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KUMLA JULBLAD 
28 :e årg. Utgivare: Nils Helander 1 957 

Utan Kristus ingen jul 
Julbetraktelse för Kumla Julblad av kyrkoherde J. Y. Åkeson 

Det är förvisso få motiv, som har inspirerat konst
närerna så mycket, som julen. Först och främst är det då 
inte fråga om julens yttersida med de många arrange
ment, som nutidsmänniskan menar vara huvudsaken och 
som oftast skymmer undan julens innersta mening. Utan 
det är innersidan av julen, som har fångat konstnärerna 
och givit anledning till något av det finaste och bästa, 
som den kristna konsten har att bjuda på. An har det 
varit Maria med barnet Jesus, än den heliga familjen 
med eller utan det staffage, som stallet i Betlehem erbjöd. 
En av de märkligaste bland tavlorna med den heliga 
familjen som motiv bär signaturen Murillo. Denne märk
lige spanjor, en av sextonhundratalets främste målare, 
har inte brytt sig om den traditionella framställningen 
av den heliga familjen i Betlehem omgiven av änglar och 
herdar. Han har valt det spanska hemmet som miljö och 
helt enkelt skildrat en vanlig spansk bondfamiljs liv på 
hans tid. Kanske är det något väl mycket arrangerat och 
på många verkar det lite teatraliskt. Men det vilar över 
tavlan en air av familjär intimitet och man grips av den 
naturliga lycka och glädje, som utstrålar från Maria, 
Josef och Jesus. 

När jag ser på den tavlan, tyvärr endast en otillfreds
ställande reproduktion av den, så kommer jag att tänka 
på julens stora firningsämne, men söker insätta den i 
dess naturliga sammanhang hemmet. Hemmet och julen 
hör oupplösningen samman. Och glädjande nog har t ra
ditionen knutit banden mycket starka mellan hem och 
jul. Inte vill man gärna resa hemifrån under julen och 
fira helgen på ett pensionat eller restaurant. Många måste 
kanske göra det, men jag har alltid tyckt så synd om 
dem. Hemjulen är rik på traditioner, som gått från ge
neration till generation. Många förefaller kanske barns
liga, och man skulle inte alls bry sig om dem, om de 
mötte en i ett annat sammanhang eller vid en annan tid
punkt. Men JUSt hemma passar de, där måste de vara, 
ty där har de sin riktiga växtplats och förmedlar genom 
sin förening mellan jul och hem stora, oersättliga värden 
till oss. 

Men det är inte först och främst dessa traditioner, som 
i mångt och mycket har så mycket att göra med utan
verken, som är det viktigaste. Viktigast är julens huvud
gestalt - Frälsaren, Jesus Kristus . Det är visserligen 
underligt att tänka sig att mannen, som kunde säga om 

* * * * * * * * * 

sin egen situation: "Rävarna hava kulor och himmelens 
fåglar hava nästen, men Människosonen har ingen plats 
där han kan luta sitt huvud" dock är den, som givit våra 
hem dess största innehåll och värde. Det är den stora 
kärlekstanken, som genom honom förverkligats och som 
just i julen får sin koncentration. Ett hem utan kärlek 
är intet hem, likaväl som en jul utan Kristus inte är nå
gon jul. Ja, det kanske är en bra mat jul eller traditions
jul, men det är aldrig en verklig jul. 

Men Kristus är ju också ljusgestalten, och ingen hög
tid är väl så en ljusets högtid som julen. In i hemmen 
skall ljuset komma. Och detta var inte bara så viktigt 
och eftertänksamt i en tid, då vintermörkret bokstavli
gen lägrade sig tungt över bygd och människosinnen, 
utan även i vårt upplysta tidevarv. Vi behöva mer än 
någonsin det levande ljuset, det, som brinner i män
niskors själar, och som har sin grundförutsättning just 
i Jesus Kristus. "Jag är ' världens ljus" med det ordet vill 
han komma in i hemmet och in i människorna för att 
de skall följa honom och själva hava livets ljus. 

Murillos tavla får sin säregna stämning genom den 
stora glädje, som fyller människorna på den. Och glädje
tanken är väl också en, som hör samman med den heliga 
familjens högtid. På julen vill vi gärna, att alla människor 
skall vara glada. Med våra små gåvor vill vi hjälpa till 
att skapa denna stämning av ljus glädje. Julens största 
gåva giver oss den glädje, som har sin grund i vissheten 
om att ljuset skingrar mörkret, kärleken besegrar hatet 
och gemenskapen mellan människorna fördriver självisk
heten och egensinnet. Men denna glädje måste ha sitt 
fasta centrum i Herren Kristus, julens herre. Och det får 
den, när vi förstår vad psalmsångaren avser med sina ord : 

Han kommer till vår frälsning sänd 
och nådens sol av honom tänd 
skall sig ej mera dölja. 

* * * * * * * * * 



HUR KUMLA KYRKA BYGGDES 
ETT BIDRAG TILL KYRKANS BYGGNADSHISTORIA 

A V HENNING JULIN, STOCKHOLM 

Byggnadsdirektionens protokoll liksom räkenskaper
na - i den mån dessa äro bevarade - ge en rätt god 
föreställning om byggnadsarbetets bedrivande och fort
gång. För icke så få nutida Kumlabor· äro säkerligen 
flera av de namn, som här återgivas från gulnade akter, 
bekanta, kanske även kära. 

Under 1834, det sjätte och näst sista byggnadsåret, 
fortsattes på sommaren bl. a. de yttre putsningsarbetena. 
En av murarna, Anders Moberg från Törsjö i Mosjö 
socken, var "först yr" , som det heter i protokollen. Hans 
kontrakterade dagpenning var 1 rdr 25 skilling banko. 
Trots att snickaremästaren Sundström och husaren Wes
ter forcerade inredningsarbetena, var vid årets slut byg
gandet av altaret ej ens påbörjat. Så skedde nämligen 
först i april 1835. Man får därför antaga, att till jul
dagen 1834, då första gudstjänsten hölls i den nya kyr
kan, både det konstrika altarskåpet från år 1440 - nu 
i Historiska Museet i Stockholm - och predikstolen från 
1592 - nu i Länsmuseet i Orebro - återflyttades från 
den provisoriska kyrkan i salpeterladan. Båda klenoderna 
äro avbildade i Kumla Julblad 1945. 

I direktionens sammanträde den 23 mars 1834, årets 
första, deltogo följande ledamöter: 

Ordf. kyrkoh. Carl Er. Kjellin; reg.komm. Conrad 
Adlers; häradsd. Lars Ersson i V . Åby; Jonas Jönsson i 
N. Mossby; Olof Jönsson i Hjortsberga; Pehr Svensson i 
Hällabrottet; Lars Larsson söder i Ekeby; Lars Jonsson 
i Blacksta samt kyrkovärdarna Lars Larsson i Kumla by 
och Per Persson i Fylsta. 

Först godkändes och underskrevs en åt nämndemannen 
Lars Larsson i S. Sanna utfärdad skuldsedel för hans lån 
till kyrkokassan av 2.000 rdr. b:ko mot 6 Ofo ränta. 

Då kyrkans byggmästare, rådmannen i Orebro Pehr 
Lundmark, icke var ålagd att personligen varje dag över
vaka byggnadsarbetet, beslöts på förslag av hr Adlers, 
att antaga kvartermästaren A. G. Zirell såsom ordnings
man. Hans åligganden voro : 

"Att varje morgon - man började kl. 5 sommarti
den - vara tillstädes vid materialboden, uppräkna ar
betena för dagen och utdela dem efter därom hos honom 
förut anmäld rekvisition av vederbörande murare, snic
kare - av den nämligen, som för vardera är först yr; 
han bör utskriva listor för kyrkodagsverken, så för ar
betare som för kördagsverken, de vilka äro därtill i tur, 
och vilken lista om söndagen förut ifrån predikstolen till 
de arbetsskyldiges rättelse uppläses; vidare bör han hand
hava materialerna och tillsyn att alla kyrkans effekter, 
som om dagen blivit liggande eller utlämnade, riktigt 
återkomma; och ansvara för all kyrkans egendom, som 
han får omhänder; efterse att envar gör sin skyldighet, 

och för övrigt ställde sig till efterrättelse de föreskrifter, 
som antingen kyrkobyggmästaren, herr rådmannen Lund
mark eller å direktionens vägnar hr kommissarien Adlers 
eller annan direktionsledamot kunde finna nödigt att för 
tillfället eller efter omständigheternas föranledande läm
na; jämväl mottaga blivande leveranser av bräder, sla
nor, bjälkar m. m." 

Zirells avlöning bestämdes till 1 rdr b:ko om dagen i 
ett för allt. När han emellertid fram på sommaren kom
menderades till militärtjänst, antogs i hans ställe fanjun
karen Molin mot ett arvode av 1 rdr 12 sk rgd. 

År 1835, när f rågan om ordningsman ånyo dryftades, 
"trodde direktionen att Jon Erik Sandsten för något bil
ligt, t. ex. 24 skilling om dagen, skulle kunna åtaga sig 
detta." - - - "Allt bestyrande, lovade hr kommissa
rien Adlers, att dess skrivare, Olof Klingvall (på läns
manskontoret), skulle bestrida att efterse att drift och 
ordning samt tillsyn ej felades arbetet, då i mån av vad 
eljest han kunde tillskynda församlingen, direktionen 
gärna ville lämna honom något vedermäle af dess scrip
ta." Om Jon Erik Sandsten mera i det följande. 

