan infanteriet 
flyttades till Orebro och 51 år sedan husarerna förlades 
till Skövde. 

För mig är det inte svårt att, i minnet återkalla det 
idylliska Sannahed, som jag såg det under ungdoms
årens vandringar under ljusa vår- och sommarkvällar. 
Nu har en hel del vägar och stigar försvunnit, därför att 
ingen trampar dem längre. Men några byggnader står 
ännu kvar. Då Sannahed avvecklades och såldes till 
Kumla kommun, påstods allmänt, att heden aldrig skulle 
förete någon växtlighet, emedan militären planterat ut 
så mycket svordomar där. 

Jag minns, när jag som 10-årig barfotalasse sprang 
med den tunga tidningspacken på heden och sålde tid
ningar till de barska skägg- och stövelprydda officerar
na, hur de med allehanda kraftord satte fart på bevä
ringarna. Men de höga herrarna menade nog inte så illa 
med sitt svärjande och domderande. Det var på den 
tiden, då Hallgren hoppade på ett ben och tiggde "öre
slantar" i en Rörstrands-potta och skrek sitt entoniga: 
"Ge mej ett öre, ett öre!" I våra dagar är regementena 
borta, och där förr generationer av infanterister och 
husarer tjänat kung och fosterland samlas ofta mång
tusenden för att se hur "Indianer" och andra Speedway
gäng rusar runt, runt, runt ... 

I Hallsberg dök det upp många underliga figurer, när 
seklet var ungt : yrkesluffare, nasare, tattare och en hel 
del s. k. original, vilka löpte i hus och ur hus, tiggde 
mat och pengar, trugade på familjerna säkerhetsnålar, 
skosnören, knappar m. m. En del var mycket förfallna 
genom ett ohämmat spritmissbruk. Var de drog fram 
eller vistades, fäste de uppmärksamheten på sig genom 
sitt vagabondaktiga levnadssätt. De flesta hörde egent
ligen hemma på hemsocknens fattiggård, men de tilläts 
att vandra omkring och fikade efter välvilliga män
niskors givmildhet i mat och dryck. När militären ryckte 
in på Sannahed, hade de i regel sitt tillhåll där och var 
trogna gäster i kokhuset. På kvällarna såg man dem vid 
den s. k. "Gröna stugan", där det såldes bayerskt öl, och 

Unik t porträtt av 
" Lus-Herman" 
(T illhör författaren) 

om nätterna logerade de hos bönderna i Sanna och Rala. 
Det är självklart, att på en plats som Sannahed fick 
varje sådan människa sin särprägel med sina vanor och 
egenheter, en rik flora av anekdoter var oftast samman
kopplade med någon tilldragelse i vagabondernas liv. 
J a, nu är de alla borta . .. 

De flesta officerarna kände jag igen. Det var roligt 
att se dessa på nära håll, i regel ståtliga män. Mässfes
terna minns jag också. Inte så sällan pågick dessa in 
emot morgonsidan, då deltagarna infann sig till "Din 
klara sol går åter upp ... " Ingenting klickade, utom 
humöret någon gång, då det lätt kunde bli straffexercis 
för de stackars "numren". Men beväringarna blev sällan 
arga på befälet, hur de än domderade. Jag minns en 
gammal, benig fanjunkare, som jag beundrade. Han 
ordnade så, att jag skulle bli antagen som trumslagare 
vid regementet. Sitt yrke älskade han som ingen annan, 
kunde marschera hur långt som helst och tåla vad som 
helst. Jag minns också en liten dockfager löjtnant med 
ett adligt namn och den mest romantiska kärlekssaga 
bakom sig. Det ansågs vara sådant som folk borde ha 
reda på. 

Kasernområdet låg lummigt och grönt i sommarhettan. 
På den öppna heden exercerades så det osade hett om 
det. Lördags- och söndagseftermiddagar var det fullt 
med folk, som mött upp vid Sannahed. Vid infanteri
lägret låg nöjescentrumet, den s. k. "Skojarbacken" . 
Flickor och pojkar, gubbar och gummor, officerare och 
manskap trängas vid de olika stånden, positiven prelu
diera, kraftmätarna smattrade. Vid gröna stugan var ett 
tält rest. I detta visade Hasselblads tivoli trapetzkonst-

~7Y.N!1'~7",M~n~,!~f\FF ÄR • 
SPECIALA VDELNI G FOR GRAMMOFO SKIVOR 
(med posto rde rfö rsälj ning) 
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närer, lindansare och eldkungar, en turk som drack 
smält bly och dansade på rödheta järnplattor, roslags
björnen "Starke Arvid", som bröt sönder telefonkata
loger och krökte hästskor, den magre atleten Andersson, 
som brottades med rallaren Vi ck gren från Hallsberg och 
bar tolv man på bröstet m. m. Det var skjutbanor och 
biljardsalong och fotograf Brydolf från Kumla med sin 
kamera. Vid den gamla halvmilastenen stod en handlare 
från Kumla och sålde korta varor och en gumma, som 
bjöd ur flonmunkar för fem öre styck. 

Mest känd av alla beväringar var "Lus-Herman", titt
skåpsgubben. Mina minnen av honom är halvsekelgamla, 
men jag kommer så väl ihåg, när jag offrade min surt 
förvärvade la-öring på hans tittskåp. "Lus-Herman" 
hade "huvudet på skaft" och var en sagolikt skojfrisk 
person, som mer än en gång formade obetalbara vitsar 
till folkets ohejdade glädje och tacksamhet. Han kunde 
med sin lite sentimentala röst och sitt muntergökshumör 
servera kvickheter som metervara. Hans språk var friskt 
och pikant, och de våldsamma skrattorkanerna tilltog 
när hans svada kryddades med mycket lustiga uttryck, 
medan han sakteligt vevade fram sina bilder, stående 
på en tom låda, för att räcka upp till veven . Folket stod 
i kö för att komma intill förstoringsglasen. När det var 
min tur, tryckte jag näsan intill glaset för att om möj
ligt se bättre. J ag minns, att jag såg en jättestor stad 
där husen, som kallades skyskrapor, tycktes räcka ända 
upp till himlen, och gatorna var fyllda med folk, som 
strövade utmed husväggarna, och alla möjliga sorters 
åkdon. Jag såg en stor hamn, fylld med fartyg, vita 
fåglar i luften och en konstgjord kvinna, som stirrade 
strängt. 

"Ja, mitt ärade publikum", sa Herman, "här ser ni 
'Nyork', världens största stad och den stora vita båten, 
som ligger till höger om kvinnan, som är frihetsstatyn. 
Den stora båten är Cunardlinjens och världens största 
ångare, som gör dagliga turer mellan Southampton och 
Nyork. Ombord finns det en stor kyrka och ett stort 
musikkapell, som kaptenen själv avlönar." "Och här ser 
ni sultanens harem, ett marmorslott; i en stor sal sitter 
sultanen omgiven av sina över hundratalet hustrur", 
sa' Herman. "Sultanens riktiga hustru finns i ett annat 
rum på slottet." En bild visade Boulogne, palmernas 
stad. "Ser ni mannen på gatan", frågade Herman. "Nej", 
ropade publiken. "J a, då har polisen tagit honom", sa' 
Herman. I fortsättningen visades bilder från rysk-ja
panska kriget, framförallt f rån slaget vid Port Arthur. 

"När japanen svingar lätt 
böjda sabeln på sitt sätt, 
ryska skallar trilla tätt" 

sjöng Herman. Från Spansk-Amerikanska kriget 1898 
visades också "den spanska flottan i Santiagos sköna 
hamn". 

Hermans kommentarer till en 1899 väntad tilldragelse 
inom det svenska kungahuset fick följande, här något 
-städade vändning: "Här ha vi prins Carl, vår konungs 
näst yngste och mest älskade son. Hans förhållande till 
prinsessan Ingeborg har gjort, att dom nu ber för henne 
i alla körker." 

Ibland fungerade inte tittskåpet, utan bilderna kun
de hänga upp sig, så att man såg bara svart i för
storingsglasen. Då hade Herman sitt gamla vanliga trick. 
Hans svada stannade inte av för en sådan bagatell. "Här 
ser ni ett negerslagsmål i en tunnel, men det är snart 
slut." 

"Lus-Herman" hade också en s. k. fonograf. Detta 
speleverk led redan då av svåra ålderskrämpor. För en 
liten slant fick man avlyssna svag musik genom att sticka 
in kautschukslangar i öronen. De största paradnumren 
var "Söner av ett folk som blött" och "En kvanting 
träder i salen in", den s. k. "Kväsarvalsen" . I dessa styc
ken fattades det flera stämmor påstod min far, som jag 
tror blint på. Men vilken strålglans var det ej för oss 
ungar att få lyssna på så fin musik. 

