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BANKJE~ 

V år Dlåltid intaga vi bekvämt och billigt å 

MJÖLK - BAREN 
Köpmangatan, Kumla - Tel. 70286 

Beställningar mottagas 

Kumla Fysikaliska Klinik 

ar genom SIna stora resurser banken 

för alla slags bankaffärer. 

Å sparmedel lå'mnas högsta ränta. 

ERIC ERICSSON 
Stenevägen 43, S P E C E R I E R - D I V E R S E 
KUMLA Telefon 70398 , 70499 

CHARKUTERI 
MJöLK, BRöD 

BENSIN, OLJOR Telefon 70499 

Tider efter beställning 

Telefon 71049 

står till Eder tjänst vid behov av MASSAGE, SJUKGYMNASTIK, VÄRMEBEHANDL., 
KORTVÅGSDIATHERMI, KVARTSLAMPA, FOTVÅRD m. m. 

Kliniken flyttad till Tennisgatan 4 

Gör 

julafiäl'erna i 

Tel. 70196 

S"a· , GARN-&~ 

Elsa och Kåre Söru1'n.J 
Utexam. sjukgymnaster 

Allt i Illodern HARl'_4.RD 
Ansiktsbehandling, Manicure, Brudklädsel 
Krona, Slöjor och Diadem uthyres 

JI.\ G G I E S Damfrisering 
SKOL VÄGEN 4 - Tel. 70632 (Mitt emot Posthuset) 

Önska en god jul 
med 'Vackra blommor! 

Vi ha Azaleor, Begonier, Cyclamen, Julstjärnor, Hyacinter, Tulpaner. 
Konvalj, Snittblommor, Blomsterkorgar, Grupper 

Beställningar mottagas tacksamt 

BRUNOBORGS HANDELSTRÄDGÅRD ÅBYTORP, KUMLA - Tel. 73085 

l ' j rekollllllendera oss vid jul-

iuköpen! Frukt, god sortering, Nötter, Konfektyrer m. m. 
Omtyckta Kaffeblandningar (även i skrin) 
Konserver, lagrad Ost m. m. 

Frans Erikssons 
Tel. 70055 Speceriaffär 

VärDle· och sanitära installationer 

För JULINKÖPEN 

rekommenderas 

ANNA BERGS 
Telefon 70206 TAPISSERI- & KORTVARUAFFÄR 

inom såväl nybyggnader som gamla byggnader, servisledningar, vattenmätareanläggningar samt 
inställning och justering av element och radiatorer för bränsleekonomi. Packning av kranar, 
rensning av avlopp samt alla förekommande reparationer utföres. 

(!/jB. M FcerdeJL, Kontor och lager SVEA VÄGEN 6, KUMLA - Tel. 71180 

Av Kumla stad auktoriserad rörledningsentreprenör 

KUMLA R!ldfr!lga oss innan N i l!lter utföra installationer och reparationer 

N ä r d e t g ä Il e r Klänningstyger, Herr- och Damunderkläder, Sybehör, Strumpor samt Handskar 

vänd Eder med förtroende till 

GARTZVÄGENS MANUFAKTURAFFÄR I 

Tel. 70755 

Kumla 
o a Kumla Tryckeri Julblad ar tryckt 



KUMLA JULBLAD 
27:e årg. Utgivare: Nils Helander 1 956 

Den första julottaru 
Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor Sigvard Johansson 

D et ringde samman i himmelen. Den första julmor
gonen hade kommit; den första julottan firades på mar
kerna utanför Betlehem. En ängel fick order av Honom, 
som sitter på tronen, att fara ned till jorden och för 
första gången förkunna julens evangelium. Mötet hölls 
i det största tempel som existerar - Guds fria natur. 

Några enkla och gudfruktiga herdar, som väntade på 
Israels tröst, hade den stora äran att få vara med om 
tidsåldrarnas allra största och märkligaste julotta. Her
rens härlighet kringstrålade dem, och en ängel från him
melen stod levande ibland dem. Ingen kan undra över 
att de blevo bestörta. En skönare hälsning än den ängeln 
frambar i den stilla natten i Betlehems-nejden har ingen 
människa tidigare lyssnat till. "Se, jag bådar eder en stor 
glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty i dag har en 
Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är 
Messias, Herren." "Åt eder," säger ängeln så personligt 
men tillägger " . .. skall vederfaras allt folket." I lekam
lig måtto kom Jesus blott till några få, men i andlig 
måtto kom han med välsignelse till en hel mänsklighet. 

Det himmelska sändebudet garanterade budskapets 
sanning. "I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lin
dat i en krubba." Detta var ängelns sista ord i den un
derbara, korta men innehållsrika julpredikan. Betlehems 
ängd hade förvandlats till en himmelens förgård. Det 
som dessa gudahängivna herdar hade talat om, väntat 
på och sett fram emot hade nu blivit en verklighet. Den 
Messias, som enligt profeten Mika skulle födas i Betle
hem, hade nu kommit. Herdarnas hjärtan voro överväl
digade av glädje, tacksamhet och kärlek till Gud för 
hans trofasthet. 

Efter ängelns predikan sjöng himlakören evangeliets 
höga visa: "Ara vare Gud i höjden och frid på jorden 
bland människor, till vilka Han har behag!" Vilken 
sång, vilka rena himmelska röster, vilken mängd av 
sångare, vilken plattform. Det var en sång vars like väl 
aldrig förekommit vid någon annan julotta på vår jord. 

Ara vare Gud i höjden ... Den himmelska kören rö
vade ej äran från Gud, som vi människor så ofta göra. 
De visste att Han icke giver sin ära åt någon annan. 
Därför började de sin julhymn med dessa underbara ord. 

Frid på jorden. . . Så fortsätter änglasången. Detta 
innebär att -Han skall giva frid åt alla som tro på ho
nom. "Han är vår frid," säger aposteln. Vår frid kunde 
Jesus bli endast därigenom att Han tog upp central
problemet i människans liv och löste det. I Jesus ha vi 
alltså lösningen på de stora problemen, biläggandet av 
de oförsonliga striderna och konflikterna. Vår värld och 
vi allesammans behöva honom. 

Herdarna lämnade sina får åt Guds nåd och skyn
dade att söka Jesus. Det fanns inget tvivel i dessa mäns 
hjärtan, det fanns ej en tanke på uppskov - ej ett spår 
av tvekan hos dem. "De funno Maria och Josef och 
barnet, som låg i krubban, alldeles som det hade blivit 
dem sagt." 

De funno barnet . .. Ordspråksboken säger: "En bro
der föddes till hjälp i nöden." Tänk att Jesus blev vår 
broder! Han som var centrum i himmelen - som keru
ber och serafer beprisade, tänk att Han var villig att 
lämna sin makt och härlighet och utblotta sig så djupt 
att Han blev en helt vanlig människa. Han trädde in i 
människosläktet och blev vår broder. 

Att bli människa medförde för Guds son förnedring 
och utblottelse. Han måste lämna den frihet och härlig
het som tillvaron i gudsskepnad innebar och underkasta 
sig människolivets begränsning. Hans första vilobädd 
var en krubbas strå, såsom hade Han varit en slav. Hans 
ungdomstid i Nasaret 'förflöt under strävsamt arbete för 
det dagliga brödet .Han genomlevde en vardagsmän
niskas alla problem och svårigheter. Bibeln säger att 
Han i allt måste bli lik sina bröder. Sant sjunger sång
aren : "Han tårar fälla skall som vi, förstå vår nöd och 
stå oss bi med kraften av sin anda." 

Vilken härlig tröst ligger inte i detta! Han var smär
tornas man och förtrogen med lidande. Han vill bära 
vår börda på sitt varma hjärta. All vår nöd, sorg och 
smärta få vi anförtro åt Honom. 

När herdarna vände åter till sin jordiska girning 
lovade och prisade de Gud för vad de hade hört och 
sett. Livet hade blivit rikare, det grå vardagslivet hade 
helt förvandlats . 

Julen är inpå oss, vi skola ännu en gång fira julafton 
och kanske gå till julottan som så många gånger förr. 
Vi skola träda in i Guds hus för att på nytt höra jul
evangeliet .Må vi i tro ta emot budskapet sådant det 
är i Lukas två. "I dag har en Fräl~are blivit född åt 
eder." 
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"DET AR NAGOT TILL BONDKYRKA!" 
"BYGD AF QVADERSTEN, HUNDRA ALNAR LÅNG 

OCH PRYDLIG SOM EN DOMKYRKA." 

ETT BIDRAG TILL KUMLA KYRKAS BYGGNADSHISTORIA 

A V HENNING JULIN, STOCKHOLM 

De här ovan som rubrik använda, kritiska omdömena 
äro hämtade ur filologen, humanisten och professorn 
Adolph Törneros' resejournal år 1833.':') Två vänner, do
centen, nyutnämnde kyrkoherden i Viby och Tångeråsa, 
Gustaf Vilhelm Gumtelius, född 1789, och Törneros, född 
1794, gjorde den 21 augusti 1833 under en färd i vagn 
mellan Orebro och Viby - sista etappen på en långresa, 
börjad i Södermanland den 23 juli - ett förmiddagsbesök 
i Kumla kyrka, där man då, enligt vad Törneros uppger, 
"med alla id arbetade på att få den färdig till invigning 
i sommar". Här må emellertid erinras om att den iakt
tagna brådskan icke kan ha varit betingad av någon nära 
förestående invigning. Först på juldagen år 1834 togs 
kyrkan, ehuru ej ens då fullt färdig, i bruk och den in
vigdes ej förrän den 6 september 1835 . Den raska arbets
takten i augusti 1833 hade närmast sin förklaring i fixe
rade terminer, den 1 september och den 1 oktober 1833, 
för färdigställandet av vissa timmermans- och snickeri
entreprenader, anförtrodda åt snickaremästaren L. N. 
Sundström och husaren N. Wester. Det kan för övrigt 
nämnas, att ännu så sent som den 23 september 1833 
fann regementskommissarien Adlers anledning till anmä
lan i byggnadsdirektionen att "plank och bräder felades 
till colonnerna ävensom till altare och predikstol" och 
att flera sockenbor brusto i fråga om dem åliggande le
veranser. Adlers uppgav vidare att passande virke kunde 
fås vid Skagersholm och "Directionen fann det vidtagas 
böra, att dessa plank och bräder få hemtas af Socknen 
i tour. En tolft på hemmanet och två hemman om paret". 

Att de två lärda besökarna i kyrkan icke endast lade 
märke till dennas storlek och prydlighet, utan också in
tresserade sig för kostnaderna, framgår därav att Törne
ros i sin journal efter ordet "domkyrka" - se rubriken -
förklarande tillfogar : "Men så har hon också kostat för 
samlingen så mycket, att flera bönder blivit utfattiga." 
Törneros själv kan ej gärna tänkas ha varit den direkt 
ansvarige för detta uttalande, vilket kanske heller inte 
bör fattas alldeles efter bokstaven. Yttrandet nådde ho
nom måhända i andra hand genom forbonden på den 
vagn, som på långfärden var lastad med resenärernas 
bagage, och vilken bonde givetvis vid kyrkobygget kom i 
kontakt med Kumla-bönder. Det dyra kyrkobygget var 

*) Bref och dagboksanteckningar af Adolph Törneros; Ny upplaga 
af Rich. Bergström, Stockholm 1891. 

TJulklapp TILL HELA FAMILJEN! 
Vi sälja marknadens förnämsta RADIO och 
BANDSPELARE 

nämligen ett allmänt samtalsämne, och vid sockenstäm
man den 17 februari hade också "de flesta" förmenat 
att byggnaden dittills varit så dyr, att den näppeligen 
5kulle kunna fullföljas utan alltför stor skuldsättning. 
Men uttrycket i fråga kan slutligen, vilket är det mest 
antagliga, under herrarnas besök i kyrkan ha fällts under 
något samtal mellan den klarsynte och för samhällseko
nomi intresserade Gum~lius och någon missmodig och 
fattig Kumlabonde, som under de gångna fem byggnads
åren blivit hårt prövad genom kyrkodagsverken och 
tyngande pålagor. 

Inom parentes kan nämnas, att den med tiden rykt
bare Gum~lius i ett eftermäle betecknats som den mest 
bemärkte bland Viby församlings pastorer och på skämt 
kallades socknens ekonomidirektör. Om Törneros kan 
meddelas, att han under 11/ 2 år, 1830-31, uppehållit 
en professur i estetik och således icke var helt främmande 
för byggnadskonst. De båda besökarna i Kumla ·kyrka 
den 21 august i 1833 kunde således icke anses som om
dömeslösa. 

Från Kumla kyrka gick deras färd i regn till Blacksta 
gästgivaregård, där hästbyte skulle ske. Under detta "tug
gades en bit för att fördriva tiden". Genom Hallsberg 
och Hardemo fortsattes sedan resan "under förtroliga 
diskurser". Om ämnena för dessa lämnar resejournalen 
ej besked. 

I Kumla Julblads artikelserie om kyrkobygget har ti
digare meddelats, att redan 1830 brist på kontanter rådde 
i byggnadskassan. Att trots upptagna lån underskott före
låg även år 1833, framgår av direktionens protokoll. Ut
rymmet medger ej att i sin helhet återge dessa. Följande 
meddelanden i sammandrag ge dock en föreställning om 
det ekonomiska läget. 

Den 8 februari 1833. Greve Lewenhaupt, som ämnade 
sig till Stockholm, anmodades att efterhöra något stående 
lån och härom negotiera. Försöket misslyckades. 

Den 8 april 1833. "Directionen hade insett, äfvensom 
det ej kunde vara Socknemännen i allmänhet fördoldt, att 
tillgångarna till kyrkobyggnadens bedrifvande äfven med 
de hittills upptagna lån och tillskott af församlingen ge
nom en pålaga å samteliga hemmansägare samt drängar 
och pigor contant, börjat try ta." Fortsättningen av pa
ragrafen handlar om ett ifrågasatt stående lån på 2.500 
riksdaler banko från en majorsänka i Strengnäs. 

Kumla 1\4dio 
Köpmangatan 1 

Telefon 70591 
Reparationer - Antennuppsättningar - Bilradiomonteringar - Högtalaranläggningar 
Chef telefoner - Centralradioanläggningar 
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Bild 1. Arkitekten och rådmannen Pehr Lundmarks utkast år 1833 
till predikstol i Kumla kyrka. 

Landsarkivet i Uppsala. 

Den 12 maj 1833 underrättade kommissarien Adlers 
direktionen om att för kyrkobygget komme att fö r året 
erfordras i runt tal 6.11 O rdr banko, medan tillgångarna 
uppgingo till endast 3.700 och att sålunda en brist på 
2.410 rdr bko förelåg. För att så vitt möjligt undgå bygg
nadsarbetets avstannande beslöt direktionen föreslå för
samlingen att utom det i Strengnäs upptagna lånet upp
taga ett på 500 rdr bko hos en kamrerare Wahlström. 
Räntan skulle utgöra 6 Ofo . 

Den 23 september 1833. "Nämnde pastor, att socknen 
redan vore i en ganska betydlig skuld, uppgående till 
13.000 rdr bco för kyrkobyggnaden." 

Den 10 november 1833 dryftades frågan om ännu ett 
lån å 1.333 rdr 16 s., eller eventuellt 1.500 rdr bco från 
hovrättsrådet och landshövdingen m. m. greve N . Sno
ilsky. 

Detta om ekonomien. 
Av ett brev i februari 1833 från greve Lewenhaupt till 

byggnads direktionens ordförande, kyrkoherden Kjellin, 
framgår att vid ett besök hos kyrkans arkitekt, professorn 
och hovarkitekten Per Axel Nyström i Stockholm, bl. a. 
dryftats frågan om "ritningar till predikstol, altarpryd
nad samt övriga ornamenter invändigt". Därvid hade 
Nyström - som vid denna tid var en mycket upptagen 
man - förklarat sig villig lämna allt det biträde han 

Bild 2. Kumla kyrkas predikstol. 
Detalj ur foto av AB. Almqvist & Cöster, Helsingborg. 

kunde utan att "resa ner", vartill han ej ägde tillfälle. 
Nyström hade också samtidigt yrkat på att till framlid
ne J P. Pohls efterträdare som ledare för kyrkobygget 
borde utses "en i ritning kunnig man". Den av försam
lingen i mars 1833 valde Pehr Lundmark hade arkitekt
utbildning, men var även verksam som byggmästare. Den 
intill år 1904 i Orebro verksamme skalden, översättaren, 
tidningsmannen och fil. doktorn Viktor Oman, född 
1833, betecknar i sina år 1889 utgivna självbiografiska 
anteckningar Från min ungdomstid Lundmark som "en 
arkitekt med smak och förstånd, för öfrigt ett godt huf
vud och - efter hvad jag vill minnas - en skämtsam 
sällskapskarl." Enligt en anteckning av hemmansägaren 
Sven Svensson i Ekeby, Kumla, 1836, var Lundmark 
enögd. Harald Borg uppger på sid. 74 i Meddelanden 
från Örebro Läns Fornminnesförening år 1904 bl. a. att 
Lundmark, som var son till en läkare "blev stadsarki
tekt först i Norrköping och sedan i Orebro." Hans första 
arbetsuppgift vid kyrkobygget i Kumla synes ha varit 
att - troligen efter samråd med professor Nyström -
uppgöra förslagsritningar till predikstol. Landsarkivet i 
Uppsala förvarar ej mindre än fyra alternativa förslags
ritningar till sådan; ingen dock - vare sig daterad eller 
signerad. På baksidan av den i bild nr 1 reproducerade 
ritningen förekommer med Lundmarks handstil följande 
utlåtande: 

Visst vore det trevligt med något nytt 

i Dlöbleringsväg 

till jul! Titta zn till 

L,t!:Jell ~ ~I Ö B L E R 
Tel. 70149 STOR T LAGER A V MOBLER, MATTOR M. M. 
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Bild 3. Hovarkitekten och professorn Per Axel Nyströms ritning 
till dopflint av porfyr med konsolbord av trä till Klimia kyrka. 

Landsarkivet i Uppsala. 

"Å andra sidan stående utkast till predikstol i Kumla 
visar väl icke precist den form och structur deraf, som 
den af församlingen antagna kommer att få, men deraf 
kan dock hemtas tillräcklig upplysning, för att få ett 
redigt begrepp om det ifrågavarande draperiets plats, 
storlek och form . Hvad således angår 
Platsen, så synes att draperiet bör vara uppfästat tätt 
under predikstolstaket och sträcka sig ned till predik
stolens överkant." "Storleken rättar sig således efter den 
på ritningen utsatta, och bör omsluta minst hälften, om 
icke något mera af colonnens periferi, samt slutligen" 
"F ormen, som väl bör rätta sig efter colonnens rundning, 
öfverlämnas för öfrigt åt artistens smak och skicklighet. 
Till äfventyrs torde ock vara passande att å draperiet 
anbringa ett med gloria omgifvet öga, såsom å ritningen 
är med blyerts tecknadt. Colonnen är af doriska ordning
en och refflad, ehuru sådant icke är här å ritningen ut
satt; dess största eller nedersta diameter är 1 aln och 9 
tum, hvarefter draperiets böjning således måste rättas. 
Skulle några ytterligare upplysningar äskas, torde (om) 
desamma få afvakta(s) skrifvelse." 

Förmodligen var avsikten att draperiet skulle utföras 
av någon skulptör i Stockholm och under professor Ny
ströms överinseende. 

På baksidan av Lundmarks utkast, som han kallar sin 
förslagsritning, är vidare med några raska blyertsstreck 
antydd en plan av själva predikstolen med den ändringen, 

att räckets främre hörnpartier gjorts kortare och inåt
svängda i stället för raka som på Lundmarks ritning. 
Man har anledning förmoda att denna ändring liksom 
ock slopandet av emblem - ornamenten på hörnpartier
nas fyllning samt trappans förläggning väster om kolon
nen m. m. - bestämts av professor Nyström. Nedtill på 
Lundmarks ritning ser man huru han tänkt sig att bänk
dörrarna skulle utformas. Predikstolen bekostades av 
änkegrevinnan Gustafva Lewenhaupt, f. von Essen, på 
Säbylund. Dess verkliga och smakfulla utformning fram
går av bild nr 2. 

Medan beträffande altaret man i räkenskapsverifika
tionerna får vetskap om såväl vid vilken tid arbetet med 
detta pågick som uoogift om antalet dagsverken, saknas 
motsvarande uppgifter beträffande predikstolen. Denna 
är heller icke - såsom altaret - upptagen i den entre
prenadannons, som är återgiven i bild nr 4, och kan där
för tänkas icke vara tillverkad i Kumla, möjligen i Stock
holm. 

Arbets- och detaljritningarna till såväl predikstol som 
altare synas icke ha bevarats. En originalritning, som 
däremot arkiverats, är den i bild 3 återgivna till ett kon
solformat bord för den av svarvad och polerad älvdals
porfyr utförda dopfunten, som till omkring år 1935 hade 
sin plats - synlig för kyrkomenigheten - till vänster 
om altaret. På en interiörbild av kyrkan på 1890-talet, 
återgiven på sid. 5 i Kumla Julblad år 1950, kan man se 
dopfunten i fråga ett stycke till vänster om bilden av 
prostinnan Falks huvud. Den nämnda ritningen är tvi
velsutan gjord av professor Nyström. Förutom textningen 
på ritningen samt skalan, vilka av utrymmesskäl dock 
icke äro med på bilden, tyder ritmaneret och ett särskilt 
här nedan relaterat förhållande på att så är fallet. 

Som hovarkitekt och såsom mäktig det franska språ
ket hade professor Nyström ofta tillfälle till personliga 
kontakter med konung Carl XIV Johan. Denne var liv
ligt intresserad av och understödde ekonomiskt den små
industri, som i A.lvdalen i Dalarna vid denna tid bear
betade den där förekommande bergarten porfyr, vilken 
genom sin hårdhet, sin vackra färg och sin egenskap att 
antaga en glänsande polityr, väl lämpade sig för åtskil
liga arkitektoniska konstföremål, gravvårdar, bordskivor, 
urnor och vaser etc. Med eller utan beslag av brännför
gylld brons fingo dessa pjäser en rätt betydande marknad 
t . o. m. i kungens hemland, Frankrike. 

Forts. å sid. 7. 

r !jn5ba'gcn b 29 bttttnt fl. :3. cftmntbbtlgtn 
f6uciNd in",it> .Jtumlo·eotfm5 "trI" @ntn,rm«b= 
'Xuction ~! Kttr1l&tnbe 3nnanTtbnfng f btnfamdla, 
Wom ~orr,xr, &tffmigr Wönflnb&gar, I8dn~f, '2((1 
t,xroorb mtb :t)itf, -snrlcil1nin9 od) erärm tiQ Ut: 
tilrtn. mitniftSt od) 'cffrifning ~l . ~ll)nb forn lt bm 
mintlbjubilnbt fommn ntf Up,,!&IIl5, finnt bo~ un, 
btrtttfihl~ att jOrt Xuåiull tagd fånrubom. '(lJ. 
~nr1)lWtn bor för ~t'CXlb ban fig &tQgu tUl. mr': 
ftiOisbtt, tima 4ltf~li. 6orgm, ta mibt «nfJdet 
flaD antaga5. .!umIn '«l]r&b'I) ~fn.24 W'l4i. 1833. 

Clou. ~(n~. 

Bild 4. Entreprenadannons i Örebro Tidning den 25 maj 1833. 

'C,,.qfJfJQ er' ekonomi GE OM REGELBUNDET SPARANDE I 
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Kontor i Kumla Köpmangatan 10 
Tel. 701 34 och 70434 

SVENSKA HANDELSBANKEN 
Högsta ränta 4 % 

Fonder kr 346.000.000 



KUMLAPRÄSTER FRÅN BYGDEN 
Av JONAS LSON SAMZELIUS, Uppsala 

J. Blackstaprästen. 

Dominus Sweno Benedicti Blackstadius 1593(?)-1618. 

De äldsta s. k. herdaminnena utgöras ofta av kort
fattade förteckningar i socknarnas böcker av olika slag. 
De meddelade data rörande 1500- och 1600-talspräs
tern a låta en förmoda att de viktigaste källorna för kän
nedomen om äldre tiders kyrkoherdar måste ha varit 
gravstenarna i kyrkorna och på kyrkogårdarna. Den 
äldsta för mig kända series pastorum i Kumla har av 
en okänd prästman på 1700-talet införts i den under den
na tid förda protokollsboken. Om vår man heter det i 
längden blott följande : "1607 Hr Swen Benedicti Black
stadius som afled den 5 Aug. 1618". Abraham Samzelius' 
förteckning över gravstenarna i hans troligen på 1760-
talet gjorda beskrivning över Kumla kyrka upptar en 
hel rad dylika gravstenar men är ändå icke fullständig. 
Stenen över Sweno Benedicti är ej med, men den finns 
fortfarande kvar i kyrkogolvet. Texten är dock nu i det 
närmaste bortsliten. Henning Julin har tecknat av 
den och sökt tyda den: "Herunder liggier begrafvne 
den wyrdighe wellerdhe ... Sven Benedicti Blackstadi
us ... thenne församblingenes ... dhe hvilken afsomnade 
i Herren ... augusti 1618. Så och ha . .. tta som skildes 
från ... den 13 februari 1611. Gudh . .. them båda en 
f rögdhefull uppståndelse". 

Mig veterligen förekommer tillnamnet Blackstadius 
allenast på gravstenen. Vid alla andra tillfällen omtalas 
blackstaprästen som Sweno Benedicti eller Sven Bengts
son. 

Aven om vi ha många Blacksta i stiftet pekade dock 
vissa tecken från början på Kumla sockens egen by med 
detta namn. En närmare undersökning i kammararkivet 
har också gett följande resultat. 

På en gård i Blacksta sitter åren 156} - 1589 länsman 
Bengt och åren 1590-91 hans änka. Aren 1596-1610 
skattar en Sven för gården och från år 1615 en Erik. 
Enligt tiondel ängderna, som tyvärr icke äro bevarade i 
komplett serie, men vilkas uppgifter som regel äro till
förlitligare än jordeböckernas, var Sven skattskyldig i 
Blacksta, åtminstone åren 1593, 1597, 1607 och 1609. 
År 1607 kallas han för övrigt Sveno och 1609 D(ominus) 
Sveno. Redan 1607 talar förresten en notis i häradets 
dombok om herr Sven i Blacksta. Därmed är saken all
deles klar. Herrtiteln tillkom på den tiden icke en bonde. 

För de båda biografier, som här meddelas, har författaren haft 
förmånen att ingående få diskutera olika detaljer med kyrkoherde 
Magnus Collmar, författare till det nya herdaminnet för Strängnäs 
stift, byggnadsintendent Henning Julin, författare till Kumla kyr
kas och Yxhults historia, och estländska flyktingen Ivar Rein
waldt, mångårig arkivarbetare åt kumlaundersökningen. 

tJ..ulklapparna ordnas lättast vid besök i 

Och det kan här icke vara fråga om kyrkoherden själv, 
ty han hette Laurentius Clavidii. Den herr Sven det här 
gäller måste ha haft en prästerlig kaplanstjänst i socknen 
och det är tydligt att han bott på den gård han ärvt 
efter sin fader, länsman Bengt i Blacksta. 

Sedermera blev han kyrkoherde i socknen och flytta
de till prästgården i Kumla by där han nämnes åren 
1608-1618. På den tiden bidrager han också till Alvs
borgs lösen och betalar för tre drängar och tre ' pigor. 

Som kyrkoherde innehade han icke blott prästgården 
i Kumla utan även stommen i Halsberg samt Venatorp. 
År 1608 gästades prästgården av det engelska sändebudet 
på hans resa ned till gränsen. I juni 1618 utlovades han 
fasta på den gård i Berg i Halsberg, som han köpt. Några 
månader därefter slutade han sina dagar. 

När herr Sven flyttade från Blacksta efterträddes han 
av sin broder Erik, som tydligen en tid var klockare i 
socknen. Denne efterträddes i sin tur av sonen Lars 
Eriksson. Denne fick år 1637 en stämning till tinget av 
kaplanen Anders i Kumla, därför att han skulle ha sagt 
något om att salig kyrkoherden, hans farbror, testamen
terat 60 lod silver till kyrkan men att man icke bokat 
mer än 40 lod. Man kunde alltså fråga sig vart de 20 
tagit vägen. Kaplanen Anders frikändes men Lars 
i Blacksta fick böta för sitt prat med 3 marker läppagäid. 

Herr Sven var gift åtminstone två gånger. Hans grav
sten upptar även namnet på hans den 13 febr. 1611 av
lidna hustru. Tyvärr tycks det nu vara omöjligt att läsa 
namnet. Vid sin död lämnade han som änka efter sig 
Cecilia Larsdotter , som sedermera gifte om sig med hans 
efterträdare i Kumla, Johannes Laurentii. 

Av de korta notiserna framgår alltså att herr Sven 
såsom son till länsmannen i Kumla härad och såsom arv
tagare till denne bosatt på fädernegården i Blacksta i 
Kumla socken under sin kaplanstid samt sedermera 
kyrkoherde i Kumla, torde vara den mest genuine socken
präst som Kumla någonsin haft. 

II. Akademisekreteraren och Kumlaprosten 

från Norrby i Hardemo. 

Magister Ericus Petri Norteus 1652-1661. 

I den i föregående uppsats omnämnda series pastorum 
heter det om denne kyrkoherde på följande sätt: "1652 
tillträdde Mag:r Eric Nor<eus (promotus Upsaliae den 3 
febr . 1642) Kumla Pastorat och Dödde i sin Vagn den 
23 Sept. 1661 då han kom hem åkande från Säby Herre
gård som gamla Per Olsson i Rala mig berättat". Mäster 
Erics hastiga död har tydligen livligt sysselsatt kumla
borna eftersom man ännu 100 år efteråt kunde erinra 
sig den. Den sten, som säkerligen rests på hans grav med 
dödsdatum m. m., är däremot icke bevarad. 
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Självporträtt i Uppsalakonsistoriets protokoll. 

. Att magister Nora:us var bondson från Närke visste 
man sedan länge. I sin mycket lärda arebro skolas histo
ria tryckte Karl Fredrik Karlsson i 3 :dje häftet (arebro 
1875) ett stycke ur protokollet vid ett märk~igt samman
träde den 20 nov. 1639 i Strängnäs domkapItel. Den nye 
biskopen Jacobus Johannis Zebrozynthius h~de. i den då 
så moderna inspektionsivern över all undervIsnmg kallat 
stiftets studenter i Uppsala till domkapitlet i Strängnäs 
för att underrätta sig om deras villkor, studier och le
verne. Studenten Ericus Petri Nora:us Nericiensis var 
också närvarande som tvåa bland närkingarna. Vad han 
berättade skall senare nämnas. 

När det därefter visade sig, att kyrkoherden Mester 
Erich vid kumlatinget i Fylsta den 13 juli 1658 uppbjöd 
en silverkrans som stått i underpant i 19 år hos hans 
saliga föräldrar för ett lån till Sigrid och Oluff Månsson 
kunde man misstänka att han var från bygden. Efter
letningar i längderna för Norrby i Halsberg och Norr
säter i Kumla ledde emellertid ej till resultat. Till slut 
fann min medarbetare Ivar Reinvaldt bland de i lands
arkivet i Uppsala bevarade originaldomböckerna en bi
la<>a till ett av de många tingsprotokoll, som rörde en 
lå~gvarig arvsprocess i Hardemo, även vår mäster Erik. 
Av bilagans genealogi framgick också att han var son 
till länsman Per Olufsson i Norrby i Hardemo och att 
han hade 8 syskon, bland dem en hittills obekant Olaus 
Petri samt länsmannen Jöns Persson i Norrby, samme 
man som enligt det 1954 i julbladet meddelade tingspro
tokollet från 1651 förde hardemoböndernas talan i stri
den om allmänningen mot vibybönderna. Vidare hade 
han en faster Cecilia bosatt i Björka i Kumla och mas
sor av släktingar på olika håll i trakten. 