Den 23 mars 1834 företog sig direktionen att jämte 
byggmästaren Lundmark "utstaka den blivande kyrko
gården, huru den skulle gå, m. m. hithörande". På hösten 
året förut hade "genom bådade dagsverkare" planerings
arbeten vidtagits. Av 1834 års räkenskaper framgår, att 
i maj och oktober betalning utgått för 111 respektive 22 
famnar "ringmur". En famn = 1,78 meter. För den sist
nämnda posten är angivet: "på sydvästra sidan om kyr
kan". Här kan knappast avses annat än den cirka 1 m 
höga stödmuren av kalksten för den västerut vidgade 
kyrkogården. Den gamla kyrkogården var inhägnad med 
en "skön och hög stenmur" (se bild i Kumla Julblad 
1945). Självfallet måste den västra sträckan av denna 
rivas för kyrkogårdens vidgning. Möjligen stodo de öv
riga delarna av muren kvar, när man år 1835 i direktio
nen talade om "kyrkobalkarnas':- fullbordande" . Tidigare 
hade i direktionen, ehuru mera preliminärt, talats om att 
ersätta muren med ett järnstängsel. Nu blev det, förmod
ligen av ekonomiska skäl, varken mur eller järnstängsel. 
Det vore emellertid av intresse att veta vilket år de kvar
stående delarna av den gamla muren raserades. 

I den nämnda nya stödmuren ser man på några ställen 
i det översta skiftet rester av grav hällar. Man synes f. ö. 
vid användningen av sådana från den gamla kyrkan till 

* Här skulle egentligen ha stht bogårdsmurens_ Kyrkobalk kalla
des nämligen i äldre tider en av liggande timmer gjord inhägnad 
kring en kyrka. Bogårdsmur var namnet, om inhägnaden - så
som i Kumla - var murad _ Belägg för båda benämningarna -
rätt använda - finnas från Sköllersta kyrka_ 
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golv i biutrymmen i den nya, icke ha visat någon pietet 
för de minnen, dessa gravhällar representerade. Så t. ex. 
placerades den häll, som i den gamla kyrkans kor mar
kerade den år 1603 avlidne prosten Lars Claessons vilo
rum, i den nya kyrkans trapphus, där den med sin hårt 
slitna inskrift delvis döljes av torntrappans första steg. 
Ungefär hälften av gravhällen över den 1618 avlidne 
kyrkoherden Swen Benedicti Blackstadius utgör nu golv
beläggning i nordvästra hörnet av koromgången öster 
om altaret, men är f. n. helt dold av ett skåp. 

När vid 1935 års renovering av kyrkans inre några de
kqrerade 1700-talshällar från allmogegravar i prydande 
syfte flyttades in till kyrkorummets främre del, var be
fintligheten av de här nämnda 1600-talshällarna icke 
känd. 

Om målningsarbetena heter det i direktionens protokoll 
den 9 juni 1834: 

"Förevisades ett utav hr rådmannen och byggmästaren 
Lundmark uppgjort förslag på kyrkans invändiga mål
ning, om den utav målaren Hallqvist från Orebro skulle 
verkställas, men direktionen fann sig icke föranlåten, att 
nämnda Hallqvist till ifrågavarande arbetes förrättande 
antaga, därest han icke ville detsamma verkställa för 
200 rdr b:ko, då församlingen skulle tillsläppa all erfor
derlig färg och olja och dessutom bistå honom, Hallqvist, 
jämte nödig handräkning till färge rs rivande och övrig 
uppassning, som för arbetet erfordras, fria sängkläder och 
husrum under arbetstiden. Skulle han härmed icke finna 
sig belåten, så beslöt direktionen att till målningens verk
ställande antaga avskedade husaren Asker. Dock borde 
målning på dörrar, kolonner, altarrunden och domen över 
altaret av någon skicklig stadsmålare anbringas." 

Av räkenskaperna framgår att det dock var målarmäs
taren Hallqvist, som på ackord i stort sett svarade för 
måleriarbetena, men att också att åt den förut nämnde 
Jon Erik Sandsten - ifrågasatt till ordningsman - vissa 
målningsarbeten anförtroddes. Denne måtte länge ha va
rit något av ett socknens betrodde och tjänstvillige fak
totum. 

Sandsten föddes 1795, var ofärdig och bodde under 
tiden för kyrkobygget på Dynningebergs ägor. Sitt leve
bröd hade han väsentligen som barnalärare. Att han om
sider också blev hedrad för sina pedagogiska insatser, 
framgår av följande notis i Nerikes Allehanda den 6 ja
nuari 1858. 

"Barnalärare Jon Erik Sandsten i Kumla, 
som i 37 år sysslat med barnaundervisning, 
får av K. Maj :t medalj i silver 8de stor
leken för medborgerlig förtjänst ." 

I kyrkan målade han spiraltrappan dvs. den trappa, 
som från dåvarande postrummet leder upp till den södra 
herrskapsläktaren. 

Bland kyrkans utgifter 1842 finner man också följande 
målningspost: 

"Sandsten för målning av 8 karmstolar i sakristian, 2 
gånger strukna med perlfärg och svart a 8 skilling. 

Rdr 1.16". 

'i/-ulklappen UAN UINNS 
finner Ni hos oss! 

PRAKTISKA SAKER 

SPORTARTIKLAR - LEKSAKER - HOBBY-ARTIKLAR 

Troligen är det några av dessa stolar, som, ännu efter 
115 år pärlgrå och svarta, finnas i rummet ovanför 
sakristian. 

Till avslutningen av redogörelsen för sammanträdet 
den 9 juni 1834 skall här · uppmärksamheten fästas vid 
ett unikt avsteg från regeln att kyrkoherden underteck
nade protokollen. Undertecknaren denna gång var Kum
las prästerlige skolmästare åren 1833-45 Lars Lithell. 
Han var en bygdens son, född i Stene by 1802, och blev 
med tiden kyrkoherde i Tumbo och Råby i Södermanland 
1855-1877. I Hagströms Strengnäs' Stifts Herdaminne 
(1899) har han fått det vackra eftermäle, som här följer: 
"Lithell var en man av imponerande yttre, ståtlig gestalt, 
fint sätt, därtill enkel och flärdfri, som ägnade hela sin 
tid åt den yttre församlingsvården och den enskilda eko
nomien, vilka båda - var på sin tid - med noggrann
het sköttes. (Wahlfisks minnesanteckningar 1879)." 

Vid sammanträde den 10 augusti 1834 behandlades på 
nytt taktäckningsärendet. Härom heter det: "I avseende 
däl till, att det nya kyrkotaket ej ville täta, oaktat man 
strukit det på, såsom man vill tycka bästa sätt, beslöt di
rektionen, att det skulle kittas i alla springor och öpp
ningar med stenkitt, berett av linolja och andra ingre
dienser, som voro passande för ändamålet, och åtog sig 
hr reg.komm. Adlers att härom med husaren Rydgren, 
utlärd och kunnig i glasmästareprofessionen, eller någon 
annan överenskomma." 

Av protokollen vid två sammanträden 11/ 2 år senare 
- i mars 1836 - framgår, att kittningsåtgärderna varit 
fruktlösa. Takdroppet inne i kyrkan fortfor "särskilt å 
södra sidan, där det var betydligt". Den som såg klarast 
på täckningsproblemet var tydligen greve Lewenhaupt. 
Han reste upp till Kristinehamn och träffade avtal med 
en pålitlig fackman om leverans av passande skiffer och 
om påläggning under ansvar. 

I sina anteckningar om kyrkobygget skriver Sven 
Svensson i Ekeby år 1837: "Året 1836 avbröts spåntaket 
och lades skiffertak i stället av utsedde och förordnade 
karlar från Kristinehamn, som färdiggjorde taket på en 
månads tid." 

Kristinehamnskarlarna måtte ha gjort sin sak till di
rektionens belåtenhet. Den 14 juni 1836 finns i räken
skapsboken antecknad följande utgift: 

"Betalt en kanna brännvin taktäckarna fick i extra 
förplägnad, 34 skillingar och 8 runstycken." 

Genom en tillfällighet kan här i bild 1 återges ett sär
eget utslag från år 1837 av den ovan nämnde Sandstens 
målartalang, nämligen en av honom i olja textad och in
ramad minnestavla över kyrkobygget i Kumla. Storleken 
är 109X76 cm. Tavlan har sin lilla historia. 

För 7 eller 8 år sedan gjorde julbladets redaktör och 
den, som skriver detta, ett besök hos den då svårt van
före och sedan bortgångne samlaren och antikhandlaren 
Scharp i Rala nära Sannahed. Bland föremålen i hans 
lagt.r fanns dels den här ifrågavarande minnestavlan, dels 
en större, fordom Kumla kyrka tillhörig kassakista av 
omålat trä med järnbeslag med ett inhugget årtal (1714?), 
se bild på nästa sida. Båda föremålen finnas nu i Kumla 
kyrka. Tyvärr är dock kassakistan nu spacklad och 
målad. 

~ .. 
SlTARDS 
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Bild 1. Minnestavla, 109X76 cm, över KI~mla kyrkas byggnad, mJ
lad Jr 1837 av Jonas Erik Sandsten . 