På hösten, när regementsmötet var slut, syntes Herman 
ofta vid Brunnskullen j Hallsberg, där han gästade en 
tant Kristin, som bodde i "Kråkslottet". När ryktet 
började susa i luften, att "Lus-Herman" varit synligt vid 
Bergöös gård, snodde vi ungar som galningar över ban
gårdens hank och stör för att hjälpa honom med drag
kärran. Och när Herman kom dragande med denna, las
tad med grammofon med plåttratt, fonografen och andra 
attrialjer, elegant klädd i syrtut och randiga byxor samt 
plommonstop, hade han en skock glada, snoriga och 
trasiga ungar i släptåg, som troget följde honom till 
"Kråkslottets" veranda för att vänta på musik. På 
kvällskvisten samlades det mycket folk för att få lyssna 
på Hermans grammofon. På verandan skrålade från 
instrumentet allsköns fin musik. Fönstren öppnades, 
växelloket på bangårdens östra ända stannade av. Fö
raren, eldaren och växlingspersonalen satte sig till ro i 
gröngräset eller hängde på staketet, ty musikens makt 
påverkade människorna på något underligt sätt. "Norske
Petter", svinaherden med det långa skägget, grät av rö
relse och sade, att näst \Villiam dragspel och Sankey
sångerna var Hermans grammofonmusik det vackraste 
han hört. 

P å kvällarna bläddrade vi ungar i Ählen & Holms 
illustrerade kataloger och beundrade dragspelen och 
munharporna, men det blev ingen affär på grund av 
vår klena ekonomiska ställning. 

Herman besökte också hyreshusen och sålde en billig 
patentsalva, som hade förmåga att bota engelska sju
kan. Salvan, som luktade fotogen, var också ett förträff
ligt medel för rachitska ungar med "insjunken bröstkorg 
och spinkiga ben". 

"Lus-Herman" var fosterbarn och uppväxt i Asker
sund. I femtonårsåldern rymde han från fosterföräld
rarna till Stockholm. En tid var han anställd på AI
hambrateatern. Vid sekelskiftet kom han med Diiringers 
vaxkabinett till Sannahed. Längre fram efterträdde han 
tittskåpscrubben "Lasse-Kär", som förr kuskade land och 
rike omkring med sitt tittskåp. Sista gången jag såg 
"Lu -Herman" och hans tittskåp var på Pelle Janssons 
tomt vid Skolvägen i Kumla. Jag tittade även då i .försto
ringsglasen. Men det var ej sam~a spänning s<?m l barn
domen. Kinematografen med sma levande bilder hade 
börjat ... 

cJJ;föb ler av välkänt fabrikat 

Billigt och smakfullt i goda kvaliteer 

MJUKA MATTOR ID. ID. 

Zarel,uJ MÖBLER 
Telefon 70064 
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När kooperationen kom till Kumla 
c:Av o. L. Gillberg 

Det första försöket, att få till stånd en konsument
kooperativ rörelse i Kumla gjordes 1908, då Kumla 
Kooperativa Handelsförening bildades. 

Genom energiska ansträngningar av styrelsen - C. J. 
Lagerström, P. J. Sandberg, J. W . Moberg, K. F. Blom, 
Alfr. Liljedahl, C. W . Ohlin och Edvard Johansson -
öppnades 1908 en kooperativ speceri- och diversehandel 
i en liten stuga invid den södra järnvägsövergången. 
Denna stuga flyttades sedermera till nuvarande Åker
gatan och äges av fru Signe Lundahl. 

Föreningens förste handelsföreståndare var Carl Sigge. 
Till att börja med syntes rörelsen arta sig bra. Snart 
nog fann dock styrelsen dels att man startat med otill
räckligt kapital, dels att det var ett misstag att redan 
från början till kunderna - medlemmarna - lämna va
ror på kredit. Ehuru ekonomiska svårigheter på grund 
av dessa förhållanden inställde sig för det i övrigt rätt 
illa planerade företaget, hankade man sig dock fram till 
1911, då Sigge sade upp sin plats och öppnade egen 
affärsrörelse i Södra Mos (nuvarande Gösta Blixts spe
ceriaffär). Hans efterträdare, en herr Hallberg, avgick 
redan efter tre månader. Man sökte då ordna det så, att 
någon styrelseledamot på fritid skötte föreståndaresyss
lan och en pojke expedieringen. Styrelsen bestod vid 
denna tid av följande personer: K. F. Blom, P. ]. Sand
berg, K. J. Hjelm, Joh. Engqvist, David Ingvall, Filip 
Andersson och O. L. Gillberg, vilken senare fick i upp
drag att på fritid sköta löpande ärenden. 

På hösten 1911 inflyttade affären i en lokal i källar
våningen i ett nybyggt hus vid Köpmangatan, tillhörigt 
möbelhandlaren G. E. Sjöqvist. De ekonomiska svårig
heterna blevo emellertid allt större och större, samtidigt 
som man drabbades av än det ena och än det andra miss
ödet. Vid ett tillfälle t. ex. hade vattnet från ett täckdike 
trängt igenom grunden till fastigheten, medförande att 
en del varor förstördes . Vattenhöjden i butikslokalen var 
ej mindre än cirka 1/ 4 meter. På hösten 1911 nödgades 
man slå igen affären och avträda föreningens tillgångar 
till dess leverantörer. Dessförinnan hade emellertid sty
relsen genom ett banklån sökt att rädda företaget . Lånet 
fick senare inlösas av styrelseledamöterna. 

Ja, så var det tyst om kooperationen till år 1915, då 
ett nytt försök gjordes att få till stånd en andelsteckning. 
Den ledande denna gång var skomakare Rudolf Pet
tersson, men det lyckades ej för honom att få upp till
räckligt intresse för saken. År 1917 togs frågan upp av 
skoarbetarnas fackförening vid ett möte i Ordenshuset 
Vega, dit man lyckats samla så mycket folk som salen 
kunde rymma. 

I början av 1917 hade tvenne kooperativa organisa
tioner i örebro, örebro Kooperativa Handelsförening 
och Handelsföreningen Engelbrekt, sammanslagits och 

bildat Konsumtionsföreningen örebro. Vid mötet i Vega 
i Kumla föreslogs, att man skulle förmå den nya örebro
föreningen att öppna försäljningsställe i Kumla. Detta. 
förslag bifölls av mötet och en kommitte, bestående av 
C. H. Qvarfort, Erik Ekdahl och O. L. Gillberg, fick 
i uppdrag att till vederbörande framföra mötets beslut. 
Vid överläggningen med affärschefen C. F. Cederlund 
och örebroföreningens ordförande, Pelle Wiklund, ställ
de sig den förre välvilligt till framställningen under det 
att \Viklund icke ville vara med om att, som han sade, 
låta föreningen "växa ut på bredden". Förhandlingarna. 
ledde emellertid till att kommitten fick löfte att, om 
den kunde åstadkomma ett medlemsantal i Kumla på 300 
samt ett tecknat andelskapital på minst 15.000 kronor, 
så skulle ett försäljningsställe snarast möjligt öppnas i 
Kumla. 

Ehuru kommitten såg rätt skeptiskt på möjligheten 
att fylla det uppsatta villkoret, satte den omedelbart 
i gång med arbetet och lyckades på kort tid få 300 med
lemmar anslutna och det erforderliga kapitalet fullteck
nat. Därefter upptogs förhandlingar med ledningen i 
örebro. Där hade man icke väntat ett så snabbt resul
tat. Nu gällde det att anskaffa lämplig lokal i Kumla. 
Först upptogs förhandlingar med handlanden Emil Hall
men om övertagandet av dennes affär vid Odengatan. 
överlåtelsevillkoren syntes emellertid konsumtionsföre
ningen oantagliga. Vid den tiden hade den av Joh. An
dersson & Co drivna affären, också vid Odengatan, 
överlåtits på annan person, som sedan erbjöd konsum
tionsföreningen att övertaga rörelsen. Sedan överenskom
melse därom träffats, och Georg Lindberg anställts så
som föreståndare, startade konsumtionsföreningen sin 
affär på hösten 1918. Redan 1920 hade man en omsätt
ning av över 3/ 4 miljon kronor. Den anställde förestån
daren visade sig vara ett energiknippe av mer än vanliga. 
mått, och säkert är att framgångarna under denna förs ta. 
tid, trots dess svårigheter i fråga om ransoneringar av alla 
slag m. m., får tillskrivas hans aldrig svikande energi 
och arbetslust. Lindberg stannade i Kumla omkring 10 
år, varefter han flyttade till konsumtionsföreningen i 
Sandarne, för att så småningom hamna i Göteborg, där 
han avled för några år sedan. Han var då chef för Göte
borgs konsumtionsfö renings speceriavdelning. 

I Kumla utvecklade sig verksamheten så att konsum
tionsföreningen år 1924 kunde inflytta i egna, nybyggda. 
lokaler vid Köpmangatan, varjämte försäljningsställen 
öppnades i Pellenäs vid Hagendalsvägen och V. Drott
nlllggatan. 

Utvecklingen har som bekant sedan fortsatt i takt med 
samhällets utveckling till stad. Men detta hör till en 
senare tid. 