Mäster Erik var alltså liksom herr Sweno Benedicti 
länsmansson från bygden. Länsmännen togos ur nämnde-

NI HITTAR VÄL TILL 

männens led och hade oftast förut varit häradsdomare. 
Högre nådde just aldrig en bonde. 

Enligt Noraei uppgift i det nyssnämnda strängnäs
protokollet 20/ 11 1639 var en av föräldrarna då död. 
Själv hade han studerat 1 år i arebro, 7 i Strängnäs och 
6 i Uppsala samt innehade ett Kungl. stipendium, en före
gångare till de nutida statsstipendierna. Han avsåg att 
ägna sig å t kyrklig tjänst. 

Herr Erik stannade emellertid ytterligare ett tiotal år 
i Uppsala. År 1640 disputerade han för filosofie ma
<>istergrad. Det var på en avhandling i optik som dispu
~ationens praeses professor Martinus Erici Gestrinius för
visso författat . Nora:us skreven tillägnan i avhand
lingen till biskopen i Strängnäs Jacobus Johannis Zebro
zynthius och själv lyckönskades han såsom lärare och 
vän av Gestrinii son Olaus, sedermera filosofie adjunkt 
i Uppsala. Allt givetvis på latin. Följande år blev h~n 
akademisekreterare och stannade i ämbetet till 1651. Ar 
1642 promoverades han till filosofie magister, den då
tida motsvarigheten till vår filosofie doktorsgrad. 

Följande år sände Axel Oxenstierna jämte professo
rerna Gestrinius, Lena:us och Loccenius, som voro uni
versitetsrektorer under Noraei fyra första sekreterarår, 
en rekommendationsskrivelse till ärkebiskopen för någon 
tjänst åt Nora:us vid Stockholms gymnasium eller ~id 
universitetet. Magister Erik förstod nog att sköta sma 
kort! 

Från och med 1649 hade han sin bostad i det s. k . S:t 
Barbros hus intill S:t Barbros kapell på vars grund Ja
cob Ulfssonmonumentet nu står. Ibland kallades det Ar
cimboldi hus till minne av avlatskrämaren. När vår ma
gister korn till Kumla skulle han få höra att Arcimboldus 
även enligt uppgift hållit till i den urgamla kastalen 
snett framför kyrkan. Arcimboldus hör ju som bekant 
till en av de mest ihågkomna främlingarna i vårt land! 

När mäster Erik lämnade Uppsala 1652 fanns det en 
lån'" serie väl stiliserade och utskrivna konsistorieproto
tok~ll efter honom. Döm om min förvåning när vi för 
nå<>ra år sedan i början av bandet för åren 1641- 1646 
fa~n ett i vattenfärg målat försättsblad som utgjorde en 
hyllning från akademisekreteraren till konung Gustav 
Adolf, Axel Oxenstierna och dåvarande rektor, sedermera 
ärkebiskopen Lena:us. Tydligen har herr Erik, som var 
skönskrivare, också själv målat bladet. För Kumlas del 
har bladet ett särskilt intresse. Om man bortser från att 
en figur i det medeltida altarskåpet, nu i Statens Histo
riska Museum, antagligen föreställer kumlahelgonet S:t 
Tyrgils finns mig veterligen ingen tidigare bild aven 
kumlabo. 

Vid årsskiftet 1650-51 dog prosten Bellander i Kum
la. Enligt vad kyrkoherde Collmar meddelat mig har 
hans änka i brev till Axel Oxenstierna beklagat sig över 
allt rännande i Kumla av kandidater till befattningen in
nan hennes nådår gått ut. Snart nog blev det emellertid 
bekant att magister Ericus Nora:us utnämnts till pastor 
och prost i det eftersökta regala pastoratet. Axel Oxen
stierna kände ju till honom sedan hans uppsalatid. 

Åtskilli<>t senare fick biskopen i Strängnäs, Johannes 
Matthiae °enligt vad Collmar påpekat för mig mottaga 

Hagendalsvägen 
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angrepp bland annat från sitt eget domkapitel, vars vice 
ordförande var domprosten Daniel Fogdonius, svärfar 
till Nor::eus. I sin förklaring skrev biskopen helt spydigt 
bl. a. : "De förtryta att pr::epositi (prostar) under tiden 
oveterligen och emot vota och merita tillsättes. Dem 
overrerligen kan man intet komma ihåg vara tillsatt mer 
än domprostens måg i Kumla. Tycker nu domprosten 
med sina anhängare det vara illa gjort, så kan man sakta 
taga pastorsämbetet från honom och förtro det en bättre 
meriterad man!" 

Den gode mäster Erik var nog för övrigt ganska myc
ket om sig. Domboksnotiserna berätta mest om sådant. 
Redan året efter ankomsten begär han och får syn ("mål 
och trå") av Kumla by emedan han ej finner prästgårdens 
hem antal vara klart. Nästa år, 1654, misstänker han att 
näver stulits i en hans lada i Hardemo. Är 1656 vill han 
uppföra en kvarn i Gränby (Blacks ta) och 1658 förvär
var han hemman i Tomta i Halsberg. Nästa år klagar 
han över att han på 10 år icke fått tiondefisk från Ti
saren. Vid stiftssynoden i Strängnäs 1661 klagar han på 
sitt besvär som prost utan lön medan örebroprosten tog 
den s. k. prostetunnan. 

Om hans prästerliga verksamhet har jag icke haft till
fälle taga reda på mer än som finns i de tryckta synodal
protokollen. Det viktigaste som där förekommer är, att 
han 1659 presiderade för en av honom författad avhand
ling om poenitentia, ångern. I detta sammanhang kan 
nämnas att Nor::eus 1660 anskaffade den dopfunt, som 
står vid altaret i kyrkan. 

Mäster Erik var gift med Clara Fogdonia, dotter till 
domprosten sedermera kyrkoherden i Orebro Daniel Fog
donius. Med henne hade han sonen Ericus, vilken dog 
året efter sin inskrivning i akademien, 1677, på resan 
till Uppsala samt dottern Kristina, gift med sedermera 
kyrkoherden Petrus Petri Froman i Västerhaninge. An
kan gifte om sig med efterträdaren Andreas Laurentii 
Edsbergius och blev moder till superintendenten Johannes 
Edsberg på Gotland och biskopen Zacharias Edsberg i 
Växjö. 

Strax före pressläggningen meddelar mig Collmar att 
han i faluprosten Laurentii Nicolai Blackstadii (f. 1590, 
d. 1640) självbiografi funnit att även han var född i 
Blacksta i Kumla och ej i Södermanland, som det sagts 
tidigare. Han kom från blackstaprästen Sven Bengtssons 
granngård, där faluprostens broder skattebonden, pipe
smeden, länsmannen och kyrkoinspektoren Pär Nilsson 
bodde. Det var dennes son, länsman Hans Persson i Kum
la, som reste upp minnestavlan vid kyrkdörren av finska 
ryttarnas gudstjänst 1676. 

Det i Kopparbergets kyrka förvarade porträttet av 
Laurentius Blackstadius torde alltså nu vara det äldsta 
kända porträttet aven kumlabo. 

Forts. fr. sid. 4. 
Vad var då för hovarkitekten mera lockande och na

turligt än att glädja majestätet genom att i Kumla kyrka, 
vars ritningar kungen genom sin namnpåskrift - se 
Kumla Julblad 1950, sid. 3 - stadfäst, låta dopfunten 
bli utförd av hans majestäts favoritsten? 

Vid kyrkorestaureringen år 1935, då de här nämnda 

WERNER HARDMO 
Köpmangatan 30 - Tel. 703 64, 796 02 

Speceri - Charkuteri Mjölk - Bröd 

förhållandena säkerligen voro förgätna, anordnades in
vid främre delen av kyrkorummets södra långvägg en 
särskild, halvcirkelformad och något upphöjd dop-plats 
och på denna uppställdes församlingens gamla kalkstens
dopfunt från år 1660. Denna hade i den gamla kyrkan 
haft sin plats till vänster om altaret - se bild i Kumla 
Julblad 1945, sid. 12. Porfyrdopfunten med tillhörande 
bord avlägsnades och ha sedan förvarats på skilda stäl
len; konsolbordet i trappskrubben i f. d . postrummet och 
funten tidvis på golvet i sakristian och senare på en må
lad träkista på den nya dop-platsen, som dock - föga 
synlig för kyrkomenigheten - numera icke användes; 
1660 års dopfunt har fått en mera synlig plats på golvet 
framför koret. 

Det är att hoppas, att det nyströmska konsolbordet 
med tillhörande dopfunt kommer att hedras med en plats 
i det rum ovanför sakristian, där sedan flera år äldre 
kyrkoföremål äro samlade. 

Under år 1833 fortsattes de yttre arbetena på kyrko
byggnaden med bl. a. putsningen av fasaderna, ett om
fattande arbete. Det skrovliga murverket av råkalksten 
med tegel kring fönsteröppningarna krävde nämligen ett 
tjockt putslager. Redan beredningen av bruket med allt 
vad därtill hörde; körning av kalksten, sand, vatten och 
ved, kalkbränning och släckning, syrsättning, bruksbe
redning i en hästdragen brukskvarn, bruksbärning, upp
hissning för handkraft m. m. krävde en betydande ar
betsstyrka. 

De vid dragning av yttre och inre putslister använda, 
plåtbeslagna schablonerna, "mallarna", som de kallas i 
räkenskaperna, förvaras ännu på kyrkans vind, och kun
na således trots sin ålder av 125 år på nytt brukas vid 
förefallande reparationsbehov. De tillverkades på sin tid 
av husaren Wester. 

Fortsättning på skildringen av kyrkobygget avses följa. 

v1merikahålsnin g 
Chicago, Illinois den 5 mars 1956. 

Härmed ett kort meddelande till eder att Kumla Julblad läses 
icke endast i närkesbygden. Det är också mycket uppskattat av oss 
gamla närkesamerikanare i Amerika. Och får vi härmed tacka så 
hjärtligt för mycket god och intressant läsning. 

Undertecknad var i ungdomsåren närmaste granne till musi
kanten C. H . KumJin från Solberga, HaJJsbergs socken . Efter 
50 års bortovaro träffades vi båda 1954 i hans hem Häradsgatan 3, 
örebro, och i Solberga, där jag har en bror och systrar. Jag var 
också väl bekant med KumJins far och bror. Många andra per
soner, omnämnda i julbladet är ännu i minnet. Jag har också friska 
och ungdomliga nära släktingar i Järsjö, nämligen förre lantbru
karen Gustaf Larsson och hans fru Elin, maken i 85-årsåldern, 
ännu boende på deras fädernegård. 

I det inneslutna grova papperet har undertecknad klistrad in 
en Lyckopenning till herr Helander såsom en erkänsla för "Ex
cellen t R eportage". 

De varmaste hälsningar till er och medarbetarna. 
Gust. O. Pearson 
1959 Farragut ave 

Chicago Illinois 

Julbladets utgivare tackar för den vänliga hälsningen och för 
"Lyckopenningen", en femdollar i silver. 

FRUKTAFFÄREN 
Köpmangatan 27 - Tel. 796 03 
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TVENNE BORTGANGNA 
.. 

MARKESMAN 

Båda intresserade medarbetare l Kumla Ju/blad 

Josef Svensson 

1887-1956 

Med förra överlärarna Josef Svenssons och Erik 
Ekdahls bortgång i år har Kumla Julblad mist tvenne 
högt skattade medarbetare. 

Josef Svensson, som kom till Kumla år 1909, lär redan 
vid seminariet i Linköping ha berömts för stilistisk för
måga. I Kumla föll det också på hans lott att skriva 
mycket, mest dock tjänsteskrivelser o. d. 

S. var känd som en utomordentligt skicklig pedagog 
och lärare. Han ägde en underbar förmåga att fånga 
barnens uppmärksamhet och få dem intresserade för sina 
uppgifter. Genom sin ljusa livssyn och friska humor gjor
de han sig älskad av såväl elever som föräldrar och 
målsmän. 

"Det är synd att en sådan begåvning skall skriva pro
tokoll, han skulle kunna bli en stor författare", yttrade 
vid ett tillfälle hans seminariekamrat, författaren Gunnar 
Hedegård. Man vill hoppas, att i detta yttrande icke låg 
någon undervärdering av Josef Svenssons betydelsefulla 
och krävande 25-åriga sekreterarearbete i Kumla kom
munalfullmäktige och i socknens livsmedelsnämnd under 
första världskriget samt i arebro läns blåbandsförbund. 

Litterärt skrev Svensson ledigt och fängslande. Hans 
minne var klart och hans människokännedom säker. I 
Kumla Julblad medverkade han första gången år 1940 
med Kumlaminnen från första världskriget. Sista bidra
get från hans hand, år 1953, var rubricerat Kumla-snic
kare från gesäll-livets dagar. En kort tid före Svenssons 
död gjorde vi upp om att han i julbladet skulle skildra 
sina Kumlaminnen. Material till en sådan serie hade han 
samlat. Den artikel, som är införd på annat plats i detta 
nummer, förelåg 'vid hans bortgång till största delen i 
manuskript. Hans anteckningar för den återstående de
len gåvo mig mod att ombesörja avslutningen. 

Näppeligen skulle någon bättre än Josef Svensson ha 
kunnat skildra Kumla under de senaste 50 åren. Trots att 
den trogne vännen och medarbetaren nu är borta, vill jag 
hoppas att framdeles kunna i julbladet skriva en eller 
annan artikel, i tacksam åminnelse grundad på hans på
Ii tliga an teckningar. 

Josef Svensson var född i Jonsbergs församling, Os
tergötland, den 26 november 1887 och avled den 9 ja
nuari 1956. 

~und[,ergJ Atel;e 
Köpmangatan 

Erik Ekdahl 
1886- 1956 

När Erik Ekdahl som 25-åring blev kumlabo, var det 
helt naturligt för honom att söka kontakt med det fria 
folkbildningsarbetet. Redan i tonåren hade han entusias
merats av Excelsiorförbundets ideer. Detta förbund, som 
hade startats av skararedaktören E. G. Torgny, bedrev 
genom lokalavdelningar ett framgångsrikt kulturarbete 
framförallt i Skaraborgs och Alvsborgs län. I Kumla an
slöt sig E. till fosterländska föreningen. Där tog han ini
tiativ till bildandet av Kumla föreläsningsförening, vars 
ledning han kom att tillhöra i icke mindre än 45 år, först 
som föreståndare och därefter som ordförande. Föreläs
nings- och biblioteksverksamhet höra intimt samman, och 
denna uppfattning delade E. i allra högsta grad. Han 
blev också den framgångsrike biblioteksmannen, som bör 
ha äran av att folkbiblioteket i Kumla fick sin välbehöv
liga upprustning och sina ändamålsenliga lokaler. 

Ekdahls pedagogiska begåvning och klara intellekt 
framträdde givetvis främst i hans tjänst som lärare och 
skolchef. Han ägde en ovanlig förmåga att bena upp 
de svåraste problem. Under hans långa tjänstetid bygg
des det många skolor inom Kumla skoldistrikt och för 
dessa bar han huvudansvaret. Själv var han mest glad 
över den stora om- och tillbyggnaden av Fylsta gamla 
skolhus, ett omdaningsarbete som vann allmänt erkän
nande. Han var en arbetsmänniska som få, en skolans 
organisatör, men även en organisatör av sin "fritid". I 
stadsfullmäktige och drätselkammaren gjorde han många 
värdefulla insatser. Ekdahl var också varm hembygds
vän och beklädde under en lång tid ordförandeposten i 
Kumla-Hallsbergs hembygdsförening. 

Kumla Julblad sökte vid flera tillfällen knyta Ekdahl 
till sin medarbetarstab. "Kom tillbaka när jag är pen
sionär, då skall jag gärna stå till tjänst!" Som vanligt 
var han att lita på. Åren 1953-55 medverkade han i 
julbladet med de välskrivna och uppskattade biografierna 
över Carl v . Rosenstein I-II och Claes Frietzcky I-II. 

Erik Ekdahl var född i Skara den 28 juli 1886 och 
hade vid sin bortgång nyss fyllt 70 år. 

Det vilar något sällsamt över de båda överlärarnas och 
kära vännernas livsöde. När de fullgjort ett mer än 45-
årigt av alla uppskattat uppoffrande arbete inom samma 
församling, räckte inte krafterna till för dem att få njuta 
av den v(.rkliga fritiden . Deras minnen skall länge leva 
i Kumla. N ils Helander 

& ~otornagaJin 
Telefon 70078 

HOVFOTOGRAF 

IRAMAR I FRAMKALLNING KOPIERING - FORSTORING I ALBUM I 
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Vaw<gatan till vänster pJ 1890-talets början. (I förgrunden nuvarande torget.) 

MIN BARNDOMS GATA 
IV. Vattugatan 

Aldre kumlabor berätta för ju/bladets redaktör 

F ör de äldre kumlaborna låter Vattugatan mycket 
främmande. När gatan för ett par årtionden sedan för 
längdes öster om landsvägen (Norra Kungsvägen) förbi 
vattentornet uppkom det nya namnet. 

Det äldsta namnet på den lilla gatstumpen lär vara 
"Per Orsvägen" eller "Per Orsstigen" , ty något annat 
än en smal grässtig fanns inte här i 1870-talets Kumla. 
Oftast var det djupa spår efter arbetsåkdon, ty bön
derna använde stigen för körning till sina små åkrar. 
På den tiden fanns inte mer än ett ställe vid stigen och 
det ägdes av skomakarfamiljen Per Olsson. O . emigre
rade till Amerika, men drabbades där aven elakartad 
sjukdom och återvände snart till hemlandet. "Per Ors
stigen" användes flitigt av stationsborna när de skulle 
upp till "stora landsvägen" eller till Lars Jons' och hämta 
gott vatten till torsdagsärterna. 

Vattugatan har även haft andra namn såsom: "Anders 
Ersa-gatan", "Frälsaregatan" och "Sommarrogatan". 

Vid norra sidan om nuvarande torget förvärvade 1898 
lantbrukare Casper Peterson från Äkerby i Sköllersta 
ett markområde om 2 tunnland. Här uppförde han den 
byggnad, Däldvik, som Kumla stad år 1940 förvärvade 
och rev 1954. Peterson lät först gräsbeså det stora om
rådet, men under ett svårt torkår plöjde han upp det 
och planterade kålrötter. D etta lönade sig så bra, att P . 
prövade odlingen av även andra grönsaker .. Han hade ti
digare inte haft en tanke på att bli trädgårdsmästare, 
men genom en regnfattig sommar kom han all framgent 
att ägna sig å t ett y rke, som sannerligen var beroende 
aven riklig nederbörd. 

"När far byggde Däldvik", berättar en av Casper Pe
tersons döttrar, "var nuvarande torget en gräsbevuxen 
åker. Väster om Däldvik ägde grosshandlare P. ]. Carls
son och på östra sidan gårdsägare Lars Jonsson mark-

områden. De tre markägarna hade var sina två döttrar, 
och vid åtminstone ett tillfälle deltog vi alla sex med 
grässlå ttern." 

Däldviks förste hyresgäst var fotograf Knut Brydolf. 
I den rymliga femrummaren hade han också sin atelier. 
På hyllor i ateliern var stora mängder fotoplåtar upp
ställda, sparade för efterbeställningar. En gång råkade 
en av hyllorna rasa ner och hundratals plåtar förstördes. 
De flesta av plåtarna föreställde unga Sannahedskrigare, 
som var Brydolfs största kunder . Det var en oskriven 
lag, att soldaten och husaren skulle låta plåta sig som 
kronans karl och sända hem ett "konterfej". Brydolf var 
en mycket allvarlig person och ville även att hans kun
der skulle se allvarliga ut vid avtagningen. Uppträdde 
någon alltför impulsivt, blev det ingen fotografering av. 
B. var släkt med en av 1800-talets mera kända författare, 
K. A. Wetterbergh (Onkel Adam). För dem som vill veta 
mera om Brydolf hänvisas till Kumla Julblads årgång 
1944. 

På Vattugatans södra sida från torget dominerar Fräls
ningsarmens byggnad, uppförd 1921. På samma plats låg 
det äldre huset, som hade fått sina lokaler utökade ett 
par gånger. 

Vattugatan 4 är den yngsta och största byggnaden i det 
typiska småbebyggelseområdet. Här fanns tidigare ett 
litet rött bostadshus, som på sin tid tillhörde mjölnare 
Svensson. En dotter, Maria Svensson, var småskollärarin
na, först i Hallsberg och senare till pensionsåldern j 
Fylsta skola. Före Svensson ägdes stället av Anders Ers
son och under 1910- 1920-talet av järnhandlare Edvard 
Persson. Ersson byggde flera av stugorna utefter gatan. 

Strömsborg, Vattugatan 6, är avsöndrad från grann
tomten Skogaholm. Fabrikör C. G. Ström inköpte tomten 
1902. På den uppförde sedan Kumla missionsförsamling 

~en (,äda julklappen - ett ur från stjärnurmakaren 

Omega, Longines, Zenith, Svalan, Certina m. fl. 

Reparationer utföres snabbt och omsorgsfullt 

Glasögon, Guld och Silver 
L. N. BRINK KUlliLA 

Telefon 70262 Innehavare A. THOR Ur -, Optik- & Guldsmedsaffär 
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Däldvik (till vänster) vid sekelskiftet. 

predikantbostad. Under många år disponerade byggmäs
taren och brandchefen Carl Lind den övre lägenheten. 

Skogaholm, Vattugatan 8, uppfördes redan på 1870-
talet och är ett av stadens äldsta hus. Tomten är av
söndrad från nr 50stergården, Kumla by, och dess första 
ägare var Per Edvard Olsson och Carolina Olsson, enligt 
ett lagfartsbevis från 1877. 1902 köpte skomakare Joh. 
Olsson stället för 2.225 kronor. Det har sedan varit i den 
Olssonska släktens ägo till 1955, då Kumla stad inköpte 
Skogaholm för sanering. 

Vattugatan 10 tillhörde under (lera årtionden skoma
kare Axel Svärd, som där bedrev handskomakeri. Den 
gamla släktgården äges numera av Lithells Livsmedel. 

I Tunadal, Vattugatan 12, bodde under en lång följd 
av år en känd hantverkare, Aug. Pettersson, som i 80-
årsåldern avled för några år sedan. Han var en av de 
första ledamöterna i Kumla municipalfullmäktige. 

Vattugatan 14 ägdes på 1890-talet av postförare Axel 
Johansson. I huset bodde också en karamellfabrikant 
Borg. Karamellerna såldes mest på torgdagar och mark
nader. 

Huset närmast Kungsvägen på Vattugatans södra sida 
uppfördes av skohandlare P. J Bäckman, som var en 
flitig byggherre under åren före och efter sekelskiftet. 
Bäckman sålde 1897 stället till ovannämnde Joh. Olsson, 
som i sin tur 1902 överlät det till gårdfarihandlare Karl 
Pettersson. P. hade båda händerna förkrympta, men det 

Kamrer Sven Ekmark (ti ll vänster) och 
Knut Brydolf spelar schack. 

~åvan mall 

finner Ni hos oss! Julklappar som passar alla! 

oaktat bedrev han med hustruns hjälp samhällets första 
affär med korta varor. I bostaden hade han inrymt en 
liten butik, på vars väggar var upphängda olika slags 
kläderspersedlar. P. besökte ofta marknader och hade 
aven "stånd" på lägerplatsen Sannahed. 

Ett "krigsbarn" skriver 

om "Min barndoms gata" 

Det första världskriget medförde en fruktansvärd nöd i 
Centraleuropa. Genom Svenska Röda Korsets försorg fick 
många barn från de krigshärjade länderna fosterhem i vårt 
land. En av de flickor, som en längre tid vistades i ett känt 
kumlahem, har sänt julbladet följande hälsning. 

Prag den 2 april 1956. 
Bäste Herr Helander! 

Tillåt att jag skriver till Er, fastän N i inte känner mig. 
Men Ni är orsaken till att jag inte har ro, förrän jag har 
meddelat Er, vad Er artikel i Kumlanumret har gjOrt mig 
fö r en stOr glädje. Fru Signe Björkman, som bor vid Joh:s 
Kyrkogata, sände mig denna tidskrift till jul och så fick 
jag läsa Er artikel "Min barndoms gata", om gatan, som 
betydde också så mycket för mig. Där tillbringade jag mina 
vackraste och roligaste år som Wienbarn i konditOr C. 
Björkmans familj . Och än ·idag tänker jag så gärna tillbaka 
på denna vackra tid. Med stOrt intresse läste jag om folk 
och namn, som jag också känner till och minns. Det var 
den vackras te julhälsning jag fått i år och så tackar jag så 
hjärtligt för den, fastän Ni inte kunde ana, att den kom
mer så långt fram som till Prag. Med många kära häls
nIngar 

Fränci Drahotova 

Från mina första kumlaår minns jag mycket väl tvenne 
trevliga österrik iska tvillingsystrar i de första tOnåren: 
Fränci och Emmi. Jag träffade dem ofta hos en bekant i 
Marieiund vid Joh:s Kyrkogata. 

Båda är sedan många år seminarielärarinnor i Prag. Fränci 
\mdervisar bl. a. i svenska språket. 

N.H. 

~ .. 
SWARDS 

PRAKTISKA SAKER - SPORTARTIKLAR 

LEKSAKER - HOBBY-ARTIKLAR 11 
Tel. 70067, 71433 
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Parti från Vattrtgatan . 

Däldviks granne i öster, Vattugatan 3, tillhör de yngsta 
villorna utefter gatan. Förste ägare var snickare Åström. 
Hans hustru omtalas som samhällets skickligaste söm
merska. Villan, som senare tillbyggts, tillhör överför
myndare Wih. Arhen. 

Rosenlund, Vattugatan S, ägdes i slutet av 1890-talet 
av Viktor Eriksson, som där hade skomakareverkstad och 
en liten skoaffär, vilken senare övertogs av skohandlare 
Johan Andersson. Aven skomakare Emil Persson hade 
verkstad där under några år. Innan Vega byggdes, höll 
logen Kämpen sina sammankomster i Rosenlund. Sko
affären var inrymd i gårdshuset, uppfört av Eriksson, 
som senare blev godsägare i Södermanland. Fastigheten 
tillhörde några år slakt. Wihlsson. En tid hade fabrikör 
Carl Nilsson sin bostad där, likaså polisman A. E. Falk. 
Aven fru Rosenström bodde en tid i Rosenlund och hade 
där karamelltillverkning. Nuvarande innehavare är bil
instruktör Ivar Larsson, som även är ägare till det av 
landsfiskal H . Strandberg uppförda bostadshuset. 

Sommarro, Vattugatan 7, har haft många ägare. Mest 
känd torde G. A. Persson vara. I början av seklet hade 
han skomakeriverkstad i Sommarro. Det var åren efter 

Parti från Vattugatan . 

Parfymen åt Henne . .. 

VI HA GODA TIPS FOR KLAPPAR ÅT HELA FAMILJEN 

den mycket omtalade växelkrJ.schen i Kumla, vars efter
dyningar märkes främst i starkt dumpade försäljnings
priser. Persson har själv berättat, att trots stor tillverk
ning och att han själv ofta tog natten till hjälp, kunde 
han ändå på många år inte spara en enda krona. Till
verkningen utgjordes huvudsakligast av stövlar, som un
der långa tider lagrades. Hans gesäller var besvärliga 
och svaga för spriten. En gång hotade en av dem P. 
med revolver. P . lyckades springa ut och komma in en 
annan väg, smög sig på gesällen bakifrån och ryckte 
revolvern ur hans hand. Gesällen kom aldrig tillbaka 
efter sitt vapen. Vid vapendeklarationen under första 
världskriget, tyckte polisen att det var en så fin sak, att 
den kunde vara värd att pryda en vägg. Persson blev 
sc.nare skohandlare och skogrossist och hade ett 25-tal 
år affärsrörelse i Linköping. Sommarro tillhörde under 
många år lantbrukare Johan Larsson från Vallersta. Nu
varande ägare är byggmästare John Ekström. 

Vattugatan 9 räknas inte till den äldre bebyggelsen. 
Huset uppfördes av ackuschörskan Selma Isaksson som 
bostad åt sig och sina tre systrar, alla sömmerskor. Frö
ken Selma var under flera år ledamot av Kumla mu
nici palfullmäktige. 

Fastigheten närmast Kungsvägen byggdes 1895 av sko
makare L. G. Tvetström. Den har alltid tillhört släkten 
och äges numera av dottern Olga Tvetström. 

Vattugatan har numera en fortsättning öster om Södra 
Kungsvägen. 

Små 
KUMLAMINNEN 

"Gud, låt mej inte bli onner!" 

"Varg Peter-Erik" var ett känt original i sekelskiftets 
Kumla. Han var född i Vallersta. Namnet Varg hade 
han ärvt av sin far, som var husar på Sannahed, och som 
ännu på äldre dagar var rak i ryggen som en officer. 

Någon tid hade Per-Erik plats som jordbruksarbetare 
i Orsta. En vårdag skulle han uträtta plöjningsarbete. 
När han fått ut oxarna, som stått inne hela vintern, fat
tades dessa av våryra och rände iväg nedåt ängarna. 
Då de slutligen stannade, hade de "vänt sej ut och in". 
Per-Erik fick dock f?-tt i oxarna, men då var han inte 
i sitt bästa humör. Han lugnade sig emellertid snart och 
bad då: "Gud, låt mej inte bli onner!" 

Per-Erik förblev ungkarl hela sitt liv. Det hade dock 
inte alltid varit hans mening. Vid ett tillfälle besökte han 
ett par medelålders kvinnor i byn. Under det han betrak
tade en av dem, frågade han sig själv: "Ska jag fria eller 
ocket ska ja?" Vilket Per-Erik nu gjorde är inte bekant. 

ågon vandring till prästen blev det dock inte för 
honom. 

Välj den hos 
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Under äldre dagar band han kvastar och sålde. Han 
hade då sin bostad hos Lars Larsson i Elvesta. Denne ville 
bli av med honom och tog därför fjärdingsmannen i 
Ors ta till hjälp. Vid ll -tiden en kväll fick Per-Erik 
besök av sin värd och lagens väktare. 

- Ja, jag ska flytta! sa Per-Erik. 
- Ja, du ska iväg, för du förstör golvet med ditt 

"kvastagöra" , sa den uppretade Lars Larsson. 
- Inte ska du säja, att ja förstör golvet, sa Per-Erik. 

Skurat det har ja allri gjort, för ja ville inte slita det. 
Några dagar efter fjärdingsmannens besök sågs Per

Erik på Kumla station med en försvarlig kvastbörda. 
Han väntade på tåget till Orebro. Därifrån for han med 
båt till Stockholm, där han sålde kvastarna. Ett par år 
var han stockholmare och hade då plats som brovakt. 

Per-Eriks hastiga försvinnande från Elvesta oroade 
på det allra högsta hans förra värd, som djupt ångrade 
att han farit så hårt fram med den stackars kvastgubben. 
Då Per-Erik inte gav något livstecken från sig, miss
tänkte Lars Larsson, att den bortmotade kvastgubben 
förkortat sitt liv. Han lät fjärdingsmannen få del av 
sina misstankar och ville att de båda skulle göra sällskap 
och gå skallgång. Men därav blev ingenting. 