Då bokstäverna i tavlans text flerstädes äro skadade 
och svåra att tyda, återges här texten i vanligt tryck. 

Så ser nu till en bräcklig Hydda. 
SJ tänkte Kumla Församlings innevJnare, dJ de toga i beslut 
att vidbygga den gamla Kyrkan. Hvarföre grrmd dertiU 
lades Jr 1828 av Byggmästare Hallström. Men efter nJ-
gan överläggning antogs Dericteur I: P: Pol som för-
de Byggnaden i 5 Jr belönt med 600 Rdr Bco om 
Jret. Han dog ock hvilar der vid sidan af sin älskade 
maka. Efter Pol antogs Byggmästare Lundmark 
hvilken fulländade byggnaden till Församlingens nöje. 
hans belöning ett för alt var 450 Rdr Bco. efter 6 mödosam
ma byggnadsJr inflyttades Gttdstjensten Juldagen Jr 1834. 
Templets högtidliga invigning skedde den 6 Sept: Jr 1835. 
Härpå kom en olycka ej den minsta, det dyrbara spJntaket var 0-

dttgligt, af togs och genast pJlades ett nytt dyrb. Schiffertak. 
Nu befans Kyrkan utan orgverk. Men likväl. 18.000 Rdrs 
Bco skuld, hvilken är ställd på ??mangkering med 20 

tJulklappJfrågon FÖR HELA FAMILJEN 

Rdr Rg om Jret af hvarje Heman. Ingen Colect eller 
Stambok hvarit oss till hjelp. Kyrkans inventarier äro 
friskänkta - Predikstoln samt 3ne Glas Ljuskronor af 
Högvälborne Grefskapet Levenhaupt pJ Säbyllmd. 
Altarprydnaden af Regemts Comiss Hr C. Adlers. Hvilka 
äfven varit Församlingens föregJngare under byggn. 
Hvilka af Församlingens Hedervärda Sockenmänn 
som skänkt de öfriga Prydnader, är icke här tecknade. 

Alskade afkomling. 
UnderhJll hvad Dina Fäder Bygd. Det pryder dig i Tiden. 

P7 b2g8rln If L.Is4n 3 Bl1ckstl T2cknJd 189/537 If 3.2.S1ndst2n. 

Måhända var det av blygsamhet som konstnären för 
tavlans signering använde ett hemligt språk, en chiffer, 
av den typ, som kallas siffermonogram. Nyckeln till 
detta ligger i ordningsföljden mellan alfabetets vokaler. 
Dvs. 1 = a, 2 = e osv. Tolkningen av raden blir alltså: 
På begäran av L. lsan i Blacksta tecknad 189/537 av 
]. E. Sandsten. Tillskyndaren av tavlan kan knappast ha 
varit någon annan än direktionsledamoten Lars Jonsson 
i Blacksta. 

Man är böjd att tro, att minnestavlan aldrig varit upp
satt i kyrkan. Ett skäl härtill kan ha varit svagheterna i 
språkligt - särskilt ortografiskt avseende. Ett annat pre
sumtivt skäl kan ha varit att tavlan, om den exponerats, 
för all framtid skulle ha erinrat om byggnadsdirektio
nens fatala och för församlingen dyrbara misstag vid va
let 1830 av taktäckningsmaterial. För detta val har redo
gjorts i en tidigare artikel; julbladet 1954. 

Byggnadsdirektionens ekonomiska trångmål ökade i 
snabbare takt, än arbetet fortskred. En framställning i 
februari 1835 från snickarna om ersättning med i runt tal 
160 rdr b :ko för extraarbeten, hänsköts till sockenstäm
man. Direktionen å sin sida sökte bl. a. genom förenkling 
av beslutade men ej påbörjade arbeten mildra kraven. I 
protokollet den 6 febr. 1835 heter det härom: 

"Bemälde snickare vore enligt kontraktet förbundne 
till förfärdigande av fotpallar och bokhyllor eller bok-

Bild 2. Kassakista frJn början av 1700-talet, höjd 72 cm. 
Saluväg: Kumla by-Tynninge-Skogaholm-Mickelstorp i 

Svennevad-Rala i Kumla-Kumla kyrka. 
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Bild 3. Annons den 5 nov. 1834 i Örebro Tidning om auktion 
vid Kumla kyrka. 

bräden. Direktionen ansåg dock nu efter någon överlägg
ning, att de kunde alldeles slippa fotpallarna, men borde 
i stället göra bokbräden eller hyllor på kvinnosidans bän
kar och knoppar för hattarna uti bänkarna på karlsidan, 
dessa knoppar till 4 tums höjd." 

Vid läsningen om slopandet av fotpallarna väcktes hos 
den, som skriver detta, hågkomsten av ett kvällsbesök i 
kyrkan julen 1897, min första i Kumla. Två saker för-

vånade då 16-åringen: Strålglansen av de hundratals på 
provisoriska träbågar fästade ljusen, som då på kvällen 
skulle "brännas ut", och - den fristående fotpallen i 
bänken, där jag satt. Den bestod aven rätt kraftig, grop
sliten och omålad sparre, vilken på rätt stora avstånd 
var fäst på grova, valhänt tillyxade och lindrigt rena 
träklumpar. Anordningen kontrasterade skarpt mot den 
målade bänken med bokbräde och dörr mot "stora gån
gen". Jag var en främling i Kumla. Hade jag då vetat, 
att socknen för bortåt 700 år sedan haft en kyrka, där 
bänkarna ännu mot slutet av 1600-talet bestodo av 
tjocka plankor, varken sågade eller hyvlade utan endast 
med yxa täljade och att de dessutom på kvinnosidan 
saknade ryggstöd - utom några avsedda för ståndsper
soner - men att i bänkarna obligatoriskt funnos fristå
ende höga fotpallar, avsedda för de täta knäfallen i den 
katolska gudstjänsten, då hade jag ej behövt undra över 
varifrån det antika fotstödet i min bänk långt nere i 
kyrkan kommit. Omkring år 1902 insattes nya bänkar 
med fasta fotstöd. 

För att bättra på finanserna beslöt direktionen den 2 
november 1834 att genom auktion vissa bygget och 
socknen tillhöriga redskap och effekter "skulle vändas i 
penningar". Av auktionsannonsen, som är återgiven i 
bild 3, framgår, att även den gamla kyrkans orgelverk 
och flera fönsterlufter med glas skulle gå under klubban. 
Det är känt, att också två portlås från den gamla kyrkan 
försåldes . Dessa ha emellertid från Sånnersta senare åter
ställts till kyrkan. Av Herman Hofbergs originalanteck
ningar för bokverket Nerikes gamla minnen framgår, att 
också ett rökelsekar med mässingskedjor försålts vid auk
tionen. Protokollet från denna synes tyvärr icke ha beva
rats. 

Fortsättning på skildringen av kyrkobygget avses följa. 

~rån gam[a a[oumo[aÖ 

Attgust Pettersson 
f. i Västergötland 1860, 
d. i Chicago 1948 . Sten
huggare vid Yxhult. Meto
dist. Lokalpredikant. Sena
re pingstvän. Emigrerade 
till USA 1927. 

Viktor Adlers 
jurist, f. 1827, d. 1908. 
Assessor i Svea hovr. 1862. 
Revisi enssekreterare 1866. 
Hovrättsråd 1871. Härads
hövding i Söder-Sysslets 
domsaga i Värmland 1874 
-1907. Agare till Yxhult 
i Kumla 1868-1 879 och 
en a v bolagets stiftare. 

Ossian Adlers 
notarie, f. 1830, d. 1921. 
Efter studier i Uppsala 
trädde han på 1850-tale t i 
Orebro Länsstyrelses tj änst . 
Notarie hos Orebro stad s 
brandstodskommitte 1860. 
En av stiftarna 1879 av 
Yxhults Stenh. AB. 

johan Persson 
lantbrukare, Norra Sanna. 
F . i Mossby 1851 , d. 1941. 
Stiftare och styr.-ledamot i 
Kumla Brandstodsbolag. 
Huvudman i Kumla Spar
bank. 
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Boken om Kumlabygdens 
Av Jonas L.·son Samzelius, Uppsala 

F örsta bandet av Kumlabygdens historia kan väntas 
föreligga i mitten av år 1958. 

Att boken nu snart kommer ha vi i första hand att 
tacka stadens och landskommunens fullmäktige för, lik
som också historiekommitten och dess arbetsutskott. Men 
att ett starkt historiskt intresse växt fram i bygden är 
först och främst ett resultat av Kumla Julblads verk
samhet under mera än 25 år. Alla i bygden har blivit 
intresserade av dess historia och flertalet av Julbladets 
3 500 köpare kunna därför väntas i första hand vara 
angelägna att få läsa den. Den första redogörelsen för 
boken hör alltså hemma i dessa spalter. 

Författare äro fem kända forskare inom olika forn
tidsområden. Läsningen kommer att underlättas av c:a 
150 illustrationer och kartor. Tyvärr kan priset icke an
ges nu utan först när boken är färdig. 

Resultatet har blivit en både gedigen och omväxlande 
vägledning i bygdens äldsta historia. Angränsande trak
ter såsom Hallsberg, Hardemo, Mosås och Ekeby ha 
också i olika sammanhang kommit med. Å andra sidan 
sträva undersökningarna att så åskådligt som möjligt 
presentera de olika resterna av den egna bygdens för
historia. Alla byar äro på olika sätt företrädda. Den bild 
man får av bygden sedan man följt de fem på deras 
vandringar, blir en helt ny sammanhängande natur- och 
odlingshistoria från äldsta tid, som bygdens människor 
icke haft en föreställning om, och som säkert kommer 
att läsas om och om igen av många. 