~,öderna gandf,erg :UEKANISK VERKSTAD 
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l Helagsfjå'Llets nejder: 

EN DAG 
I SEPTEMBER 

cv1.v Hugo EricssorL 

September är den månad då klorofyllen vandrar ned 
t ill växternas rötter och stamdelar och låter för en kort 
tid de mest underbara färger födas, flamma och dö. I 
fjället, där så få vintergröna växter lever, blir detta 
färgfyverkeri mer intensivt än annorstädes. Den klara, 
ljusfyllda luften trollar bort vandrarens förmåga att be
.döma avstånden rätt och lockar honom till promenader i 
överkanten för en dags arbete. Därför är det bäst att 
stiga upp med solen, och när man står ute vid knuten 
med sina morgonbestyr är det lämpligt att låta blicken 
granskande svepa himlen och horisonten. Lovar dagen 
bli god, är det några minuters jobb att få mat och kläder 
:Stuvade i ryggsäcken. Däremot brukar det vara svårare 
.att bestämma sig för, åt vilket håll färden skall gå. 

r dag bär det av till Ovre Skärvagen, en av Härje
.dalens vackrast belägna sjöar. Från stugan, som ligger 
på en kulle Qverst i fjällbjörksskogen, vindlar stigen ned 
mot Lillsjön och ån. Ån är lätt att vada över så här års, 
-vattnet når blott en bit upp på stövelskaften. Med vat
tenståndet i sjön är det ingen fara, och påfyllning kom
mer tills rödingen om några veckor kommer i lektagen. 

u skråa r vi uppför fjället, får en nypa upptäckar
:glädje gratis, ty här är stiglöst land. Då och då tar vi en 
pust, ty Grönfjället är brant, och solen gassar. 

På högsommaren gör fjället skäl för namnet, men nu 
finns här litet grönt men desto mer av eld och blod. Rip
risets långa mattor lyser klarröda, dvärgbjörkarnas snär
jen gula och orange, och ser vi ut över björkskogen med 
.de många myrlaggarna och våtängarna, ja, då sprängs 
.alla våra normala uppfattningar om färgerna i naturen. 
Egentligen är det endast himmelens lätta blå som är nor
malt, allt annat är tokigt. Men ack så skönt! 

När vi väl kommit upp på heden, möter en ny syn. 
Närmast fortfarande septembers passionerade färger, som 
ju längre bort blicken vandrar grupperar sig i stora sam
manhängande färgsjok och slutligen förenar sig med hög
fjällets farligt djärva kurvor, och där överst på topparna 
ligger ett lätt puder av nysnö. Säsongens första. 

Färg och form, storhet och stillhet. Floras barn bidar 
i frön och knoppar, Kung Bore rycker fram från nord
-väst. 

Det frasar lätt kring stövlarna, när de trampar den 
torra, silvergrå renlaven, men de slå tvärstopp när en 
lustig krabat spärrar vägen. Han sätter sig på hasorna 
.och fräser ilsket, och när man lekfullt hytter mot honom 
med vandringsstaven flyger han på den med ettrigt ra
:seri, precis så som en hygglig fjällemmel skall göra. 

Den stora människan viker åt sidan och vandrar vida
re. Och där, öppen och ljus, ligger den stora sjön Ovre 

Från Övre Skärvagen 

Skärvagen. Vi tar kurs mot en liten bäck, som rinner 
ned till sjön, och når den just vid inflödet. Här brukar 
en kompis lura till sig en och annan röding. När vi för
siktigt kikade ned i vattnet, stod där alldeles under moss
kanten en kilostor röding och vinkade med stjärten. 

Vi följer nu stranden till sjöns utlopp. Snart brinner 
en liten lägerfyr av torra enebagnar, och kokkärlen 
hänger över den. Middagstiden får inte passera obemärkt. 
När måltiden avslutats och den sista lätta rökslingan 
stigit mot skyn bjuder oss fjället en sällsam och sällsynt 
upplevelse. r kikaren har jag följt ett par renar som för
modligen äro på väg ned till björkskogen för att äta 
svamp, när plötsligt en svärm stora fåglar sveper in i 
synfältet. Jag sitter blickstilla. Fåglarna närmar sig 
snabbt. Det är åtta stycken av dom som här uppe kallas 
för ripdödaren, ungfåglar visserligen, men de skall väl 
bli fullfjädrade jägare i sinom tid. Åtminstone någon av 
dem. En magnifik syn, de åtta duvhökarnas övningsjakt 
över fjällheden. 

Hur kan nu detta förklaras? 
Hemma i Lerbäcks stora skogar kan man gå mil efter 

mil, dag efter dag, utan att se en enda duvhök, och här 
denna väldiga skara. Kanske förklaringen finns i en fullt 
trovärdig uppgift om en originell lantmätare. Den man
nen var en ivrig ripjägare, som med grämelse såg hur 
ripstammen med varje år blev allt svagare. Han ansåg 
inte duvhöken, ripdödaren, som orsak därtill utan sina 
egna kolleger bland ripjägarna, vilka utan hänsyn eller 
eftertanke plockade bort hela ripkullarna. Duvhöken 
nöjde sig med en eller annan ripa. 

Lantmätaren donerade till staten sina marker där uppe 
i fjälltrakterna, under förutsättning att jakt på ripa inom 
området blev förbjuden för all framtid. Donationen mot
togs och jaktförbudet utfärdades. 

Området börjar uppe på Flatruet och sträcker sig ned 
över skogslandet, är omtränt fyra mil brett och tolv mil 
långt. När nu ingen går där för ripornas skull, har även 
duvhöken fått ett relativt skyddat häckningsområde. Just 
vad den gode lantmätaren hoppades på. Men kommer 
duvhöken utanför området, ja, då blir den härlige jä-

CryggQ er ekonomi GENOM REGELBUNDET SPARANDE I 

SVENSKA HANDELSBANKEN 
Högsta ränta 4 0/ 0 
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garens saga kort, ty skapelsens prydnad, människan, tål 
inga konkurrenter. 

Så bryter vi upp och går med ån utför. Ibland kan 
det bli rätt så besvärligt att ta sig fram, men man får 
gå runtom. Vad tyst och stilla! Endast ån som sorlar, 
men den tonen tillhör naturen, och alla andra ljud skär 
så lätt igenom. Några torra löv som prasslar, en lätt 
björkgren som gungar, en mörk skugga som glider in bak
om en sten. Några steg till ... Stark, frän, sticker lukten 
i näsan. Här låg han, marken är ännu varm och det är 
inte svårt att upptäcka några av de stora spårstämplarna. 
Helt oförmodat gick vi på rendödarens dagslega. Jag har 
sett järv förut men aldrig känt den obehagliga lukten 
förrän nu. 

Så äro vi nere på ängarna kring Dalsvallen. Slinker in 
i den enda kvarvarande stugan och kokar kaffe. Sitter 
på trappan och njuter. Solen är skön och kaffet gott. 
Senast jag satt här var det juli, då voro björkarna gröna 
och ängarna fulla av orkideer. Och nu ... 

Tänk om björkarna alltid skulle lysa i guld och orange, 
och markens alla örter i septemberfärgerna, då skulle åt
minstone jag tröttna fortare än kvickt. För några veckor 
går det väl an, men för månader, aldrig. Tack och lov, 
att det finns klorofyll. 

Vi vadar över Ojönån intill Nylandsvallen, där det nu 
är tYSt och stilla. Efter ett par frostnätter i veckan med 
snölukt i luften vände korna mulen mot vinterhemmet 
och promenerade åstad till Ljungdalen. Husbondfolket 
hade blott att slå följe. Men getterna gå kvar. Jag stöter 
på dem uppe vid Silverfallet, och Hr dem i en lång rad 
efter mig. Då jag inte vill dra med dem den långa vägen 
upp till stugan, finns bara ett val. Vad över ån igen. 
Några hundra meter längre upp gör man om proceduren. 
Getterfri. Solen sjunker sakta ned bakom Grönfjället, 
och himlen mörknar snabbt. Just som bensvängningen 
ökar, för att stugan skall nås före nattens inbrott, ropar 
någon, och i ett nu står en ung man vid min sida. 

- Vet du, om det är långt kvar till Mor Sönnes stuga, 
frågar han. 

Han får reda på, att Mor Sönnes stuga ligger en dryg 
halvmil längre ner i dalen. Han ser bekymrad ut, men 
lyser upp, när jag erbjuder honom att övernatta på- när
mare håll. Vi skynda oss hem, och när lampan tänts kan 
jag se min gäst. Det är en kraftig yngling på så där 
18-19 år, ångermanlänning, på snabbvisit i september
fjällen. 

Sedan en massa mat skyfflats in i gapet, kunde vi be
hagligt mätta och trötta sträcka ut oss i slafarna och 
berätta historier för varandra. Här är en. Något av
parfymerad. 

Miljö: En by, några gårdar, av vilka en ligger högt 
uppe på en kulle med utfarten i en brant och lång backe 
ned till stora landsvägen. Bonden gammal, knarrig och 
ilsken. Gårdens två pigor, fagra under ögonen och åtråd
da av byns alla manliga ungdomar. Men försök inte där, 
gossar. Gubben bevakar dem noga. Så fort han hör det 
minsta lilla fotskrap på förstubron, kommer han rusande, 
om det så är mitt i natten. Grabbarna i byn våndas, 
kanske flickorna också. 

Strax vid jul det här året gör litet mildväder vägarna 

Stugan i ödemarken 

glashala, men snövallarna är fortfarande parmeterhöga. 
vid vägkanterna, när kylan kommer åter. 

En lördagskväll är det dans i byn. Trots 25 graders 
kyla, trots gubben, får våra flickor "släng" med ett par 
pojkar. Medan de fyra slinter, halar och "hånglar" si~ 
uppför den besvärliga backen till gården, födes en ide hos 
grabbarna. Uppkomna till stugan parkerar de flickorna 
vid den knut, som är längst bort från gubbens sovrum,. 
och så smyger de fram till trappan. Inte alla trappor i 
byn äro förankrade till stugan, utan stå på egen grund. 
Tursamt, trappan var lös. 