Efter sina båda stockholmsår återkom Per-Erik till 
sin gamla hembygd. Han försörjde sig nu huvudsakli
gast med vedhuggning. Liksom för så många av hans 
o~ycksbröder blev fattighuset hans slutliga jordiska hem-
Vist. 

Vem ble ve koa? 

Erik Jonsson i Ekeby brukade ha hand om klubban 
vid Lars Anderssons i Kumla by auktioner. När de en 
gång var på väg till en auktion i Folketorp, fick de se 
Lagergren i Södra Mos väntande vid vägskälet mot 
Brånsta._ L. som hade i avsikt att köpa en ko på auktio
nen, bad att få åka med, vilket beviljades. 

Innan skjutsen var framme i Folketorp, viskade Lars 
Andersson till Erik Jonsson: 

- Du slår inte koa te Lagergren ! 
När auktionen fortskridit så långt, att Erik Jonsson 

förstod att det snart var kons tur att "gå under klub
ban", var det hans tur att viska: 

- Ta klubba du Lars Anners, medan jag går bortom 
hä;: ett, tag! 

När Erik Jonsson kom tillbaka, var auktionen slut. 
Under hemfärden frågade han: 

Vem ble ve koa? 
- Dä va Lagergren. 
- Då kunde inte Erik Jons' tillbakahålla ett hjärtligt 

skratt. Och inte heller Lars Andersson. 

KUlllla Julblad 
för åren 1937, 1940 och 1943 önskas köpa 

Av KUlllla Julblad 
för åren 1952, 1954 och 1955 finnes ännu kvar en del ex. 

~ lltid färska 

TOBAKSVAROR 

MEDAN LÄGERELDEN 
BRINNER • • • 

HUGO ERICSSONS skildringar ut

kommer i bokform i början av dec. 

Boken inledes med en piggt skriven artikel 
med glimtar från pojkårens Kumla - då en 
5-öring ännu hade värde - och fortsätter 
med en rond i staden i detta nu. Förf. ger 
flera förslag till ett trivsammare Kumla. 
Många bilder illustrera skildringen. 
Hugo Ericsson är kanske lika mycket Asbro
bo som Kumlabo. Ingen har som han i ord 
och bild skildrat Lerbäcksbygden med dess 
hundratals sjöar. "F r&n A sbrokajen" är rub
riken på hans senaste artikel. Den tillhör hans 
bästa skildringar. 
Hugo Ericssons naturskildringar från Kils
bergen, V ärmland, Härjedalen, Jämtland och 
~appland läser man gärna också om och om 
Igen. 
Hugo Ericsson är skicklig kameraman och 
vet vilka motiv som gör sig. 

EN VÄLKOMMEN JULKLAPPI 

Boken utges endast i kart. band till ett pris av 
14 kronor. Säljes i Dohlwitz och HF:s bokh., 

~ Hallsbergs bokh. m. fl. ) 

TEKNISKA ARTIKLAR, PAPPERSVAROR TIDNINGAR, TIDSKRIFTER, BOCKER 

BRILON-pipan ~ergqlJ;Jt. & C :o CIGARRAFFÄR 
av BRIar och nyLON Köpmangatan 15, Kumla Tel. 701 07 
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DEN GAMLA 
o 

GARDEN 
(Gårdar och byar i Kumla. XIII) 

e4v Josef Svenssoru 

N är jag år 1909 kom till Hörsta som lärare i folk
skolan, låg strax öster om denna en mycket gammal bond
stuga i Hagaby. I stugan bodde gårdens förre ägare Pehr 
Adolf Isaksson. Han var gammal och änkling och hade 
hushållerska. Stugan låg med gaveln alldeles intill väg
kanten i stigningen strax väster om den gamla välvda 
bron över Hagabybäcken. Rummen var så låga, att inte 
var man kunde stå rak därinne, utan huvudet nådde ta
ket. På tomten låg också en gammal bod, en källare och 
nedanför ladugård och loge av yngre datum. 

Den gamla gården intresserade mig, isynnerhet sedan 
tomt för nytt skolhus inköpts och jag kom att bo där 
under många år. Nu är stugan, boden och källaren borta, 
endast rester finns kvar. Då jag nu cyklar förbi, brukar 
jag ofta tänka, att där på backen sprang en gång barn, 
som växte upp och kom ut i världen och gjorde värde
fulla insatser av arbete på olika områden. Det finns också 
fullgoda motiv för Kumla Julblad att i enlighet med sina 
hembygdsbetonade syftemål omnämna den gamla Haga
bygården och den sista släkten därifrån. 

I början av 1800-talet kom flyttande från Almby soc
ken till Hörsta I sak Almstedt och hans hustru Kerstin 
Ersdotter. Enligt inskription på makarnas gravsten på 
Kumla kyrkogård föddes Almstedt 1789 och dog 1869. 
Han blev husar för rusthållet nr 24. 

1831 köpte Almstedt och hans hustru ett tredjedels kro
noskattehemman nr 1 Sörgården i Hagaby av Petter 
Larsson för "Ett tusen två hundra sjuttio Riksdaler, sjut
ton skillingar och åtta runstycken Banko". Förutom den
na kontanta summa skulle säljaren ha livstidsundantag 
från gården. Sådana undantag var vanliga och kunde 
tynga en gård i flera årtionden. 

Pehr Adolf Isaksson gifte sig med Stina Catarina Lars
dotter från Sånnersta, faster till den av oss nutida kumla
bor väl kände numera avlidne nämndemannen Lars Pers
son i Sånnersta. 

Isaksson var känd för att vara hård och hänsynslös. 
Det berättas om honom, att han brukade sparka upp 
korna, då de låg och idisslade i ladugården: "Opp med 
er och ät, så ni orkar mjölka någe senna!" Kanske dock 
historien är gjord av någon skämtare för att ge ett må
lande uttryck för Isakssons hårdhet. Visserligen var han 
en tvärvigg och en argsint en, som jagade skolbarnen 

Den gamla gJrden i Hagaby. 

med knölpåkar, men de kanske inte var så snälla alla 
gånger de heller. Det vittnas också annat om Pehr Adolf 
Isaksson, nämligen att han var en duglig jordbrukare med 
god ekonomisk ställning, som lånade ut pengar åt andra, 
som behövde hans hjälp. 

En sonson säger i en minnesruna över sin far, Lars 
Romell, i Svensk Botanisk Tidskrift om sin farfar, Pehr 
Adolf Isaksson, att denne var en hård man och om sin 
farmor, Stina Catarina Larsdotter, att hon var lutherskt 
undergiven. 

Är 1883 sålde Isaksson gården till sonen Per Johan 
Persson Romell för åtta tusen kronor. Man kan jämföra 
priserna 1831, 1848 och 1883. 

Men Pehr Adolf Isaksson hade förbehållit sig ett un
dantag in natura enligt ett "fördelskontrakt", som säker
ligen är betecknande för hans försiktiga omtanke om sig 
själv. 

Då sättet att dra försorg om sig under ålderdomen 
genom undantagsförmåner från sin förut ägandes gård 
nu i det närmaste är bortlagt, kan det väl ha sitt intres
se att se vad ett sådant undantag kunde utgöra. Med 
omändring till nutida stavning lyder Isakssons sålunda: 

"F ö r d e l s k o n t r a k t. 
Sedan undertecknade till vår son Per Johan Persson, överlåtit 

vår fastighet 113 mantal Sörgården Hagaby har vi av ovannämnda 
hemmansdel i bådas vår livstid förbehållit oss följande årligt un
dantag. 

Fem tunnor råg, 3/4 tunna vete, 3/ 4 tunna ärter, 1 tunna korn, 
2112 tunnor havre. Tjänlig jord nära gården för utsättande av 2 
kannor bönor och l / S tunna potatis samt så stor del av kålsängen 
söder om och närmast källaren, som erfordras för utsättning av 
200 kålplantor. 

Till foder för kreaturen förbehålles 2 lass timotejhö a 8 centner 
i lasset samt havrehalm och råghalm så mycket som erfordras. 
Till bränsle förbehålles 2 famnar kastved samt risbränsle så mycket 
som åtgår, allt torrt och hemkört på vedbacken. 

Av den odling, som är upptagen på östra änden av skogslotten 
förbehålles västra hälften av den s. k. Karlatäppan. 

Till all den förbehållna jorden på hemmanets område ävensom 
de på Vallersta och Skepps ta ängar inköpta utjordarna skall ägaren 
tillsläppa dragare till dess bruk och skötsel ävensom till hemfors
ling därifrån av säd och foder samt ditföring av gödsel. 

Utav den spillning, som bliver efter våra kreatur, förbehålla 
vi oss rättighet begagna så mycket som åtgår såväl till den vid 
hemmansdelen förbehållna jorden som ock vid utjordarna . 

Som jordägaren för närvarande lämnar oss såväl boningsrum 
med kök som andra erforderliga småhus jämte rum i ladugården 
för våra kreatur samt rum åt foder m. ffi. vid en annan honom 

~å ej omvägal' 
GÅ RAKA VÄGEN TILL KUMLA BYGGVAROR 

CARL JOHANSSON TRÄVARUAFFÄR AB. 
Telefon Örebro 70945 (växel) 
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TRK VAROR av alla slag - Distriktsförsäljning för örebro län av Ankarboard och Plywood 
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Pehr Adolf Isaksson 
Hagaby 

Stina-Kajsa Larsdotter-I saksson 

tillhörig egendom i samma numm er, förklara vi oss därmed nöjda. 
men skulle jordägaren brista därutinnan eller denna hemmansdel 
fr amdeles komma i annans hand, så är jordägaren skyldig att vid 
den hemmansdel jag till honom upplåtit iordningsställa och under
hålla såväl tjänligt och varmt bon ingsrum med kök och erfor
derliga rum för spannmil.l och bränsle ,samt för våra kreatur och 
foder åt desamma. 

Jordägaren tillförbindes att ombesörja förmalning aY all den 
spannmål, som vi behöva använ da till vårt hushåll och våra krea
tur. Skjuts t ill kyrkan, då sådan påfordras. Ett lispund rengjort lin 
årligen. Bete för våra kreatur, sedan höskörden blivit avbärgad, 
där jordigaren betar med sina egna kreatur. Av fördelen skall 
det förbehåll na fodre t lämnas vid bärgningstiden samt halmen, när 
tröskningen verkställes, och spannmålen skall i str id säd vara läm
nad före Tornedag årligen, och skall undantagets början räknas 
från den 14 mars 1883. Vid endera av oss undantagarnas död, för
svinner 2 tunnor råg årligen, men det övriga av fördelen bliver 
oavkortad till den senares frånfälle. 

Förbehålles rä tt att för fördelens bestånd, utan fördelsgivarens 
vidare hörande, söka och erhålla laga inteckning i egendomen, om 
så önskas." 

Om man räknar om den kontanta summan av 8.000 
kronor samt värdet av in naturaförmånerna under om
kring 30 år i nutida penningvärde, förstår man att gården 
blev väl betald. 

Pehr Adolf Isaksson och hans hustru hade fem barn, 
fyra söner och en dotter. 

Sonen Johan Persson-Romell (1851 - 1930), köpte går
den 1883 och brukade den sedan tillsammans med sin 
hustrus föräldragård i Ekeby. 

Denne Johan Persson nedlade å dessa båda gårdar ett 
synnerligt ihärdigt arbete. I många avseenden var han en 
förgångsman i sin bygd. Han var en hängiven beundrare 
av Rösiö. Jag minns hur han 1911 kom fram med förslag 
att fira den store jordbruksapostelns 50-årsdag med en 
Rösiö-afton i Hörsta skola. Han fick mig att samla stoff 
till ett föredrag och ordna med sång m. m. av skolbarnen. 
Hur gladdes han ej sedan, när festen hållits och var väl
besökt. 

När Gustaf Larsson i Vallersta hos länsstyrelsen 1890 
begärde syn i ändamål att åstadkomma torrläggning av 
vattenskadad mark till sitt hemman, tog Johan Persson, 
jämte Aug. Persson d. ä. i Ekeby, initiativ till torrlägg
ning av samtliga ängsmarker till Vallersta, Ekeby, Ha-

Verkligt 

Johan Persson-Romell 
Ekeby. Son till Isaksson 

J ohanna Persson-RomelI 
Gift med P. J. P.-Romell 

gaby och Hörsta. Det säges, att dessa båda män komplet
terade varandra, Johan Persson den hänförde, eldige "gå
påaren", Aug. Persson den skicklige debattören med stor 
förmåga att lägga fram skäl och överbevisa. Framställ
ningen till länsstyrelsen i februari 1891 om utsträckning 
av förrättningen var undertecknad - förutom av de 
ovan nämnda - också av Sven Svensson, Ekeby och 
Aug. Olsson, Hagaby. 

Det var på den tiden ett stort företag, med dikning 
och vattenavledning, som på dessa mäns initiativ efter 
lantbruksingenjören Joh. Sundbergs skickliga utredning 
och planläggning, blev utförd. Johan Persson blev utsedd 
till syssloman för arbetet. Stora vidder förvandlades från 
sankmarker till odlad jord, som nu räknas bland land
skapets fruktbaraste . 

Johan Persson var en personlighet av mindre vanlig 
art. Icke blott så att han genom intresse, omtanke och ut
hållighet gav sina gårdar en förstklassig skötsel, utan 
också att han genom trägna studier skaffade sig stor 
beläsenhet. I religiösa ting var han en sökare. Vissa tider 
hade han intresse för spiritismen. När man kom till ho-
110m, låg ofta hans stora bibel uppslagen. "Den som sö
ker, han finner", heter det där. 

Johan Persson hänfördes och greps av vad han ansåg 
stort och skönt. Då han en gång rest genom Norrland, 
talade han sedan med hänförelse om "vårt vackra Sve
rige". Och när han vid skolavslutningarna i Hörsta skola 
hörde barnen sjunga psalmer och fosterländska sånger, 
kände han ofta djup rörelse. Han gav sig helt. 

Johan Perssons son, Eddy RomelI, ägde och brukade 
med skicklighet de båda gårdarna, tills han på grund av 
ohälsa lämnade lantbruket och sedermera sålde hemma
nen. 

Den av Per Adolf Isakssons söner, som blev mest känd, 
var Lars, född 1854, död 1927. Han hölls först under 
sin uppväxttid till arbete på gården men visade sig omöj
lig som lantbrukare. Han hade mera lust för studier. Till 
slut lyckades det honom att få studera, först i pastor 
Ahlbergs missionsskola, sedan vid läroverket i örebro, 
där han tog studenten 1876. Sedan kom han till Uppsala 

värdefulla julgåvor finner Ni i vår rikhaltiga sortering av böcker, biblar, psalm- och sångböcker, 

skrivmaterial, presentartiklar och grammofonskivor m. ffi. 
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En närkingsk skönhet, Härjedalens blomma, Mosippan . 

viktiga saker igång och ville vara ifred, så vi vadade 
över ån och skråade uppför fjället och nådde så små
ningom en utsikts- och vilonisch och tog paus. 

Ojön låg som en skärgård i djupen eller kanske hellre 
som en Mälaren i miniatyr. Härifrån syntes det både en
kelt och lätt att navigera rätt mellan nätbodarna i öst 
och Lillströmmen i väst, men av erfarenhet visste vi att 
nere på vattnet tedde sig sunden och öarna som en laby
rint, vilken var nog så svår att klara ut. Ute på en av 
myrarna i trakten av Gruvlistugan avslöjade kikaren ett 
tranpar. Vi hade hört dem men sågo dem nu för första 
gången. Nedanför branten stod ett tätt bestånd av fjäll
björkar. En ringtrastfamilj bodde där . Sex matfriska och 
bråkiga ungar höll föräldrarna med jobb. 

Vad jag vet, finns inte ringtrasten hemikring Kumla. 
Möjligen kan någon komma på villovägar under flytt
ningarna, men vi har aldrig sett den förut. Därför blev 
rasten längre än beräknad, ty varje tillfälle att formera 
bekantskapen med nya vänner bland fåglarna är väl
kommet. Tro mig, varje timma hos en blomma eller fågel 
är som en hälsobringande injektion, värd att söka efter, 
värd att dröja vid. 

I dag hade Gröndörrsstöten många sprutor i beredskap. 
En av ringtrastföräldrarna råkade slå till på "våran 
hylla", satt bestämt och tog igen sig en stund. Kikaren 
förmedlade närbild av den och passade på att korrigera 
färgintrycket från enbart svart till att omfatta även 
varmbruna och gröna nyanser, där det vita bröstbandet 
gjorde sig bra. Då det gäller färgerna i naturen, fåglar
na och blommorna inkluderade, är de helt beroende för 
sin klarhet och skärpa av den mängd solljus som reflek-

Välkomna och köp BLOMMOR 

teras. Om solen är klar eller beskuggad, om den står högt 
eller lågt på himlen är avgörande för vår uppfattning cm 
färgerna i naturen. När jag satt där och kikade på ring
trasten syntes några blåa fläckar i synfältet, som inte 
hörde till fågeln. Nyfiket fingrade jag på centrumskru
ven och fick blåfläckarna klara ... det kunde vara ... 
De kanske femtio stegen dit bort togs i några långa flöj. 

Klippveronika, utan tvekan. 
Ett tjugotal blommor lapade fjällsol, kanske blott för i 

dag men de gjorde det så mycket rejälare än många and
ra, som har sina blommor i behåll under längre tid. 

Egentligen är klippveronikan en liten buske, ty stam
men och de nedre grendelarna är förvedade, den enda 
av våra många veronikaarter som är sådan. Den får nog 
sägas vara den vackraste av alla veronikorna och för öv
rigt en av de skönaste vildblommorna i landet. Dess ljuv
ligt blåa färg, med några mörkare ådror i kronbladen 
och den röda ringen i pipen, ställer den i en klass för sig. 
Då blomman icke är så fatlik som till exempel ärenpris 
utan mera liknar en klocka och därtill är tämligen stor, 
10- 12 mm, undrar man varför den icke ofta påträffas 
i trädgårdarnas stenpartier, där den skulle pryda sin 
plats. Visserligen är blomningen kortvarig, blott en dag 
eller så, men alla blommorna kommer inte på en gång, så 
det bör inte utgöra något hinder. Dessutom självsår den 
sig lätt. Trivs den, så nog blir det blommor. 

Efter en dryg timma hos klippveronikan och ringtras
ten äntrade vi Gröndörrsstötens mäktiga rygg. Lahol, 
fjällpiparen, hälsade välkommen och travade på snabba 
ben före och visade vägen. Dyrr, dyrr ... 

Vilken befriande känsla att gå här uppe på fjällryggen. 
Går man så långt ut på kanten, att man har fri sikt över 
dalstråken söder och österut serveras fjärrsyner av omått
lig skönhet. Drar man sig bort från kanten, blir det blott 
vi tre i denna vidunderliga värld där himlen är nära och 
stillheten ofattbar. 

Nu hade ströverierna pågått så länge, att stunden för 
kafferast kommit. Vi axlade av utrustningen och sökte 
upp vatten och bränsle, nog så svårt på detta torra och 
på vedväxter sparsamma fjäll, men det gick. Och så ord
nade kamraten kaffet, medan jag fick några filmrutor 
av lappvedeln. Nu inträffade det, som fått mig att skri
va dessa rader om Lahol. Vi hade alldeles glömt honom, 
men när vi satt vid kaffet gav han sig tillkänna, dyrr, 
dyr r, ting ... Där låg han och kikade på oss. Synd att 
vi inte kunde bjuda honom på fika, några brödsmulor 
fick han dock men tycktes så belåten, att han kunde nju
ta av enbart den angenäma samvaron. 

När promenaden fortsattes, stannade Lahol kvar på 
rastplatsen men kom snart rullande efter och följde med 
till kanten av fjället . Där tycktes han för ett ögonblick 
bli paralyserad av något men löpte så iväg med en otrolig 
fart bort över fjället. Hade han glömt ungarna? Kikarn 
följde honom. Ja, sannerligen. På en sten ett par hundra 
meter in på fjället stod tre små fjällpiparungar. Lahol 
visade oss vägen till dem. 

Det är nog inte så gott att på en gång vara både far 
och mor åt tre ungar, men plikten framför allt - och 
det hade han så när glömt bort. 

till julbordet! 

~ylJta ~~"deIJtradgård 
LENNART WE ST ERGREN 
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Lars Ramell 
Professor, Stockholm 

Gustaf Ramel! 
Skohandl., Uppsala 

för studier till präst eller missionär. Jag minns, att Lars 
Pärsson i Blacksta talade om, att Lars RomelI en gång 
predikade i Kumla kyrka. 

Lars Ramel! - släktnamnet antaget av denne och 
senare av de andra syskonen - gick dock efter ändrad 
trosuppfattning, snart över till naturvetenskaparna, sär
skilt botaniken. Han avbröt sina studier flera gånger av 
ekonomiska skäl och hade bl. a. kondition som lärare 
vid Falu seminarium. Efter fil. kand.-examen i Uppsala, 
gick Romell provår vid Realläroverket i Stockholm och 
blev lärare vid Norra Latinläroverket och senare vid 
Östermalms läroverk. Hans bana som läroverkslärare 
blev dock ej lång. I sina ämnen var han en duglig lärare 
men kunde ej låta bli att ironisera över de kristna tros
satserna, vilket föranledde klagomål från elevernas för
äldrar. Romell tog avsked och försörjde sig sedan som 
patentombud i den av hustrun startade patentbyrån.':') 

Ehuru Romell fick ett mycket gott anseende som pa
tentombud, såväl av dem som anlitade honom som av 
Patentverkets tjänstemän, är det dock hans vetenskapliga 
arbete "på lediga stunder" som en av våra främsta my
kologer, som gjOrt hans namn känt både i Sverige och 
utlandet. Han underhöll livlig korrespondens med all 
världens mykologer, av vilka många, särskilt ameri
kanska, vallfärdade till hans hem för att konsultera hans 
svampsamlingar och honom själv. Han blev kallad till 
medredaktör i den amerikanska tidskriften Mykologia. 

En förteckning av utgivna skrifter av Lars Romell 
upptager 37 sådana. För allmänheten torde Lindblads 
svampbok, bearbetad av Lars Romell 1901 och med en 
ny upplaga 1913, vara mest kända. För vetenskapsmän
nen torde andra skrifter av honom ha större intresse. 
Hans monografi över släktet Russala har, sägs det, blivit 
en av Russalaforskningens klassiska skrifter. Sitt intresse 

*) Författaren Ivar Lo-Johansson har i sitt 1954 utgivna själv
biografiska arbete "Stockholmaren" skildrat sin anställning hos 
"en internationellt känd vetenskapsman, en svampforskare, som 
hette Grottius". Han hade annonserat efter en begåvad och 
läshungrig men fattig yngling som kunde få anställning hos 
honom för att samtidigt med arbetet få släcka sin bok törs t. 
Ivar Lo-J. skrev till RomelI och fick platsen. (Red.) 

Aug. Ramell Eddy Ramel! 
y ngsra sonen till Isaksson Son till Johan Persson-Romell 

för mykologi en visade Romell inte bara genom offer till 
det yttersta av tid och krafter för denna vetenskap utan 
också, då det så gällde, sina besparingar. Då den ita
lienska mykologen Bresadola, som ruinerats genom kriget, 
beslöt sig för att sälja sitt svampherbarium, offrade Ro
mell alla sina sparslantar - det uppges 18.000 kronor -
för att rädda herbariet åt Europa och Sverige. 

Lars Romell blev under sitt sista levnadsår av Filoso
fiska Fakulteten vid Uppsala universitet utsedd till he
dersdoktor. Innan dagen för promotionen kom, hade 
dock Romell helt hastigt avlidit natten till den 13 juli 
1927. Doktorskransen fick han till sin bår. 

De som vill veta mera om denne märklige och sär
präglade man, kan läsa, vad hans son, professor L.-G. 
Romell, skrivit i Svensk Botanisk Tidskrift 1927 (Band 
21, sid. 370- 379). 

Per Adolf Isakssons son, Gustaf Ramel!, ägnade sig åt 
skobranschen och blev efter en tids anställning i en sko
och läderaffär i Uppsala innehavare av densamma. Han 
var en betrodd man, ordförande i Uppsala skohandlare
förening och medlem av Uppsala handelsförening. Inom 
baptistsamfundet gjorde han en högt skattad insats. Han 
utövade en omfattande hjälpverksamhet i det tysta. 
Hörsta skola i Kumla landskommun fick efter hans död 
1941, enligt testamente, 10.000 kronor att under namn 
av "Gustaf Romells fond" förvaltas av folkskolestyrel
sen. Räntemedlen utdelas till jul varje år. 

Per Adolf Isakssons dotter, Kristina, kom till Luleå 
och drev där jämte sin make, Aug. Ahrnell, hotellrörelse. 
Då jag en gång reste. i Norrland, besökte jag familjen. 
Jag fick berätta vad jag visste om fru Ahrnells jämnåriga 
i Kumla, och jag minns hennes djupa rörelse, då jag ta
lade om att hennes barn- och ungdomsvän fru Blom i 
Kumla by just då avlidit. Här var många strängar, som 
dallrade, minnen från Hagaby och Vallersta. Kristina 
Ahrnell överlevde både sin make och sin dotter och avled 
1943, "djupt sörjd och saknad av släktingar, många vän
ner och Luleå Baptistförsamling". 

Den ende nu levande av Pehr Adolf Isakssons barn är 
sonen August, som efter att ha varit lantbrukare en lång 

":'jj,.lolJning~- oc" lJig~el"inga,. 
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tid haft anställning inom bryggeribranschen i Orebro. 
På "Kumla-trampens" tid brukade han synas bland de 
tävlande förbi Hörsta skola, stor och kraftig och ener
gisk. 

Det var de fem barnen från den gamla gården i Ha
gaby. De gick ut med arv av soldat och gammal närkisk 
bondestam. De spriddes till olika delar av vårt land och 
gjorde sina insatser. Vi se här som på många andra håll 
den roll de små gårdarna spelat ifråga om krafttillskottet 
till vårt lands näringsliv och även till de "lärda" ba
norna. 

Men det är inte bara barnen, vilka i stort sett haft sin 
tid, även barnbarnen och barnbarnsbarnen och ännu ett 
led som nu har sin tid och sitt arbete. Här är t. ex. barn
bar'n inom lantbruk och handel, en sonson professor vid 
Skogshögskolan, en tid även i Amerika, en sondotter lä
rarinna och gift i Norge osv. 

Så nog gav den gamla gården i Hagaby med givmild 
hand. Vad den givit allt från den tid, då stenyxan och 
flintmejseln användes, vilka vi hittade på dess mark, då 
det grävdes för grund till skolan 1915, är omöjligt att 
säga. 

En raZZIa behöves! 
I Kumla municipalsamhälle med närmaste omnejd har 

e;o-nahemsiden i smått börjat tillämpas, skriver en med
d~lare till Nerikes Allehanda 18/ 7 1906. Hvarje arbetare, 
som något kan och vill, söker få sin egna stuga med 
därtill hörande trädgårdstäppa med blommor och bus
kar, köksträdgård med potatis och olika grö~saker till 
nytta och nöje för mor, som har mathållnmgen om 
hand. Men alla hafva ej bekymmer för morgondagen, 
utan tänka blott för stunden, och bland dessa får man 
i första hand räkna en stor del skomakaregesäller, som 
uppehålla sig här. Ett fåtal af dem äro här skrifna, en 
stor del bära sina betyg på fickan eller äro skrifna på 
andra platser. Att dessa i allmänhet äro styfva arbetare 
i sitt yrke kunna de visa då de arbeta. Men arbete synes 
för dessa vara en bisak, supning och uteliggarelif däre
mot hufvudsak. Därför får man dagligen se hela skaror 
af dessa dagdrifvare vid stationen och däromkring med 
sina literbuteljer, trasiga och snuskiga raglande vägarna 
fram . Det går så långt att de ej ha försyn för kyrkans 
område nåo-ot som visade sig då en begrafning ägde rum. 
Ett par' pe~soner uppenbarade sig då raglande, den ene 
med en brännvinsbutelj i fickan . Man står undrande och 
spörjande, hur sådant kan få fortgå år efter år utan att 
något göres för att få ett slut på eländet. De åsxftade 
slarfvio-a gesällerna anse själva Kumla som en fnhetens 
stamor~, ty här frågas aldrig efter betyg, utan här f~ 
de föra det lif som dem bäst behagar. De behöfva ej 
riskera några obehagliga efterräkningar. Men det nyk~ra 
Kumla frågar: Hur länge skall denna skamfläck få fm
nas utan att något göres för att få samhället ränsat från 
slöddret? En razzia behöves! 

Blan d en del gamla brev, som tillhört min farfar, Prosten 
Ax. P. Falk, har undertecknad funnit ovanstående poem. 

Det skrevs som en jul- och födelsedagshälsning t ill hans 
femtioårsdag den 25 dec. 187l. 

Ett par år tidigare hade Farfar förlorat sin maka, och 
hemmet var ödsligt och tomt både för honom och barnen. 
Säkert kände då hans vänner en varm önskan att vara ho
nom till hjälp och tröst, och så kom denna lilla d ikt som 
en hälsning från hans vän Lina Berg f . SandelI ("L. S.") . 

Elsa Harbe f. Falk 

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

TURISTINVASION ATT VANTA? 

I år väntas för övrigt turistsäsongen bli fin inte bara 
i Bohuslän, utan också i hela det övriga landet, eftersom 
alla svenskar hunnit bli utleda på Rivieran, Rom och 
Mallorca. Nu gäller det att återupptäcka Hallsberg, 
Tierp, Nybro m. fl., och det börjar redan bli nästan 
chickt att resa till Kumla, säger morfar från Skövde. 

(Red Top i D. N. ) 
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Kumla postkontor 

50 o ar 
c:Av 
Postmästare S. j. E. Sköldunger 

I år är det 50 år sedan Kumla fick postkontor, och 
det är med anlednino- därav och för att infria ett tidigare 
löfte till denna tidni~gs redaktör, som denna anspråkslösa 
posthistorik kommit till. . 

Postkontoret, som inrättades enligt Kungl. brev av den 
6 juni 1906 och öppnades för allmänheten den 1 novem
ber s. å., ersatte den poststation, som fungerat alltsedan 
1863. Före detta år fanns ingen postanstalt inom Kumla 
socken . De första poststationerna in~ätta~es år 18?1 o~h 
anordnades för att utveckla posttrafiken I anslutnmg tIll 
järnvägsbyggena. De förl~des myck~.t of~a till j~:nväp
stationerna och förestods I stor utstrackmng av forestan
darna för dessa. Poststationerna äro ofullständiga post
anstalter, som varje vardag a~ ge.r redovisn.ing till ö;rer
oldnat postkontor, vilket ocksa VId behov ullhandahaller 
medel för utbetalningar. 

När bandelen Orebro-Hallsberg år 1862 öppnades för 
u afik, förlades på överste Nils Ericss<:ms, den store j~rn
vägsbyggaren, förslag en järnvägsstatlOn :~ll Kumla . .Just 
där en för orten höo-st betydelsefulliandsvag korsar Jarn
vägen. Det år 1862°uppförda stationshuset, som f. ö. revs 
år 1900 och ersattes av det nuvarande, låg till en bör jan 
tämligen isolerat av skog, som omgav det. Närmaste be
byggelse var den omkring en km därifrån be~~gna Kumla 
kyrkby, en av de äldsta och .kanske den framsta av de 
många byarna i socknen. StatlOnen verkade dock som en 
magnet och drog till sig den ene efter den andre av sock-

Den gamla postdiligensen i Norrby . 
(Ti llhör Kumla-H allsbergs hembygdsföreni ng .) 