Förste man i laget är geologen i Sveriges Geologiska 
Undersökning, fil. dr Anders Josef Eklund, född 1899 
i Stora Mellösa. Anda sedan skoltiden i örebro har han 
konsekvent ägnat sig åt uppletandet och utnyttjandet av 
mineralfyndigheter. Samtidigt har han bedrivit ovanligt 
ingående studier i den geologiska litteraturen. Hans vik
tigaste arbeten har varit malmletningar i Västerbottens 
nya bergslag (1918-37), saltletningarna i Skåne, bly
malmerna på östgrönland. Sedan 1939 har hans mesta 
arbeten varit ägnade åt alunskiffern som bränsle- och 
uranfyndighet. 

Doktor Eklunds bidrag har titeln: "Berggrunden . Kum
las urtid och framtid". Det är en svindlande historia om 
årmiljoner, som kommer att fängsla många läsare. Han 
karaktäriserar sitt bidrag på följande sätt: Med berg
grundens bildning börjar vår historia för mer än två mil
jarder år sedan. Det är historien om urbergets avsättning, 
omvandling och utdaning och om kambro-siluravlagring
arnas (sandstenens, gröna lerans, alunskifferns och orto
cerkalkens) avsättning på urbergsytan 4-500 miljoner 
år tillbaka i tiden. Det är historien om dessa avlagringars 
sönderbrytning genom förkastningar och deras successiva 
av lägsnande genom erosion så att till slut urberget åter 
kommer i dagen och endast rester återstår av det en gång 
sammanhängande kambro-silurtäcket. 

Köp julgottern3 i 

forntid 

Jonas L:son SamzelilH 

Men alunskiffern i dessa rester är Sveriges bästa bräns
lefyndighet (gas och olja) och utgör jämte ortocerkalken 
grunden för en av landets största byggnadsmaterielin
dustrier, Yxhults Stenhuggeri AB. Den innehåller också 
uran men tillgångarna äro vida mindre än på Billingen 
och Falbygden. 

I urberget under Närkesslätten har man genom flyg
prospektering nyligen påträffat järnmalmer, tyvärr dock 
ej i Kumla. 

Andock kan järnet komma att spela en avgörande roll 
för Kumlas framtid. Med järnsvampmetodernas genom
brott under de allra sista åren har man fått en möjlighet 
att framställa järn ur malm med hjälp av gas, i stället 
för träkol, som är i försvinnande, eller koks, som måste 
importeras. Men Närkes alunskiffer kan utöver oljan ge 
gas nog att reducera all järnmalm som finns i Bergslagen. 
Kumla har inom sina gränser den bästa delen av denna 
bränslefyndighet. Därför kan järnindustri bli Kumlas 
framtid . 

Andre man i laget är geografen, förre lektorn i Karls
krona, fil. dr Arvid Bergdahl, numera bosatt i Lund. 
Född år 1889 var han efter studier i Lund ämneslärare 
och adjunkt i Hallsberg 1920- 37, flyttade 1937 till 
Karlskrona och blev där lektor 1951 i geografi och bio
logi. Åren 1927-38 var han under 10 sommarferier 
extra geolog vid Sveriges Geologiska Undersökning. Från 
1925- 54 har han författat ett tiotal uppsatser och skrif
ter som beröra Närke och särskilt vår bygd. Sitt bidrag 
har han betitlat: "Det glaciala landskapet i Kumlabyg
den." Det är alltså fråga om istiden och det landskap 
som den stora isen tillskapade och lämnade efter sig. 

Om sitt Närkesstudium och sitt bidrag skriver lektor 
Bergdahl följande: Innan jag reste från Lund 1920 var 
jag uppe hos professor Helge Nelson och fick ämne för 
uppsats, som då var obligatorisk för 2 betyg i geografi 
och uppåt. Nelson som är örebro-student och kände mina 
intressen och även hade reda på var jag blivit stationerad, 
gav följande lakoniska råd: "Res till örebro och gå på 
åsen hem till Hallsberg! Det kommer att räcka." Jag vill 
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A. J. Eklund Arvid Bergdahl Sten Florin 

lova att det räckte. Inte bara till magisteruppsats utan 
till en halv doktorsavhandling, vilken emellertid blev 
lagd på is omkring 25 år. 

Beträffande sammanfattningen av mitt bidrag bör ju 
inte för mycket sägas, så att bouqueten försvinner i för 
väg. I stort sett har mitt arbete varit ett detektivarbete. 
Det har gällt att kunna avslöja de spåF isen lämnat efter 
sig vid sin reträtt. De bästa spåren utgöres av tydliga mo
ränvallar, men för det tränade spårsinnet ge även obetyd
liga höjningar i markytan och en regelmässig växling av 
jordarterna utmed vissa linjer tillräckliga upplysningar 
om var isranden gått fram. Området kring Mosjöåsen 
från Kumla till Orebro är ett mycket tacksamt arbetsfält 
i detta hänseende. Det normala är att man med ljus och 
lykta får leta efter den enklaste lilla moränstump, här 
uppträda vallarna stundom i översvallande mängder. På 
en yta av omkring 3/ 4 kvadratmil har jag på flygbil
derna kunnat kartera mer än 200 moränvallar till en sam
manlagd längd av över 50 km. Vissa av dem kunna utan 
avbrott följas mer än 1 km. Många ha blivit vägbankar 
genom forna tiders sumpiga områden (t. ex. vägen Mo
sås-Härminge på flera ställen). Moränvallarnas riktning 
är märklig. På ena sidan åsen gå de på ett sätt, på mot
satta sidan ungefär vinkelrätt däremot. Detta är beroende 
på den stora betydelse åsens isälv haft för israndens 
reträtt. Djupa isvikar ha nämligen bildats vid älvarnas 
mynningar. Stor uppmärksamhet har ägnats Mosjöåsen, 
icke minst vid Säbylund, där flertusenåriga skal av muss
lor och snäckor påträffats. 

Här må endast tilläggas att lektor Bergdahls kapitel 
lämnar de mest detaljerade uppgifterna till landskapets 
historia av alla bidragen .I slutet av sitt arbete redovisar 
han dessutom by för by alla kända moränvallar och 
drumliner i Kumla. 

Tredje man är laboratorn, fil.dr Sten Florin, Uppsala. 
Stockholmare till börden bedrev han sina studier vid 
Stockholms högskola, var liksom Bergdahl extra geolog 
vid S. G. U. För riksantikvarieämbetet och Statens histo
riska museeum har han liksom Lindqvist, företagit flera 
fältundersökningar och museiarbeten. Till huvudsaklig 
del ha hans studier och undersökningar avsett Söderman
land (T. ex. Vrå-kulturen 1938, Havsstrandens förskjut
ningar och bebyggelseutvecklingen i östra Mellansverige 
1948, m. fl.) men också i någon mån Närke. Hans bidrag 

Sune Lindqv ist Lars Hellberg Karl Östlund 

har titeln: Skogens forntida historia i Kumlabygden och 
åkerbrukets spår i traktens vegetationsutveckling. 

Med detta kapitel börjar ett helt nytt, intressant detek
tivarbete, denna gång avseende skogen efter istiden och 
det äldsta åkerbrukets historia och därmed sammanhäng
ande boplatsfrågor. Man frågar sig omedelbart hur det 
går till att få svar på sådana frågor. Det frömjöl, pollen, 
som träd och örter under blomningstiden i några tusen 
år spritt omkring sig har delvis bevarats i jorden. Med en 
borr kan man taga upp jordprov i t . ex. torvmarker från 
ytan och ner till fast botten. Sedan kan man med mikro
skopets hjälp fastställa vilka växter som vid olika tider 
avlämnat pollen till jorden. Härvid finner man t . ex. att 
våra förfäder för ca 4 500 år sedan hade ett mycket var
mare klimat och sydligare träd än vi. I Sörmland har 
man t. o. m. påträffat märken efter frön av vindruvor 
Man kan också fastställa när de första odlarna röjde och 
svedjade skog och började odla våra vanligaste sädesslag 
som redan då voro uppblandade med ogräs som vi så väl 
känner till, t. ex. groblad, syra, blåklint, nässla och molla. 

r jord proven finnas också fossila kiselalger (diatome
er) som känsligt registrera vattnets förändringar i fråga 
om salthalt, djup och så vidare. På så sätt kan man fixe
ra t . ex. när Mosjön och Mossbysjön från att ha varit 
vikar i Litorinahavet med dess salta vatten övergingo 
till att bli insjöar med sött vatten. För Mossbysjöns del 
var det tydligen för närmare 6 000 tusen år sedan. 

För att efterforska forntida boplatser kan man begagna 
sig av fosfatundersökningar av marken. Fosfaten har den 
egenskapen, att den praktiskt taget icke urlakas under 
tidrymder, som uppgår till flera årtusenden . Den höga 
halten av fosforsyra på stenåldersboplatser sammanhänger 
med att jorden tillförts stora mängder djurben, som höra 
till de mest fosfatgivande ämnena. 