Pojkarna försvinner till vagnslidret och hämtar en 
kälke. Lyfter bort trappan, öser snö i hålet och trampar 
till. Ställer så kälken tätt intill och mitt för dörren. 

Har du somnat? 
- Nääj, fo rtsätt du! 
- Ja, grabbarna hämtade fram flickorna, och så satte 

de igång med litet oljud. De hörde gubben slänga av sej 
fårskinnsfällen, hörde bara fötter snabbt tassa över gol
vet i kammaren, farten ökades över farstugolvet och så. 
flög ytterdörren upp, och med ett rytande hoppade gub
ben ut på . .. ajajaj du ... Kälken fick den knuff den 
behövde, och med rumpan i vädret och nattskjortan 
fladdrande som vita vingar i skyn for gubben utför 
backen. Grabbarna ställde tillbaka trappan, och så var 
det inte lång bit upp till jungfrukammaren. 

- Du. 
-Ja. 

Skulle du ha låst ytterdörren? 
Nää. 
Dä skulle ja ha gjort. Hur gick det se'n då? 
Efter en dryg halvtimme hörde de gubben komma. 

tillbaka. Han gick in i köket och fick något varmt, innan 
han kröp ner bland fårskinnsfällarna igen. Men vägen till 
hans pigor var öppnad för alltid. 

- Du. Om du kommer hem till mej i Nordingrå nå'n 
gång, så kan jag visa dej var stugan står. 

Jaså, du kände igen historien. Ar den sann? 
- Absolut. 
Så blev lampan släckt. En sista pipa rök, och medan 

septembernatten stod frostigt kall över fjällen sussade 
två trötta kamrater i ödemarksstugans värme. 

$äIfa ;nköp~källa för Specerier Konserver Delikatesser Frukter Kaffe m. m. 

är alltjämt 
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HISTORIEN OM EN SILVERSKED 
Ett »romantiskt» Hardemominn0 

Av TAGE TAPPER 

D etta kunde lika gärna kallas Berättelsen om en 
<lma törforskares vedermödor eller En ställföreträdande 
donation . Samtliga titlar täcker lika bra eller lika dåligt 
det innehåll som följer. 

Först något om vedermödornas ursprung. 
J\,lan säger att tillfället gör t juven. Man kan också 

säga att tillfälligheten gör amatörforskaren . Det är ofta 
en tillfällighet som gör att man forskar, och en tillfäll ig
bet avgör nästan alltid vad man försöker utforska. 

Den 16 oktOber 1953 stod en liten notis i Nerikes 
Allehanda. Den blev upphovet till att jag började forska 
1 detta ämne. Där stod att det utdelats en silversked till 
en brud som gifte sig på Hedvigdagen den 15 oktober. 
Skeden bekostades aven donation från år 1827 aven 
bäradshövding C. G. Wahlström och bruden skulle vara 
.antingen från örebro eller från Hardemo församling. 
På skeden skulle graveras: "Minne af Qvinnlighet och 
Godhet åt Bruden (namnet) på Hedvigs dagen den 15 
-oktOber (årtal)". 

Det där lät intressant. Där fanns en donation som be
rörde Hardemo som jag aldrig hört talas om. Tänk om 
jag skulle skriva en liten uppsats till Kumla Julblad 
-om den. 

Sagt och gjOrt. J ag ringde till min vän Erik Vallbro 
på fattigvården i örebro. Kunde jag få en avskrift av 
donationsurkunden? Jo, det skulle gå bra. 

Några dar senare kom Vallbros brev. Med ett bekla
gande att donator lånat tillbaka donationsbrevet för cirka 
100 år sedan och att det ej återkommit. Men ordalydelsen 
till dispositionen fanns i en tryckt bok, och den fick 
jag avskrift av. Och av den framgick inte stort mer än av 
tidningsnotisen. 

Nåja, jag fick väl ta reda på vem denne Wahlström 
var. Alltid blev det väl någon råd. örebro välförsedda 
stadsbibliotek skulle säkert kunna hjälpa mig. Men det 
kunde dom inte! Själv gick jag igenom dc vanliga bio
grafiska uppslagsböckerna, matriklar över jurister och 
sedan nation matriklar. Ingenstans fanns häradshövding 
C. G. \X1ahlström. En av de alltid vänliga och tjänstvilli
ga bibliotekarierna hjälpte mig och i bokmagasinet plöjde 
vi igenom några tiotal statskalendrar och andra verk 
från 1800-talet, men med samma klena resultat. Härads
hövding C. G. Wahlström hade tydligen lyckats leva 
ett liv i tysthet. Jag fick ge upp. 

Liksom Karlfeldt har sina Fem Farliga F har amatör
forskaren sina Tre Trogna T, nämligen Tur, Tålamod 
-och Tvivel. Mitt tålamod var slut för längesedan, när jag 
nån gång under 1954 besökte Julbladets utgivare, bok
tryckare Nils Helander. Då han frågade vad jag tänkte 
skriva om härnäst, berättade jag om mina misslyckanden 
att finna något om C. G. Wahlström. Och nu var T uren 
framme. Helander hörde fel och trodde jag sade Wad
ström, varför han utropade: "Ja, men honom har ju 

tJulklapp TILL HELA FAMILJEN! 

Vi sälja marknadens förnämsta RADIO och 

BANDSPELARE 

Carl Gllstaf \Vadström 

Julin skrivit om i Julbladet för några år sedan". Och så 
bläddrade han fram årgång 1950 och visade mig en ar
tikelom Carl Gustaf Wadström. Jag påpekade hans 
hörfel, men ögnade i alla fall igenom artikeln, och upp
täckte att Helanders hörfel lett mig på rätt spår. Det 
stod helt enkelt feltryck i boken om örebros donationer 
och i tidningsnotisen. Det skulle vara Wadström. 

Nu var donatorn inte svår att finna i biografiska verk. 
r dessa - liksom i Henning Julins artikel kunde in
hämtas följande: 

Carl Gustaf Wadström föddes i orrköping 1788, 
studerade juridik i Uppsala, avlade hovrättsexamen 1807, 
och efter smärre förordnanden - bl. a. som kanslist 
vid den riksdag i örebro då marskalken Bernadotte val
des till svensk tronföljare - blev han kämnärspreses i 
örebro, en syssla om betalades med 50 riksdaler per år. 
Efter att nästan oavbrutet ha verkat i örebro under 
tjugo år, blev han 1827 kämnärspreses i Uppsala där 
han dog den 11 april 1841. Wadström hade litterära 
ambitioner. Mycket ung började han skriva dikter 
- mest tillfällighetsvers, som dock ofta publ icerades i 
tidningar och tidskrifter - men verkade även som över
sättare, bl. a. av Molieres Misantropen. Han utgav år 
1833 en diktsamling, Några stunder vid lyran, Skalde
försök av Carl Gustaf \Vadström . 

Aha! Där har vi lösningen tänkte jag. I den diktsam
lingen finns naturligtvis någon dikt till någon som heter 
Hedv ig, och så har vi gåtans lösning. (Jag hade redan 
konstaterat att vare sig hans hustru eller mor hette Hed-
vig. ågra systrar eller döttrar hade han ej. ) 

Återigen fick örebro stadsbibliotek besök. I den stora 
kortkatalogen saknades dock denna diktsamling. Men 
jag skulle endast några dagar senare besöka Stockholm, 
och då fanns ju alltid Kungliga biblioteket att t illgå. 

r Stockholm besökte jag efter vanligheten några an
tikvariat, och i Björk & Börjessons frågade jag efter dikt
samlingen. Jodå. Ett väl bevarat, bundet exemplar fann 
och kostade endast tre (3) kronor. Undrar någon om 
det bytte ägare? 

'J<umla ~adiO 
KUNGSVf\GEN H 
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Det lilla häftet var snart genomg~nget. Där fanns 
massor av dikter till kvinnor men ingen till n~gon Hed
vig. Nu började Tvivlet komma. Att n~gonsin kunna 
komma till klarhet med denna sak. 
V~ren 1955 kom jag vid Sällskapet Bokvännernas ~rs

möte att sitta bredvid den blide och kunnige stadsbiblio
tekarien Henning Wieslander. Med förlov sagt skröt han 
rätt oförblommerat över sitt bokbest~nd, och jag kunde 
inte l~ta bli att pika honom för att han änd~ saknade 
Wadströms diktsamling. "Nej, inte alls" svarade han, 
"den finns fastän i Saxons Närkesarkiv. Den skalden 
har jag förresten skrivit om för n~gra ~r sedan. Det skall 
jag skicka dig ett särtryck av." 

Nu log T uren emot mig. Särtrycket - ur Samfundet 
Orebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner Meddelande 

T:o XX - kom p~ posten . Och nu hittade jag en H ed
v ig. Wieslander hade i en handskriven diktsamling av 
Wadströms hand, funnit en dikt: "Vid Fru Hedvig 
Carolina Torins, född von Aken, graf den 30 Maij 
1822." Denna mamsell Hedvig von Aken hade tagit hand 
om tre systerbarn, som blivit föräldralösa 1808. Dessa 
små brukade Wadström hjälpa dikta julklappsvers. Fanns 
där månne inte ett romantiskt svärmeri bakom. Men 
T v iv let fanns där. Hedvig von Aken gifte sig 1821 med 
de tre syskonbarnens informator, Carl Magnus Torin och 
hon dog redan ~ret därp~, endast trettionio ~r gammal. 
Letandet i allehanda uppslagsverk kunde inte ge n~gon 
rimlig anledning till att knyta samman vare sig Hedvig 
von Aken eller Wadström med Hardemo socken. 