Kttmla j ärnvägsstation på 1890-talet. 
I denna samsades järnväg och POSt som förenad e under åren 

1862-1900, då stationshuset revs. 

nens innevånare samt även en och annan utsocknes, mest 
hantverkare jämte deras familjer. Kumla järnvägsstation 
började få betydelse som kommunikationscen~rum . o 

Att den nyöppnade järnvägslinjen kom att mverka pa 
ortens postala förhållanden kan vi se i Nerikes nya Alle
handa för den 12 november 1862. "I samband med west
ra stambanans öppnande har den anordningen blifvit 
u äffad, att postiljonerna skola dagligen medfölj.a ~~ or
dinarie tå o-en för att afhemta och aflemna loswaskor 
samt töm~a breflådorna å de olika stationerna på det 
att äfven de orter , der snälltågen icke göra något uppe
håll, ej må sakna all utwäg att . begagna sig af postför
bindelserna, intill dess fullständigare postbefordran kan 
blifva å wägabragt." 

Kumla sockens kommunalstämma fattade den 25 no
vember 1862 beslut om att posten skulle hämtas vid 
Kumla station. Socknen skulle betala halva arvodet jämte 
den nya väskan och postboken, vari den avgående posten 
infördes. Man uttalade sig vidare för att det var nog med 
att posten ankom två dagar i veckan. De ankomna breven 
skulle alltjämt utlämnas i kyrkan om söndagarna. I kyr
kan finnes fortfarande ett rum som kallas postrummet, 
varifrån posten utlämnades. I kommunalstämmans .pro
tOkoll för den 30 mars 1863 kan man läsa, att statlOns
chefen Uo-o-la - från den 16/2 s. å. också föreståndare 
för den n;Öppnade poststationen - det året tillerkänd.es 
16 rdr rmt för "brefwen jemte paketers uppbärande tIll 
kyrkan varje söndag". Länsman Flykt hade begärt arvode 
för besvär med posten under år 1862 och två månader 
år 1863, och han fick i ett för allt 10 rdr rmt. 

Man kan fråga sig, hur befolknir:gen i Kumla ~ade d~t 
ordnat för sig i postalt hänseende, mnan poststatlOnen ar 
l g63 kom till. N åo-on stor post kunde det knappast vara 
fl åo-a om då ju li~sföringen på denna tid var betydligt 
enklare ä~, vad den är i våra dagar, helst befolkningen 
flertal utgjordes av allmoge och ~ess tjänstefo~k . Bygg
nadsintendent H . Julin har välvillIgt ställt ett mtressant 
dokument - utdrag ur ett sockenstämmoprotokoll från 

9JenglcSollcS 9terrkOII/·ektio11 
HERRKLADER GOSSKLADER E4 ARBETSKLADER 
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Där himlen ar nara 
och stillheten 
ofattbar eAv Hugo Eriksson.., 

Den hårda, byiga motvinden höll sig med regnyr i de 
svåraste kasten. Genom nattdunklet och regnröken skym
tade fjällryggarna svagt. Vi klafsade fram över myrarna 
och våtängarna med trötta, tunga fjät och stod så på 
planen framför stugan vid Lillströmmen. 

Söndag, helgdag, fjällsemester. 
Ojön vräkte yrande skum mångmeterhögt upp på 

stranden. De små fjällbjörkarna kring stugan krökte rygg 
och togo spjärn för att hänga kvar i den magra jorden. 
Det brusande mullret från Helagsån, som hastade utför 
trapporna i sin steniga fåra, skänkte åt vindkören en 
utsökt bas, som drev nyanseringens svåra konst till full
ändning. 

Blicken följde de jagande molnen. De såg otrevliga ut, 
så vi mockade gräl med dem. T yckte de kunde hälsa hem. 
Inte en blå fläck, stor nog att ens räcka till de mest di
minutiva sjömansbyxor, syntes på himmelen. Och kallt. 
Dålig början. Nåja, åker inte humöret ner i stövelskaften 
så kan semestern bli bra ändå. Bara stugan .. . Nybyggd, 
stor och vacker stod den överst på den utskjutande udden 
mellan Ojön och Lillsjön. Dörren svängde på sina gång
järn - inåt. Konstigt folk här i fjället, som låter dör
rarna svänga inåt. Det sinkar bara, om man skulle ha 
bråttom ut någon gång. Dessutom måste det vara oeko
nomiskt med en sådan dörrplacering. Regn och snö och 
annan fukt får bekvämt fäste i karmen, som efter några 
år angripes av röta och fordrar onödiga underhållskost
nader. Ty något verkligt kåd- och hartsrikt kärnvirke, 
som stoppar, finns inte kvar i våra skogar längre. Ljung
dalingarna rensade undan sina sista tre- fy ra-hundra
åringar i vintras, bjässar vilka man aldrig får se maken 
till. Hur som helst med dörren, vi var de första främ
lingarna i stugan, skulle inviga den, så att säga, och fann 
vi något som icke var bra, nog skulle Andersson få reda 
på det. 

Snart sprakade elden i den stora kokspisen, och när 
man blev torr och varm och mätt och belåten så kunde 
dörrarna få svänga hur de behagade. 

Så begav det sig, att man stod i storstugan och såg ut 
genom fönstret mot Ojön och Gröndörrsstöten just i gry
ningen. Hade man så länge längtat till fjälls och vackert 
väder, att man nu fått hallucinationer. Eller hur hängde 
det ihop? 

Glad och nyfiken tumlade man ut. 
Himlen rensopad, nytvättad. De första trevande sol

strålarna lekte på Flatruet, medan vi ännu stod i skug
gan av fjället i norr. Men kanten av skuggan flög snabbt. 
Nu nådde den nätboden vid Lillsjön, nu svepte den 

Öjön, en Mälaren miniaty r. 

fram över sjön, nu satsade den för fullt uppför kullen, 
nu ändrade den om stugtaket från grått till grönt, nu 
jagade den undan en storlom från Oj öns med ens klarblåa 
vatten, nu sög den upp gryningsdunklet under Grön
dörrsstöten och som den passerade toppen slog den fast: 
Nu är jag här, nu är det måndag, medan en trana långt 
bortåt Gruv lihållet blåste fanfar. 

Jättefint, men hur lockande det än kändes att ge sig 
ut i fjället för att se om allting stämde och var sig likt, 
så kröp man ändå till kojs för några timmars vila. Men 
sömnen ville inte komma, tankarna ältade med ytter
dörren. 

Fjällborna lämnar ingenting åt slumpen. Det måste 
finnas ett starkt skäl, varför Andersson satt dörren så 
där, men vilket. Tankarna underkände många tills en 
minnesbild från lerbäåsskogarna rullade in och hade 
med sig ett bra tips . Den vintern var sträng, snöfallen 
ofta och rikliga. En veckohelg när vi kom till stugan i 
skogen hade en präktig snödriva vräkt upp på framsidan 
och blockerade dörren. Med hjälp aven skida, använd 
som spade, lyckades vi få upp dörren så pass mycket att 
en arm kunde slinka in och få ut den riktiga spaden, som 
stod i förs tugan. Sedan gick det lättare men var ändå 
ett styvt jobb innan dörren kunde öppnas helt. 

Den gången var vi utvilade och tog det hela som ett 
nöje, men om . . . Klart som korvspad, en människas liv 
kan bero på dörrdetaljen. Bister erfarenhet ligger bakom 
fjällbornas sätt att placera ytterdörren på sina ödemarks
stugor. När snön ligger djup och vind piskad mot dörren, 
skall en tröttkörd och snöstormsjagad människa icke kän
na sina sista krafter .försvinna i ett hopplöst fö retag att 
få undan snön så dörren till stugan och räddningen kan 
öppnas. I en sådan situation frågar ingen efter vems stu
gan är och ingen fjällbo har någonsin anklagat någon för 
inbrott om omständigheterna klarlagts. Men hut och 
hyfsning bör ändå visas av den, som "lånat" stugan. 

Så här skall det inte gå till. Det bodde ett gäng stock
holmsungdomar på panget. Käcka, duktiga. Till och med 
så duktiga, att de icke ansåg sig behöva lyssna till orts
bornas varningsord om dagens skidtur i fjället . När 
mörkret föll på och stormen dånade hade ungdomarna 

~röde,na ~and[,erg rtlEKANISK VERKSTAD 
Grundad 1898 
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icke återkommit. Fjällbyns välorganiserade räddnings
tjänst larmades. Några minuter senare gick patruller ut 
att söka i de områden, där ungdomarna troligen var att 
finna. I detta fall sattes till och med en snövessla in i 
räddningstjänsten. 

Allt tycktes dock förgäves, stormen hade sopat undan 
alla spår. Visserligen trodde sig patrullen i vesslan vid 
ett par tillfällen mer ana än se svaga spår skymta i strål
kastarljuset. Därför fanns det hopp, därför fortsatte de 
sökandet och hamnade så småningom ute på en sjö överst 
i skogslandet. N ågra svep över sjön gav napp. Skidspår 
så färska, att det lönade sig följa dem. Här var snön be
tydligt lösare än till fjälls, varför vesslan fick stå kvar, 
medan patrullen fortsatte på sina skidor. Spåret förde 
in mot stranden, stod tydligt i pannlampornas ljus mellan 
stugorna på en fäbodvall. Men fortsatte . Tveksamhet hos 
patrullen tills någon säger : "Dom kan vara chockade och 
måste åka mitt på för att se en stuga." Tanken är rim
lig. Patrullen drar vidare, i all synnerhet som deras er
farenhet sade dem, att endast människor i vånda lämnar 
så vingliga spår efter sig. Tempot ökas, natten är långt 
framskriden och en ny arbetsam vardag väntar dem, 
men ingen tänker på sådant. Nu satsar de på chansen att 
spåret skall krocka en fäbodstuga, eller att de skola hinna 
upp tillverkarna innan det är för, sent, ty otvetydiga 
tecken vittnar om att de där framöver gripits av panik 
- fjällturistens säkra undergång. Att jakten gäller de 
eftersökta ungdomarna står fullt klart. Stormen pressar 
icke så hårt här i skogen och har fått en mera avrundad 
ton än uppe på fjället. Patrullen skruvar upp farten ännu 
en bit, det gäller ju ett segerlopp. Kanske. Spåret korsade 
en ny fäbodvall och krockade stugan. Patrullens man
nar andades ut. Ungdomarna fanns där. Så var det inget 
mera då. Jo, kanske. Hut och hyfsning också, som det 
ankommer på oss sörlänningar att visa. 

Det är onödigt att panga fönsterrutor, om fönstret sit
ter löst i karmen och dörren till stugan står olåst. Det är 
onödigt att, sedan all inburen ved uppeldats, gå löst på 
inventarier och golv när det blott är några steg till den 
välfyllda vedboden. Man bör veta, att det är varmare i 
de övre britsarna än i dem som är närmast golvet. Om 
man stillar hungern med den mat som alltid brukar fin
nas i fjällstugorna - några sopptärningar, bröd, kaffe, 
socker, kan det vara onödigt slänga det överblivna rum
met runt. Det är vidare onödigt att låta förståndet fara 
sin kos med vinden därför,. att man fått tak över hu
vudet. D å förledes man inte att uppträda hånfullt och 
öv erlägset och ge räddningspatrullens mannar ett regel
rätt ovett. H ar man, eller har man inte ett öre att lämn a 
som ersättning för skadegörelsen och välfägnaden, så 
kvittar det fjällborna lika, men ett vänligt ord till tack 
för deras slit under en stormig natt sätter de stort vär
de på. 

Stockholmsungdomarna i fäbodvallen saknade hut och 
hyfsning. 

N ågra dagar senare kunde man läsa i stockholmstid
ningarna hur duktiga dessa ungdomar varit och hur fint 
de klarat sig. 

Andå fortsätter fjällborna att sätta dörrarna galet, att 
lämna mat och torrt bränsle i sina fjällstugor. 

Hjälp och räddning undan fjällets faror kan komma 
på mångahanda sätt. En gång när vi satt och talade med 
vännen Andersson om dimman i fjällen, berättade han 
hur han som liten grabb en dimmig dag suttit på trappan 
hemma i byn och övningsblåst i näverlur. Tonerna bars 
ut över den dimtunga dalen och rullade upp mot höj
derna. På eftermiddagen kom en nomad ned till byn och 
fr ågade vem det varit som blåst i näverlur hela förmid
dagen, och grabben Halvar blev avslöjad. 

- Då ska' du ha tack, sade nomaden, å' så dä' här, 
och räckte pojken fem öre. 

Förklaringen enkel. Nomaden hade i den täta dimman 
gått vilse uppe på fjället. Han hade satt sig för att bida 
tills det lättade och då fått höra tonerna från luren och 
gått på dem och hamnat i Ljungdalen. Händelsen skedde 
för mer än femtio år sedan, så fem öre var en stor 
slant då. 

När nu dörrproblemet blivit löst somnade man lugnt. 
På morgonen sken solen alltjämt, och vi kunde taga den 
nya stugan i noggrann besiktning. Vilken kalassak. Stor 
och präktig. Nu är det emellertid så, tycker jag, att en 
stuga, i staden eller ödemarken, kan te sig anskrämlig om 
icke byggar'n haft en klar känsla för stil, pietet och har
moni. Miljön kan förstöra stugan eller stugan miljön. 
Samklangen saknas. Därför kändes det högst angenämt, 
att gå runt stugan och från olika håll förgäves söka efter 
anledning till missnöje. Storleken, proportionerna, arki
tekturen, materialet, gav med ens hemortsrätt åt stugan i 
denna sköna vrå av fjällen. Ja, utan tvekan är stugan, 
där den står överst på moränkullen mellan Ojön och Lill
sjön med fjällen på lagom avstånd, ett utsökt exempel 
på hur vildmark och kultur skola förenas. Den bygg
herren kunde sin sak. Hatten av. 

Det var en underlig fjällsommar. Våren började fint 
med varm och solig maj. Snön försvann kvickt och växt
ligheten kom igång tidigt. Juni medförde en förödande 
väderleksförsämring, som kulminerade med köldgrader i 
midsommarhelgen. Hjortronblommorna liksom övriga av 
fj ällens skönheter frös bort. Det tar några veckor, innan 
naturen hämtar sig efter ett sådant dråpslag. Kung Karls 
spira, som normalt brukar komma första veckan i juli, 
blommade i slutet av månaden. Efter den tjugonde juli 
blommade dvärgnycklarna på udden och gladde med att 
nu ha blivit fyra stycken. Av fjällskråp fann vi många 
lokaler, och det var intressant att se hur väl åtskilda han
och honexemplaren var. 

Egentligen är det mycket intressant att gå på blom
jakt. Om man känner till något litet om blommornas livs
betingelser, kan man på ett ungefär räkna ut vad trakten 
har att bjuda på. Det blir en spännande uppgift att kolla, 
och då blommor finns på varje kvadratmeter behövs inga 
stora områden för några års semestrar. Av oss väntade 
men ännu osedda blommor på trakten befann sig klipp
veronikan. 

På andra sidan sjön reste sig Gröndörrsstöten och en 
dag rodde vi över för att se vad den gömde av hemlig
heter. Vid Helagsåns utflöde steg vi iland och gick mot
ströms för att se om strömstaren, som brukar finnas där 
v ille visa sig. Jodå, den käcka fågeln med den knixiga 
attityden lät inte vänta på sig, men han hade tydligen 

Mö['ler av välkänt fabrikat MJUKA MA TTOR m. m. 
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år 1835 - till förfogande. Aktstycket, som ~er en god in
blick i hur det var ordnat med postgången i sadana trakter, 
där alla postanordningar saknades och där det var långt 
till närmaste postkontor, skall återges här nedan. Först 
skall dock lämnas några kompletterande upplysningar om 
dåtida postförhållanden, vilka kunna bidraga till en 
bättre förståelse av orsaken till det remarkabla postgruff, 
som behandlades på ifrågavarande sockenstämma. 

Posten till Kumla o. Hallsbergs socknar sändes på den
na tid i kyrkoherdens i Kumla församling lösväska från 
kontoret i örebro med den postdiligens, som norr om 
Mälaren på sin väg från Stockholm till Göteborg pas
serade bl. a. örebro och Kumla kyrkby. Den ankomna 
posten utdelades, som tidigare framhållits, nästkommande 
söndag i kyrkan. Som framgår av protokollsutdraget ville 
dåvarande kyrkoherden i Kumla och Hallsbergs pastorat, 
C. E. Kjellin, f . d. matematikprofessor i Lund med vilken 
f. ö. Esaias Tegner hade flera dråpliga dueller vid sam
manträden med akademistaten i Lund, bli kvitt bestyret 
med posten under förebärande av, att ersättningen för 
lösväskebefordringen till postmästaren i Orebro vore för 
hög. Detta föll emellertid icke socknens starke man, 
"Herr Regements Commissarien och Crono Länsmannen 
Adlers" på läppen, vilken i "nog så stränga ordal!1g" 
hävdade en annan mening. Man lägger f. ö. märke till 
att kyrkoherde Kjellin själv var författare till ifråga
varande protokoll, vilket han också underskrivit. 

Däri talas vidare om "Postförvaltaren och Herr Overs
ten och Riddaren af K. S. O. Amminoff" i Orebro. I 
äldre tider ansågs det inte oförenligt att en eller flera 
statliga eller andra tjänster voro förenade med postmäs
taresysslan. Detta förhållande var ganska allmänt rådan
de till mitten av 1800-talet, ehuru det även efter denna 
tid medgivits, att mindre krävande postmästarebefatt
ningar förknippats med annan verksamhet. Särskilt på 
Karl Johans tid blev det allt vanligare, att de mest in
komstbringande tjänsterna bortgåvos åt officerare av 
kungen, som däri såg en utväg att utöka sina officerares 
pension med lön som postmästare. Officerarnas och andra 
högre ämbetsmäns ansökningar motiverades ofta i öppen
hjärtiga ordalag med stor fattigdom, hög ålder, dålig syn, 
avtagande arbetskraft, allt argument, som bort ligga ve
derbörande till last i stället för att åberopas som förtjänst. 
Man kan fråga sig, hur dessa sjuklingar och utlevade 
åldringar kunde sköta sina bekomna befattningar, eller 
var postmästaresysslan så lindrig? Det fanns nog en hel 
del att styra och ställa med som postmästare. Utnäm
ningarna voro bara på papperet, ty dessa "utomverkare" 
uppehöll mycket sällan sin postmästaresyssla utan inne
havaren hade på förhand vidtalat någon inom verket 
att för hans räkning mot ett mindre vederlag sköta be
fattningen . 

Som redan tidigare nämnts, tillkom protokollet vid en 
tidpunkt, då Kumla var i avsaknad av alla postanord
ningar , vilket innebar att sockenborna voro hänvisade 
att träffa avtal med postmästaren i Orebro att denrie mot 
särskild ersättning skulle utsända posten i lösväska med 
postdiligensen. Samme postmästare lämnade också kre
dit på postavgifterna för den avgående posten, vilken 

infördes i postboken. Bokföringsavgifterna härför upp
gick till 16 och 2/3 Ofo av de debiterade postavgifterna 
och tillföll postmästaren. Denna anordning var nog nöd
vändig för de korrespondenter, som icke bodde i eller i 
omedelbar närhet av stad eller annan ort, där postkontor 
var inrättat. Det torde nämligen ha varit så gott som 
ogörligt för en lekman att själv beräkna portot, som på 
denna tid var olika till så gott som varje ort inom riket. 
Enhetsportot, dvs. ett porto, som var fastställt för inrikes 
befordran oberoende av adressort, infördes först år 1855, 
då också frimärket med vilket portot skulle redovisas 
kom i bruk. 

Enligt då gällande bestämmelser hade postmästaren 
för "beställande av bref på landsbygden" rätt att fordra 
skälig "rekognition" eller "billig vedergällning", varvid 
beloppen ej på något sätt reglerades utan lämnades där
hän att avtalas mellan postmästare och korrespondent. I 
vissa fall tog nog postmästarna alltför stor ersättning för 
sina tjänster, vilket också framgår därav, att det i riks
dagen av medlemmar i bondeståndet klagades på, att "de 
på landet boende skinnades av herrar postmästare". 

Utdrag utur protocollet hållit uti laga utlyst allmän 
Sockenstämma med Kumla församling den 11 Februari 
1835. 

§ 3. 

S. D. Herr Regements Commissarien och Crono Länsmannen Adlers 
föredrog derefter enligt sin begäran angliende Brefglingen, i an
ledning deraf att Pastor tillkännagifvit sig frlin detta li rs början 
ej komma att, shom hittills hma Väska och Bok"') med Kong!. 
POSt Contoiret i Orebro, litminstone tills han kunde erhlilla bestämdt 
svar af Postförvaltaren Herr Ofversten m. m. och Riddaren af 
K. S. O. Aminoff hvad särskilt om liret eller i qvartalet betalas 
borde för väskan med eller utom för inläg~andet af alla till Kumla 
och H allsberg adresserade Bref utan att sasom hittills händt flera 
Correspondenrer fingo särskilt betala en afgift af en eller flera 
Riksdaler för att hit utfli med väskan sina Bref, och det temme
ligen dryga qvartalsarfvodet för i Boken inskrifna Bref 3: 32 B:o 
som H err Ofversten uppbär dli ofta det utförda Porto för afsända 
Bref gh till knappt 6 eller 7 RB och Herr Commissarien Adlers 
särskilt betalat 2 RB:o i qvartalsarfvode för sin Bok, Postförare
arfvodet ändli särskilt . I anledning af en i Tidningen Aftonbladet 
nr 189 för d. 16 Aug. 1833 införd Kungörelse innehlillande: "[ dc 
fall, dJ Postförvaltare med Korrespondenter icke k unna Jsämjas 
om arfvode för Löswäskors emottagande och afsändande, samt Post 
Contoirs räkningars hJllande som Postförvaltare böra Jtnjuta, be
stämmas dessa Arfvoden af Öfver Post Directeurs Embetet, enligt 
af Kongl. Maj:t fastställda grunder", trodde sig Pastor fullt berät
tigad att här erhma nöjaktigt svar utan att nödgas vända sig till 
Kong!. Ofver Post Directeurs Embetet. Detta hade imedlertid hit
tills icke lyckats och hade föranledt Pastors häruti fattade Beslut 
att, tills vidare litminstone, och dli dess egen correspondence är sli 
ytterst liten, afstli ifrlin en sli dyrköpt förmlin. Herr Commissarien 
Adlers tycktes annorlunda anse saken och förklarade i nog stränga 
ordalag sitt missnöje med Pastors förhmande, viljande slisom det 
tycktes, eller af undez::tecknad fattades, att Pastor genast skulle 
litertaga detta Postbestyr, enär slisom nu efter nligon öfverläggning 
derom af Kumla Socknemän och Hallsbergs Sockneombud lagliga 
valde att i denna frliga sig utllita bestämd t blef, att Kumla Socken 
skulle erlägga Fyra (4) Rr B:co och Hallsbergs Socken Tvli (2) 
Rr B:co för det att all Allmoge i dessa socknar mlitte utH hit sina 
Bref och slippa erlägga nligot annat vid Brefvens emottagande till 
afsändning till Orebro än det af Kung!. Maj:t i nlider bestämda 
Postporto efter Breftaxan. Pastor förklarade sig härutinnan ej kunna 
utllita sig, sli gerna han i allt ville söka gli Herr Regem. Commis
sariens och öfriga Sockneboars önskningar till mötes innan han Hn 
li nya försöka att öfverenskomma med Herr Ofversten, det han 

") Vid tiden i frliga funnos ännu ej frimärken. 
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ville ofördrö jli gen göra, och ej nu utfästa sig till n~got det han 
möjligtvis om fordrin garne blefvo alltför höga, ej skulle kunna 
h~lla ; hvarför han ~tminstone borde f~ tid p~ sig att afbida Herr 
Ofversten m. m. Aminoffs utlhande p~ hans ganska bestämda fr~ 
gor. Herr Commissari en Adlers yttrade vid detta tillfället att hvad 
han p~ sin förfr~gan kunnat utröna vore, att för Väskan borde 
betalas Ätta (8) Rr B:co om ~ret och postarfvodet för afsända 
Bref beräknas till Sexton 16 och 2/ 3 dels procent':· ':·), hvari ock 
Pas tor förklarade sig gerna vi lja ing~ . 

Är och dag som ofvan 
Rätteligen ur justerade protocollet 

betygar 
Carl Er. Kjellin. 

Från år 1855, alltså 20 år efter den sockenstämma, 
varifrån det här ovan återgivna protokollsutdraget här
rör, lämnar en berömd kumlason, landshövding Herman 
Udden, son till kyrkoherde o. U. Udden i Kumla, i sina 
år 1922 utkomna "Hågkomster och livsintryck" en må
lande skildring av den livliga landsvägstrafiken, som då 
härskade i Kumla. 

"Utom med gästgivareskjuts fortskaffades de resande, 
som hade råd därtill, med de stora postdiligenserna mel
lan Stockholm och Göteborg. Dessa väldiga av två eller 
flera hästar dragna vagnar och förda av postiljon och 
körsven, var avsedda för sex passagerare, fyra inuti och 
en på vardera sidan av postiljonen. Bagaget fö rdes på 
taket. Annu i denna stund kan jag fö r min själs öron 
höra ljudet av de posthornssignaler postiljonen gav ett 
par hundra meter från Kumla by samt hästtravet och 

,:."") Förmodligen avses 162/3 OJa (dvs. 1/ 6) av det fastställda post-
portot. 

rasslet av de kedjor, som utgjorde draglinor för hästarna. 
Barn och andra nyfikna rusade till grindarna för att be
skåda det vidunderliga ekipaget med de långväga rese
närerna." 

Postkontoret tillkom, som ju redan är nämnt, år 1906, 
men framstötar om inrättandet av ett postkontor hade 
tidigare gjorts hos generalpoststyrelsen. I Nerikes Alle
handa för den 21 /8 1901 finnes följande insändare. 

" Postkon tor i Kumla." 
"De postala förhmandena i Kumla äro allt annat än förm~nliga . 

Posten har alltsedan järnvägen kom till st~nd omhänderhafts av 
stationsinspektoren. Och därom är ingenting att säga, d~ ju s~ äger 
rum p~ andra platser. Emellertid har järnvägsgörom~len svällt ut, 
s~ att de lag t ett kännbart hinder för de postala görom~lens skö
tande. Ett särskilt postkontor p~ platsen skulle därför fylla ett länge 
kän t behov. Vi ha genom N . A. vela t rikta vederbörandes blick p~ 
saken och hoppas, att den även p~ municipalstämma här kommer 
att behandlas, s~ att ett enigt uttalande om detta länge närda önsk
ningsmål göres. 

Kumlabor" 

Vid extra municipalstämma kort därefter beslöts att 
hos generalpoststyrelsen begära, att postkontor i Kumla 
måtte inrättas. Till kommiw~ att uppvakta poststyrelsen 
valdes grosshandlare P. J. Carlsson, handl. Gust. Anders
son och tandläkare A. Bourelius. Sin framställning, om att 
poststationen måtte utbytas mot postkontor, motiverades 
bl. a. med den stora posttrafiken och att frankotecken 
för ej mindre än 7.000 kr årligen såldes. Framställningen 
vann dock då icke styrelsens bifall. 

Det nya postkontoret fick sina första lokaler i huset 
Hagendalsvägen 5, där nu Nyvelius Färghandel är in
rymd. Redan efter några år förspordes klagomål över de 

Matfrågan till ,ut ordnar sig både BILLIGT och BRA 

om inköpen göras hos 
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trånga och även i övrigt otidsenliga lokalerna. Som exem
pel på med vilka besvärligheter postkontoret hade att 
brottas kan meddelas, att massinlämningar av paket och 
ko rsband på grund av brist på personal och sorterings
utrymmen måste sändas till postkontoret i ö rebro, som 
i detta hänseende stod bättre rustat. Vid en titt i dag på 
de forna postlokalerna får man, trots att de under den 
nuvarande innehavaren undergått betydande förbättring
ar, det intrycket, att de voro både obekväma och föga 
lämpade till postlokaler. Det gamla kassavalvet finnes 
fortfarande kvar och användes nu som lagerrum för fä r
ger och kemikalier . 

Det hälsades därför med glädje, när postkontoret år 
1924 fick flytta in i mera tidsenliga lokaler i stations
huset. Postmästaren saknade t ill en början dock eget 
tjänsterum. Men även dessa lokaler visade sig Snart vara 
för små. År 1924 var innevånareantalet i Kumla muni
cipalsamhälle 3.428 och år 1949 uppe i 8.765. 

Nu igångsattes undersökning för att utröna möjlig
heterna att få ett posthusbygge till stånd. Dessa ansträng
ningar kröntes också med framgång, och i november 
1949 kunde postkontoret inflytta i sina nuvarande lo
kaler. Här har f. d. postmästare D. Törner nedlagt ett 
mycket förtjänstfullt arbete, och det är till stor del hans 
förtjänst, att resultatet blivit så lyckat. 

Den förste postmästaren i Kumla blev Erik Anton 
Antonsson (1906- 1909). Antonsson var stockholmare 
och hade svårt att anpassa sig efter förhållandena i Kum
la. Ursprungligen var det meningen, att A. skulle ägna 
sina tjänster och talanger å Thalia, men hur det var, så 

STURE MELANDER 
SPECIALAFFÄR 

hamnade han i postverket. Någon framstående postman 
blev A. aldrig. Enligt vad äldre kumlabor vet att berätta 
var Antonsson en karsk och självmedveten herre med 
stor pondus och imponerande till sin gestalt. Han var 
dessutom mycket mån om sin värdighet. Ett otal histo
rier och anekdoter voro i svang om honom. Här nedan 
skall några återges för att räddas undan glömskan. 

Antonsson efterträddes av T. ]. Lindblom (1909-
1921), en fin och nobel personlighet och i mångt och 
mycket Antonssons motsats. Saknaden var också stor så
väl hos allmänheten som hos den honom underställda 
personalen, när han år 1921 utnämndes till postmästare 
i Lindesberg. Efter Lindblom kom]. E. Ekedahl (1921-
1934), vilken till sin läggning var nervös och inte så litet 
excentrisk. Ekedahl fick till efterträdare E. K. F. Ljung 
1934-1935), död som postmästare i Skara. Ljung efter
träddes av skalden A. G. Albert-Henning (1935-1936 ), 
utgivare av diktsamlingarna Den tysta elden, Speglingar, 
Meditationer m. fl., fyllda av natur stämningar och re
flexionsl yrik. 

övriga postmästare äro ]. A . Rundqvist (1936 - 1938), 
avsked som postmästare i Osby 1950, D. Heintz (1939-
1940), avsked som postmästare i Falun 1952, A. Hj . 
Axeling (1940- 1941), avsked som postmästare i Jo
hanneshov 1956, G. A. Persson (1942-1944), f. n. post
mästare i Kalmar, F. Hj. Berntsson (1944- 1947), avsked 
som överkontrollör i Uppsala och David Thörner (1947 
- 1950), numera som pensionär bosatt i örebro. Från 
den 1 november 1950 är S. ]. E. Sköldunger postmästare 
i Kumla. 

K u ffi l a 
Manufakturvaror, Gardiner, Sybehör, Damekipering 
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E. A. Antonsson T. ]. Lindblom ]. E. Ekedahl 

Förutom om postmästare Antonsson finns även anek
doter bevarade om några andra funktionärer från post
kontorets äldre tider. Här ett axplock. 

Under en torgrond med sin fru fick postmästare An
tonsson i ett stånd hos en slaktare se ett köttstycke, som 
särskilt tilltalade den icke kostföraktande postmästaren. 
Han sporde därför slaktaren, huru mycket biten kostade. 
"Den är inte till salu än. Jag vill först se om fru Karls
son (gemål till en av pamparna i samhället) kommer till 
torget idag", genmälde slaktaren. Då blev Antonsson 
arg med besked och svor och gormade samt menade : "Ar 
inte postmästare Antonssons pengar lika goda som fru 
Karlssons?" Och det kan man ju fråga sig. 