Genomgående jordprov har tagits vid Säbylund mellan 
Mosjöåsen och Mosjön samt i mossen mellan Mossby och 
Högtorp. Resultatet av Mossbyprovet är ovanligt preg
nant och ger en klar bild av de gamla skogarna och det 
äldsta åkerbrukets historia. Fosfatprov har tagits på olika 
platser särskilt i trakten av Mossby och Hjortsberga. Fle
ra starka fosfatkoncentrationer utvisa var man kan hop
pas att möjligen finna rester av stenåldersboplatser. 

Fjärde man i laget är professorn, fil. dr Sune Lind
qvist, Uppsala. Alltsedan han började sina studier i Upp-
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sala har han konsekvent ägnat sig åt den nordiska arkeo
lo"iens studium och var redan första terminen, 1905, med 
påt> en liten utg~ävning i Åloppe. F~ljande år ~?rj~de han 
delta"a i en da planerad, stor Narkesundersokmng och 
lärdet> därigenom åren 1906- 09 känna fornlämningarna 
i så gott som alla landskapets socknar. Resulta;et blev: 
en stor uppsats "Från Närkes sten- och bronsalder" l 
Meddelanden från örebro läns museum, 5, 1912. Bland 
hans mån"a arbeten i övrigt märkas Den helige Eskils 
biskopsdö~e 1915, Vendelkulturens ålder och ursprung, 
1926, Uppsala högar ~ch Ottarshögen, 1936, Goda~ds 
Bildsteine, 1941-42. Aren 1910- 27 hade han ans tall
nin" i Statens historiska museum och åren 1927-52 var 
hant> professor i nordisk och jämförande fornkunskap i 
Uppsala. 

Om sitt bidrag, som bär titeln: "Den /or:ztida Kumla
bygden och omvärlden. En historisk övers~kt på arkeo
logisk grundval", har han meddelat: ~utIdens folk ha 
mycket att berätta om de stora förändnngar, som .under 
förra seklet åstadkommos genom Hjälmar- och KVlsmar-
5änknin"en. Av stenålderns närkingar upplevde snart sagt 
varje "e~eration oavlåtliga landvinningar som en givmild 
natur °skänkte. Först under stenålderns sista skede blev 
nämli"en Hjälmaren en från östersjöbäckenet avsnörd 
sötvat~enssjö. Dessförinnan trängde breda flikar av. salt
vattnet österifrån in och täckte det mesta av nutidens 
bä~ta odlingsmarker och folkrikaste områden. De ä~dsta 
i nämnvärd omfattning tillgängliga fornfynd, som v:lttn~ 
om mänskli" bosättning, återfinnas salunda talnkt l 
"rannsockne~ Hardemo, men sällan i Kumlabygden. Där 
ha vi i stället "oda tillfällen att studera, hur landh?j
ningen sedermeroa ste"vis blottade allt vidsträcktare vld
der och hur människorna till följd därav vidgade eller 
försköto sitt bosättningsområde. 

Studiet av detta intressanta fenomen - som i sina 
huvuddra" är känt sedan 1912 - skall emellertid här 
underord;as ett annat syfte : att närmare diskutera de 
förändrin"ar som efter hand inträdde i levnadssätt och t> , . l F o social oraanisation under hela forntidens opp. ragan 
gäller m;d andra ord i vad mån vi kunn~ följa de pri
mitiva fånastmännen, eller de första svedjarna, som se
nare trän"~ in och med eldens hjälp omskapade vege
tationen ö~er vida områden, eller det båtyxbärande her
defolk som ännu senare gjorde sig till härskare i landet 
men s~art förenade sig med de första odlarnas ättlingar. 

Det aäller också att i möjlig mån klarlägga samhällets 
skiftande konstruktion. I samma mån som livsföringen i 
hö"re "rad blev beroende av aktiva insatser från män
niskor;a själva, ökas nämligen uppdelningen av folket i 
sådana skikt som i vikingatidens miljö benämndes trälar
na de fria ~ännen varibland främst bönderna, och höv
di~garna . Denna t;eklyvning torde ha blivit fullt utbil
dad senast under "båtyxtid". Under bronsåldern synes 
framför allt klyftan mellan böndernas flertal och herre
skiktet ha blivit allt större; det var då man byggde jätte
lika stormans"ravar som Haborsrösan vid Täljeåns myn
nina och Drakrösan på Botåsen i Hackva. Sedan får en 
våldsam omvälvnin" tänkas ha praktiskt taget sopat bort 
dem som blivit de °andras förtryckare; då tillkommo i 
stället helt oansenliga gravar, men en för varje person 
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och alltså mycket talrika där ej såsom oftast odling eller 
grustäkt för länge sedan röjt bort dem. 

Professor Lindqvists bidrag är både spännande och 
lättläst. Det kommer att sysselsätta både hembygden och 
arkeolo"erna "enom sina synpunkter. Det avslutas med 
förteck~ingar t> över fasta fornlämningar och lösa forn
fYlld by för by. 

Vid uppsökandet av lösa fornfypd har den kände hem
by"dsvännen lantbrukare Karl Ostlund, Berga Harde
mo~ lämnat ~tt mycket värdefullt bistånd. 

Femte och sista man är docenten, fil. dr Lars Hellberg, 
liksom de två före"ående bosatt i Uppsala. I likhet med 
alla de före"ående \ar han varit lika konsekvent i sina 
studier vilk~ omfattat nordiska språk och särskilt ort
namnsforskning. Bland skrifterna märkas särskilt "1n
byo>aarnamn på -karlar i svenska ortnamn", 1950, Stu
di;ro i de nordiska torp-namnens kronologi, 1954 och 
"De aotländska ortnamnen på -städe, och städar. En 
inleda~de studie över elementet stadir och ortnamnens 
plurali tet" (under tryckning). 

Docent Hellberg har betitlat sitt bidrag Kumlabygdens 
ortnamn och äldre bebyggelse. Vi komma härmed ett 
stycke längre. fr~m i tidef!,' ~ack vare noggranna !akt
ta"elser och ll1"aende sprakhga samt natur- och Jord
br~kshistoriska ~tudier få vi här en ingående framställ
nin" av de natur- och kulturförhållanden som rådde i 
vår

o 
bygd när de äldsta ortnamnen, representerade av 

gamla byar med vanligen osammansatt.a nam~. som ~:. ex. 
Kumla och Sanna först begagnades l den aldre prn
åldern och de sekundära ortnamnen också började fram
träda. Med urbyarna som centra omformades nämlig~n 
redan tidi"t det förut föga kultiverade landskapet ull 
en relativt osammanhängande kulturmark, till huvudsaklig 
del bestående av ängar, vilka garanterade det för boska
pen nödvändi"a vinterfodret. De omfattande ängsmar
kerna voro av °två huvudslag, dels slåttervallar med van
li"en sidlänt lä"e och dels ängar med träd- och buskve
g;tation, s. k . lövängar. De förra ha av allt att döma 
betecknats med elementet -stadhir (-sta) medan ordet by 
från början synes ha avsett m.ark av lövängskaraktär, 
t . ex. Sickelsta och Ekeby. VI observera att namnen 
då betecknade olika inägor i de gamla urbyarna. (Den 
vid ortnamnsstudiet ovane måste vänja sig vid att skilja 
mellan naturnamn It . ex. Brantabackeni , bebyggelsenamn 
It. ex. Kumla byl och ägo- och inägonamn !t. ex. Hem
ängenl innan han börjar studiet av ortnamnen). 

Med tiden upptogos nyodlingar på skilda håll inom 
urbyarnas inägor och på sådana platser uppstodo senare 
nya bebyggelser, vilka i allmänhet torde ha motsvarat 
från urbyarna utflyttade ga~dar . I samb~nd med denna 
sekundära bosättnina som ull huvudsaklIg del tycks ha 
försia"ått inom den 0y' ngre järnålderns period, övergingo 

00 ~ o dh ' h en män"d "amia ä"onamn bl. a. namn pa -sta lr oc 
-by till °beb~ggelsen~mn. I många fall fingo givetv~s de 
nya beby""elserna även andra namn. Under medeltldens 
förra det~ch senare tillkommo vidare namn på -säter 
(utmarksän") och -torp. Många bebyggelsenamn på -säter 
motsvarar dock otvivelaktigt förhistoriska utängar . 

Forts. på sid. 39 

Välj den hos 

FÄRG OCH PARFYM 



y xhults Stenhuggeri AB:s kontor 

y xhults första kontorsbyggnad uppfördes år 1900. 
Den innehöll ursprungligen förutom kontorslokaler även 
diverseaffär och på övre .våningen bostad för någon, som 
höll maten åt ungkarlarna bland tjänstemännen samt 
fyra enkelrum för ogifta tjänstemän. Kontoret under 
första delen av 1900-talet bestod av kassakontor, en 
stÖrre ritsal för stenhuggeriet samt ett chefsrum. Då 
y xhults Stenhuggeri AB utvidgades genom tillkomsten 
av Ytong-tillverkningen togs först den övre våningen i 
anspråk för kontor och sedermera även affärslokalen. 
Aven dessa utrymmen blev dock så småningom för små, 
varför det var nödvändigt att bygga ett helt nytt kontor, 
så mycket mer som en hel del av de nya dotterbolagens 
försäljningsverksamhet och bokföring koncentrerades till 
huvudkontoret i Yxhult. 