Bland Tre Trogna T finns ju även Tålamodet. Hade 
jag kommit s~ här l~ngt skulle jag väl inte ge mig. En 
semesterdag uppsökte jag fattigv~rdsbyr~n i Orebro och 
bad att f~ se p~ deras gamla protokoll. Bokförare Eriks
son hjälpte mig tillrätta p~ allt sätt. Och s~ började jag 
vid 1822, d~ Hedvig Torin dog. M~nne han gjorde do
nationen d~? T y att det inte var 1827, det visste jag 
förut genom donationsförteckningen, där denna donation 
dock var odaterad. 

J ag kom dock ända till 1827 innan det 
"nappade". Vid sammanträdet den 14 juli 
stod följande: "Ordföranden inlemnade ett 
till honom öfversändt förseglat Document, 
med föl jande p~skrift: Till Fattigvården i 
Örebro att fön/ara och öppna efter min 
död. Carl Gust. Wadström, Innefattar min 
y ttersta v ilja; hvilket af Secreteraren emot
togs att enligt föreskrift, bland fattigv~ r
dens handlingar förvaras. " 

Aha! tänkte jag igen. I bouppteckningen 
bör hela testamentet vara intaget. D~ kan 
jag ~tminstone ge Orebro stads fattigv~rds
styrelse en avskrift av donationsurkunden , 
eftersom de saknar den. 

Sagt och gjort. Eftersom Wadström dog 
i Uppsala och för över etthundra ~r sedan 
bör bouppteckningen finnas i Uppsala 
landsarkiv. Jag stegade upp p~ Slottet vid 
mitt nästa Uppsalabesök och började leta. 
Snart nog hade jag dokumentet framför 
mig. Av bouppteckningen framgick att 

Wadmöm icke ägde n~gon fast egendom vid sin död. 
Han hade böcker enligt särskild förteckning till ett värde 
av 25 Riksdaler Banco. Hans tillg~ngar uppgick till 47S 
Riksdaler och hans skulder till 1.887 Riksdaler. Alltså 
ett präktigt underskott. Och om n~got testamente eller 
donation stod inte ett ord. Och s~ stod jag där med min 
tvä ttade hals. 

Men hur hängde detta ihop. Bevisligen fanns ju en 
donation hos fattigv~rden i Orebro stad. Nu m~ste ~ter
igen protokollet genomg~s. Fr~n 1827 och fram~t . Där 
m~ste väl änd~ lösningen finnas . 

Vid ett förnyat besök hos .bokförare Eriksson fick 
T ålamodet sin belöning. Vid fattigv~rdsdirektionens sam
manträde den 4 maj 1830 förel~g en skrivelse fr~n Wad
ström vari han med anledning av "En nyligen timad sorg
lig och oförmodad händelse" översänder 120 Riksdaler 
Banco med de föreskrifter som ovan nämnts, dvs. till 
en silversked ~t en brud som vigs den 15 oktober på 
Hedvig-dagen och är fr~n Orebro eller Hardemo. I sin 
skrivelse begär han att " Gifvarens namn i möjligast!? 
måtte förtegadt ." 

Men hur gick det då med det förseglade testamentet 
fr ån 1827. Jo , den 14 juli 1832 har Wadström enligt 
kvitto återtagit testamentet "i ändam~l för ändring" , som 
det kallades. Han återsände det sedan· aldrig. Orsaken 
därtill vet vi inte, men att han mot slutet av sin levnad 
inte kunde ge några ytterligare gåvor, det talar alla de 
skuldsedlar till Uppsalas borgare om, som finnes upp
räknade i bouppteckningen. 

Då ~terstod i alla fall frågan om vem Hedvig var, och 
vad hon hade med Hardemo att göra. Hedvig Torin 
- som dog 1822 - kunde nu definitivt avskrivas, då 
det ~r 1830 gällde en "nyligen timad händelse". 

Nu m~ste Turen till igen. Fr~n fattigv~rdsexpeditio
nen gick jag en trappa upp till stadsbiblioteket, gick di
rekt p~ Hagströms bastanta verk Strängnäs stifts herda
minne och slog upp Hardemo församling. Hade jag tur, 
skulle Hedvig finnas i Hardemo prästg~rd. Och jag hade 

tur. P~ sid. 376 läste jag, att Hedvig Ka
rolina Kihlstedt, född den 28 september 
1803 och dotter till rådman P. Kihlstedt 
i Nora år 1827 gifte sig med kyrkoherde 
David Gotthard Blomberg i Hardemo. De 
hade två barn Hedvig Charlotta född 1828 
och Erik Gustaf född den 7 april 1830. 
Endast tio dagar efter sonens födelse , allt
så den 17 april 1830 avled modern, fru 
Hedvig Blomberg. 

Ja, det måste vara förklaringen till att 
W adström den 25 april överlämnat de 
120 riksdalerna till att hugfästa minnet av 
Hedvig och att även brudar från Hardemo 
skulle kunna ifr~gakomma. M~nne de 
båda händelserna kan ha något samband 
- Wadströms flyttning till Uppsala efter 
tjugo ~r i Orebro ~r 1827 och Hedvig 
Kihlsted ts giftermål samma år? Wadströms 
önskan att givarens namn skulle förtigas 
hade kanske sin förklaring däri? Hans 
återkallande av det ursprungliga testamen-

Forts. !l. sid. 43. 
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FINNA-KALLAN 
en fridlyst idyll med gammal historia 

Av Olof Johansson, Aspsätter, Hardemo 

Omkring 1 km söder om vägskälet vid Tälle, efter 
.den väg, som leder mot Motorp och Tripphultsjön finnes 
i en sänka i marken några källor, som går under namnet 
"Finna-källan. Av namnet kan man tro, att det endast 
:är en källa. I verkligheten är det tre olika källor med 
:skilda namn. Ursprungligen har det funnits fyra, men en 
.är numera uttorkad . 

Namnet Finna-källan gör det antagligt, att invandrade 
:finnar brutit mark i närheten och även utnyttjat källor
:na. Om den uttorkade källan säges det, att en man från 
Tälle vid namn Per hade osnyggat i den med påföljd 
.att den torkat ut. Denna källa fanns under en jättegrans 
rot, och på stammen några meter över marken kunde 
:ännu så sent som år 1895 läsas följande på en uppsatt 
trätavla : "Per i Tälle sket i källan 1877". Det var en 
:skogvaktare Mård, som själv gjorde såväl tavlan som 
inskriptionen, för att besökarna skulle få vetskap om 
varför källan sinat. 

Några få meter från den uttorkade källan porlar un
,der en annan jättegrans rötter en källa, som går under 
namnet Drickski:illan . Vattnet i denna är kristallklart och 
synnerligen välsmakande. Ur denna källa skulle alla be
:sökande släcka sin törst. De jättegranar, under vars röt
"ter källorna tidigare porlade fram, ha n u tyvärr skattat 
:å t förgängelsen . En gång stämplades de för avverkning, 
men fick stå kvar. Möjligt är, att de voro angripna av 
,öta och för den skull icke så värdefulla, men jag vill 
tro, att de traditionsrika källorna icke a v någon ville 
'berövas sina anrika vårdträd. Ålder och ogunstlig väder
lek bröt dock till slut ned dessa jättar. En snörik vinter, 
1916 eller 1917, tyngdes de nämligen ned av snömassorna. 

Båda de nämnda källorna äro belägna i Hardemo 
,socken. Nästa källa, man kommer till, är OgonkälIan . 
Vattnet i den ansågs vara välgörande för synen, och 
därför skulle alla besökare tvätta sina ögon i källan. 
Därefter skulle man offra åt den. Offret bestod av 
Koppar- och silverslantar, ja även nålar av mässing kun
.de ses på källans botten. På en granstam invid ä r en 
"tavla uppsatt med följande vers : 

" Den som klena ögon har 
tväna dem i källan klar, 
och bed Gud om hjälp och nåd 
så fås läkedom och råd." 

Ogonkällan liksom nästa källa, Hälsokällan, ligger i 
Viby. Hälsokällan, med sitt läge omkring 100 m väster 
om de övriga källorna; är nog mindre känd av allmän
heten. Vattnet, som aven gasmästare \'V'iden, f. i Sållare
torp, Viby, blivit analyserat, visade sig vara likvärdigt 
med vattnet i Medevi hälsobrunn. På en alstam invid 
'källan är uppsatt en tavla med följande inskription: 

Hälsokällan 

"K;·dlan flöt ur jordens barm . 
log mot solens öga yarm. 
Finne denna bila fann , 
drack ur den och hälsa yann." 

Hälsokällan har varit och är ännu mycket uppskattad. 
Förr fanns det ortsbor, som ogärna drack annat vatten. 
Ett flertal småstigar leda från skilda håll till källan, vil
ket tyder på, att besök ofta gjordes vid Hälsokällan. 
En strut av näver fanns alltid till hands för den törstige. 
På senare tid har struten ersatts av ett vanligt dricksglas. 