En gång ville Antonsson spela sin gode vän länsman 
W elin ett spratt. Antonssons bostad var belägen ovanför 
postlokalen på Hagendalsvägen. Till lägenheten hörde 
liksom nu en balkong åt gatan, som på den tiden var 
Kumlas mest trafikerade gata. En söndagsförmiddag bjöd 
han upp länsman Welin på en grogg. Uppkomna i vå
ningen började Antonsson ordna med ett bord ute på 
balkongen, vilken inte hade något som helst skydd mot 
insyn från gatan. När Welin märkte, att det skulle grog
gas ute på balkongen, tackade han nej, men han hade 
givetvis inget emot att bli serverad inne i våningen. An
tonsson uttryckte nu sitt djupa förakt över länsmannens 
skenhelighet och var allt utom en artig värd. Welin blev 
utan grogg den gången. 

En söndagsmorron såg en av Antonssons vänner honom 
sitta ute på balkongen med konjaksflaskan och ett grogg
glas på bordet. När vännerna sedan träffades fick An
tonsson förebråelse för sitt uppträdande, särskilt med 
hänsyn till kyrkobesökarna, som passerade Antonssons 
bostad. Antonsson sade ingenting, men nästa söndag fann 
man återigen honom på förmiddagen på sin balkongplats, 
enda skillnaden nu var, att han hade två konjaksflaskor 
på bordet. Som man ser, var det inte lätt att komma 
till rätta med Antonsson. Detta fick förresten byggmäs
tare Lundholm vid ett tillfälle erfara. Byggmästaren hade 
åtagit sig reparationer i posthuset. Antonsson förargade 
sig över att de skrymmande och besvärliga ställningarna 
aldrig kom bort, trots att arbetet för länge sedan var 
avslutat. När så en dag Lundholm kom på besök på post
kontoret, hotade A. honom på följande drastiska sätt: 

E. K. F. Ljung Albert-Henning ]. A. Rundqvist 

"Inom tio minuter ska ställningarna vara borta, annars 
ska jag f - n i mej skjuta dig med denna kungl. post
verkets revolver." Härvid lekte han med den urmodiga 
och oladdade revolvern. Det dröjde inte så värst länge, 
förrän ställningarna voro borta och freden återställd. 

En söndagsmorron kom blivande fideikommissarien på 
Säbylund, baron von Essen, ridande till postkontoret för 
att avhämta godsets post. Postmästare Antonsson stod 
sin vana trogen på yttertrappan till posthuset utan krage 
och kavaj och rökte pipa. Vänd mot Antonsson yttrade 
baronen: "Hör hit min gode man! Håll häste!"! åt 
mej." Djup tystnad. "Hörde ni inte, vad jag sa, ni ska 
få en tioöring, om ni håller hästen ett tag", fortsatte ba
ronen, alls icke vetande, vilken betydande person han 
hade framför sig. Alltjämt inget svar. Då ingrep en kum
lapojke på en tio a tolv år, som med stort intresse iakt
tagit intermezzot, och åtog sig uppdraget, varpå baronen 
stegade iväg mot dörren till postkontoret. Just som han 
kom mitt för Antonsson gjorde denne helt om och gick 
före von Essen in på kontoret och fortsatte in till sitt 
rum utan att stänga dörren. Antonsson ringde genast upp 
Säbylunds gådskontor och skrek i mikrofonen: "Vad är 
det för en f-e bonddräng ni skickat hit för att hämta 
posten i dag? Han har ju inte bättre vett än att anmoda 
själva postmästaren, en statens ämbetsman, att hålla sin 
usla hästkrake." Huruvida det blev några efterräkningar 
för den i sitt innersta både som människa och tjänsteman 
djupt kränkta postmästaren, förmäler dock inte historien. 

Att Antonsson var en smula fåfäng kan följande histo
ria ge belägg för. När kungen en gång besökte Sannahed, 
på den tiden förläggningsplats för Livregemetet till fot, 
for postmästare Antonsson i egen hög person dit iförd 
splitter ny paraduniform för att personligen till H . M:t 
överlämna den för kungligheten avsedda posten. Hans 
besvikelse blev stor och bitter, när en av uppvaktningen 
och icke kungen själv tog hand om posten utan att göra 
någon som helst affär av den grant utstyrde postmästaren. 

Under Antonssons tid tjänstgjorde på Kumla postkon
tor postexpeditör L., en mycket försynt och omtyckt 
tjänsteman. Han sökte postmästaretjänster över så gott 
som hela Sverige men hade inte turen att få någon. När 
så kejsarens av Kina frånfälle omnämndes i tidningarna 
utropade L. spontant: "Nu har jag äntligen fått min 

Skrivställ, Ramar, Album, Skrivunderlägg, Reservoarpennor, Gästböcker 
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D. Heintz A. Hj. Axeling G. A. Persson 

chans. Jag söker befattningen som kejsare i Kina." "Det 
är i alla fall trevligt med personer, som har humor", 
anmärkte min sagesman, och däri kan han nog ha rätt. 

Antonsson hade vid ett tillfälle beställt en plåtlåda av 
en hantverkare i Kumla. När denne infann sig å post
kontoret för att lämna lådan till postmästaren, fick han 
mycket kritik för sitt arbete. Antonsson var inte alls 
nöjd med lådan. Hantverkaren fann ingen anledning till 
missnöjet utan hävdade, att lådan gjorts enligt beställ
ningen och tillade: 

- Postmästaren ska inte reta mej, ty mina nerver kan 
komma i olag, och då smäller det! 

Den som snabbt gjorde sig kvitt hantverkaren var 
Antonsson, som räddade sig in på kontoret. 

En söndagseftermiddag hade Kumla Friförsamling an
ordnat ett offentligt föredrag om "Roparerörelsen" aven 
kumlalärare. Antonsson var med och lyssnade på före
draget. När läraren nästa dag infann sig på postkontoret, 
tillfrågades han av Antonsson, om han verkligen trodde 
på Gud. Då läraren bejakade detta, utbrast A.: 

- Det finns ingen Gud, det är bara dumt att tro det! 
Läraren försökte få Antonsson att rubba på sin ateis

tiska inställning men lyckades inte. 
- Kunde inte jag få komma till er skola och hålla 

föredrag om sparandet, frågade A. 
- Det möter ej något hinder, fick han till svar. 
En dag infann sig också A. hos läraren i full post

mästaruniform och höll sitt föredrag i skolan. Efteråt 
bjöd läraren honom på kaffe i sitt hem. 

- I ett sånt här blåbandshem vägar jag väl inte tända 
en cigarr? 

- Jo, var så god! Törs jag fråga, hur många cigarrer 
postmästaren röker upp om dagen? 

- Omkring ett tiotal. 
- Det blir pengar det om året, svarade läraren. Ar 

det inte svårt att predika sparsamhet under sådana för
hållanden? 

Då teg A~tonsson och fortsatte att dricka sitt kaffe. 
En sådan epilog hade han inte tänkt på sin sparsamhets
propaganda. 

F. d. postmästare G. Spross i Bromma har i tidningen 
Postmästaren, februarinumret för i år, skrivit om "Pos
tala krumelurer jag mött". Jag tar mig friheten att saxa 
den del ur denna trevliga artikel, som handlar om post-

FOR HELA FAMILJEN 

F. Hj. Berntsson David Thörne r S.J.E. Sköldunger 

mästare Antonsson, när han var postmästare i Rättvik. 
"Medan jag tjänstgjorde i Orsa, kom jag då och då 

tillsammans med en annan krumelur i posten. Det var 
postmästare Antonsson i Rättvik. Om honom har väl en 
del gamla kamrater roliga minnen att berätta. Han var 
först i Kumla, men där höll visst skomakarna på att klå 
honom. Det berättades på den tiden, att han då och då, 
när han satt i kassan, helt resolut hoppade över disken 
och kastade ut en skomakare, som var oförskämd. Gamle 
postinspektör Ljung i Mellersta distriktet omtalade en 
gång, att han med anledning av något dylikt bråk varit i 
Kumla för att reda opp en historia. Postmästare Antons
son satt den aftonen själv i kassan, och postinspektören 
blev vittne till hur en skomakare retade Antonsson. Det 
kliade i fingrarna på mej, berättade Antonsson, men jag 
kunde ju inte kasta ut skomakaren, då postinspektören 
såg på. 

En annan gång hade han av okänd anledning lyft en 
mas utanför dörren. Masen tittade på honom och sade 
lugnt: "Akta dej Antonsson, så du inte kommer borst som 
länsman iDelsbo." 

Dessemellan var han glad och hygglig. Jag kände en 
gång en livförsäkringsinspektör, som en dag kom till 
Orsa för att hälsa på mig. Han berättade, att maken till 
postens service i Rättvik fanns icke. Då man kom dit och 
sitter och äter middag eller kvällsvard, kommer det fram 
en herre till ens bord bockar och presenterar sig som post
mästare på orten. Han har sett en del post till mig, och 
då han i alla fall skulle till hotellet och äta, tog han med 
och lämnade den. Det blev förstås en angenäm samvaro 
och "vänskap för livet". Sådan var Antonsson. 

Sedan har jag ett svagt minne aven händelse angående 
en obevittnad rekavi till en bekant grevinna, boende på 
Siljansborg, och som , till råga på allt kände dåvarande 
generalpostdirektören, som hon naturligtvis larmade, 
dock utan resultat. 

En annan gång berättade också Antonsson, då han blev 
anmodad aven känd högre officer, som kom ridande 
till postkontoret, att hålla hästen åt honom ute på ga
tan. Antonsson lär ha gått i uniform, och den store ryt
taren tog väl honom för en vaktmästare. Jag minns inte 
detaljerna, men det lär ha tagit hus i helskotta. Långt 
senare hörde jag en annan historia. Gamle kungen vis
tades en gång i Rättvik, och vid ankomsten dit var det 

lPses lättast genom besök hos 
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naturligtvis stor mottagning på stationen. Antonsson stod 
också där i full uniform. Olyckan var den, att majestätet 
inte fått sin post ordentligt på resan. Då konungen häl
sade på Antonsson, lär han ha sagt : "Ar det du, som 
slarvat med min post?" "J a, Ers Majestät, svarade An
tonsson högtidligt/' Som vi ser, har de två senaste hist6-
rierna här en helt annan version än de från Kumla här
rörande. 

Vi skämtade ofta med honom. Han hade en fin bostad 
i Stockholm, där hustrun bodde. Hon flyttade aldrig till 
Rättvik. Men i Falun lär han ha hyrt våning. I Rättvik 
bodde han i enkelrum, men i Orsa åt han . 

Det vore oriktigt att säga, att han var postalt kunnig. 
Han lär ha fått ledigt för att hos postmästaren i Mora 
lära sig redovisning. Vid en inspektion i Rättvik en gång 
upptäckte vederbörande, att han tagit ut för liten av
löning. Han hade fått ett ålderstillägg, men det hade 
han totalt glömt av. 

Så värst länge blev han inte i Rättvik. En dag såg 
man, att han begärt få bli postexpeditör igen och som 
sådan tjänstgjorde han de sista åren vid "slåbyrån på 
Stockholm l". 

Postmästare Ekedahl hade en del egenheter. En av hans 
forna tjänstemän berättar, att E~edahl, när han kom in 
i det rum, vari hans medarbetare uppehöll sig, hade han 
för vana att högt ropa : "Ramm", detta vare sig lokalen 
var fylld av postkunder eller icke. Han avlägsnade sig 
icke, förrän han fått svar: "Tamm". 

Postmästare Ekedahl var en stor älskare av det då på 
modet varande priffespelet. Varje lördagsafton anordna
des spelparti hos postmästarens. Hade han då otur i spe
let, drog han sig tillbaka från sällskapet och lade sig på 
en soffa i ett angränsande rum, missnöjd med världen i 
allmänhet och sina gäster i synnerhet. Efter en stund 
gick fru Ekedahl in till maken för att göra sig under
kunnig om hans tillstånd, och när hon kom tillbaka kun
de hon lämna besked om att postmästaren var villig att 
återupptaga det avbrutna partiet. "Men nu ska vi låta 
Johan vinna, så blir han glad igen", sade fru Ekedahl. 

En gång var den försynte och ordningsälskande över
kontrollören H. Sabroe på inspektion i Kumla under 
Ekedahls tid och misstänkte på goda grunder, att Eke
dahl inte nog omsorgsfullt iakttog gällande föreskrifter 
angående medelskontrollen. Sabroe: "Nå postmästaren 
räknar väl kassorna och fullgör inventeringar i föreskri
ven ordning?" Ekedahl med av harm vibrerande stämma: 
"Herr överkontrollör, här litar vi på varandra." 

Det ekedahlska hemmet var känt för sin stora gäst
frihet. Overkontrollör Sabroe var efter en inspektion -
måhända den här ovan skildrade - inbjuden på middag 
hos postmästarens och framförde efter slutad måltid sitt 
tack för den goda maten och den angenäma samvaron 
under det. Ekedahl reste sig omedelbart och höll följande 
anförande. "Herr överkontrollör. Jag har alltid ansett 
och anser alltfort, att postdirektionen är postkontorets 
naturliga fiende." Sabroe tog nog inte alltför hårt åt 
sig, enär han sedan gammalt visste, att Ekedahl icke 
närde något agg till vare sig postdirektionen eller dess 
tjänstemän, vilka senare han respekterade och högaktade. 

H agendalsvägen. 
Till vänster postkontorets första lokaler (nuv. Nyvelius färghandel). 

Den utan tvivel färgstarkaste av postkontorets funk
tionärer var onekligen lantbrevbärare Håkansson, d. ä. 
Han var smålänning till börden, och innan han kom till 
Kumla som skomakare och brevbärare, hade han prövat 
på åtskilligt. Han hade varit brandsoldat i Stockholm, 
vaktmästare på myntverket, kypare, flottningsarbetare 
i Norrland osv. 

Den första jul postmästare Lindblom tjänstgjorde i 
Kumla, frågade han Håkansson, om denne kunde skaffa 
honom en julgran. "Jodå, den tar jag på Säbylunds ut
skog", svarade Håkansson. "J a, men det går väl inte för 
sig", invände Lindblom. "Jodå, det går bra, för jag har 
lovat länsman Welin att stjäla en åt honom också", gen
mälde Håkansson. 

På mornarna innan postkontoret hade öppnat för all
mänheten "redigerade", som han uttryckte sig, Håkans
son sin post på disken i allmänhetens avdelning, dvs. han 
01 dnade den post, som han skulle ha med sig på turen 
i gångordning. Då var det högtidsstunder av glädje för 
den övriga personalen att höra honom dra historier 
- mer eller mindre sanna - ur sitt växlingsrika liv. Han 
lär ha varit en framstående deklamatör, men hans reper
toar lämpar sin inte så väl för återgivande i tryck. 

Håkansson, som var lantbrevbärare på dåvarande lin
jen Kumla- Hällabrottet, hade en häst som var mycket 
klok och så väl inkörd på sin rutt, att han självmant 
stannade framför varje postlåda och hade bra reda på 
vilken sida av vägen lådorna voro placerade. Denna upp
gift har jag fått aven person, som en gång hade nöjet att 
få åka med Håkansson. 

Till sist skall jag ge en inblick i, hur primitivt det var 
ordnat med brevbäringen bara för ett kvartssekel sedan i 
Kumla. Det var då mycket vanligt, att såväl samhälls
som sockenborna hämtade sin post i bokhandeln eller i 
någon av speceriaffärerna. För detta ändamål hade affä
rerna en mer eller mindre primitiv låda, där kundernas 
post förvarades, tidningar, brev och postanvisningar om 
varannat. I regel fick kunderna själva undersöka, om de 
hade något att hämta. Att det under sådana förhållanden 
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var si och så med brevhemligheten är inte svårt att förstå. 
Någon större svårighet var det givetvis inte att under 
sådana förhållanden lägga sig till med andras brev, vär
deavier eller postanvisningar. Att det sedan inte gick lika 
lätt att lura postkontorets tjänstemän att utlämna värde
försändelsen eller utbetala beloppet, var måhända anled
ningen till, att man inte hörde talas om något obehörigt 
utkvitterande av försändelser. Eller törs man tyda det så, 
att det på den tiden endast fanns ärligt folk i Kumla? 

En lantbrukare i västra Kumla ansåg sig emellertid 
vid ett tillfälle ha anledning att i Nerikes Allehanda in
föra följande annons: 

"Till den hjälpsamma allmänheten. 
Ombeds vänligast att ej i bolagsboa avhämta till mig 
adresserade brev. 

Aug. Molin" 
"Bolagsboa" var det vanliga namnet på Kumla Han

delsbolag, vars speceri- och diverseaffär var inrymd i den 
fastighet vid Odengatan, där Sixten Berggren har sin 
herr- och damfrisersalong. 

Det kan kanske i detta sammanhang ha ett visst in
tresse att se, hur utvecklingen av de olika rörelsegrenarna 
och försäljningen av frankotecken m. m. gestaltat sig un
der ge gångna 50 åren. Därför har en statistik över post-

Överpostiljon G. A . Bergström och f. d. postiljon J. A. Forsman . 

kontorets egen rörelse och frimärksförsäljning m. m. 
- med bortseende från postkontorets underlydande post
anstalter - utarbetats för åren 1907, 1932 och 1955. 

Antalet försändelser resp. transaktioner av olik a slag. 

I Inlämnade Inbetalade Postsparbank Franko teckens- Penningom 
Är 

I 
brevförsändelser I paket 

I inbet. I uppbörd slutning 
postan-

kort 
ms. I utt . k ronor kronor 

vanl. rek I ass. vanl. I ass. vlsnIng 

I 
I 1907 72.599 2.229 665 1.241 19 5.961 - 192 84 18.612 310.994 

1932 41 8.027 5.548 137 21.266 I 75 16.184 19.236 2.761 2.252 76.690 5.000.000 I 
I 1955 1.011.000 12.689 162 I 260.091 69.378.000 

I 
I 33.780 147 12.766 105.811 7.482 6. 180 I 

"KUMLANYTT" FÖR 60 ÅR SEDAN 
Kumla sockenboksamling 
hvilken icke underhållits och innehåller gamla saker skall t ills vi
dare indragas. Kyrkorådet har haft samlingen om hand. 

Telefonfröknarna i Kumla 
( .A. 3. 1. 1896) 

uppvak tades i går af abonnenter på platsen med ett fickur till 
hvardera, hvartill å t den äldre fogats en l O-krona instucken 
fodralet . T ill den senares ära upplästes äfven verser. (24. 1.) 

Ett föräldramöte i Kumla 
i lördags var besökt af 143 m än, 2 hus t rur samt 14 ungmör för 
at t dryfta barnuppfos tr ingsfrågan. Pastor Johannes Falk in ledde 
oc h bland deltagarna i diskussionen märktes kyrkoherden Falk. 
Man lade särskild vikt vid att föräldrarna i t id lära sina barn 
att lyda, att de åtminstone kunna hålla barnen inne om kväl -
larna, då de äro 10 till 12 år. (3.2.) 

Föreningshuset Natanael i Kumla, 
som byggdes fö r fem år sedan, har under denna t id mycket flitigt 
använd ts och visade sig vara af Stort behof för pla tsen. Men fri -

försam!iO'en som också haft fö rdelen att H hyra huset, har aldrig 
fått nåcr~n 'r iktig andakt, så länge huse t äfven upplåt its för före
nin" ar "som verka för världsliga syften. Församlingen har därför 
län~e 'önskat blifva ägare af huset . Byggn adsandelsbolaget ville 
emellertid inte försälja si tt hus. (31. 3.) 

Byggnadsverksamheten vid Kumla station 
är i år ovanligt Stor. Mest bygges mindre eller medels to ra . hus. 
Ångkvarnens ägare, d irektör Sandahl, har utfört flera förskönll1gs-
arbeten i kvarnens omgifning . (4 . 8.) 

En man som höll färgen, 
trots tidens alla skiftn ingar åt de t grå, var f. so ldaten Sten på 
Kumla bys ägor. Han är död nu och begrofs i går å sin sockens 
kyrkogård . På de röda stugorna i sin ort efterlämn.ar han mmnen 
af en ny ttig verksamhe t, ty han var rödfärgare till yrket under 
den vackra årstide n. Under vintrarna satt han hemma hos sm 
gumma, sysslande med halmflätning. Bägge yr kena lönade sig fö r 
den sparsamme och orden tlige gubben, som ren t af samlat ett 
li tet kapi tal. (23. 12. ) 

BÄSTA INKÖPSKÄLLA för Specerier - Konserver - Delikatesser - Frukter - Kaffe m. m. 
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F;"årdingsmannens beråttelser 
IV 

Vid auktionen efter kronolänsmannen Welin köpte 
Lars Emil Larsson ett parti böcker. I detta fanns en dag
bok, omfattande ~ren 1902-191 0. I boken har W . an
tecknat de olika förseelser mot lagar och förordningar, 
som han under nämnda tid nödgats beivra. Möjligen 
kan det intressera julbladets äldre läsare att - även om 
bilderna äro dystra - erinras om ett och annat som 
hände när seklet var ugnt. 

Mö TESSTöRANDE GESALLER 

Länsmannen och hans fjärdingsmän fick naturligtvis 
under dessa ~r - före motboken - ofta inskrida mot 
fyllerister. I de flesta fall gällde anh~llandet dock mera 
oförargliga skomakaregesäller. En och annan av dem 
kunde emellertid ställa till med rätt förargelseväckande 
scener. S~ t. ex. hände en g~ng vid en begravningsakt i 
Kumla kyrka att denna avbröts av ett par druckna ge
säller med tillropet: "Leve begravningsst~ten!" Fräls
ningsarmens möten fick heller inte alltid vara ostörda. 
A ven i socknens periferi förekom emellan~t intermezzon. 
Dagboken berättar t. ex. om hur ett par druckna ge
säller trängde in p~ en av logen Skyddsvaktens samman
komster i Folketorps missionshus och med literbuteljer 
och snusdosor gjorde ~verkan ~ fönster och inventarier. 
För dylika förseelser utdömdes i regel relat ivt lindriga 
straff. 50 kronor var det vanliga bötesstraffet, som oftast 
avtjänades med n~gra dagars vistelse ~ länsfängelset i 
örebro. 

EN MODERPLÅGARE 

En nyinflyttad handlande drog uppmärksamheten till 
sig genom sitt brutala sätt att behandla sin gamla mor. 
För grannarna hade det länge varit känt, att modern 
hade liksom ett inferno i sin sons hem. En maj dag 1909 
förgick sonen sig p~ modern inför öppen rid~ . Det hände 
p~ affärsmannens egen gård, och flera av grannarna ble
vo vittne till hur sonen med sparkar och slag misshand
lade den arma modern. Tidningarna i örebro under
rättades och länsman Welin uppmanades offentligt att 
ingripa med ~tal mot moderpl~garen. Det blev ocks~ 
upprepade förhör med v~ldsverkaren, som dock nekade 
ihärdigt, trots många vittnen. En av dessa hade hört 
modern klaga : "Herre Jesus, kom och hjälp mig!" Dag
boken ger intet besked, på vilket sätt den hårde hand
landen fick sona sin hjärtlöshet. 

DRANKTE SIG I GRANNENS BRUNN 

Det är som synes många dystra minnen, som "rullas 
upp" i dagboken från en tid, som mången kallar "den 
gamla goda". Dagboken berättar också om en lantbru
karhustru, som inbillade sig att vara förföljd av lagens 
väktare. Hennes man hade länge förstått, att hon hyste 

pro{,fem l 

Kronolänsman A . Welin med maka 

självmordstankar och han försökte därför på alla sätt 
uppmuntra henne och få henne att överge sitt svårmod. 
En morgon då de tillsammans drack kaffe frågade man
nen, om hon inte kände sig lättare till humöret. "Jo, nu 
känner jag inte längre n~gon livsleda", fick han till svar. 
Därefter gick han till ladugården, dit hustrun sedan skul
le komma och mjölka. När hon emellertid dröjde, åter
vände mannen till bostaden och fann d~ lampan brin
nande, men hustrun kunde inte spåras i hela huset. Han 
gick då över till granngården för att söka henne där. 
Väl inkommen, kom hushållerskan springande och ropade 
förskräckt att "en människa ligger i brunnen". Det var 
den eftersökta hustrun, som under skydd av mörkret 
gått direkt från kaffebordet till brunnen för att bli kvitt 
det liv, som syntes henne outhärdligt. Makarna voro 
barnlösa och hade bott ensamma på gården. 

SÅDANT HAND ER ALLTJAMT .. . 

Om man bläddrar vidare i dagboken finner man en 
hel del andra tragedier, som länsmannen och hans fjär
dingsman hade att reda upp. Man finner korta anteck
ningar om andra levnadströtta, som på olika sätt för 
egen hand lämnat jordelivet. 

I Ekebyskogen har en piga dräpt sitt nyfödda barn 
och dolt liket i en stubbe. Det var, som lätt inses, inte 
så gott för den stackars flickan, att ensam bära följderna 
av ett kärleksäventyr. 

Två hemmansägare i socknen hade råkat i kärleks
gruff, med polisanmälan som följd . En av antagonisterna 
hade hotat sin rival med revolver och även avlossat ett 
skott. Detta var emellertid blott ett skrämskott för att 
få bort "pigtjusaren". Husbonden lät nämligen sedan 
länsmannen förstå, att han ville ha pigan för egen del, 
ty han hade henne mycket kär. 

Vänd Eder då till KUMLA MEKANISKA VERKSTAD 
som har stora resurser till Eder tjänst..., 

Allt inom branschen 
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Maja Svenssons skolklass 1902. 

cJVfinnen från småskolan l Hallsberg 
Av Knut Boström 

P å gamla dagar kan det vara lustigt att fråga sig : 
"När lärde jag mig detta och när begrep jag det här och 
varför tyckte jag så och inte så?" Egentligen är ju detta 
enda fruktbärande sättet att umgås med det förflutna. 
De obetydligaste minnen kan härigenom få sin betydelse. 

Kumla Julblads utgivare har uppmanat mig att berätta 
skolminnen. Jag vill gärna göra detta och skall denna 
gång stanna vid minnena från småskoletiden. Det är 
synd att påstå att de är lysande, men skolan gav mig i 
alla fall små inblickar i olika världar. Vad som hände oss 
under skoltiden lever kvar länge efter sedan kamratked
jan efter skolans slut skingrats som agnar för vinden . 
Skolminnen var nästan det enda vi fick att gemensamt 
taga med ut i livet. De har den egenskapen, att de gärna 
återvänder oftare och ter sig ljusare ju äldre man blir. 

Jag sitter en kväll och bläddrar i mitt gamla album. 
Framför mig har jag det första skolkortet, sedan länge 
undangömt. Det är taget av N. H. på vår första skolut
flykt till Betty Olssons sommarvilla i Kårstahultsskogen. 
Sedan vi gjort slut på vår magra matsäck och lemonaden , 
gjord av limonadpulver och vatten, lekte vi "sista paret 
ut", hoppade bock m. m. Vi fick roa oss med billiga me
del, det var inga utsvävningar, bollsparkandet låg ännu i 
sin linda och sjön Tisaren var ej riktigt uppfunnen som 
rekreationsort. Fotografen samlade oss framför villan, 
kröp sedan in under det svarta sammetsskynket och den 
stora fotografiapparaten på tre ben. Resultatet av hans 
ansträngningar framgår av bilden på denna sida, där det 
inte torde vara så svårt att identifiera flera nutida halls
bergsbor. 

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

Stor sortering i 
Kameror - Film - R amar - A lbum 

Om jag nu skulle försöka mig på att göra en social 
gradering av min skolklass. En sådan förekom emellertid 
inte bland oss ungar, även om vi hade en klar förnimmel
se av att någon kunde vara finare än den andra. Nej, 
vi släpade inte på några sociala fördomar . Högst på 
rangskalan räknades nog disponentsonen, patronens poj
ke och flicka samt lokförarns grabb. Att vara lokförare 
och få åka på ett sotigt ånglok på den tiden var inte 
"fy skam". "Det är min pappas lok", sa lokförarns pojke. 
Och det trodde vi blint. Dessa kamrater slussades sedan 
in på "Karro" i Orebro och kallades för "råttor". 

Från början var vi 30 ungar i första småskoleklassen, 
där vår fröken hette Maria Svensson. Jag minns henne så 
väl, där hon satt i katedern med en hårknut i nacken. 
Hon försökte efter sin förmåga att bringa hyfs och hut 
i oss ungar. Vi förstod inte att uppskatta hennes arbete 
med oss, inte förrän längre fram i tiden. Där vi satt i 
våra bänkar hyste vi en viss motvilja för plugget, för 
livet stod naturligtvis i fager gestalt och lokade med sina 
lekar och äventyr. Emellertid läste jag i ABC-boken, så 
det knakade i huvudet för att tuppen, som fanns i boken, 
skulle värpa slantar eller knäck, vilket fröken inbillade 
oss att den kunde göra. Ibland låg det emellertid en 
knäckstrut på samma sida som tuppen. Ja, vad skulle 
man tro i sin livliga fantasi . 

När jag läser om att nya skolor inviges med pomp och 
ståt, går mina tankar obönhörligen till min barndoms 
skola och dess primitiva lokaler i Ostra skolan, som till
hörde Kumla församling. Stationshuset låg vid seklets 
början i Kumla. D et Bergööska affärshuset bildade gräns 
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mellan Kumla och Hallsberg. I vår gulpanelade lärosal 
på andra våningen åt väster fanns förutom katedern en 
4 oktav orgel, en svart tavla med vidhängande hartass, 
kartor, en gammal järnkamin, ett par långa vedlårar, där 
de långväga kamraterna förvarade sin matsäck, ett olje
tryck av Oscar II i amiralsuniform, fet och allvarsam. 
I förstugan, där kläderna hängde, fanns en kamin vid 
väggen och en kopp ar cistern med skopa. Det kalla vatt
net med isklumpen på vintern smällte fint ihop med siru
pen på vårt hårda bröd. Vi hade givetvis ej förmånen 
av skolfrukost. Festmat för oss "gamäng-ungar" var två 
hårda brödskivor med sirup emellan, och dessa uppskat
tade vi lika högt, som vår tids ungdom äter bakelser. Eld
ningen fick vi pojkar sköta om, och gud nåde den som 
inte kunde elda varmt. 

Skoltiden var för mig och de flesta ungar någonting 
ganska skrämmande, för livet levdes under knapphetens 
kalla stjärna. Familjer på 8-10 personer hade ofta som 
bostad endast ett rum och kök. Då sorlade ingen radio, 
då fanns ej vatten- och värmeledning, wc, telefon eller 
badrum. En osande fotogenlampa istället för elektriskt 
ljus. Ibland tog fotogenen slut i oljehuset, och då nödga
des vi läsa läxorna från det matta skenet från den öppna 
spiselluckan. 