Uppdraget att rita det nya kontoret anförtroddes åt 
göteborgsarkitekten SAR professorn Helge Zimdal. Det 
började byggas år 1955 och stod färdigt 1956. Byggmäs
tare var AB Armerad Betong, Orebro. Det har en volym 
av 6 300 kbm och har dragit en anläggningskostnad av 

kronor 1.058.400:- samt innehåller ett 50-tal arbetsrum 
förutom två konferensrum samt en större samlingslokal 
för föredrag och film i käl1arvåningen. Dessutom finns 
givetvis rikliga arkivutrymmen i källaren samt en ljus
kopieringsav delning. 

Direktionsdelen är inrymd i den högre marmor klädd a 
delen. Där är även huvudentren, som för förbi telefon
växeln med en glaslucka, där besökande kan erhålla upp
lysningar. Därifrån kommer den besökande in i stora 
hallen med ett ovanligt praktfullt golv i marmormosaik. 
Ett trettiotal olika marmorsorter finns här inlagda, så 
att urtidshavet, där sten till stor del bildades, framställes 
i symboliska bilder. 

Om golvet har konstnären, Bengt Blomqvist, själv 
lämnat följande förklaring 

Motivet behandlar marmorns tillblivelse och själva scenen tän
kes ha utspelats för ca 50 miljoner år sedan - innan män
niskorna funnos till. 

En gu l måne lyser på en mörkgd. urtidshimmel , över vilken 

~å ej omvägar 
GÄ RAKA VAGEN TILL KUMLA BYGGVAROR 

CARL JOHANSSON TRÄVARUAFFÄR AB. 
Telefon Örebro 70945 (växel) 

TEGELRöR , MUR- och FASADTEGEL, BYGGNADSMATERIAL sam t JAR l VAROR, ALLT FOR GOLV (Linoleum m. m.) 

TRAVAR OR av alla slag - Distriktsförsäljning för örebro län av Ankarboard och Plywood 
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några flygödlor jaga och en ödla (Brachiosaurus) står på en gul 
klippa under vattnet och her det hela. 

Till vänster bildar en grupp svarta basaltpelare med sina spetsar 
kontrast mot den runda månens form. 

I vattnet simma primitiva lungfiskar och övergångsformer av 
fiskar till hälften beklädda med pansar respektive fjäll komplet
tera fiskfaunan. 

Koraller h:J. bildat den gula klippan i mitten. 

På klippspetsarna och sidorna sitta svarta sjöborrar. 

Nederst till vänster vid den gula klippan lurar en bläckfisk 
iklädd ett svart skyddande skal. 

Ortoceratiter och trilobiter röra sig trög t och längst ner vid 
botten ha diverse skal av allehanda kalkdjur bildat sediment
lager. 

Under klippans tryck har slutligen den egentliga marmorn 
utkristall iserats och bildats. 

D en neders t böl jande frisen söker åskådliggöra denna sista fas, 
där de spetsiga "konerna" utgöra förstorade marmorkristaller. 

Intill stora marmorhallen finns förutom ett rum för 
besökande, ett stort konferensrum. Väggarna är här 
klädda med teak och i mitten är placerat ett runt bord 
delvis klätt med grönt läder. Omkring detta är placerade 

REDAKTDRENS RADER 

En vädjan till läsekretseru 

Som bekant har Kumla Julblad sedan år 1942 en stå
ende rubrik Från gamla albumblad. Läsekretsens intresse 
har sörjt för att bidrag till porträttgalleriet i fråga hit
tills ej saknats. Tack! 

I ett icke ringa antal av Kumla stads och Kumla lands
kommuns hem finnas även - därom kan man vara 
v iss - särpräglade för att ej säga unika föremål av 
skilda slag, vilka av kulturhistoriska, etnografiska eller 
andra skäl förtjäna att i bild och genom några korta ord 
bli kända till glädje och gagn också för andra än enbart 
ägaren. Den ene har ett smycke med sällsam historia, den 
andre ett gammalt vapen och den tredje kanske bilden 
aven gammal byggnad i socknen; än fler ha bevarat 
gamla och kära brev, som dock med tiden mist sin aktua
litet, men i stället fått ett nytt, historiskt värde, brev 
till exempel från Kumlabor, som utvandrade för kanske 
hundra år sedan, eller från krigare, missionärer och 
andra. En annan art av kuriosa äro de gamla men be
tydelsefulla, måhända gulnade dokumenten, köpehand
lingar, bouppteckningar, testamenten och dylikt. Alma
nacksanteckningar, släktlängder i gamla biblar, ja även 
gamla räkningar kunna ha sitt att berätta. 

Leta i gömmorna! Under en julbladsrubrik sådan som 
exempelvis Ur gömmorna bör med läsekretsens benägna 
medverkan unika bilder med en kort text väcka intresse 

Visst vore det trevligt med 

i tnöbleringsväg' 
till jul! 

tolv fåtöljer i grönt. Golvet är helt täckt med en mjuk 
röd matta. 

Invid marmorhallen finns även ett utställningsrum. På 
väggen där hänger i original ett forntidsdjur, som är nära 
3 meter långt. Det är enligt beräkning 130 millioner år 
gammalt. Det har näbb som en fågel, men med små tän
der. Extremiteterna utgjordes, efter vad man kan bedöma, 
av några sorts paddelliknande fenor . Det ser för lekman
nen ut som ett mellanting mellan fisk, ödla och fågel. 

I källarvåningen finns, som nämnts, ett större sam
lingsrum. Med sitt marmorgolv, som starkt kontrasterar 
mot väggarna, gör det ett nästan chockerande intryck på 
den som ser det första gången. Väggarna består nämligen 
av vanliga obehandlade furubräder. De är inte ens 
hyvlade. Detta rum användes till kurser för försäl
jare och andra, till företagsnämnden, personalsamman
koms ter o. dyl. 

Med sin fasad av blixtrande vit glanshammarsmarmor 
och naken oputsad Ytong är Yxhults nya kontor otvivel
aktigt en märklig byggnad, något aven monumental
byggnad. Det vittnar om svensk industris framåtanda 
och expansion. Och den fyller framför allt ett produktivt 
ändamål, som ett huvudkontor för den växande ytong
koncernen. 

och bli till gagn. Låt det unga Kumla veta något av det 
gamla, och minns: 

"Den dag kan gry, då allt vårt guld ej räcker att skapa 
bilden aven svunnen tid." 

Medverkan från fyra trogna julbladsvänner har gett 
redaktionen tillfälle att redan i detta nummer av jul
bladet använda den föreslagna rubriken. Se sidan nr 11. 

N ils Helander 

Ny Kumlabok 
I början av december utkommer en ny bok 
på Kumla Julblads förlag. Bokens titel är 
"M er skomakare än folk", efter ett skämt
samt uttryck av professor C. E. Kjellin, kyrko
herde i Kumla 1825-1844. Aven om inne
hållet framförallt berör skohantverk och 
skoindustri, så torde det ha ett mera allmänt 
intresse. Boken är försedd med ett stort antal 
porträtt och bilder. 
Mer om boken läses på annan plats i detta 
julblad. 

o nagot nytt 

Titta zn till JWWUTHELLS MÖBLER 
~TEl. 7014 9 · KUMLA 

STORT LAGER A V MOBLER, MATTOR M. M. 
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Bild 1. 

· . 
UR GOMMORNA l. 

JAMFOR ARTIKEL Å SID. 10. 

Bild 1. Hemmansägaren Eric Olsson i Södra 
Mossby, född 1818, död 1908. Enligt Redelius':
blev Olsson berörd av den väckelse, som gick 
fram i Kumla 1856. År 1859 antogs han av 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen till des kolpor
tör. Olssons förkunnelse gick i den anda, som då 
representerades av magistern C. O. Rosenius och 
av den särskilt i Närke kände och verksamme 
förre artilleriofficeren, jordbruksaposteln och 
riksdagsmannen Olof Gabriel Hedengren på Ri
seberga, av Saxon kallad "Det brinnande hjär
tat". Porträttet av Olsson torde vara taget på 
1860-talet. 

Bild 2. Eric Olsson och hans hustru i tredje gif
tet Lovisa Vilhelmina Andersson, född 1845 och 
död 1913, samt till höger deras i år avlidne son 
Axel Eriksson, född 1882. I bakgrunden man
byggnaden vid Södra Mossby. Bilden tagen tro
ligen i början av 1890-talet. 

Bild 3. Faksimil av ett 94-årigt brev 
Bild 2. 

från Eric Olsson till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i Stockholm, daterat den 8 augusti 1863 . Annu 
ett brev från O ., daterat den 21 december 1863, är bevarat. Brevoriginalen finnas i Stockholms Stads
arkiv, som enligt överenskommelse med Ev. F.s förvarar betydande delar av dess brevsamling. 

c· Se lirreraturanvisning på nästa sida . 

')\lär det gäller 

Tel. örebro 71490, 71493 

Bokföring och Bokslut, Revisioner och övrigt Bokföringsarbete, Deklarationer och 

Skatteärenden, Boutredningar och Arvskiften, Dupliceringar och Fotostatkopieringar 

Försäkringar av alla slag samt allt tänkbart Skrivarbete, 

då kan Ni med förtroende vända Eder till 

FÖSETAGSTJÄNST KUMLA 
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örebro Kumla & Mossby den 8/8 63. 
Nåd och frid. 

Jag vill blott med dessa två ord hälsa eder, högt aktade 
och innerligen älskade vänner i Evangeliska fosterlands
stif telsen. 