Trots meningslös förstörelselusta, som bl. a. tagit sig 
uttryck i rasering av tavlorna, har nya sådana uppsatts 
och traditionen bevarats. Den, som senast ombesörjde 
restaureringen av tavlorna, var fabrikör Per Duberg, 
Orebro, som tacksamt bör ihågkommas inte minst av 
traktens befolkning. 

Vid Finna-källan samlades förr ortsborna på midsom
maraftonen t ill lek och dans. Jag minns själv från min 
tidigaste barndom, hur ungdomen klädde och pyntade 
vid källorna. Leken och dansen försiggick på den öppna 
planen ovanför det fridlysta området. Bland lekarna 
minns jag framförallt "Sista paret ut". Den tillgick så att 
alla, som ville vara med, ställde upp par om par i en 
lång rad. Framför raden stod en ensam pojke eller flicka, 
som ropade : "Sista paret ut!" Då skulle sista paret i 
raden springa en på var sida och söka att mötas, utan 
att den som ropat Jyckats få tag i någon av dem. Det 
blev ofta en vild jakt runt buskar och snår. Var det så, 
at t de som sprang hade sällskap och tyckte om varandra, 
ja, då gjorde de allt vad de förmåd de, för att icke bli 
tagna av "roparen". Om de klarade sig, fick de åter 
ställa in sig, nu som första par i raden. 

Nu är sådana nöjen inte populära. Nöjena har numera 
tyvärr blivit affärsbetonade och Finna-källan själv får 
färre och färre besök. Endast en och annan av de äldre 
å rgångarna söker sig dit, tvättar ögonen i Ogonkällan 
och dricker ett glas av dess hälsobringande vatten. Stan
nar en stund och mediterar och drömmer sig tillbaka till 
tider, som varit. Vattn et från källorna porlar så mun-

ön$kar en fö rstklassig, modern kartong. ett yälgjort arbete snabb lcycranstid. lågt prIS 

yänd Eder all tid ti ll 

AB. KUMLA KARTONGINDUSTRI 
V. Drottninggatan 33. KUML TeL Växel 702 85, n8 62 

41 



PER LARSSON 
Kårstahults 

Gården Kårstahult var troligen mera känd av halls
bergsborna än dess siste ägare, Per Larsson. Innan går
den 1908 kom med i Hallsbergs köping tillhörde den 
sydvästra delen Kumla socken . Den vackra skooen var 
ett hallsbergsbornas utflyktsmål långt innan Folkparken 
anlagts . 

Huvudbyggnaden i Kårstahult ansågs vara uppförd i 
slutet på 1700-talet. Första våningen bestod av ett större 
rum och kök med bakugn . Andra våningen utgjordes av 
ett enda rum och kallades för sommarrummet. Intill 
bostadsrummet fanns en matbod, "boa" kallad, som 1936 
skänktes till Kumla-Hallsbergs hembyodsföreninos mu-

oS hd . ~ o o seum pa anna e . Memngen var, att även boninoshuset 
skulle flyttas till Sannahed, men en eldsvåda o~intet
gjorde beräkningarna. 

Nedanför de nämnda husen låg en stor laduoård med 
loge. I ladugården fanns det i regel ett par ox;r, 6 kor, 
en häst, får och höns. Till gården hörde ytterligare ett 
par byggnader, en äldre ladugård och en mindre för
fallen stuga, förmodligen förr använd som bostad för 
ägaren. Den låg i den s. k. körsbärsskogen, som omslöt 
det större bostadshuset. Sydväst om detta låo den eoent
liga öppna åkermarken. En avsevärd del ~v den

o 
vid 

östra infartsvägen belägna vackra tallskooen såldes 1914 
till staten. På det stora området anlades °ranoerbanoård 
~pannmålsmagasin och fryshus, vilket revs fö~ ett 20-tal 
ar sedan . 

Det var i Kårstahult, den nära 200-årioa släktoården o o , 
som Per Larsson först såg dagens ljus. Agare till gården 
blev han 1881 och innehade den till sin död 1934. Innan 
gården decim~rades, hade han en drängpojke anställd, 
men sedan nÖjde han sig med" Anders vid orinna" som 
gjorde dagsverken. Anders bodde tillsamm~ns med sin 
blinde broder Janne vid järnvägsövergången vid västra 
skolan. Denna övergång är för länge sedan slopad. Nå
gOt av den nya tidens jäkt märktes aldrio på Kårstahult. 
Per Larsson själv tog allting lugnt. M~d undantao av 
en slåttermaskin, nöjde han sig med de åldriga jordb;uks
redskapen. 

tert över bäckens stenar, och vinden susar så stilla i trä
den, att man känner sig tillfreds och omedvetet kommer 
i tankarna sista raden av versen vid Hälsokällan: "drack 
ur den och hälsa vann". 

Denna erinran om det ifrågavarande vackra natur
skyddsområdet kommer måhända att locka månoa hem
b{;'gdsvänner inom Kumla Julblads spridningsom~åde att 
pa ort och ställe lära känna Finna-källan, till vars ome
delbara närhet det går lätt att färdas med bil. 

. 
szste agare 

Per Larsson p/t 80-/t rsdagen 

Per Larsson förblev ungkarl under hela sitt långa liv .. 
I hushållet hade han hjälp av Ida, som troget tjänade 
honom i 40 år. 

Är 1901 fick jag och min familj hyra den gamla "stu
gan i körsbärsskogen". En annan stuga hyrdes av O. 
Jakobsson, Hallsbergs missionsförsamlings pastor. I båda 
fallen gällde upplåtelsen endast under sommaren. I ett 
av rummen installerade Jakobsson en liten tryckpress,. 
på vilken han utförde en del accidenstryck. 

Per-dagen firades traditionellt på Kårstahult. Då var 
det vanligt, att grannar och andra vänner till Per Lars
son, utan tillsägelse, samlades till kaffe i hans hem. Till 
P~r-~agen hade vi en natt rest en flaggstång, på vilken 
VI hlSSade en flagga, vilken vi som gåva överlämnade till 
namnsdagsbarnet. På hans 80-årsdag hade tidigt på mor
gonen Frälsningsarmens hornmusikkår från Hallsbero
infunnit sig för att hylla sin frikostige donator. Utanfö~ 
Per Larssons kammare tonade det ena musikstycket efter 
det andra, men av födelsedagsbarnet syntes inte en skymt .. 
Till sist kom Ida ut på trappan och underrättade om,. 
att "Per Lars höll till i lagårn och skötte djuren". Han 
blev under dagen även hyllad av missionsförsamlingen, 
sc:m han tillhörde och bistått med bl. a. medel till pre-o 
dlkantbostad och missionshus i Tomta. 

Per Larsson arbetade träget på sin gård till 1933. När 
han inbärgat det årets skörd, var det hans avsikt att: 
lämna gården i andra händer. På morgonen den 3 mars,. 
då h~n utfodrade sina djur, drabbades han av hjärtför
lamn1I1g med döden som följd. En snörik marsdag fördes: 
hans stoft till griftero på Kumla kyrkogård, i närheten 
av prästgravarna. 

Nu är allt som påminner om den gamla Kårstahults-' 
g~rd~n helt och . hållet omdanat. Hela gården inköptes. 
namllgen av köp1I1gen och styckades till byoonadstomter. 
Utom två pensionärshem och tre större b;s~adshus har 
på området uppförts ett hundratal egnahemsvillor. Aldrio
hade väl Per Larsson eller hans orannar kunnat drömm~ 
om, att den sekelgamla gården slulle bli Hallsberos kö
pings inte endast modernaste bostadsområde utan

O 

även. 
det största. Per Lars-gatan skall dock alltjämt minna om 
tider som var en gång. . . Aran T örnqvist 

Vår Herrekiperingsavdelning erbjuder Eder det största urval av trevliga 

praktiska, alltid välkomna JULKLAPPAR 

~engt$on$ HERRKONFEKTION KUMLA 
Telefon 70182 
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skor 

I(VH~ I.. "O'" 
Uvt ....... :ba 

BYGGMÄSTARE 

~vert tJD"an~~Dn 
KUMLA Tel. 70231 

NYBYGGNADER 

OMBYGGNADER 

REPARATIO T ER 

o 

KUMLA ELEKTRI SKA BYRA 
Telefon 70202, 79855 

Utför alla slags Elektr. Kraft- och Belysningsanläggningar, Svagströmsanlägg

ningar, Neonbelysningar, Reparationer av motorer och alla slags el. apparater 

STOR SORTERING AV MODERN BELYSNINGSARMATUR 

De stilfullast0 

nyheterna i 
TYGER, GARDINER, BLUSAR 

UNDERKLADER och STRUMPOR 

Mejeriprodukter 

Tel. 70446, 71447 

GÖR EDRA JULINKÖP HOS 

q Ö.f t a ~ I, x t J SI)ecel'i. & ~"at"aI'uanär 
Norra Kungsvägen 18 

Tel. 706 1~ 

av högsta kvalite försäljas i egna butiker och hos återförsäljare 

KUMLAORTENS MEJERIFÖRENING 
MEJERI: Telefon 70033, 8-12 fm., 5-6 em. 