Hemmets ekonomiska standard var bestämmande för 
barnens kläd- och skobehov. De äldre syskonen fick 
ibland nya skor och kläder, medan de yngre fick ärva 
vad de äldre vuxit ur. Några barnbidrag eller fri skol
material hade man ännu ej hittat på. Föräldrarna hade 
mycket bekymmersamt med kläder till barnen. De flesta 
av oss fick lägga av strumpor och skor när tjälen gick 
ur jorden någon gång i april och tassa barfota, även om 
kylan nöp i små "tossingar" och magra små blåfrusna 
ben. Många familjer kunde ha upp till 10-15 barn. De 
som bara hade 3- 4 st ansågs nästan som barnlösa. När 
man fick ett par nya skor, var det en händelse, som knap
past kan beskrivas. Det var en ceremoni med andakt, 
skulle jag vilja påstå. I regel räckte en halvsulning en 
månad. När skorna var på halvsulning, hade man inga 
reservskor utan fick stanna hemma från skolan. Det var 
inte alls ovanligt att fröken frågade sin skolklass: "Var 
är Kalle i dag?" Och svaret blev, att Kalle måste stanna 
hemma, ty han hade ingenting att ha på fötterna. Nu 
för tiden ordna de sociala myndigheterna, så att ingen 
bör utebli fr ån skolan av sådana orsaker. 

Slagsmål mellan skolpojkar var ingen ovanlig företeel
se. Man delade upp sig i två läger: de som tillhörde Kum
la-delen och de som tillhörde Hallsbergs-delen av kö
pingen. Namnen på dessa grupper var "Hallsbergs-kar
tar" och "Kumla-stutar". Pennalismen var ofta vanlig. 
Den starke och brutale klappade på den svage och i var je 
klass fanns det alltid någon som blev "hackkyckling", 
som utsattes för kamraternas drift och misshandel. Barn 
är grymma och inte så litet dumma i skolåldern, det är 
min erfarenhet. En gång hade en kamrat slagit ett hål 
i huvudet på mej. Det blev förhör. Fröken plorkarl e 
fram en hel hop pojkar till sin kateder. Lite var bedyrade 
de sin oskuld, även "Limpan", som påstods vara min 
bäste vän. Jag minns den dagen, då den skyldige fick sitt 
straff, en avbasning som för alltid förtog honom lusten 

Ostra skolan i 
Hallsberg v id 
seklets början 

att slåss. Prosten Zander höll en riktig domedagspredikan 
för oss. 

Vi fattiga pojkar, som bodde i de s. k. "vägglusahu
sen" (Kråkslottet, Ugglebo och Långholmen) kallades för 
busungar av "bättre ·mans barn". Vi utgjorde ett ganska 
gott genomsnitt av vårt lilla samhälles dåtida struktur. 
I allmänhet har det blivit bra folk av de unga, som bodde 
i de urusla hyreshusen. 

När jag sitter och betraktar kortet från 1902, blir det 
en lång rad minnesbilder från skoltidens kamratliv. På 
kortet skulle jag kunna placera många svarta kors, skol
kamrater som inte finns mer utan vilar under någon kulle 
någonstans. Några kamrater är i Amerika, flera träffar 
man på i hembygden, men de övriga är skingrade flytt
fåglar. Flickorna är i allmänhet gifta och har barn och 
barnbarn, en och annan har blivit en stadig gumma och 
lagt sig till med grått hår. Vår lärarinna, Maria Svens
son, ansågs vara sträng men än i dag kan jag se hur hon 
led, då hon skulle bestraffa någon odåga. Hon var emel
lertid rättvis och utdömde inte mildare straff, om det 
var en flicka som skulle näpsas. Aven hon fick känna 
en rottings verksamhet på bara stjärten. Eljest var det 
kutym att slå på fingrarna. "Får jag se på dina naglar, 
om du har fått stryk på fingrarna i dag?" hörde man 
kamraterna fråga. Man trodde att de vita fläckarna un
der naglarna berodde på att de varit i nära kontakt med 
rottingen. Fröken Svensson blev längre fram lärarinna i 
Fylsta skola i Kumla, där hon tjänstgjorde tills hon av
gick med pension. Länge fick hon inte njuta den utan 
avled kort därefter 1934. Vid sin avgång vitso;-dades hon 
för ett intresserat, strävsamt skolarbete. 

Från min första skoltid minns jag "Skräddar-Kalle", 
som var skolans närmaste granne. Han var en av sam
hällets förste socialister, som ville riva hus och skrankor 
"för att få mera luft". "Skräddar-Kalle" var kanske mest 
känd som kolportör och nykterhetstalare av guds nåde. 
Varenda lördag trampade han sin Rambier på de båda 
leriga gatorna med den tunga tidningsväskan på ryggen. 
Med darr i maggropen ropade han bl. a. ut Allers, Hvar 
8 Dag, Strix och Söndags-Nisse. Om honom finns många 
historier, men de har inte mycket gemensamt med en 
skildring om mina upplevelser som skolpojke i Hallsbergs 
östra skola. Kanske jag återkommer till "Skräddar-Kalle" 
en annan gång. Men först vill jag berätta om hur vi hade 
det i "storskolan". Det blir i nästa julblad. 
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ED LA GUSTAFSSON 
riksda gsmannadottern 

från Sånnersta 
A v Nils Helander 

1 augusti 1954 avled en av Kumla församlings rikast 
b"gåvade och minnesgodaste kvinnor, fru Edla Gustafs
son, maka till lantbrukaren Josef Gustafsson, Sånnersta. 

Kumla Julblad har henne att tacka för mångårigt för
troende och uppmuntran. Många gånger har det beretts 
mig glädjen att i det gästfria hemmet lyssna till hennes 
skildringar av hembygden i långt förfarna tider, om hen
nes far och mor, om faderns riksdagskamraters besök i 
Sånnersta, om den riksbekante broderns stora framgångar 
i riksdag och som social reformator och om farbrodern, 
hovpredikanten och storsångaren. Hennes far var nämli
gen riksdagsmannen Eric Olsson, Sånnersta, brodern Jo
han Widen, landshövdingen och talmannen i riksdagens 
andra kammare och farbrodern, kyrkoherden och hov
predikanten Jonas Wide n i Vintrosa, mest känd som stif
tare av sångsällskapet "Orphei Drängar". Något om vad 
hon berättat om sin släkt finnes återgivet i Kumla Jul
blad för åren 1941,1942 och 1951. 

Hennes telefonsamtal var alltid välkomna. Hon hade 
alltid något värdefullt att tala om. Alltid när något nytt 
nummer av julbladet utkommit ringde hon och kommen
terade den del av innehållet, som särskilt intresserade 
henne. 

Vid ett av mina senaste besök i hennes hem berättade 
hon en del hågkomster från sin ungdomstid. När hon 
någon tid därefter fått del av mina anteckningar, sände 
hon dessa i retur, åtföljda av följande rader : "Nu kom
mer jag med min uppriktiga önskan : Skriv ej något förr
än jag är borta. Jag känner på mig att detta är bäst. 
Jag är ju en vanlig människa bara. En 80-åring har ju 
inte många år att se fram på". Sådan var hon, den goda 
berä tterskan från Sånnersta. 

Så låter vi fru Edla Gustafsson berätta: 
"Det var 1860, som far köpte gården här sedan för re 

ägaren, länsman Conrad Adlers, mest känd som ledare 
av kyrkobygget, gått ur tiden. Före honom ägdes gården 
av Adlers svärfar en doktor Lena::us. När far köpte går
d(ln, var den ganska lite uppodlad. Far satte emellertid 
igång med odlingsarbete, skumplöjde ängarna och odlade 
hagmark på en areal av 60 tunnland. 

Under mina yngre år fanns det gott om ungdom i 
byarna. Vi samlades ofta till lek väster om gården hem
ma. Far satt då ofta vid fönstret och tittade på oss och 
tyckte att vi hade roligt. Och det hade vi också. På vin
tern åk te vi kälke. Vi packade oss på en "ryss", som 

Edla Gustafsson 

1869- 1954 

styrd es aven av pojkarna. Det bar iväg med en fruk
tansvärd fart nedåt ängarna. Jag minns, att sedemera 
fabrikör C. G. Ström var med och deltog i våra lekar. 
Han arbetade då hos en skomakare Jansson i Grsta. 

Vid midsommar klädde vi majstång på Kolsberg. Skriv 
nu inte Grsta kulle! Det är alldeles felaktigt att kalla 
den så. Större delen av kullen ligger nämligen på Sånner
sta ägor. Man skulle med mera rätt kunna kalla den Sån
nersta kulle, men vi vill behålla det gamla namnet, Kols
berg. Det namnet använde också Lars Pärsson i Sån
nersta, när han i första numret av Kumla Julblad 1930 
berättade om kullen. Av någon anledning hade man fått 
för sig, att kullen låg i Grsta. Jag vill minnas, att Fräls
ningsarmen var den första förening, som hade fest på 
Kolsberg. 

Det roligaste i min ungdom var att gå i skola. "Sand
stens-Kersti" var min första lärarinna. Hon var sträng 
och tolererade inte att vi skolkade från skolan. En gång 
hade jag fått mors och fars löfte att övernatta hos mina 
kamrater, systrarna Hallmen i Fylsta. Tidigt nästa dag 
gav vi oss ut att plocka smultron istället för att gå till 
Kerstis skola. Det var inte snällt gjort, men smultronen 
frestade ... Hon och våra kamrater gjorde allt för att få 
tag på oss, men de lyckades inte hitta våra smultron
ställen . Längre fram kom jag till Sten ströms skola i Brån
sta. Där trivdes jag och har många minnen från den ti
den. Vi var ett 60-tal barn i skolan, så nog hade Sten
ström ett knogigt skolarbete med oss. 

Jag fick ofta fara till Grebro med kött- och fläsk
varor. N ågon slakteriaffär fanns ej då i Kumla. Det var 
först 1895, som Lars Petter Andersson från Grsta bör
jade ta emot smör och slakterivaror i "bolagsboa" (nu
varande Odengatan 5). Bönderna var mycket glada åt 
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denna affär, ty sedan behövdes inga örebroresor för att 
bli av med nämnda varor. Mor och jag fick uträtta 
många sysslor, som egentligen hörde manfolken till. Far 
var ju en stor del av året i riksdagen och mina fem brö
der stannade inte hemma. Två av dem for till Amerika 
och tre gick läsvägen . Min bror Jonas blev med tiden 
föreståndare för Kemiska Stationen i Orebro. Flickor 
skulle inte studera. Det var den allmänna inställningen 
hos .bönderna i min ungdom. Och far var av samma 
menmg. 

På "lediga stunder" spann vi lin och vävde. Under 
den mörka årstiden arbetades det vid det sparsamma 
ljuset från en gaslampa. Jag minns så väl, när far kom 
hem med den första fotogenlampan. Men inte nändes 
vi använda den, utan den lilla gaslampan fick länge än 
svara för belysningen. 

Julgran var vanligt även under mina barnaår. Till 
julen var det storslakt och storbrygd hemma på gården. 
Juldagsmiddagen bestod i regel av bruna bönor, kål, rev
bensspjäll och lingon. Alla skulle ha var sin semla. Dessa 
gjordes avlånga med en skåra i mitten. 

Tillsammans med några kamrater anslöt jag mig till 
godtemplarlogen Natanael. En tid var jag även med i 
Kumla fosterländska förening. Jag skulle bryta isen, som 
det hette. Förr var det förbjudet för några kvinnor att 
vara med i föreningen. När intresset för föreningen sval
nade och medlemsantalet gick starkt tillbaka, var det 
någon påhittig person som föreslog att man skulle upp
häva förbudet för kvinnor att vara medlemmar. Det var 
man med på, men hur få några kvinnor med? Till sist 
fick de mej att offra mej. Men jag fick vara ensam kvin
na ganska länge. Det var emellertid högtidligt första 
gången jag var med. Ordföranden höll ett högstämt väl
kornsttaloch krönikören L. E. Gustafsson i Brånsta hyl
lade mej med versar. 

Från min ungdom minns jag en lärare, Nyström, på 
Brånstabacken. Så märkvärdig lärare hade han nog ald
tig varit. Han kallades för småbarnslärare. De, som gick 
i skola för honom, berömde honom heller inte. På äldre 
dar gick han omkring och sålde småsaker till hushållet. 
Han hade en korg fram och en korg bak, hängande 
över axeln. I en av korgarna hade han pappersblommor. 
Vid ett tillfälle, då han vandrade på Stenevägen, fick en 
yngling se att det brann i korgen på ryggen. Hade Ny
ström varit ensam den gången, hade han säkert inte slup
pit så lindrigt från äventyret. Vid sina stugbesök bjöd 
han de äldre på snus och barnen på kex. Han ville gärna 
vara lite rolig och hade ett stort förråd av vitsar. Folk 
retades med honom ibland, men det tog han aldrig illa 
upp. Sina dagar slutade han på ålderdomshemmet. Innan 
han kom dit, var det ett par gubbar, som ständigt låg i 
gräl, men Nyströms fridsamma sätt kom dem att upphöra 
med fiendskapen och bli vänner. 

En son till en sånnerstasmed kunde skryta med att ha 
"krossat" Atlanten trenne gånger. På äldre dar kom han 
emellertid tillbaka och stannade i sin gamla hemtrakt. T 
yngre år tillhörde han regemel,tsmusiken på Sannahed 
och var kamrat med en son till den förste husaren Sån. 
nell. Smedpojkens mor, som gärna ville skryta över sin 
avkomling, var en dag inne hos Sånnells för att tala om 

det fina engagemanget: "Nu ska jag tala om att min 
son har fått horn". Husar S. frågade kvickt : "A' di 
långa?" Då vart gumman snopen och skyndade hem. 

Ett känt bygdeoriginal var Gustaf Holmqvist. Han 
hjälpte till i lantbruket när han var på gott humör, men 
för det mesta blev det ingenting gjort. När hans stuga 
brann upp, var det tal om att han skulle få komma till 
ålderdomshemmet. Men dit ville han inte komma på 
några villkor. Han skyndade att inreda ett rum i lagårn 
och räddade sig undan ålderdomshemmet. Så länge han 
hade lagårn, var inte någon flyttning aktuell och blev 
det aldrig. 

"Anna-Kajsa på kammarn" var ett annat original på 
Sånnersta ägor. På lördagarna kom hon till oss med 
granris och fick då något i matväg med sig hem. Hon 
gjorde vispar och tvagor och sålde i gårdarna. En gång 
tyckte jag det var synd om Anna-Kajsa. Hos färgare 
Pettersson i Elvbro hade hon fått en del matvaror, som 
hon på vanligt sätt bar i förklädet. När hon i förbifarten 
tittade in i ladugården hos far, bar det sig inte bättre 
än att hon kom för nära en av korna, som av någon an
ledning aldrig tyckte om Anna-Kajsa. Kon sparkade 
bakut, så att all den goda Elvbro-maten skingrades för 
den fattiga gumman. 

Britta-Lisa var hela socknens kokerska. När det var 
fråga om att ordna med bjudningar, så vände man sig 
till Britta-Lisa. Hennes man var en duktig trädgårdsmäs
tare. Han skötte bl. a. prästgårdens och kyrkskolans 
trädgårdar. Under många år bodde de båda makarna i 
en stuga vid Angvägen." 

Fru Gustafsson bevarade till sena ålderdomen obrutna 
s jäls- och kroppskrafter och en mindre vanlig vitalitet. 
Hon var en varm missionsvän och deltog flitigt i kyrk
liga syföreningens verksamhet. "Alltsedan jag fick upp 
ögonen för missionen, har jag varit missionsvän", yttrade 
hon en gång. Det känns vemodigt att hon är borta för 
alltid. 

c!A1edan lägerelden 
brinner. 
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FEMTIHUVUD - gränsstenen med det gåtfulla namnet 
Av JONAS L:SON SAMZELIUS och NOR E TENOW 

5. Varmanshuvud och 50-huvud. Av N ore T enow. 

Det är skäl att först upptaga det ord, som här i dubbel 
bemärkelse är "huvud" -ordet. 

"Huvud" som namn på en gränspunkt är säkerligen 
högst ovanligt. I föreliggande stund finnes till jämfö
relse endast det halländska Varmanshuvud, vilket emel
lertid ensamt för sig är särdeles klargörande genom 
förleden såväl som genom läget. Varmanshuvud ligger 
nämligen på gränsen mellan två härad i högt belägen 
~kogsbygd, med all säkerhet i gamla dagar av allmän
ningskaraktär. An märkligare är, att Varmanshuvud (nu 
namnet på ett hemman) är beläget i själva gränspunkten 
för inalles fyra socknar, nämligen Rolfstorp i Himle 
härad nordväst om "huvudet", Sibbarp, Köinge och 
Svartrå socknar i Faurås härad i söder och sydväst. Så
dan är den nutida kartbilden; denna går emellertid till
baka till de geometriska kartornas första tid, i det att 
dessa områden för att vara skogsbygd äro osedvanligt 
väl kända från det utgående 1600-talet och tidigare 
1700-talet. Kartbilden är i stort sett densamma, om än 
Dagsås socken törhända förr ägt skogsmarker, som nu 
äro Sibbarps. - Formen är 1652 "Huarmans Hufwet". 

Vad betyder då här "huvud"? I synnerligen många ort
namn uppträder en allmänbetydelse hos ordet huvud av 
"spets", "en yttersta ända" av något. Detta är till och 
med ett av de allra mest spridda ortnamnselementen i 
världen: de romanska språkens namn på udde, kap, som 
alla återgå till latinets ord för huvud, caput, har blivit 
internationellt. Men Huvud (Hoved) och dess avledning 
Hovdi är på nordisk botten en benämning på uddar. 
Gärna en smula bergiga uddar, uppgives det, så det 
mänskliga huvudets intelligent förtjockade form tycks ju 
dock något influera. 

Emellertid är ett sådant geografiskt huvud icke alltid 
riktat utåt mot periferien. Det kan även vara riktat mot 
landets inre eller rentav vara så placerat, att ett flertal 
linjer finna sin avslutning i ett och samma huvud. Sålun
da betraktas ett vattendrags övre lopp eller källflöde som 
dess huvud. Men också ett flermarkaskäl kan betraktas 
som ett huvud. Enligt Rietz' svenska dialektlexikon be
tyder nämligen "HOVDE", m., 1) begynnelse på en gär
desgård, der han sammanfogas med en annan; 2) gär
desgårdsfogning, der olika hägnadsstycken stöta samman 
(se detta lexikon /1867/, sid. 286; man jämföre Sv. Ak. 
Ordb., art. Hövd). 

Detta bruk har jag hittills icke kunnat belägga utanför 
nordiskt område. Det estniska pea - det finska päa - , 
huvud, användes emellertid ofta för "spets"eller "ända", 
som ovan anförts på tal om caput. Och det estniska aja pea 
betyder en gärdesgårds begynnelse, plats där två gärdes
gårdar sammanstöta (Stelle wo zwei Zäune zusammen
stossen, Wiedemann) . Att en så speciell betydelseutveck-

ling skulle, helt likartat på två håll, ha skett utan något 
slag av påverkan, av ursprungsgemenskap, tyckes väl icke 
troligt. 

Betydelsen av "Varmanshuvud" blir då uppenbarligen 
"gärdesgårdsfogningen (eller flermarkaskälet) på allmän
ningsområdet". Värdet av detta område, av vilket alla 
ville ha sin anpart, låg sannolikt främst i ollonskogarna. 
- Likheten mellan Varmanshuvud och Femtihuvud är 
mycket stor. Bägge ligga i skogsområden och på härads
gränser. Som kartutredningen i förra årgången visar, har 
vid Femtihuvud allra minst ett tremarkaskäl förelegat, 
i det att nordgränsen av Kumlahäradets allmänning här 
sammanfogats med häradsgränsen och sålunda bildat en 
hovde. 

Sitt främsta intresse har namnet Femtihuvud i hu
vudordets tolkning. Ty flermarkaskäl sådana som det här 
berörda ha spelat en icke ringa roll i folktron och influe
rat också på sedvanan. Men närmast vilja vi söka nå 
fram till en full tolkning av namnet Femtihuvud genom 
att tyda även det första ledet, det ej litet mystiska "Fem
tio" . 

Skall man godtaga den som en folketymologisk fan
tasi klingande förklaringen att namnet kommer av att 
femtio män en gång mötts på denna plats? 

Det är dock möjligt, att här föreligger ett närstående 
ord med en allmän betydelse av "grupp på fem stycken". 
En språkman, fil. lic. Holger Oberg, Uppsala, som gjorts 
uppmärksam på namnet Femtihuvud, påpekar nämligen, 
att namnet väl kan ha innehållit ordet femt i genitiv och 
utvecklats från ett medeltida F aemtarhufvud till, på 
ISOO-talet, F emtehufvud. 

Ordet faemt, synes ha haft en mångsidig använd
ning. Annu Hylten-Cavallius använder ordet om grupp 
på fem bokstäver i runalfabetet. Men fråga är, om icke 
detta är en arkaism hos den lärde mannen. Man jämföre 
"ätt" i liknande betydelse. - Det isländska "fimtartal" 
betydde emellertid i största allmänhet "antal av fem", 
och isländskt "fimt" åsyftar speciellt en grupp av fem 
släktled vid bestämmandet av släktskapsgrad. Allt i allt 
taget, torde ordet länge ha fortlevat i sin ursprungliga 
betydelse av "grupp på fem". Emellertid inträdde i det 
mera speciella l~gspråket en betydelseskridning: från 
betydelsen "grupp av fem dagar" kommer en något för
ändrad innebörd av "sammanträde efter en respit av fem 
dagar". Till slut kastas de fem dagarna bort, och bety
delsen kan bli "sammanträde efter visst antal dagar, räk
nade från tiden för tingsförhandlingen" (exempelvis 
femton dagars respit). 

Utgår man från denna betydelseskridning som onek
ligen dominerar i det svenska lagspråket för äldre tider, 
kan femt syfta på den sammankomst vid vilken gräns
regleringen skedde. Femtarhuvud skulle, likt "Kongress-
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polen" syfta på en enstaka intrycks full händelse. Men 
mot en sådan tolkning talar att en "femt" i lagspråkets 
mening av ett extra utlyst sammanträde var en synner
ligen vanlig form för samarbete mellan tingen och knap
past bör ha djupt inpräglat sig i folklig hågkomst. 

Håller man i stället fast vid den ursprungliga bety
delsen av "grupp på fem" kan man närmast taga i be
traktande att de stenar, som utmärka ett laga rör voro 
just fem. Så var i varje händelse fallet med sådant ring
röse, som omtalas i Södermanlandslagens byggningabalk 
14, varest dylikt ringröse anges som i första hand av
görande för gränsen mellan byar. Ett sådant ringröse 
bestod aven sten i mitten med fyra stenar runt omkring. 

Också inför denna tolkning utgör bristen på något 
för den namngivna platsen specifikt kännetecknande en 
tungt vägande invändning. Varför kalla just detta röse 
efter antalet av de stenar, där lågo, när laga rör all
mänt gavs denna form, så snart gärdesgårdar icke ansågs 
tillräckliga? 

Det återstår emellertid ännu en tolkningsmöjlighet. 
Den som uppmärksammat den rättskamp, som fördes 

kring Femtihuvud år 1651 och närmast föregående år, 
drager sig inför betydelsen grupp eller antal av fem till 
minnes, att antalet socknar, som ansågo sig ha anspråk 
uppe i berörda skogsområden, var just fem stycken. De 
voro de trenne socknarna inom Kumla härad + Viby 
inom Grimstens härad (även kallat Wiby härad) + Hall
me alias Hardemo socken inom det likbenämnda häradet. 

När under medeltiden dessa territoriella förhållanden 
reglerades, ha givetvis representanter för socknarna varit 
närvarande. Nu fanns det ju verkligen en tradition, vid 
mitten av 1600-talet bevarad av länsmannen Sigge Måns
son i Sörby. Denne Sigge Månsson hörde till dem, vilkas 
vittnesbörd anfördes vid tingsbehandlingen 1651 till för
mån för den meningen, att alla tre häradena hav a haft 
5ina ägor tillhopa i en 5ten, 50m kalla5 50-Hufvud. Men 
det är också samme Sigge Månsson, som omnämnde, att 
"vid 50-Hufvud haver fordom hållits land5ting av tre 
Bi5kopar och Bi5kopslänzmän och 5å många män till dess 
de blev e 50-tal fullt" . 

Man bör efter min mening icke helt förkasta denna 
tradition utan tänka sig uppkomsten av " 50-Huvud" så 
att ett medel-tida namn omtytts under intrycket aven 
faktisk händelse. Innebörden av Faemtarhuvud kan un
der medeltiden ha varit den att en grupp av fem 50cknar 
här ordnat 5ina markrättigheter. Och det måste ju erkän
nas, att flera andra tolkningar som utgå från samma 
språkliga form te sig rimliga. Men formen med grund
talet "50" är i så fall en omformning och samtidigt en 
omtydning. Det fantasieggande minnet av ett verkligt 
möte uppe på skogshöjden har skjutit sig emellan. På så 
v is har den folketymologiska tolkningen om männen som 
uppgingo till femtiotalet fullt icke rätt i någon annan 
mening än den att folketymologien själv en gång med
verkat till att formen fastlagts som just "50". 

När skulle detta ha skett? Givetvis vid den tidpunkt 
då den gamla genitiven försvagats till "femte", sägom 
under femtonhundratalet. Därmed rycker berättelsen om 
mötet på skogshöjden rätt nära den tid då den återberät-

tats. Ty länsmannen Sigge Månsson ~ar född 1570. Han 
kan alltså som barn eller ung man mycket väl ha hört 
berättas av åsyna vittnen till eller deltagare i ett möte 
som ägt rum under tidig reformationstid. 

En sådan tolkning av namnet Femtiohuvud såsom upp
kommet i två etapper får stöd av åtskilliga omständig
heter. 

Femtiohuvud och Varmanshuvud ligga båda tätt invid 
huvudvägar i sina landskap. Fastän de icke äro pass i 
ordets mening av bergpass ha de ett markerat läge just 
på landhöjden-vattendelaren; man kan kanske kalla 
dem skogspass. Så se vi att Varmanshuvud på en karta 
från sjuttonhundratalets sista år är försedd med en "Rast
äng mellan Rolfstorps Grimetons, Köinge och Svartrå 
socknar" - en livaktig kommentar till att detta gräns
märke tillhör "var man", då ju det rika Grimeton låg 
förhållandevis avlägset. Men sådana ställen vid gränserna 
ha i gamla tider ansetts särskilt lämpliga som underhand
lingsort. Femtiohuvud för sin del ligger ju exakt där den 
långa vägen från Orebro till Askersund - en väg som 
söker sig fram längs sandhedarna - övertvärar själva 
kanten av höjdsträckningen söder om förkastningssänkan 
i Hallsberg. 

Frågar man nu vilka biskopar som skulle ha mötts på 
denna punkt är svaret så till vida givet att det bör ha 
varit Strängnässtiftets, Västergötlands och Ostergötlands 
biskopar, som här kunnat komma varandra till mötes. 

Men detta svarar väl till en konstellation av kyrko
ledare i den svenska reformationens mest avgörande år 
och tidsavsnitt, månaderna kring västeråsbesluten i juni 
1527. Det var sålunda biskop Hans Brask i Linköping, 
den mest avgjorde oppositionsmannen, vilken redan fram
emot höstkanten gick i landsflykt; vid hans sida Skara
biskopen Magnus Haraldi, vars öppna avfall skedde först 
två år senare vid mötet på Larvs hed och slutligen Mag
nus Sommar i Strängnäs, vilken i det längsta medlade 
men som också han till slut berövades sitt ämbete och 
dog i onåd. 

Det som emellertid icke minst talar för äktheten i be
rättelsen om mötet i skogspasset är omnämnandet av 
biskopslänsmännen. Själva termen har icke legat nära 
till hands för 1600-talsberättaren. Biskopens länsman till
sattes under unionstiden på folkrepresentativ väg: Chris
tiern I:s försäkran till prästerskapet 1457 omtalar näm
ligen, att biskopens länsmän skulle för minst ett år i sän
der väljas aven tolvmannanämnd - detta givetvis för 
varje härad. Dessa länsmän, som i andra sammanhang 
kunde gå under benämningar såsom biskopens soknare 
eller hans exactore5, någon gång även syslumen, hade att 
skaffa med uppbörden av tionden och av sakören. 

Vilja vi taga Sigge Månsson på orden, skulle sådana 
folkvalda representanter för kyrkans ekonomiska makt
ställning och jämbördighet med kungadömet ha funnits 
med i den skara, som under biskoparnas ledning mötts 
på den strategiskt välvalda, lättbevakade men också myc
ket ödsliga skogshöjden. - Men denna kyrkans ekono
miska makt bröts hastigt ned vid midsommarmötet 1527 
i Västerås. Omedelbart efter recessen går konungens väg 
på ett legaliserat rövartåg söder ut just till de tre stiften; 
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Som bonddr ång i 
Hardemo få"r 60 o ar 
sedan A v J. A. Nyman, Vänersborg 

P å januarimarknaden i Töreboda 1897 fick jag se ett 
par oxar, som jag genast kände igen. Min far hade. nä~
Ii o-en året förut ägt dem, och jag hade fått hjälpa ull vId 
tlmjningen. Jag hade också kört med oxarna rätt mycket. 
Då jag gick fram och klappade vänsteroxen, ?erattade 
en kraftio- karl med rött helskägg, att han nyss kopt oxar
na som ~kulle sändas med tåg till Vretstorp och vidare 
la~dsväo-en till Hardemo. Han frågade, om jag hade lust 
att ta tjänst hos honom. Jag svarade, att jag .inte h~de 
nåo-ot däremot men ville först tala med far, mnan Jag b 

bestämde mig. 
Bondens namn var Karl Johan Karlsson från Skyberga. 

Han bjöd mig 100 kronor om året och fri resa till V rets
torp, vilket jag godtog. Min far följde med på resan, dels 
för att se till att jag inte hamnade i rövarehänder , dels 
för att samtidigt hälsa på min äldste bror, som var soldat 
i Kumla by och hade sitt torp nära dåvarande fattig
stugan. Han hade antagit namnet Kämpe och torde vara 
rätt känd av kumlaborna. 

Karlsson mötte vid Vretstorps station och bjöd först 
på mat, varefter färden fortsatte mot Skyberga. Resan 
o-ick emellertid inte fort, ty den välfödda hästen var 
~ammal och stelbent men slädföret var ypperligt. Fram 
~mot kvällen var vi framme och presenterades för den 
övrjo-a familjen. Det var främst kära mor själv, en mörk, 
mao-~r otrolio-t arbetsam och tystlåten kvinna i 40-års
åld~rn'. Henn~s kosthåll var mycket gOtt. Vidare var det 
sonen Hjalmar, ett år yngre än jag, den 12-åriga dott~rn 
Ellen, som jag minns som en riktig Guds ängel och lIpa 
Gerda, ofta sjuklig. I familjen fanns dessutom 20-ånga 

biskopsborgarna överflyttas i konungens hand, och dom
kapitlens personal reduceras till ett minimum. 

Hans Brask hade tidigt på året tillskrivit konungen 
om ett "consi1ium provinciale" till stillande av den kyrk
liga oron. Kan mötet vid Femtehuvud ha varit ~tt slags 
förverkligande av denna tanke? Det hade helt VIsst fun
nits andra läo-en under de närmast föregående åren, som 
påkallat ett biskoparnas gemensamma rådslag med sina 
lokala förtroendemän. Men det avskilda läget på skogs
höjden och tystnaden i den kungliga registratureD: peka~ 
på ett tillfälle av högsta nöd för kyr~an, dvs. Just pa 
halvåret före biskop Brasks utresa ur nket. 

I en följande årgång avser Fil. D :r ]. L:son Samzelius 
att återkomma till ämnet. 

HOLMSTRÖMS 

Karl Johan Karlsson (till höger) och sonen Hjalmar Karlsson med 
maka och dotter (till vänster J. 

pio-an Elin. Hon var mycket fräknig, hade en rikedom 
av'" o-uldo-ult hår och såo- bra ut. Jag lärde känna henne 
som'" en ~vanligt duglig,bsnäll och ordentlig flicka. 