Jag får nu göra eder kunnigt att jag eder svagaste och 
minst arbetande kolportör ännu fortfar, ehuru i stor 
bristfällighet, med min ringa verksamhet, jag har flera 
gånger tänkt, jag är icke värd att hafva stiftelsens be
tyg, men när (jag) åter hörer folkets skallande nödrop 
från både nära och aflägsna håll, och äfven det förtro
ende de börja hafva för den som har stiftelsens betyg, 
så kan jag ej annat än ännu en gång begära det stiftelsen 
ville meddela mig ett nytt betyg i stället för det gamla. 

Min verksamhet är nu under den bråda sommartiden 
inskränkt så att jag ej kan komma ut utan endast lör
dagsaftnar och söndagar för öfrigt är här ett ymnigt 
utsäde af den ädla säden som är Guds ord, jag har nu 
först blifvit kallad till några angränsande församlingar 
der förut ingen af stiftelseps kolportörer har varken varit 
anlitad eller emottagen, utan endast Baptistkolportörer 
verkat. 

I vår församling hafva vi en liten Missionsförening 
som väl småningom tillväxer så att medlemmarna deri 
uppgår för närvarande till mellan 80 o 90, här hålles 
missionsbön i vårt stora sockenskolehus en gång i måna
den, och på sex särskilda ställen ute i församlingen, här 
får man nu sällan se några nya väckelser men Herrens 
ande verkar i det fördolda, och själar komma så små
ningom fram ur mörkret till Guds underliga ljus. Vi 
hafva här jemte det myckna som Gud oss förlänar , äfven 
svårigheter att kämpa med, stor orolighet och tvist hafva 
vi haft i några år af baptisterne. Nu har uppstått icke 
mindre orolighet från separatisternas sida, alla ropa från 
båda dessa håll, i viljen icke taga steget fullt ut; ingen 
af dem är rädd att han tagit ett steg för mycket eller i 
förtid, men vi som stå qvar i kyrkan ämna förbida her
rens löfte om i stilla varen så varder eder hulpit. 

Sedan jag ingaf någon rapport så har jag genomrest 
större delen af örebro län, utom länet har jag icke varit. 

Guds frid som öfvergår allt förstånd 
vare med och öfver oss alla. 

Tecknar eder tillgifne vän och svage medtjänare 

Eric Olsson. 

l verksamheten besökt Lerbäck, Sköllersta, Ekeby, Norrby:l.s, St. 
Mellösa, Wiby, Edsberg, Änsta, Längbro, Hofsta, Kumla, H alls
berg och Svennevad socknar. 

Bilderna 1 och 2 ha anskaffats av Carl Theodor Eriks
son och Axel Eriksson, bilden nr 3 av Henning Julin och 
bilden nr 4 av Äke Avenbok. 
':. Litteraturhänvisningar: 
RedeliHs, R., Episkopatets ställning till de sociala och religiösa 

rörelserna i Närke under 1800-talets senare hälft. 
Stockholm 1942. 

Lönroth, c., U r väckelserörelsernas historia i -ärke under ader
ronhundrataler. Stockholm 1936. 

Risebergastiftelsen. Risebergaboken. Stockholm 1931. 

Välkomna och köp BLOMMOR 

Bild 4 visar det 1913 rivna bönehus, som i mediet av 1860-talet 
u ppfördes p:l. av Eric Olsson upplhen mark vid Södra Mossby och 
p3. södra sidan av dåvarande landsvägen till SkölIersta. Olsson lär 
även till stor del ha bekostat husets uppförande. 

Innan det nuvarande skolhuset vid Mossby tillkom i medi et av 
1890-talet, använ des bönehuset även av ortens sm:l.skola . Sista tiden 
var det upplåtet ti ll arbetare bostad. 

I bönehuset bi ldades år 1888 Mossby Blåbandsförening och år 
1891 Godtemplarlogen H nrandras hjälp. 

Huset revs år 1917. 

* 
Den vackraste 

000 

st]arnan 
Den vackraste stjärnan som 

brHnnit 
pJ natthimlens sidenbU 
stod som ett bJI över stallets 
sönderkrossade strJ. 

Väl tusende eldar ha flammat 
och randat skyn med sitt fall 
men ingen som Österns stjärna 
har famnat världen all. 

Fast duggande Jrdropp ha 
lämnat 

gropar i tidens berg, 
lyser j"levangeliets 
stjärna med lackröd färg . 

Fast stora och smJ nebHlosors 
stjärntöcken lyst oss ibland 
och Vintergatan har skHmmat 
mjukt emot skyars strand 

och nytända världar ha grJnat 
till aska pJ rymdens härd 

och bloss och kometer slocknat 
pJ sin hisnande färd, 

sJ brinner pJ bibelbladen, 
sJ flammar i Skriftens ord 
stjärnan, som brann över stallet 
och nattmörk Juda-jord. 

Den vackraste stjärnan som 
brunnit 

skall lysa min väg till sist, 
när klarhetens höjd jag nalkas 
och livets oro mist. 

DJ skall mina händer, som 
valkats 

av livets stängsel och stör, 
bli mjuka av alla blommor, 
som växa innanför 

den förUt, där allt jag älskat 
förvandlats till stjärneljzH, 
och Herrens givmilda händer 
ger mig hem i sitt hus . .. 

Maiken Ekman-Atterlä! 

till julbordet! 
Dandelsträdg'ård 

LENN ART WESTERGREN 

Telefon 70253 Beställningar av kransar och buketter mottagas 
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MIN BARNDOMS GATA 
V. Kyrkogatan 

Kyrkogatan eller, som den förr kallades, Kyrkovägen 
har genom Ostra skolans tillkomst fått en ändrad sträck
ning. På platsen för den forna smedjan fortsätter Kyrko
gatan upp till Södra Kungsvägen. I sammanhang med 
den nya gatuledens framdragning kommer det gamla 
området att saneras och flera stugor att jämnas med mar
ken. Fröken Anna Persson i Odensbacken, välbekant för 
julbladets läsare, hade på 1890-talet Kyrkogatan till 
skolväg och berättar härom: 

- Man skall ju numera gå på högra sidan av vägen, 
men under min skoltid gick vi som förr på vänstra sidan 
fram till skolhuset vid kyrkan. Skolvägen började i väs
ter vid "Foscheljussas" handelsbod (Fosselius & Bergöö). 
Patron Fosselius såg vi när han satt på sitt kontor, skrev 
i sina böcker och pratade med fåglarna utanför fönstret. 
Hos familjen Fosselius stannade personalen vanligen gan
ska länge. På 80-talet hette biträdena Stenström och 
Anders Pettersson och efter sekelskiftet Fäger och Aug. 
Rehnberg. Pettersson gick under smeknamnet "Lille 
petter". Han flyttade senare till Fosselius & Bergöös 
affär i Hallsberg och blev med tiden ägare av den. Bod
karlar var A. Johansson ("Bo-Adel") och G. H . Nyhlen. 

Fosseliuska tomten var stor och hade t . o. m. en liten 
park. I närheten av affären fanns ett litet hus, stort som 
en lekstuga, där oljelagret förvarades. Längre ner på 
tomten låg det ännu kvarstående huset, som kallades 
för "andra byggnaden", med en bagerilokal. Under fle
ra somrar på 1880-90-talet användes den aven bagare, 
leverantör av spisbröd till regementena på Sannahed. När 
militärerna försvann från Sannahed, försvann även ba
garen, som heter Wessman, om jag inte minns fel. Ba
geriet ändrades senare till bostäder för Fosselius' per
sonal. 

Nedanför Fosseliiparken ledde en gångstig nästan fram 
till nuvarande Sveavägen. Stigen syntes bra från Kyrko
vägen, ty inga hus skymde ännu utsikten. Första huset ef
ter Fosseliigården var systrarna Emma och Rosalie Eke
lunds lilla gula stuga med sin vackra trädgård. "Flyttfåg
larna", som systrarna kallades, äro omtalade i Kumla 
Julblad år 1949, och deras stuga har fått lämna plats 
för ett större hus. 

Strax söder om ekelundska stugan låg en mycket gam
mal byggnad, nästan utan stenfot och målad i mörkröd 
fä rg. När vi gick "skolvägen" fram, tyckte vi barn att 
stugan såg dyster ut. Till en del berodde nog detta på de 
många träden mellan vägen och stugan. Kanske också 
på, att det ytterst sällan syntes någon levande varelse 
där. I huset bodde emellertid f. stationsföreståndaren 
Johansson-Maury med sin familj. Han hade en tid öl
försäljning. Hustrun syntes nästan aldrig tillsammans 
med andra människor. Dottern Julia var den första 

eAktuel/t från Sparbanken.. 

SPARBANKSBOKEN 

HAR BLIVIT 

RTJILIGARE 

Systrarna Ekelunds stuga (numera riven ) 

kvinnliga cyklisten i Kumla och var även känd som 
~kicklig skridskoåkare. 

Oster om Maurys tog skogen vid. Den var inte vid
si:räckt och kallades, liksom några andra skogsdungar i 
trakten, för "gesällparken", därför att den utgjorde en 
samlingsplats för skomakarna när de "halsade bärsor" 
från Johanssonska ölschappet. Genom skogen gick en 
s. le. vinterväg fram till nuvarande Södra Kungsvägen. 
På den brukade kumlaungdomen åka kälke. 