~emgårdenJ KONDITORI 
Innehavare Ivar Abrahamsson Tel. 70496, Bost. 71205 

Första klass tillverkning av Kaffebröd 
Tårtor, Bakelser, Småbröd, Efterrätter 
Margareta-, Spencer-, San Rival- och 
Moccatårror rekommenderas 

Skolvägen 18 Specialite : Casablanca-tårtor 

För JULBORDET 
Prima Kött- och Charkuterivaror, Ost, Smör, Konserver 
Prima Julskinkor 

CrlC.fonJ LivsDledelsaUäI'ers Eitl'. 
Inneh. : T. Andersson och B. Ericson 
Tel. 70072 och 70445 

NY TELEFONKATALOG FÖR KUMLA UTKOMMER I BÖRJAN AV 1956 
Annonsera i katalogen! Annonser mottagas av Elis Levin. E\". ändringar kan göras i Dohlwitz Bokhandel. 

LäDlpliga JULKLAPP AR 
till billiga priser finner Ni genom besök i 

Telefon 705 22 

;:i;;;)amkonfekttonen 
MARTA WIGERELL 

~enaJte ny"efe r I RADIO 
TRÄD- och BANDSPELARE - RADIOGRAMMOFONER 

Julens BLOJJHIOR 

HYACINTER, TULPANER, BEGONIER, CYCLAMEN ffi. m. 

"J<..afrlnelundJ H.<\.~DELSTR_iDGÅRD 
S O R B Y, K U M L A Telefon 703 99 

KUMLA Tel. 70644, Bost. 70052 



- två t.~ivsalDlDa n~-beter 

2812 
Lätt och smI
dig vår- och 
sommarsko 
italiensk mo
dell. 
6,5 mm enkel lädersula. 
Färger 42 c-:h 9::l. 

Beställ från 

i bög'aktuell 

forlD;;-ivning 

2807 
Resårpumps av lama
skinn. Enkel botten. 
Färg Eh 2. 

, 
AB LASSE BUREN 

KUMLA 

T elefon örebro växel 709 50 

AuktOriserad försäl jare av 

':ord 
A UTOMOBILER och TRAK TORER 

A RIEL MO TORCYKLAR 

Fullständig Bilverkstad 

F örsäljer : 
Reservdelar - Tillbehör - Batterier - Klädselöverdrag 

~r:.~E~'~~2!ILFIRMA 

';}..nyenäI ELEKTRISKA 

INSTALLA TIONSBYRÅ 
Hagendalsvägen 20, K u m l a 

Tel. 70375 

ALLA SLAGS INSTALLATIONER UTFöRAS 

RITNINGAR, KOSTNADSFöRSLAG UPPRJi.TT AS 

MOTORER, OLIKA STORLEKAR 

ELSPISAR. KOKHJi.LLAR. L YSJi.MNESARMA TUR 

Låt o~~ g'öI'a den rätta förpack
ningen till Er , 'ara! 

Kontakta oss när Ni skall ha nya för
packningar till Edra varor. Vår specia
lite är kartongförpackningar med fler-
fä rgs offsettryck. Vi Mller marknadens 
lägsta priser. 

~inaldo & TJoljannon A!!3 
FöRPACKNI GSINDUSTRI 

KUMLA - Tel. örebro växel 709 70 



KUMLAIDROTTEN 1955 
Kumla Julblads hederspris till Leon Danielsson.., 

Av AL GOT DOHLWITZ 

I en inte alltför hård konkurrens har Leon Danielsson 
utsetts till årets pristagare. Det fanns visserligen andra 
starka namn, som t. ex. Finn Haglund i simning och 
\1ats Thrygg i brottning, men dessa faller dock bort 
då de tävla för andra föreningar. 

Danielsson är dock en värdig vinnare, gammal fot
bollsspelare, skidåkare och numera skytt. Han har ej 
heller varit främmande för allmän idrott och boxning. 

Att en fotbollsspelare ägnar sig åt skytte på "~amla 
Dar" borde inte vara så underligt. Tyvärr, är det fa som 
kopplar av på detta sätt. Danielsson började med skytte 
1940, då han slutade som aktiv fotbollsspelare . Han an
ser, att de egenskaper som fordras för fotboll lika mycket 
behövs inom skyttet: kondition, rutin och nerver. Hans 
bästa tävling var VM 1947 i Stockholm, då han blev 
10:e man i amerikanska matchen. Roligaste tävlingarna 
tycker han var i Orebro åren 1945-48, när han "tam
pades" med världsmästarna Erben och Olle Eriksson. 

I Danielssons välordnade tidningsklipp finner man 
hela Kumla skyttehistoria. 1943 heter det: "Nytt fynd 
i Kumlaskyttet, Leon Danielsson". Så följer en hel rad 
tävlingar av olika slag och kulminerar i år, då D. blev 
mästerskytt med 187 poäng, segrade i Hallsbergskretsen 
med 188 p., i korpen med 291 och fyra i DM spOrt
skytte med 492 p . 

I fotboll anser han att matcherna mot Brage, Gävle 
,och OSK varit mest spännande. Med märkbart intresse 
.och med en glimt i ögat er inrar han sig hemmamatchen 
mot Brage 1934. Vi tänker nog lite var på den matchen 
,och är överens om, att den ännu är oöverträffad bland 
alla matcher, som spelats i Kumla idrottspark. Kumla 
låg i toppen på division II. En vinst över Brage då, hade 
nästan betytt div . I. Kumla började så fint och nästan 
utspelade Brage, trots reserver för ett par av de bästa 
·spelarna. Dessas frånvaro blev emellertid alltmer märk
bar, allteftersom spelet fortgick. Nervositeten i kumla
laget var stor. Som exempel kan erinras, att en 
'spelare ensam med målvakten sköt över från 2 meters 

Forts. fr . sid. 40, 

tet av år 1827 gjordes 1832, då han väl förberedde sin 
.diktsamling, i vilken någon Hedvig ej finnes med. Wad
·ström var då redan gift och hade en son. 

En amatörforskare bör ju få göra sina gissningar. Men 
nog måste det väl ligga romantik bakom denna gåva. 

Ja så bör det väl nämnas, att denna originella dona
tionsfond nu uppgår till 1.570 kronor och avkastningen 
vissa år räcker till flera skedar, om så skulle erfordras. 
Och att ett par brudar från Hardemo har få tt en sådan 
sked under senare år. 

Har vi något annat synligt minne kvar av huvud
personerna i denna berättelse? Eftersom David Blomberg 
var kyrkoherde i Hardemo 1826-1855 borde hans 

Hörnet Drottninggatan- Mossbanegatan 

Telefon 70476 

Reparationer utföras omsorgsfullt 

håll . . Inte mindre än 
4.026 personer åsåg 
matchen, ett rekord, 
som kommer att stå sig 
länge än . - Danielsson 
tycker, att Kumla-fot
bollen nu är dålig. Ing
en fantasi över spelet, 
inga crossbollar. 

Danielsson, som är 
född 1909, började 
först i juniorlaget och Leon Danielsson 
kom 1927 med i A-la-
get. Under ett par år . 
fungerade han som ledare för juniorlaget. Nu är han, 
som nämnts, intresserad av skjutning, och det tänker han 
hålla på med. 

Trots allt, behåller fotbollen sin popularitet i Kumla. 
är höstsäsongen började var man inställd på, att Kum

la-Kamraterna skulle placera sig i toppen i serietabellen. 
Flera nyförvärv stod på trappan och tränare stod till 
förfogande. Så det var bara att sätta igång. Men fram
gångarna infann sig ändå inte. Förklaringen till detta får 
tillskrivas oturen att få spelare svårt skadade. Inte mind
re än tre spelare har fått benbrott. Bergvall har visser
ligen gjOrt comeback men är ännu ej helt i form, dock 
har han gjOrt flera goda matcher. N yförvärven har inte 
alltid infriat förväntningarna. Fotbollsspelaren av idag 
tycks vara lika opålitlig som en vårdag i april. l är detta 
skrives ligger dock Kumla på femte plats. 

De övriga grenarna kan redovisas i bokstavsordning. 
Allmän idrott : lovande ungdomar men inga toppar, 
Bandy : svag säsong. Boxning: dåligt. Brottning: ganska 
bra. O rientering : samma goda standard som tidigare. 
Simning: Kumla SS har återuppstått och har redan fram
trätt med några goda ungdomar. Skidor: inget vidare. 
Speedway: 1955 sämre än tidigare. Ten nis: bra. 

hustru vara begravd där resonerade jag. Och så ringde 
jag upp den präktige kyrkovaktmästaren Gustav Petters
son i Hardemo. Fanns det någon sten med namnet Hed
vig Blomberg? Jodå, det finns nog, kom det säkra svaret, 
norr om kyrkan står det allt en gammal en. Och det är 
den som läsaren kan se på bilden. 

Sist vill jag citera ett litet epigram ur \'<1 adströms dikt
samling som det nu, över hundra år efter hans död, näs
tan är kusligt för en närgången amatörforskare att läsa. 