Vintermånaderna svunno hastigt med skötsel av krea
turen och vedhuggning. Djurbesättningen bestod av 15 a 
20 kor, 2 par oxar, ett par häst~r oc.h flera mode.rsu.~gor. 
Våren kom tidigt, och redan VId pmgst hade VI nastan 
allt sått. På natten till annandagen kom ett överraskande 
oväder med snö, så att snödrivorna stängde vägen för 
postsk jutsen. . 

Elin mjölkade själv alla korna. Mjölken b:'lrs upp ull 
källaren under huset, där den kyldes i särskIlda kylare. 
Grädden kärnades var vecka till smör i en stor blårnålad 
kärna, som drogs med vev. Det föll oftast på min lott 
att dra veven. 

Jao- har ett levande minne av påsken 1898 i Skyberga. 
Vi h~de läno-e läst i tidningen, att världen skulle förgås 
påskdagen i bsoluppgå~gen. Ju närmare påsk o det led, i.u 
nervösare blev stämmngen bland folket. Nagra predI
kanter, som verkade i bönhuset i Sten e, påstod att domen 
förestod och att ängeln Gabriel i egen hög person var 
utsedd att sköta rättskipningen här på platsen. 

Söndagen före påsk besökte jag Harde?10 kyrka, ~är 
den o-amle prosten talade tröstens ord ull den orolIga 
meni~heten och citerade de kända orden: "Om den dagen 
och den stunden vet ingen, icke ens änglarna i himmelen, 
utan Gud Fader allena". Jag kände mig mycket styrkt 
av prostens pre?ikan.. " .. .. 

Husbonden namn de aldng om att varlden skulle for
o-ås". Elin trodde inte alls härpå, ty hennes fästman, sol
daten Ståhlbero- hade försäkrat, " att den allvarliga till-

"" . S h drao-elsen inte berörde oss här på orten utan nere l a ab 
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raöknen eller på någon annan stor slätt, där folket kunde 
få plats" . Förresten skulle Ståhlberg, som nu var kom
menderad till Sannahed, komma till Skyberga på påsk
aftonen, så vi inte blev ensamma. På kvällen gick fa
mil~en Karlsson till bönhuset iStene. Elin och jag blev 
dängenom ~nsamma, då nämligen $tåhlberg, på grund 
av att påSSjuka utbrutit vid lägret, fått permissionsför
bud. 

Vi två kände oss dock riktigt kusliga till mods, där 
vi på kvällen satt i köket och väntade på vad som skulle 
hända. Tröttheten och sömnen tog emellertid till slut 
ö~erha~den . Jag lade mig i min soffa med kläderna på, 
for att 1 alla fall vara klar, ty man kunde ju aldrig veta 
vem som hade rätt ... När jag vaknade, befann jag mig 
e~sam i köket. Raskt skyndade jag ut på trappan, och 
fl ck där se en vit skepnad, som jag i mitt sömndruckna 
tillstånd ej kunde känna igen. Först blev jag riktigt kall 
över ~yg~en . Det var alltså sanning, ty där stod ju ängeln 
Gabnel 1 egen hög person. Plötsligt vände sig dock skep
nad~n, och då kände jag igen Elin. Så vacker hade jag 
aldng sett henne förr. Nu kom husbonden och hans fa
milj åter, trötta och utvakade, med den lilla Gerda, ove
tande om både världen och domen, sovande på sin fa
ders arm. 

Försenade vaknade vi upp till en ny dag, påskdagen. 
När vi vandrade ut för att sköta sysslorna i ladua-ården 
lyste solen från molnfri himmel. Det talades dock aldrig 
mer om att "världen skulle förgås", och inte heller fick 
vi veta av Elins fästman om Sahara fanns kvar ... 

Den 1 april anställdes ytterligare en piga. Hon var 
ganska kraftig med svart, krusigt hår, var full med ro
mantiska griller, och kom från Tångeråsa. Jag hade hit
tills haft min liggplats i köket, men motades nu ut i vagn
boden, där jag fick ligga i den åksläde, som Karlsson 
hämtat mig med i Vretstorp. I vagnboden förde jaa- en 
förtvivlad kamp med hemskt stora råttor. Ty över b och 
bredvid min "bostad" var spannmålsmaganiset inrymt. 
Huset står f. ö. kvar i det närmaste oförändrat. 

På gården, som var bra brukad, fanns inte flera maski
ner än såningsmaskin, slåttermaskin och hästräfsa. Slåt
termaskinen körde husbonden själv med oxar, men vid 
v~rje hörn av åkern måste han ta genvägar, då det inte 
glck att backa med oxarna. All säd togs för hand. Några 
bestämda arbetsraster kom ej ifråga, utom då vi plöjde 
eller harvade. När vi "bärgade skörden in" fick vi hålla 
på tills det blev mörkt, men detta var ju' vanlia-t över 
allt då för tiden. b 

Innan jag lämnade min plats i Skyberga, fick jaa- vara 
med om en kvarnresa till Kumla. Jag minns Ku~la då 
som en obetydlig plats, med några hus vid stationen och 
vid nuvarande Kungsvägen. 

I Stene o~h i närheten av Skyberga fanns det gott om 
skomakarpoJkar, som under lördags- och söndaa-snätter 
ställde till en massa ofog för bönderna. Det va~ aldria
värt att i närheten av landsvägen lämna en harv elle~ 
plog, ty då kunde man vara säker på att de under nat
ten gömts undan eller vräkts i Stenebäcken. Ja, det hände 
t. o. m. att man placerade redskapen på något tak. Ladu
gårdarna hade i stor utsträckning halmtak, med ett till
byggt körhus, som det var lätt att komma upp på. Aga-
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Skybergag&rden, Hardemo. 

ren av den östra Skybergagården, som låg nära väa-en, 
var särskilt utsatt för pojkarnas upptåg. De tycktes fi~na 
ett .särskilt nöje i att i en lång rad, med käpp i handen, 
sprmga utefter spjälstaketet, som omgav trädgården, och 
trycka käppen mot spjälorna. Då uppstod ett högst stö
rande ljud, snarlikt ljudet från en flygmaskin. En gång 
hade en kalv dött på natten och blivit utslängd på göd
selstaden. Den blev av pojkarna uppburen på taket av 
den stora byggnaden och placerad över skorstenen. Med 
halsen uppstöttad, såg kalven nästan levande ut. 

. Dessa nidingsdåd underlättades av, att en stege stän
dlgt stod upprest mot taket och en annan liggande upp 
mot skorstenen. Det var brandstodsbolaget, som föreskrev 
denna anordning. 

Ofta förekom slagsmål mellan skomakare och bond
drängar. Sederna var nog vid denna tid i allmänhet 
ganska råa. Brännvinet flöt i strömmar. Någon idrott 
fanns inte, ingen bio eller annan förströelse, utan man 
gick ut och levde bus. 

59 år har gått, sedan jag lämnade min drängtjänst i 
Skyberga. På 1930-talet körde jag många gånger lastbil 
genom Kumla- och Hardemo-bygden, men det var mesta
dels n~ttetid . Först åren 1953 och 1955 hälsade jag på 
hos Hjalmar i Skyberga. Elin, som blev gift med Ståhl
berg, träffade jag 1955 och kände genast igen henne. 
Aven Anna, vilken också som gift bor i Kumla, träffade 
jag samtidigt under min Sverige runt-resa. Hjalmar Karls
son kände jag genast igen, men inte han mig. I Skyberga 
~ar mycket f~rändrat. Hur roligt var det inte att få upp
!tva gamla mmnen! Karl Johan Karlsson och hans kära 
mor har för länge sedan samlats till sina fäder. Hjalmars 
syster Ellen har jag ännu inte träffat, men hon minns 
kanske inte mig längre. 

Så gå vi alla, som våra fäder gått, 
vår lott är densamma som fädernas lott. 
Vi se samma sol, samma hav 
och slutet är lika för alla - en grav. 

~ko&allen 
POSTHUSET, K U M L A 

Tel. 70337 
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14 dagar i Schweiz 
»Wenn jemand eine Reise tut, hat er 

etwas zu erzdhlen » 

Kumla Julblad hälsar med detta nummer en ny vär
derad medarbetare yälkommen i spalterna. Det är 
kamrer Rune Larsson, Kumla, som här nedan skildrar 
en 14 dagars tur till drömlandet Schweiz. 

Harry Martinsson framkastar i en av sina böcker 
framtidsvisionen aven människans allmännomadisering, 
både i andligt och motionellt avseende. Författaren före
trader den dynamiska växlingen såsom varande driv
kraften i ett kommande nomadliv. Det är i sanning vida 
tankegångar, som möter oss och jag anser dem väl läm
pade som ingress till den skildring aven resa till Schweiz 
som här skall återges. 

Innan vi begynner vår resa, skall helt kortfattat näm
nas något om alp- och sjölandets geografiska läge. Till 
ytan är landet litet och omfattar endast ca 42.000 kva
dratkilometer, alltså jämförbart med Skåne och Småland 
tillsammans. Man kan indela Schweiz i tre huvuddelar : 
Jurabergen, schweiziska högslätten och alperna. De se
nare upptar ca 25 .000 kvadratkilometer, ungefär 3/5 av 
landets yta. Största delen är alltså improduktiv areal 
och landet är inte på långt när självförsörjande i fråga 
om livsmedel. Folkmängden utgör ca 4,7 mill. och om 
man räknar enbart den produktiv 'l delen betyder detta i 
runt tal 150 invånare per kvadratkilometer. Några na
turtillgångar av betydenhet förekommer inte och det 
gäller alltså för schweizarna att tillgodose sitt kapitalbe
hov på annat sätt. En gynnsam omständighet, särskilt för 
industrien, är den rikliga tillgången på vattenkraft. En 
långt gången elektrifiering har genomförts och det finns 
sålunda i regel elektriskt ljus i den mest avlägsna och 
obetydligaste by. 

Det är ett strävsamt liv som befolkningen fört för att 
skapa Schweiz av i dag. Ofta har den väl mötts av svåra 
motgångar, men dessa tycks endast ha sammanSvetsat 
folket till en heterogen helhet. Speciellt den schweiziske 
bonden har stora problem att brottas med. Terrängen i 
bergstrakterna är ju mycket oländig och det gäller att 
utnyttja varje uns av odlingsbar mark. Därtill kommer 
att naturen inte alltid är så leende, som turistbyråernas 
reklamfolders utvisar. Sålunda förekommer ofta snö
skred, översvämningar o. dyl. katastrofer, som särskilt 
hårt drabbar befolkningen i alpdalarna. 

Vi förflytta oss nu till Basel, gränsstaden vid Rehn, 
vilken blir utgångspunkt för vår "rundvandring" i 
Schweiz. Basel har gamla hävder och omnämnes i histo
rien redan år 374. aturligtvis passar vi på tillfället 
att göra ett besök vid hamnen, som f. ö. är en av den 
europeiska kontinentens mest omfångsrika inlandshamnar 
och medelpunkt för trafiken på Rehn. Vi ser här ett stort 
antal pråmar avbördas sitt innanmäte av de mest skilda 
varuslag. 

M otiv från Rhonedalen. 

Efter att ha vandrat runt i stadens omgivningar kan 
en siesta vara välbehövlig. Vi slår oss ner i någon av de 
vid huvudstråket talrikt förekommande trottoarserve
ringarna och beställer kanske en flaska sprudlande Apfel
Gold, kolsyrad äppelmust, vars råvara är hämtad från 
de i trakten av Basel belägna trädgårdsodlingarna. el 
Schweiz finns formliga äppelskogar och konsumtionen 
av must är hög.) 

Innan vi tar farväl av Basel, gör vi ett besök i Stadt
kasino, där vi stillar vår musikaliska törst. Musiklivet i 
Basel är framträdande och just här i Stadtkasino framförs 
under högsäsongen dagligen symfonikonserter. 

Färden går vidare till Bern, förbundshuvudstaden. 
Bern ger turisten oerhört mycket, bara han ger sig tid 
och tålamod att uppsöka väsentligheterna. Floden Aare 
genomflyter staden och den äldsta byggnationen finns 
ännu kvar väster om floden . Enbart en vandring i dessa 
gamla kvarter med visiter i plebeij- och patricierhusen 
bör ge oss full tillfredsställelse av Bern-besöket. Vi beser 
också det omtalade stadsmurstornet Zeitglockenturm, 
som är utrustat med ett astronomiskt ur med rörliga fi
gurer, som passerar revy för åskådaren vid varje jämnt 
klockslag. 

Vi skall i dag företa en tågresa från Bern till Brig, en 
resa, som skänker oss oförglömliga skönhetsintryck. Av
gångssignaloch tåget rusar ut på den schweiziska hög
,lätten. Från vårt kupeför,s\:er ser vi i fonden alpvärlden 
öppna sig. Vi är pL väg mot Berner Oberland. Nu ser 
vi Thun-sjön träda fram, kantad av grönfrodande 
arollapinjer, som skymtar mot det blåreflexiva alpvattnet 
och i bakgrunden Berner Oberlands sockertoppsliknande 
bergmassiv. 

I Kandersteg byter vi till en starkare "häst", ty nu 
börjar stigningen på allvar. Vi färdas längs den berömda 
Lötschberglinjen, ett järnvägsbyggnadsteknikens under
verk. I serpentinslingor går rälsen mellan klyftor, genom 
tunnlar och över gigantiska bromonstrer. Järnvägen krö
ker och Rhone-dalen dyker upp för våra ögon. Här och 

tJuten ~ t u n d a r och "Frank-Olof" vill till denna helg, som till de tidigare, bemöta 
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leunderna med en god sortering. J u l h a n d l a d ä r f ö r h o s 
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där ser vi terasserade vindruvsodlingar. Våra intryck 
förstärkas genom naturens växlingar mellan mildhet och 
djärvhet. 

Framme i Brig disponerar vi tiden helt för prome
nader i den gamla köpmansstaden. Vi gör även en av
stickare direkt upp i alpernas rike. Med kugghjulsbana 
färdas vi från Zermatt upp till Gornergrat på ca 3.150 m 
höjd. Vädret är klart och vi får ett gott utsiktspanorama 
av de omgärdande alptopparna. Under nedfärden från 
Gornergrat ser vi Dufour Spitze i Monte Rosa-massivet 
skimra i solnedgången. En kaskad av vitt, rött och guld 
flammar gnistrande mot oss. 

Återigen rör vi på oss. Dagens etappmål är Lugano. 
I den tidiga morgon timmen anträdes färden genom 
Simpiontunneln. Efter ca 20 minuters färd lämnar vi 
världens längsta järnvägstunnel bakom oss. Vi har då 
färdats på smått historisk mark, ty efter vad som fram
kommit hade redan romarna en av sina härvägar över 
denna led. 

Vid middagstiden anländer vi till Lugano, den mång
besjungna staden i soliga Ticino. Redan efter en dags 
vistelse här, konstaterar vi, att stadens ryktbarhet inga
lunda är överdriven. Faktum är att vi blivit nästan för
älskade i den. Vi beslutar oss för att söka mätta vår upp
täckariver och skönhetslystnad genom en veckolång vis
telse i denna härliga trakt. 

Lugano ligger i södra delen av kantonen Ticino och 
regionerna däromkring är typiskt sydländska. En yppig 
vegetation utvecklas i denna mycket solrika del av 
Schweiz. Sålunda frodas här bl. a. mandel-, fikon-, mull
bärs- och olivträd, majs och t . o. m. tobak odlas och i 
villaträdgårdarna syns palmer och andra exotiska växter. 
Den färgsprakande floran, de norditalienska sjöarnas 
skönhet, en pittoresk byggnadsstil och sist men inte minst 
viktigt det hälsobringande klimatet, bidrar givetvis till 
att frammana bilden av Lugano som ett litet paradis för 

o manga. 
Vi behöver sålunda inte företaga någon långsökt djup

lodning av våra möjligheter till rekreation i "Sonnen
stadt" utan försöker helt enkelt smälta in i miljön så 
omärkligt som möjligt. Vi far upp till någon av de två 
kullar, som omgärdar inloppet till staden och här vandrar 
vi i den ljuvliga natursalen, beundrar utsikten över Lu
gano och Lago di Lugano samt hänger oss åt meditation 
över tillvaron. 

En dag fotvandrar vi längs Lago di Lugano ut till en 
av de gamla fiskebyar, som klättrat upp på stränderna 
av Luganosjön. Bebyggelsen i en sådan by är gyttrig, ga
torna endast meterbreda. Allt är så stilla i byn, inget 
trafiklarm brusar mot en och det verkar nästan som tiden 
stode still. 

Med saknad lämnar vi Lugano för att med postbuss 
fara vidare till S:t Moritz. (Inom parentes sagt, så är de 
schweiziska kommunikationerna mycket väl planlagda, 
Ja, de klaffar nästan för exakt, m. a. o. de extra stra
patser, som orsakas av tåg- eller bussförseningar och som 
höjer resans behag, inträffar inte så ofta.) 

På Grandiastrasse, en nyanlagd motorväg längs Luga
nosjön för oss en levnadsglad postiljon allt längre upp 
mot målet. I ital. Menaggio gör vi en stunds upephåll och 

Sion i katonen Valais. 

beskådar den trolska Comosjön med omgivningar. Efter 
tull- och passkontroll i Chiavenna, där tulltjänstemannen 
får gå handgripligt till väga mot en hord bigarråförsäl
jare, som försöker storma den "gula faran", alltså bussen, 
kommer vi åter in på schweizisk mark. Vi befinner oss 
nu i kantonen Graubiinden och vi drar fram genom le
ende dalar och vilda klyftor, över alp ängar och pass
höjder nära den eviga snöns rike. 

S:t Moritz dorf har ett utsökt läge i den övre delen 
av högfjällsdalen Engadin vid den nedre av de tre sjöar, 
som är belägna i dalsänkan. Som väl de flesta känner 
till är S:t Moritz en typisk vintersportort. Därom vittnar 
det faktum, att olympiska vinterspel här anordnats vid 
två tillfällen, 1928 och 1948. 

Vi har valt en lämplig tid för vårt besök i S:t Moritz 
dorf. Alpmattorna sväller i juni av allehanda blomster i 
full färgprakt: krokus, anemoner, nejlikor och andra pri
mörer . Vi vilar ut i den stärkande luften, som får oss 
att leva upp som nya människor. 

Vad vore ett besök i Schweiz utan en båttur på någon 
av de måleriska insjöarna. Kosan styres till Rorschach 
\ id Bodensjön, varifrån båtlägenheter finns med bl. a. 
Bregenz i österrike och Friedrichafen på den tyska sidan. 
Vi gör emellertid en timslång seglats på Bodensjön utan 
uppehåll på någon särskild ort. Blott vistelsen på den 
lugna, oföränderliga Bodensjön verkar befrämjande på 
sinnesjämvikten. Vid stränderna skymtar vi småstäder, 
vackert belägna bland ängar och fruktodlingar. Omgiv
ningarna kring Bodensjön är leende och en god jordbruks
bygd ligger inom dessa landamären. 

Den sista etappen, å terfärden till Basel, vidtar nu, och 
det är på sin plats att summera intrycken av vår resa. 
Det har sagts, att Schweiz är ett land, som under vilken 

C!./1nlita WEIDERMANS OMNIBUSTRAFIK 
Moderna turistbussar med nackstöd, radio och guidemikrofon. Begär offert! 

Res med vår linjetrafik 
örebro- Kumla- HaIlsberg-Vretstorp. Kumla- Hardemo. Kumla-YJ<hult- Kvarntorp. 
Kumla-Yxhult-Bredsätter- Alsta- HalIsbergs kyrka- HalIsberg- Kårstahult. 

Tel. 70365 F. N. WEIDERMAN 
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VÄRLDSREKORD 

l vattentåthet., 

Etiketten garanterar 
äkta Bavon ovanläder 

Vår modell nr 2864 är tillverkad av Bavon ovan
läder. Bavonskon är mjukare, sitter bättre, håller 
varmt och skönt och ventilerar ut fotsvetten. 

Bavonlädret som C. J. Lundbergs Läder
fabriks AB annonserar om i rikspressen 
får Ni i denna sko från oss. 

MODELL 2864 
Mockasinmodell 

Becksömsydd med 
vibramsula 

AB K UMLA SKOFABRIK KUMLA 

KÖP t}ulklapparna i 

KUMLA JÄRN- & REDSKAPSHANDEL 
FREDRIK EMBERG 

Gör Edra julinköp hos 

GÖST A BLIXTS Speceri- & Matvaruaffär 
Norra Kungsvägen 18 

Tel. 70612 

;i;;;)e sHlfullaste 

n!'beteI'na i 

TYGER, GARDINER, BLUSAR 

U DERKLADER och STRUMPOR 

Tel. 700 25, 703 25 

Tel. 70446, 71447 

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

Senaste nybeteI' i ~ad iD 

BANDSPELARE - RADIOGRAMMOFONER 

Lämpliga JULKLAPPAR 

till billiga priser finner Ni genom besök i 

Telefon 705 22 

KUULA 

;i;;;)amkonfekflonen 
Ml\RTA WIGRELL 

Vid bemärkelsedagar 

KÖPJIANNA. 

KUMLA - Tel. 706 4~, Bost. 70052 

+lemgården. K o:\' D 1'1' O R I 

T el. 704 96, ankn. bostad 

SKOL Vl\GEN 18 Första klass tillverkning av Kaffebröd 
T år tor, Bakelser, Småbröd, Efterrätter 
Margareta-, Spencer-, San Rival- och 
Moccatårror rekommenderas 
Specialit,L Casablanca-tårtor 

a n v ä n d Eder av 

FÖRENINGS PRESEN'l'KOR'I' 



LÄGG ~ MÄRKE TILL 

]OEL's 

II. U Jol CÖ L. " O .... 
l tV(A4 .. ttill 

,:!ör rJul/'ordet 
Prima Kött- och Charkuterivaror, Ost, Smör, Konserver 
P rima Julskink o r 

Ericsons Linm'ledels.aiiärers Eftr. 
Inneh.: T. Andersson och B. Ericson 
Tel. 70072 och 704 45 

Mod. E 404 

K/B ]OEL's - Kumla 

rJulen~ ~/ommor 
H YACINTER, T ULPANER , BEGONIER, CYCLAMEN m. m. 

Katrinelunds Handelsträdgård 
S Ö R B Y, K U M L A Telefon 70399 

MEJERIPRODUKTER av högsta kvalite försäljas i egna butiker och hos återförsäljare 

KUMLA 
FODER- & UTSÄDES AB. 

TELEFON 709 00 växel 

Utsäden , Spannmål, Foder- och Gödningsämnen, 

Hö, Halm, Torvströ 

m . m . 

J{umlaortens cJ!.1ejerijörening 
MEJERI: Telefon 7033, 8-12 fm., 5-6 em. 

EKMAN, HAGLUND AB. 
F ORS KL J E R 

från lager fö r sko tillverkning 
erforderliga materialier såsom : 

Läder, Skinn, Sk%der, Silke, Sy garn, Skosnören 
Cellgummi, Tryckspännen 

och Gummiklackar 
m. m. 

TELEFON: VKXEL 792 30 



s J:s förste stationskarl 
Randanteckningar till hundraårsjubileet, 

Av TAGE TAPPER 

Den 1 december 1856 öppnades de första bandelarna 
av Statens järnvägar för trafik. Det var sträckan 
Göteborg-]onsered på Västra stambanan och sträckan 
Malmö- Lund på Södra stambanan. 

Den 1 december 1956, kan alltså Statens järnvägar 
fylla etthundra år. Vid ett sådant jubileum tänker man 
gärna på de stora männen - såsom den store järnväas
byggaren Nils Ericsson - men vi skall i denna lilla u;p
sats dröja något vid en mycket enklare person, - näm
ligen S]:s förste stationskarl, som dessutom under nära 
femtio år kom att vara Kumlabo. 

Vid Göteborgs central fanns i begynnelsen endast en 
(1) stationskarl. Visserligen fick han snart nog hjälp av 
flera, men han var dock ensam en tid. Med rätta har 
hans namn gått till eftervärlden och hans porträtt av
tryckts i minnesskrifter och tidningsartiklar, men få 
Kumlabor vet att den mannen större delen av sitt liv 
levde på denna ort. 

För att börja från början: 
Hans namn var Bernhard Larsson och han var född 

den 17 oktober 1833 i Orgryte församling intill Göte
borg. Om hans tidigare år vet vi mycket litet annat än 
att han anställdes vid S] som stationskarl 1856. Det är ju 
inte osannolikt att han redan tidigare arbetat vid järn
vägen som rallare eller något liknande. Han var ju då 
23 år och hade - mänskligt att döma - hunnit med en 
del före denna ålder. Forskningar i ]ärnvägsmuseets ar
kiv har givit negativt resultat då liggaren för trafikav
delningen av denna sektion inte finnes kvar. Aven om 

årstid som helst alltid har något POSltlvt att erbjuda 
turisten, och detta kan vi mycket väl förstå. Vår resa 
har kommit att beröra endast en del av Schweiz och det 
finns alltså mer att utforska. Det är emellertid en god 
regel, att när man reser inte låta sig förflackas av ett 
kringirrande på så många platser som möjligt. Man får 
större behållning av resan, om denna sker till några få 
i förväg utvalda platser, som man då kan äana mer 
djupgående studier. '" 

De skiftande uttryck av naturens storhet vi fått under 
vår vistelse i Schweiz, har etsat sig fast i vårt medve
tande och vi kommer att ha en bestående längtan att 
ånyo få göra bekantskap med alplandets storsynta pers
pektiv. 

Rune Larsson 

KONJUNKTURERNA VÄXLA! 
Se till att försäkringsskyddet är betryggande! 

~in(J upp 

Stationskarlen Bernhard Larsson, Kltmla. 

den funnits kvar, skulle den troligen givit mycket liten 
ledning, då banavdelningens liggare - den finns näm
ligen kvar - endast lakoniskt utom namnet uppger t. ex.: 
Transporterad. Befordrad. Avliden. Etc. 

Klarlagt är, att Larsson kom flyttande till Kumla 
1865 från Skallsjö i Västergötland. Tidigare hade han 
då tjänstgjort på Floda station inte långt från Alingsås. 

Alltnog. År 1865 kom han till Kumla och där förblev 
han till sin död 1915. Här hade han endast en kamrat 
och dessa två svarade ensamma för stationen till dess 
nattågen började gå, då en tredje man anställdes. På äldre 
dar berättade han om hur han kunde få stå och vänta 
på tåg ute vid signalen vid infarten under kalla vin
terkvällar . Då fanns ingen fjärrmanövrering och ing
en telefon på bangården, som det finns nu. Han 
bodde med sin familj i järnvägens bostäder på östra 
sidan i närheten av nuvarande godsmagasinet. Där stod 
två hus - dels ett större med flera familjer, dels ett 
mindre för en familj . ,Enligt uppgift var det i det mindre 
huset Larsson bodde. Då fanns ju inte det nuvarande 
torget och gatusystemet, utan dit ledde en smal väg eller 
rättare sagt en stig från Odengatan och utefter järnvägen. 

Senare - när han fick pension - flyttade han till 
ett litet ställe väster om järnvägen och söder om Sten e
vägen (där Willermans villa nu ligger). Stället kanske 
påminner gamla Kumlabor om det namn det sedermera 
fick - Hotell Busman - då det senare blev kafe, där 
man ej drog sig för att servera kaffehalvor. Stället var 
dock en riktig idyll, där det låg inbäddat i grönskan. 

Allmänna Liv-Odens 
Lägg själv grunden 
till en tryggad ålderdom genom 

en pensions- eller livförsäkring 

repr. i Kumla och begär offert GUST AF HAGS]O, tel. 70390 
HERBERT WIDEN, tel. 704 85 
RUDOLF W JERN, tel. 713 54 
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De sista åren av sitt liv framlevde Larsson pa ovre 
våningen i ett ställe kallat Vilan, numera huset Stations
gatan 18. 

Bernhard Larsson var gift och hans hustru hette Ca
rolina Andersson och var född i Alingsås 1834. Hon 
följde honom hit till Kumla med tre barn och här utöka
des familjen med ytterligare två barn förutom att även 
hustruns moder bodde hos familjen till sin död 1889. Ett 
av barnen - en son - dog redan vid tjugo års ålder 
år 1884. KIdsta dottern - Hulda - gifte sig 1887 och 
flyttade till Skagershult, medan näst äldsta dottern 
- Alma - gifte sig 1897 och flyttade till örebro. Hon 
gifte sig med en byggnadssnickare Karl Andersson - se
dermera känd som byggmästare och deras dotter Ingrid 
är numera gift med den i Kumla välkände målarmästaren 
Einar Wigrell. Av barnen som föddes i Kumla var Emilia 
äldst. När Larsson år 1898 blev änkling, fick Emilia 
- som då var tjugotre år - vara hemma och sköta 
hushållet. Hon var efter faderns död den enda av bar
nen som blev Kumla " trogen och hon avled 1933 på 
Sannahed. Det yngsta barnet slutligen - Nils född 
1868 blev i stället järnvägen trogen. Han blev konduk
tör, sedermera tågmästare. Han är numera död, men två 
av hans barn är nu anställda vid Statens järnvägar. 

Hur var då denne Bernhard Larsson? Skrivaren av 
dessa rader har frågat ut ett antal äldre Kumlabor och 
därvid fått en rätt god bild av denne S J:s veteran. 
Själv kallade han sig "Bänhat Lasån" - på Göte
borgs "Hallandssida" har man sån dialekt - men bland 
sina kamrater gick han under namnet "Stassa-Lasse". 
Kumlaborna kände sig väl på den tiden mera "lantliga" 
än vad man gör numera och Larsson kom från den stora 
staden Göteborg. Han var "stassare", dvs. stadsbo och för 
att skiljas från alla andra Larssöner - som ju brukar 
kallas Lasse - kallades han Stassa-Lasse. Han beskrives 
rätt lika av alla tillfrågade när det gäller humöret : glad, 
fryntlig, snäll, smårolig, glatt sätt, allmänt omtyckt, sä
ger man, och detta enstämmiga omdöme torde otvety
digt ge vid handen att det var en snäll och trevlig karl 
som kunde konsten att hålla "ångan uppe" som man 
säger. Han var en god sångare och hade tidigare varit 
med i domkyrkokören i Göteborg. Och ibland gick han 
och sjöng på bangården så att det hördes utöver hela 
samhället (som på den tiden inte var så stort). Han bru
kade hälsa på en bekant i Kumla by - Johan Larsson 
i Flinkagården - och då kom han vandrande Y xhults
banan sjungande för full hals och sålunda förebådande 
sin ankomst. Han försökte sig också ibland på skalde
konsten, och vid sin avflyttning från Floda skaldade han 

Från Floda for jag säll och grann 
till Kumla vackra strand. 
Att skänka åt en söt mamsell 
mitt hjärta och min hand. 

Med tanke på hur dåligt orden stämmer med verk
ligheten kan man tänka sig att det är en vers ur en på 
den tiden känd visa där Larsson bytt ut ortnamnen mot 
de nu aktuella. Versen är citerad efter signaturen Kirre 
ur Nerikes-Tidningen 1936. Bakom signaturen döljer sig 
skräddare Erik Nystedt, granne till Larsson under fle-

o ra ar. 

fl-ulklappen ~kal vara från 

Han var också intresserad av trädgårdsskötsel - i sin 
tidiga ungdom var han trädgårdselev - och de flesta 
näden kring Kumla station och kring Vilan, skall enligt 
uppgift vara hämtade av Larsson ute i hagarna kring 
Kumla och planterade på nuvarande plats. 

Larsson sysslade mest borta vid godsmagasinet - som 
då låg öster om järnvägen i närheten av Sveavägens 
mynning - och man minns honom som en satt men 
kraftigt byggd, skäggig karl. I yngre år var skägget böl
jande och svart och på äldre dagar grått och stubbat. 
På äldre dar var han också litet låghalt och han gick 
gärna nere vid station och "tittade över" det hela och 
pratade med skomakarna som for in till örebro med 
sina bosskorgar fyllda med skor och kom tillbaka med 
brännvin. Och han kanske fick sig en sup också, ty 
någon nykterist var han inte. Han tillhörde en gene
ration när alla söp och nykteristerna var synnerligen 
sällsynta. 

En av mina sagesmän har berättat en liten episod som 
kan vara värd att återge. 

Larsson ville nog gärna framhålla att det han själv 
hade var litet "förmer" än andras. Han födde upp en 
gris - det gjorde mest alla stationskarlar på den tiden -
och skröt litet för sina kamrater. "Den väger fötti (fyr
tio) pund", sa han på sin göteborgsdialekt. Kamraterna 
tvivlade och då fällde han repliken: "Föttitvå - vill du 
tro de då?" Detta blev sedan ett bevingat ord bland 
stationskarlarna, när man talade om hur mycket något 
vägde - vilket man väl ofta gör på ett godsmagasin 
- Föttitvå, - vill du tro de då? 

Den 29 mars 1915 avled Bernhard Larsson i sitt åttio
andra år. En vecka senare - annandag påsk den 5 
april - jordfästes han i Kumla kyrka av dåvarande 
kyrkoadjunkten och regementspastorn Erhard Moren. 
Kistan bars till graven norr om kyrkan på Kumla kyrko
gård av sex uniformsklädda järnvägsmän från Kumla. 

Fältherren vinner inte ensam slaget, heter ett gammalt 
talesätt. Det gäller även om Statens järnvägar. Det är 
inte bara de högsta cheferna, som gör järnvägen till vad 
den är. De många trogna och trägna arbetarna gör var 
och en på sitt håll en insats som det är värt att påminna 
om, - inte minst i jubileumstider. 

"Automobiläventyr" i seklets morgon. 
Ur Tekniska Museets bildkalender "Ikarus" år 1955. 

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

Mobergs Herrekipering 
Hagendalsvägen 26 - Tel. 70627 

Mobergs Junior 
på allas önskelista Trädgårdsgatan 3 - Tel. 79470 
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en skjutspojkes beråUelser 
För Kumla Julblad av J. J. 

I 1954 års julblad berättade fab rikör Paul Johansson 
i en intressant artikel om sin första anställning. J ag vill 
här försöka skildra mitt första försök att lösa självför
sörjningens problem. 

Sommaren 1890 fick jag 14 år gammal plats som åkar
dräng, eller rättare sagt skjutspojke, hos en nära släkting, 
Aug. Molin. Denne hade vid 18 års ålder emigrerat till 
det stora landet i väster. Om vintern arbetade han i jät
teskogarna i Canada och om somrarna som cowboy på 
de stora grässlätterna i \Visconsin, där han hade tillsyn 
över kreatursflockar på ett tusentals djur. Vid 30 års 
ålder återvände Molin till hembygden och fick då full
göra sin uppskjutna värnplikt. Han hade då helskägg 
och cowboyhår, som nådde till axlarna. Officerarna 
befallde honom att klippa och raka sig, men Molin 
lyckades klara sig från verkställigheten av ordern. 

Sedan arrenderade han under några år en lantgård, 
men tröttnade på det tunga arbetet och startade istället 
Kumla första åkeri i uthusen till "Svea", vid nuvarande 
Johannes kyrkogata. "Svea" ägdes av syskonen Lars och 
Kristina Olsson, vilka övertagit fastigheten av brodern 
Johan. Stället är beskrivet i Kumla Julblad 1955 (Min 
barndoms gata) . 

Åkeriets största tillgång var hästarna "Palma" och 
"Gula faran" . "Palma" var en trav- och galopphäst av 
rang. Med henne tog Molin första pris t re år i rad vid 
de av husarofficerarna anordnade s. k. "bondlöpningar
na" vid Sannahed, där tunga ardenner och halvblod 
tävlade med den nordsvenska rasen om segern. Det v ,tr 
en kostlig syn, när de indian liknande parforceryttarna 
stormade mot målet, vilket först nåddes av "Palma". 
Ståtligare ändå var att se de löpningar, som ordnades för 
husarofficerarna. Då kantades alltid banan av ekipage 
från herrgårdarna i trakten. Där var Lewenhauptska 
landån, Lilliehöökska från Körtingsberg, Montgomery
Cederhielms från Segersjö, Coyets från Nynäs m. fl. 
Men grannaste ekipagen hade bröderna Lindström från 
Trystorp och Norrtorp. De hade alltid ekipage ";1 la 
Daumont" d.v.s. fyrspann. Vagnarna var fullsatta med 
parasollförsedda, solfjädersviftande damer. Väldiga folk 
massor var alltid samlade vid dylika tillställningar. Den 
nyligen avlidna Clarence von Rosen var den mest fram
gångsrike ryttaren med sin "Sancta Rosa" och "Hidal
go". 

Som skjutspojke hade jag högst 75 öre om dagen. Att 
få köra häst, sköta tömmar och känna sig som en stor 
karl var givetvis värdefullt för en 14-åring. Jag köpte 
för 6.75 en gammal järnbeslagen trävelociped, troligen 
av smeden Billgrens fabrikat, för att lättare förfly tta 
mig från hemmet till arbetsplatsen. Men det var inte så 
lätt, att på den tiden åka velociped, då den smala lands-

Aug. Molin 

vägen bestod av 6-8 halvainsdjupa hjulspår. Det blev 
många kullerbyttor och sönderrivna byxor. 

Jag körde alltid "Palma". "Gula faran" var svårhan
terligare. Ibland tog han betseltränsen mellan tänderna 
och sprang dit det föll honom in. Till åkeriet hörde även 
hunden" John", som blev min trogne följeslagare. Isyn
nerhet om kvällarna var han en pålitlig väktare och 
tycktes vara begåvad med ett sjätte sinne. Jag kunde 
vid resor nattetid ibland höra honom ge skall på någon 
hare kilometerlångt inne i skogen, men mötte jag en 
hästskjuts eller en ensam person, var han strax: framme 
bredvid åkdonet. En lördagskväll hade jag kört seder
mera grosshandlare Conrad Littorin till Nävesta handel 
i Ekeby socken. När jag på hemresan kom till vägskälet 
vid Torp, såg jag på avstånd en klunga godsdrängar sam
lade där. De syntes vara i kämpatagen och det v ar inte 
utan rädsla jag närmade mig vägskälet. Av deras åtbör
dor förstod jag att de var spritpåverkade. En av dräng
arna sprang fram till hästen, grep honom i betslet, men 
blev ögonblicket därefter av "John" förpassad i diket. 
En annan av bråkmakarna sprang fram och skulle ge 
mig en "blåtira", men innan detta hann verkställas fick 
han ett kraftigt bett i ryggslutet av den pålitlige hupden. 
Sedan dröjde det inte länge förrän alla drängarna hade 
försvunnit in i skogen och jag kunde ofredad fortsitta 
färden. 

Säbylund, Stenebacken och Yxhult var på den tiden 
farliga platser att passera efter mörkrets inbrott. En kväll 
skjutsade jag badgäster t ill Stene brunn. Under heEnresan 
kom en karl utrusande från en biväg rakt på hästen : som 
höll på att hoppa i diket. "John" var snabbt på Karlen. 
Jag kände hur vagnshjulen gick över benen pä karl
stackarn. Så nog fick den .. . 

En resa som jag aldrig glömmer, fick jag göra en 
eftermiddag. Ett sällskap kom till Kumla, medförande 

GUST. JOHANSSONS EFTR. ÅKERI 
Innehavare : Äke och Bertil Johansson 

REKOMMENDERAS! 

Alla slags transporter till humana priser Körningar till och från Örebro varje dag 

Johannes kyrkogata - Tel. 701 16 
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T rav- och ga lopphästen "Palma". 

en äldre kvinna, som skulle skjutsas till en uppgiven 
adress i Hardemo. Kvinnan, som var oförmögen att 
hjälpa sig själv, blev av stationskarlarna Trygg och Bo
berg placerad på framsätet bredvid mig. Som tur var, 
kom Harald Zarelius, yngre bror till möbelhandlare Za
relius, just vägen förbi . Jag bad honom följa med, vil
ket han också gjorde. Snart var vi framme vid den upp
givna gården. Jag körde så nära trappan till bostads
huset som möjligt, för att det skulle bli lättare för gum
man att komma ur. Harald gick in i stugan för att var
sko om besöket. Det dröjde inte länge, förrän en karl 
kom ut; svärande och rytande befallde han oss att ge
nast ge oss iväg och ta käringf-n med, annars skulle vi 
få se på annat . Halvt vettskrämda hoppade vi upp på 
vagnen och körde därifrån. Gumman sa' ej ett ord utan 
satt och stirrade med glasartade ögon rakt in i solen. 
Harald fick stå bak i vagnen och hålla henne under ar
marna, så hon inte gled ner på vagnsbotten. Hon blev 
allt sämre och ansiktet fick en blå färgton. Vi stannade 
vid en stuga och sporde vad som var att göra. En karl 
kom ut med ett glas vatten, men gumman kunde ej få 
ner en droppe. Det var tydligt att hon var nära slutet. 
J ag körde så fort som hästen förmådde springa tillbaka 
till Kumla och in på gården hos F.A. Carlsson, som till
hörde fattigvårdsstyrelsen. Han följde med till Kumla 
fattighus, där vi lämnade den stackars gumman. Dagen 
därpå var hon död. Jag fick sedan höra, att det var en 
son som tog emot sin mor på detta kärlekslösa sätt. Hon 
hade en tid vistats hos sina andra barn, men när hon 
kände att hon inte hade så länge kvar att leva, ville 
hon hem och dö i den stuga, där hon arbetat och slitit 
ett långt liv för make och barn. 

Ofta fick jag skjutsa damer till en fru Sjökvist i Sköl
lersta. Hon var mest känd under namnet "Bosa-Lovisa", 
och hon kunde skaffa rätt på tjuvgods och mycket annat. 
En skräddare i Ekeby blev en gång bestulen på en tyg
packe. Han for till "Bosa-Lovisa" och omtalade vad 
som hänt. "Vill du se tjuven?" frågade hon skräddaren. 
När han bejakade detta, fyllde hon ett glas med någon 
vätska och bad honom se efter i glaset, om han kände 
igen den han såg. Skräddaren häpnade, då han i glaset 
såg sin granne. Han fick också veta, att han på hemrc-

san skulle möta honom nära hemmet, men han skulle 
inte säga ett ont ord till honom, om han ville undvika 
en olycka. Morgonen därpå låg tygpacken på trappan. 

En bonde i Sörby blev vid ett tillfälle bestulen på 
en penningsumma. Aven han reste till "Bosa-Lovisa" och 
fick skåda tjuven i glaset. Han fick liksom skräddarn 
i grannbyn tillsägelse att ej säga något till tjuven om 
stölden. Men på hemresan ilsknade bonden till och for 
direkt till tjuven, skällde på honom och fordrade peng
arna tillbaka, vilket han också fick. När han sedan kom 
ut, låg hästen död i skacklarna. 

En dag kom till Kumla hyrkuskverk ett telegram, 
undertecknat Marianne, med beställning på ett ekipage 
att möta vid Kumla station vid stockholmstågets an
komst på middagen. Jag tog bästa droskan, som gick 
tyst och behagligt, och var i god tid nere vid stationen. 
Omedelbart efter tågets ankomst kom två eleganta da
mer fram till mig och frågade, om skjutsen var från 
Kumla hyrkuskverk. Damerna steg upp i droskan, med
förande en stor väska, som placerades hos mig. Under 
resan mot Sköllersta förekom en livlig konversation. Av 
den förstod jag, att mitt sällskap tillhörde stockholms
societeten. De talade om "min farbror greve A.", om 
"morbror baron C." och "kusin greve D." och excellen
sen friherre E." Jag fick också lyssna till deras beskriv
ning av den senaste slottsbalen. "Att få prins Carl som 
moatje i en kadrilj eller fransäs var bedarande, en vals 
med honom var "en dröm av salighet". 

J a, så pratades det i vagnen, utan några hämningar. 
Den lille på kuskbocken fäste sig ingen vid. Damerna 
förrådde mycket intima intressen för varandra. Vad jag 
inte kunde förstå var, vad så förnäma damer skulle hos 
"Bosa-Lovisa" att göra, ty det var till den fattiga tor
pargumman, som skjutsen var beställd. Hon stod på 
trappan och välkomnade damerna, som tog hennes över
svallande vänlighet ganska kallt. Alla tre steg in i stu
gan, medan jag skulle vänta tills besöket var slut. Efter 
ett par timmar kom de ut; den ena måste hjälpas ut och 
upp i droskan. Under återresan var de mycket tystlåtna. 
Vid framkomsten till Kumla station fick jag 10 kronor 
i dricks. Det var mycket pengar på den tiden . 

Fru Sjökvists man var torpare och anlitades bl. a. att 
dra av skinnet av slaktdjuren, därav namnen "Bose" och 
"Bosa-Lovisa". Hon var stor och kraftig och gav intryck 
av välsituerad godsägarfru. 

Åren gick. Det kunde vara många skjutsar, som kan
ske vore intressanta att erinra om för de äldre kumla
borna. Men det får vara nog för denna gång. 

Det Molinska hyrkuskverket var i verksamhet några 
år varefter det såldes. Molin återvände till Amerika, där 
han fick anställning som avdelningschef vid en större 
spannmålsfirma i Chicago. Han avled vid 48 års ålder. 

Jag vill sluta med att återge en strof ur riksdagsman 
L. E. Gustafssons krönika vid Fosterländska föreningens 
årsmöte 1894: 

"Att Kumla socken vackrast är 
bland alla socknar uti N ärke, 
och tvivlar du så gör en färd 
med det Molinska hyrkuskverke." 

Xi Jorn önJkar en förstklassig, modern kartong, ett välgjort arbete, snabb leveranstid, lågt pris 

vänd Eder alltid till 

AB. KUMLA KARTONGINDUSTRI 
V. Drottninggatan 38, KUMLA Tel. Växel 70285, 70862 
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Varumdrken : 

EXCELLENT 
Herrskodon 

STIL-SKO 
Damskodon 

GULLIVER 
Barnskodon 

CAJ-RUBBER 
Herrskodon 

S:T MORITZ 
Sportskodon 

* 

c. A. Jonssons 
Skofabrik AB. 

Kumla 

. . . kvalitetsmärke för eleganta och välsittande 

D A M S K O D O N fr&n 

AB. JONSSON & KJELLIN 
OAMSKOCON KUMLA 

eAuktoriserad försäljare av F O R D automobiler och traktorer 

F U L L S T Ä N D I G B I L V Fl R Ii. S T A D . Shell bensin . Tvätt· och smörjhallar 

UNDBERGS BILFIRMA 
K u ffi l a - Telefon: Växel 792 05 

':\ty telefonkatalog 
KOMMANDITBOLAGET för Kumla utli:olllmer i början av 195" 

KUMLA TRYCKERI Annonsera i katalogen! Annonser mottagas och ev. ändringar 

göras i D o h l w i t Z B o k ha n d e I 
Rekommenderas! 

IiUMLA ELEKTRISKA BYRÅ 
Telefon 70202, 79955 

Hagendalsvägen 20 Utför alla slags Elektr. Kraft- och Belysningsanläggningar, Svagströmsanlägg

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

S t 0.° S O r t e r i n go av m o d e r n b e I y s n i n go s a r m a t u r 



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

Försäkringsaktiebolage~ 

DANSA 
FÖRSÄK- @ RINGAR 

Ombud i Kumla: Folkskollärare GUSTAF HAGSJÖ 

Telefon 70390 

AB. OLSSON & ROSENS 

~kofa[,rik 
Specialfabrik för tiIIverkning av högklassiga, eleganta och 

moderna Mc Kay och randsydda 

DAMSKODON 

Tel. växel 71001, 71002 

Hj. V'Vfodins Klackfabrik 
EL VEST A - HÄLLABROTTET 

Telefon Örebro 723 79 

Tillverkning av : 

LADERKLACKAR såväl Dam, Mans som Barn 

POMPADURKLACKAR alla slag 

r:.Aktiebol age~ 

G. O. JOHANSON 
jönköping 

Kommissionär för PAPYRUS, Mölndal 

Alla sorters Post- och ~krivpapper. Påsar. Bindgarn 

MUNKSJÖ välkända omslagspapper m. m. 

Represen tan t: 

HELMER ERNEST AM, öREBRO 
Västmannagatan 18 - Tel. 11 3070 

..•....................................................... 
~ ~ 

~ ~ 

( FÖrpacknings.·:\ 
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KUMLAIDROTTEN 

1956 Kumla Julblads hederspris till Bertil EIgh 

Av AL GOT DOHLWITZ 

U ndertecknad har under en lång följd av år haft 
ansvaret att skriva Kumla Julblads idrottssida och föreslå 
kandidat till tidningens traditionella hederspris till bästa 
idronsprestation under året. I år har detta varit besvär
ligare än vanligt. Mina anteckningar saknar uppgift om 
någon särskilt stor idrottshändelse 1956. Jag har emeller
tid antecknat följande. 

Bandy. Bra serie seger. Vinst i första kvalet mot Stor
fors, oavgjort i första kvalet mot Noraskog efter en 
Kumlaledning 2- 0. Jag hade tyvärr inte tillfälle åse 
hela matchen utan måste avlägsna mig i början av andra 
halvtid. När jag på hemvägen träffade en bekant och 
tillfrågades om resultatet, svarade jag: "Säkert Kumla
vinst". Då jag sedan fick höra hur det gått, blev jag 
ledsen. Nederlaget vid returmatchen i Gyttorp, alldeles 
onödigt, var beklämmande. Kommande säsong hoppas 
och tror jag att bandyn skall bli bättre. 

Fotboll. Det fanns alla förutsättningar för Kumla 
att göra en lysande seriesäsong. Flera förstärkningar var 
på väg. Det gamla beprövade laget var intakt. Tyvärr 
visade det sig att förstärkningarna inte blev så bety
dande som man väntat. Flera matcher har förlorats myc
ket knappt. Den överlägsna matchen hemma mot Karls
lund borde gett hemmavinst, men en oduglig domare för
störde den möjligheten. Karlslundarna själva medgav, att 
1-1 var smickrande för deras del. Den verkliga platt
matchen gjordes mot Arvika. Slutmatchen i Karlskoga 
bättrade dock upp serieställningen. A. ven i fotboll tror 
man på våren. 

Brottning. Tidigare har denna gren varit stor favorit 
till julbladets hederspris. Instundande säsong synes bli 
mycket stark. Per Arne Ragnars namn kanske man får 
lägga på minnet .till nästa gång. 

T ennis. Bra, men inte i nivå med fjolåret. Goda re
sultat av Björn Svärd och "gamle" Holger Eketun, som 
blev oldboysmästare. 

Allmän idrott. Det kan diskuteras om inte flickorna 
Norrman har gjort Kumlas namn mest känt under 
idrottsåret. Det är helt säkert ungdomar "som kommer". 
Sigrid Norrman har dominerat skoltävlingarna både i 
höjd och längd. 

Orientering är fortfarande den livaktigaste idrottsgre
nen i Kumla. Lennart Nilsson "Kila", Rune Gunnarsson 
och Harald Svensson räknas till de bästa. 

Bertil Elgh 

I mycket hård konkurrens har Kumla Julblads he
derspris i år tillfallit den unga grenen 

Bordtennis. "Aga" -klubben, som spelar i div. II, har 
skördat stora framgånga r. Den som lyckats bäst är Ber
til Elgh, som tilldelats hederspriset. Bra är bl. a. också 
Sven Rudolf Larsson och "Lill-Hjorten" Pettersson. 

Bertil Elgh är född i Orebro 1926. Han började att 
spela "ping-pong" i Orebro Bordtennisklubb, där han 
tränade nästan varje kväll och kom snart upp i närkes
eliten. Bertil har deltagit i 10 landskampsmatcher. Den 
förnämsta segern var i Orebro 1955, då han slog de båda 
allsvenskarna Stig Näsström och Tomy Larsson. I DM 
har hans resultat aldrig blivit sämre än tredje placering. 
DM-mästare i lag tre gånger jämte tre andraplaceringar. 
I "Agas" s. k. månadstäv lingar har han vunnit 7 av 8 
tävlingar och tog sista inteckningen i höst. I serien för
lorade han endast 2 av 38 matcher. De roligaste matcher
na har varit mot Toni Borg. Bertil har även prövat 
på fotboll och bandy, bl. a. i Kumlas A-lag. Han är 
anställd på Oscaria-fabriken men är sedan 1952 bosatt i 
Kumla. Till hans många utmärkelser kan läggas korp.
mästare i fotboll, bandy och bordtennis. Den roligaste 
sporten anser han bordtennis vara, och den tänker han 
hålla på med. Som alla idrottsmän av god klass vill han 
framhålla nödvändigheten av att föra ett nyktert och i 
övrigt skötsamt liv. På annat sätt går det inte att hålla 
sig i toppform. 

Hur torget i Kumla kom till. 
Herrar F. A. Carlsson och P. J Carlsson har för 2.800 kr köpt 

ett norr om Hagendalsvägen beläget stycke jord, som med när
gränsande område blir lämpligt till torg för samhället. H andL Joh . 
Andersson har alltifrån torgdagarnas början tillsläppt plats, men 
den börjar nu bli för trång. Då den av hr T engvall för flera år 
sedan upprättade kartan vid ett sammanträde skulle granskas, ville 
yar och en ha torget till sin dörr, varför frågan bordlades till ett 
nytt sammanträde, som emellertid aldrig blivit hållet. 

N. A. 6.7.99. 

Olof Karlssons CYKELAFFÄR 
Hörnet Drottninggatan-Mossbanegatan Telefon 70476 

Senaste nytt i CYKLAR, MOPEDER och MOTORCYKLAR 
Cykel- och motordelar samt tillbehör alltid på lager 

Reparationer utföras omsorgsfullt 
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Kumla Julblads korsord 1956 

Vågräta ord: 
l. Aktuellt grundämne. (4) 
4. Lockande. (8) 
8. Flerfaldigt ental. (4) 
9. Bekännelse. (4) 

10. Gör det när Tor åker. (5) 
11. Pasrora t. (4) 
13 . Smärtförjagande. (6) 
15. Mellan två bergshöjder 

Schweiz. (6) 
17. Silver. (4) 
18 . Kunna slupar läggas på. (4) 
20. Ingh i Grahams bakverk.(3) 
21. Icke jämnt. (4) 
22. Inte avlägsen. (4) 
24. Tätt tygslag . (6) 
25. Kunna vätskor. (6) 
28. Bör mö men ej båt vara. (4) 
29 . Behållning. (5) 
30. Jungfru Marias moder. (4) 
31. Hos bonde o. godtemplare. (4) 
32. Aro gängse siffror. (8) 
33. Leder ofta till herrgård. (4) 

Lodräta ord: 
1. Belevad herre, åtföljd av 

Wilhelmina. (5) 
2. Tyvärr ofta synliga i dags

pressen. (5) 
3. Sammanhåller plåtar. (3) 
4. Har både Sveriges och 

Booths arme. (10) 
5. På dagakarlens klack. (6) 
6. Blir pjäsen från salongen. (7) 
7. Ej vanligt flicknamn. (5) 

12. Plugg för Cresars tungomål. 
(10) 

14. Eskimåens farkost. (5) 
16. Vanställer prorokolJ. (5) 
19. Måste man måltid väJ. (7) 
23. Baronens egendom. (6) 
24. Dekorera. (5) 
26. Väggbeklädnad. (5) 
27. Aloe . (5) 
30. Välkänt märke. (3) 

För den först öppnade rätta lösningen utbetalas, i 
likhet med förra julen, ett första pris av 10 kronor. 
Andra och tredje pris 5 kronor. 

Lösningarna, som adresseras "Kumia Julblads kors
ord", fack 95, Kumla, skola vara . inkomna senast den 
16 jan. 1957. Pristagarnas namn meddelas genom anslag 
i Dohlwitz bokhandel samt i nästa års Julblad. 

PI'ista;':'are 1955 
Första pris Hr Val fr . Erlandsson, Box 1012, Kumla. 
Andra pris Lärarinnan Jenny Larsson, Järsjö skola, 
Tredje pris Hr Walter Larsson, Skyttevägen 28 A, 

Saltsjöbaden 2. 

INNEHÄLLSFÖRTEC Ii. NIN G: 
Sid. 

Den första jHlottan. Av pasror Sigvard Johansson . ... 1 

"Det är något till bondkyrka". Av byggnadsintendent 
Henning Julin, Srockholm . .. .. ........ . .. .. . . 2 

Kumlapri<5ter från bygden. Av fil. dr Jonas L:son Sam-
zelius, Uppsala ......... .. . .. . ..... . ... .... .. 5 

Tvenne bortgångna märkesmän. Av boktryckare ils 
H elander .. .. ....... . . .. ........ . . .. . . . .... 8 

Min barndoms gata I V. Av Nils Helander ...... . .. . 9 

Sm!! KHmlaminnen ..... . . .. ... . .. .......... .. . .... 11 

Den gamla gården . Av framlidne överlärare J. Svensson 13 

JHlen 1871. Av Lina SandelI ................... .. . 16 

Där himlen är nära och stillheten ofattbar. Av skofa-
briksarb. Hugo Ericsson ....... . .. .... .. .... . . 17 

Kumla postkontor 50 år. Av postm. S. J. E. Sköldunger 20 

Fjärdingsmannens berättelser IV .. .... ......... . . . .. 28 

Minnen frJn småskolan i Hallsberg . Av Knut Boström 29 

Edla Gustafsson - riksdagsmannadottern från Sånnersta. 
Av Nils Helander ... ....... . . ... . . . ... .... . 31 

FemtihHvHd 5. Av docent Nore Tenow, Uppsala . . .. 33 

Som bonddräng i Hardemo för 60 år sedan. Av J. A . 
Nyman, Vänersborg ...... .. ........ . ...... . 35 

14 dagar i Schweiz. Av kamrer Rune Larsson, Knmla 37 

SJ:s förste stationskarl. Av kommunalkamrer T. Tapper 39 

En skjlttspojkes berättelser. Av J. J. . ......... . .. .. . 41 

Kumlaidrotten 1956. Av bokhandlare Algot Dohlwitz 43 

Kltmla Julblads korsord ....... .... ... .. .. . ....... 44 

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

l_ösning av jullJlad~ts I~orsord 1955 

Hardemobor ! 
Pris : Halvklotband 35:-

Julklappsbekymret är löst! 
Bästa presenten är 

44 

Helklotband 40:-

I bokhandeln eller hos Hembygdsföreningen 

D e n i d e a l i s k a m in n e s g å van. 

HAKDEi'IO - en sockenkrönika 
500 sidor, över 100 illustrationer och ett vackert band. Bästa jul
klappen även till släktingar och vänner som lämnat hembygden. 



Vår Herrekiperingsavdelning 
erbjuder Eder det största urval av trevliga 

praktiska, alltid välkomna JULKLAPPAR 

Bengtsons Herrkonfektion, Kumla 
Telefon 70182 

F6r Edra transporter anlita 

K umla - Halls bergsortens 

* 
* 
* 

Utför alla slags transporter 

Lastmaskin och trailer för hyrning 

F ö r s ä l j e r : Sand - grus - makadarrL.; 

Håkanssons Konditori 
REKOMMENDERAS! 

Gott kaffe - Gott bröd 
Telefon 701 54 

Widstr6ms 

MÅLERIAFFÄR 
Innehavare: Göte Andersson 

Stenevägen 32, Kumla Tel. 70665 

UTFöR ALL T INOM BRANSCHEN 

Förstklassigt arbete Moderata priser 

~ASTBILCENTRAL 
T e l e f o n e r: Kontoret, Sveavägen 11, Kumla 

Föreståndarens bostad ... . ... .. . 

Mosås grustag 

Tomta " 

707 38, 707 39 

7088-1 

75027 

05821114 67 

-E. CJVJeLins ~(RIGfSIJ"i;~k 
B . b o~ "'~"1-egra~nlngs yra ~ % 

E ~! 
Ombesörjer allt för såväl jordbegravning som ( '" 'i) 
eldbegängelse. Begravningsbil tillhandahålles ~~);.. il 

;tA --i<:l~ 
Telefon 70061 ~l"NÖR[\l.~ -

Örebro läns Lantmäns Centralförening 
Filial i Kumla 

Telefoner: 701 77, 705 87 

FODERAMNEN - GODSELMEDEL - SPANNMÅL - FROER 

STRÅFODER - UTSADEN - BETNINGSMEDEL M. M. 

John Englund & Son K/B Bleck- & Plåtslageri 
Tel.: Verkstad 70822, Bostad 70878 

Verkmästare Tore Johansson 796 81 Utför alla sLags P L Å T S L A G E R I A R B E T E N 
Joh. Kyrkogata MODERA TA PRISER BEGAR OFFER T 

liUMLA ÅliERt 
Innehavare: HENRY och HARALD KARLSSON 

REKOM :UEN DERAS! .:. UTFÖR ALLA SLAGS KÖRNINGAR 

Telefoner 70658 och 70659 

Vid behov av PAPPER och PAPPERSARBETEN 

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

Papper - Papp - Bindgarn - Förseglingsremsor - Dekorationspapper - Papeterier - Handdukar - Dukar - Servetter - Väggalmanackor 

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



YTONG 
hörnstenen z god byggekonomi 
I dag mer än någonsin gäller det att välja ett ekonomiskt bygg
nadsmaterial som ger hög och varaktig kvalitet till förmånligt pris. 
YTONG FöRENAR i sig alla de egenskaper, som fordras av ett 
förstklassigt väggmaterial. 

· .. både bärande och isolerande. 
YTONG har stenens styrka och tryckhållfasthet. I dag byggs hög
hus, där ända upp till åtta våningar av ytterväggarna är murade 
i Ytong. 
Porositeten i materialet ger den murade ytongväggen ett mycket 
fördelaktigt k-värde - endast 0,50 för en 30 cm putsad vägg i 
volym vikt 0,5 - och därmed en utomordentligt god värmeiso
lering. 

· .. spar tid, arbete och pengar. 
YTONGs låga vikt och lätthanterlighet förenklar och förbilligar 
såväl transporter som bygge och förkortar byggnadstiden avse
värt. - Den levereras i stora block och plattor som kan sågas. 
huggas, borras och spikas och är lätta att mura och putsa, eller 
i lätt monterbara element för tak, väggar och bjälklag. 

· . . ger god driftsekonomi. 
Beständigheten och den synnerligen goda värmeisolerande förmå
gan ger låga underhålls- och uppvärmningskostnader. 

· .. skapar trivsel och trygghet. 
YTONG skapar trevliga, brandtrygga bost~der av högsta kvalitet. 

HÄLLABROTTET Tel. t;' rebro 720 70 
Kv. Ram'rycket, Högdalen, Stockholm. - Arkitekt: Nil, Hjelm, SAR. 
Byggmästare , Philip Berg. Byggnad,iir , 1954-1955. - De 8 Övre våningarnas 
ytterväggar murade med 27,5 cm. Ytongblock, vol. vikt 0,65 o . h 0,5. 

C. G. STRÖ MS AB. 
ETABLERAD 1888 K U M L A TEL. VÄXEL 70920 

TILLVERKAR KVALITETSSKODON 

VARUMÄRKE 

PRIS KR 1: 75 KUMLA TRYCKERI 1956 
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