TESTAME. TET 
Om gåtan af mirr lif må man ej gå tor trycka 
blorr ri sta på min en kla häll : 
För litet egoist, att kunna göra lycka, 
för mycket dock alt kunna vara säll. 

genade nytt 
i CYKLAR, MOPEDER och MOTORCYKLAR 

Cykel- och motor delar samt titlbehör alltid på lager 
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Kumla Julblads korsord 1955 

Vågräta ord: 

1. Tynga som bördor. (7) 

5. Ovälkommen gäst i nasus. (5) 

8. Avymingsförfarande. (7) 

9. Ruben, Simeon, Levi. (5) 

10. Bär Gustaf Vasas bild. (3) 

11. Styrelse. (9) 

13. "att medborgarrätt heter ... " 
(6) (v. Heidenstam) 

15. Erbjudande. (6) 

16. Utsatta för faror . (9) 

18. Unga flickor. (3) 

20. Bevis. (5) 

22. Lokal myndighet. (7) 

23. Boskap. (5) 

24. p~ promenadkäpp. (7) 

Lodräta ord: 

1. P~ verktyg och köksger~d. 
(5) 

2. Äkdon i norden. (5) 

3. Rundlätt. (9) 

4. I äldre inskrifter. (5) 

5. Rätt. (3) 

6. Stat under annan. (7) 

7. Julgott fr~n Sydamerika. 
(7) 

12. Ofta till läpparna. (9) 

13. Banbrytare. (7) 

14. Gift. (7) 

17. Ej ovanlig i kyrkor. (5) 
18. Träskartat. (5) 
19. Meddelelsemedel. (5) 
21. Göres till sjöss. (3) 

För den först öppnade rätta lösningen utbetalas, 

likhet med förra julen, ett första pris av 10 kronor. 

Andra priset utgör 5 kronor och det tredje Kumla Jul

blad gratis under tre år. 

Lösningarna, som adresseras "Kumla Julblads kors

ord", fack 95, Kumla, skola vara inkomna senast den 

16 jan. 1956. Pristagarnas namn meddelas genom anslag 

i Dohlwitz bokhandel samt i nästa års Julblad. 

INNEHÄLLSFOR TECKNING: 
Sid. 

"Och ordet vart kött - - -". Av kyrkoadj. P.-O. Persson 1 
Hur Kumla kyrka byggdes. Av byggnadsintendent 

Henning Jlllin, Stockholm ........ . ...... . . . 
Ett splir - - - . Av organist, fru Lydia Lithell . ...... . 
Fr~n forna tiders Kumla. Av J. j. . . ...... . ... ..... . 
Kronobonden Sven Persson byggde Hällabrottsgltrden 

för 180 lir sedan. Av folkhögskollärare Kjell 

2 
4 
5 

N ordqvist, Karlskoga ... . . . .. .. . .. . . ..... . .... 8 
Det gamla stenhuset i Hällabrottet. A v byggnadsinten-

dent Henning Julin, Stockholm ....... . ...... 9 
Kumlinarna och andra musiker frlin Sannahedstiden. 

Av boktryckare Nils Helander. . . . . . . . . . . . . . .. 12 
Som skolflicka i 1880-talets kyrkskola. Av fröken Anna 

Persson , Odensbacken .. . ... . . ..... ..... . ..... 14 
Minnesglimtar fr lin Hörsta frlin förra seklet. Av läro-

verksadjunkt Martin Enemlmd ... . ..... . ... . .. 15 
Frlin gamla albumblad . . .. .. .. . .............. . . ... 17 
Femtihuvud. Av - fil. dr Jonas L:son Samzelius, Uppsala 18 
Andreas Birgeri. Av kyrkoherde M. Collmar, Rönninge 21 
Hallsberg. Av Karl Boström d . ä. .......... .. .... . . . . 23 
Min barndoms gara . Av boktryckare Nils Helander. . . . 24 
Clas Frietzcky. Av överlärare Erik Ekdahl, Arboga . ... 27 
G~rdar och byar i Kumla. Av boktr. Nils Helander 31 
Hardemo BaptistförsamI. 1867-1911. Av past. E. MJrdstam 32 
"Lus-Herman" - tittsklipsgubben. Av Karl Boström d. y. 34 
När kooperationen kom till Kumla. Av förbundsordf. 

O . L. Gillberg, Alvsjö .... . . . ..... . ......... 36 
I Helagsfjällets nejder. Av skofabriksarb. Hugo Ericsson 37 
Histonen om en silversked. Av kamrer Tage Tapper 39 
Finna-Källan. Av radiotelegrafist O. Johansson, Hardemo 4l 
Per Larsson - Klirstahults siste ägare. Av verkmästare 

Aron T örnqvist, Hallsberg ... .. . .... .. .. ...... 42 
Kumlaidrotten 1955 . Av bokhandlare Algot Dohlwitz .. 43 

"\ 
I. 

Kumla Julblads korsord 1955 .... . .......... . ... . . . 44 

~~------------------------) 

Lösning av julbladets korsord 1954 

PRISTAGARE: 
Första pris Hr Torsten Wenneberg, Rala, Hallsberg. 
Andra pris Hr Bengt Karlsson, Sörby, Kumla. 
Tredje pris Folkskollärare John Dahlstein, Kumla. 

A.NLITA. ~eidermanJ 6mni[,UIfrafik 
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Moderna turistbussar med nackstöd, radio och 
guidemikrofon. Begär offert! 
Res med v~r linjetrafik 

Tel. 70365 

Örebro-Kumla- Hallsberg- Vretstorp. Kumla- Hardemo. Kumla- Yxhult- K varntorp. 
Kumla- Yxhult- Bredsätter- Älsta- Hallsbergs kyrka- Hallsberg - Klirstahult. 

F. N. WEIDERMAN 



;?\J iddröffu 

ltJ Å L E R I A F F Ä R 
Innehavare: Göte Andersson 

Stenevägen 32, Kumla Tel. 70665 

UTFöR ALL T INOM BRANSCHEN 

Förstklassigt arbete Moderata priser 

: 'N,är det gäller Klänningstyger, Herr- och Damunderkläder, Sybehör, Strumpor samt Handskar 
I 

I Tel. 707 55 ;l~E; ;~;i~ ~ N S ltlANUFAKTURAFFÄR 
J--------------------------------------

, För Edra transporter anlita /1 
K DUlla- Halls berg'sortens ~ast bilcentI~al 

Telefoner, Kontoret, Sveavägen 11, Kumla 
Föreståndarens bostad .. ... .... . 
Kumla grustag 
Mosås 

707 38, 707 39 
70884 
70503 
75027 

Utför alla slags transporter 

Lastmaskin och trailer för hyrning 

F ö r s ä/j e r: Sand - grus - makadarJlJ 

~
~~S~ E . ~IELINS ~åkanuonJ liONDI'I'ORI ~ ~ ~ ~ 

I~M 1) ombe:!~:, ~ö7 :':l ~O:d!e~'~V~n! '0m R E K O M M E N D E R A S! 

~~~ eldbegängelse. Begravnmgsbll tlllhandahalles Gott kaffe - Gott bröd 
~~~ Telefon 70061 Telefon 701 54 -

HUMLA ÅKERI 
Innehavare: HENRY och HARALD KARLSSON 

REKOMMENDERAS! * UTFÖR ALLA SL A GS KÖRNINGAR 

Telefoner 70658 och 70659 

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

l John Englund & Son K /B ~/eck- &. '1'låf$lager, 
I Tel. : Verkstad 70822, Bostad 70878 Joh. Kyrkogata I Verkmästare Tore Johansson 796 81 

UtfÖI' alla slags plåtslag'eI'iaI'betell 

I 
MODER A T A PRISER 

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

BEGAR OFFER T 

I 
l 

Vid behov av PAPPER och PAPPERSARBETEN 
vänd Eder till AB. EKEN BERG & HlJLDBERG MALltlÖ 

Nederlag i Kumla. Repr.: FOLKE ANDERSSON - Telefon 70698 

Papper - Papp - Bindgarn - Förseglingsremsor - Dekorationspapper - Papeterier - Handdukar - Du kar - Servetter - Väggalmanackor 

Hatt- och Skjortpåsar - Bageripåsar - Kanistrar - Cellophanpåsar - KassaapparatruJlar - Kontrollremsor 

Humla Julblad Av Humla Julblad 
för åren 1937, 1940 och 1943 önskas köpa för åren 1946, 1951, 1952 och 1954 finnes ännu kvar en del ex. 



PRIS KR 1: 75 

c. G. 
•• 

YTONG 
BLIR BOSTÄDER 

P& byggnadsplatserna runt om i landet ser 
i v&r gr&bl& lättbetong och v&ra gula skyltar 

med svart text. 
Ytong är den bärande och värmeisolerande 
stommen i en högst betydande del av v&ra 
dagars nybyggnader : hyreshus, villor, egna
hem, offentliga byggnader och fabriker. 
Ytongs framg&ng beror p& att s& m&nga goda 
egenskaper förenats i ett material: Ytong är 
ett stenmaterial och samtidigt lätt och värme
isolerande. Y tong har stenens beständighet 
men kan bearbetas som trä. Y tOng levereras 
i stora men lätthanterliga block, balkar och 
plattor. Ytong har l&g vattenuppsugning och 
samtidigt god putsvidhäftning. Y tong är 
MUfast, krympfri och brandsäker. Ytong spar 
tid och arbete. - Kort sagt: Ytong ger b&de 
hög kvalitet och god byggekonomi. 

YTON GBOLAGEN 
H1\LLABROTTET Tel. Örebro 72070 

STROMS AB. 
ETABLERAD -1888 K U M L A TEL. V1\XEL 709 20 

TILLVERKAR KVALITETSSKODON 

VARUMARKE 

K U ~~LA TRYCKERI 1955 
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