Marken från Kumlaån i öster till Fylstaområdet i väs
ter ägdes av hemmansägarna i Kumlaby. En bra skogs
tomt kostade då knappast mer än 200 kronor. De som 
sparade de med tiden alltmera åtråvärda byggnadstom
terna, gjorde stora inkomster. 

Vid tiden omkring sekelskiftet byggde C. V. Ohlin bo
stadshus och smedja på mark, som inköpts av lantbru
karen Erik Karlsson, Kumlaby. Ett 50-tal meter längre 
österut hade kyrkogårdsarbetare Johan Karlsson ("Karl
Jansa-Johan") sin lilla stuga på prästgårdsjord. Makarna 
Karlsson hade fyra pejkar och två flickor . En av pojkar
na kallade sig Andre, efter norpolsfararen, påstås det. 
I yngre år skötte Andre, liksom modern Kari, gravar 
på kyrkogården. Det var före kyrkogårdsnämndens till
komst vanligt, att familjer vid Kyrkogatan åtog sig grav
skötsel. Andre var en tid vaktmästare på Kumla hotell 
och under många år brevbärare. I en kammare på vinden 
hade Johan Karlsson skomakarverkstad och i gårdshuset 
hade brodern Viktor sin lilla verkstad. 

Från Johan Karlssons trädgårdstrappa ledde en stig 
till tvenne röda stugor. I den ena bodde en grovarbetare 

100.000 kr. 
kan Ni nu sätta in på Er sparbanksbok och på särskilt konto 
ännu mer. Pengarna växer med högsta ränta. Sparbanken kan även 
erb juda Er många andra tjänster. Gör oss ett besök, det lönar sig . 

KUllILA SPARBANK 
FILIAL I HÄLLABROTTET - Exp.-tid: tisd. o. torsd. 16-17.30 
FILIAL I ÅBYTORP - Exp.-tid: månd. 16-17.45. 
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"Karl-J ansa-Johans" stuga. 

Johan Larsson. Stugan flyttades sedermera till Malmga
tan. Till för något år sedan hade L:s son, 91-årige skoma
karen Erik Larsson, där sin bostad. Den andra röda stu
gan ägdes aven liten gumma, kallad "Lill-Fia". Hon 
var hemsömmerska. Enligt en uppgift skulle hon haft den 
första symaskinen i Kumla. Den drevs med en vev. Att 
döma av de många Kristusbilderna på väggarna i hen
nes rum, var gumman varmt religiös. Hon var mycket 
förtjust i blommor. "Lilla Fias" stuga, som alltmer kom 
i farozonen för grustaget, flyttades senare närmare Kyr
kogatan och såldes till trädgårdsarbetare Westergren. 

Intill Westergren bodde sadelmakare Gillberg, som 
tidigt gick till sina fäder. Makan, "Gillbergsmora", över
levde honom i många år. En 84-årig kumlabo minns 
Gillberg från mitten av 1880-talet, när han sommartiden 
betade sin get i den intilliggande skogen. Stället såldes 
senare till husar Axel Widell, men har under ett flertal 
år ägts av byggmästare Gustafsson. I gården intill bodde 
diversearbetaren Johan Lindberg med familj. Han var 
far till den kände fjärdingsmannen och kommunalman
nen E. D. Arbin. Kyrkstallarna närmare landsvägen an
vändes flitigt, innan bilarna blivit det mera vanliga färd
medlet för sockenborna till gudstjänsten. 

Första huset p3. södra sidan av Kyrkovägen, från kyr
kan räknat, var klockarbostället. Där var småskola och 
bostad för klockaren C. F. Dreborg. Nuvarande Västra 
kyrkogården var boställsjord, som Dreborg utarrendera
de med undantag av ett potatisland för eget behov. 

På 1880-90-talet var södra sidan av nuvarande Kyrko
gatan litet bebygd. Vid avtagsvägen till Brändåsen kunde 
man se en lång sträcka av Yxhultsbanan och den röda 
stugan vid Vilebacken. 

I den första stugan, inbäddad av körsbärsträd och 
syrenbuskar, bodde syskonen Ida och Karl Larsson, båda 
avlidna för några år sedan. Larsson var i yngre år eldare 
vid Kumla Ångqvarn, då torveldning förekom . Under 
många år hade han anställning vid A. G. Anderssons 
skofabrik. Han biträdde också vid klockringning i kyr
kan. Systern Ida var mest känd under namnet "Kok-

Ida". Hon var nämligen en ofta anlitad kokerska på 
kalas. Det fanns också en annan Ida Larsson, som länge 
bodde vid Villagatan. Hennes smeknamn var "Stryk
Ida", och hon försörjde sig huvudsakligast på strykning 
av kumlaherrarnas kragar, manchetter och "aftonblad" 
(skjortveck) . Hon brukade hjälpa till som servitris vid 
fester i hemmen. De som fick hjälp av de båda Idorna 
vid sina bjudningar, kunde känna sig lugna. Båda var 
nämligen duktiga och samvetsgranna och trevliga att ha 
att göra med. 

Granne till syskonen Larsson var "kyrkstöten" Blom
kvist, skomakare i vardagslag. Han var liten till växten 
men knubbig och prydlig, vanligtvis iklädd bonjour. 
Blomkvist försökte sig också på tandläkaryrket. Anna 
Persson berättar, att hon som 8-åring, efter en genomva
kad natt, av Blomkvist befriades från en värkande tand. 
"Blomkvistastället" är numera borta. På tomten intill har 
församlingen byggt komministerbostad och i dess ome
delbara grannskap är mark reserverad till ett blivande 
församlingshem. 

Väster om prästgårdsskogen fram till nuvarande Köp
man gatan ägde lantbrukaren Erik Karlsson ett skogsom
råde, vilket för 5.000 kronor förvärvades av skräddare
mästare Erik Nystedt, som styckade området till snart 
åtråvärda byggnadstomter. Tomten närmast prästgårds
skogen inköptes av snickare Klas Rosmark, som där upp
förde en villabyggnad och dit flyttade en äldre stuga från 
sin gård i Kumlaby. Stugan, med kortsidan åt Kyrkoga
tan, lät Rosmark inreda till snickarverkstad åt sig och si
na båda söner, Herman och Hugo. När snickeriet upp
hörde, inreddes verkstaden till bostadslägenhet. 

Närmaste granne till Rosmark blev Anders Larsson 
- likaledes från Kumlaby -, som 1910 byggde Kungs
holm nr 1. Agare är numera dottern Olga Andersson. 
Stället intill, Nyhem, lär ha kommit till samma år och 
första ägare uppgives ha varit systrarna Malin och Anna 
Söderman, De flyttade emellertid snart till Orebro. Agare 
blev då lantbrukaren Joh. Andersson från Orsta. Sedan 
ett 20-tal år tillbaka är redaktör Evert Sahlberg, Halls
berg ägare av Nyhem. 

Karl Larssons ställe. 

~engt.JDn.J ~errkDnfekfiDn 
HERRKLADER * GOSSKLADER * ARBETSKLADER 

Tel. 701 82 
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K umla kyrka vid sekelski ftet 

Det fjärde huset i raden, Sigfridsdal, byggdes 1907 av 
ovannämnde fjärdingsman Arbin, Sigfridsdal, som länge 
var Kyrkogatans största hus och bl. a. inrymde Kumla 
Dispensär, äges av A. F. Grahn. 

Huvuddelen av det nystedtska området inköptes av 
trädgårdsmästaren E. A. Ericsson, som uppförde bostads
och växthus för sin handelsträdgård. En del av tomten 
frånsåldes för ett 20-tal år sedan till entreprenör E. Me
lin. 

På västra sidan av Köpmangatan byggde C. Bergqvist 
för ett 40-tal år sedan ett affärs- och bostadshus, inrym
mande bl. a. ägarens begravningsbyrå. Den lilla gula stu
gan intill låg för 40-50 år sedan på andra sidan järnvä
gen, strax väster om södra järnvägsövergången. Där bod
de fröken Amanda Larsson, Kallad "Lars-Jons-Aman
da", tillsammans med sina åldriga föräldrar. Efter deras 
död hade hon hushållerskeplats hos postmästare T. Lind
blom. 

År 1895 lät grosshandlaren Adolf Nilsson uppföra den 
rosafärgade och tornförsedda byggnad, som på senare 
tiden disponerats av bl. a. Lithells Möbler. Det har upp
getts, att Nilsson på en resa till Stockholmsutställningen 
1897 sett förebilden till villan. Enligt Anna Persson tor
de detta vara fe laktigt, ty redan 1895 var huset färdigt . 
I villan bodde under många år fröken Hanna Falk, sys
ter till prosten Axel P . Falk. Hon var av mycket 
humoristisk läggning och ville, så länge hon orkade, ha 
vännerna samlade i sitt hem. Hanna Falk stiftade "Se
napskornet," en av de första syföreningarna i Kumla. 
När hennes släkting, bankkamrer Eric Samzelius, bygg
de sin villa vid Stations gatan, fick hon bostad där till sin 
död. Den Nilssonska villan väckte emellertid stor upp-

märksamhet hos ung och gammal. De mmsta pratade om 
att ett sagoslott kommit till Kumla. 

Kyrkogatan skulle med tiden också bli "fabriksgata". 
Det var år 1913, då fab rikör C. G. Ström i dess västra 
del uppförde en av de större skofabrikerna i Kumla på 
av handlanden Fosselius förvärvad mark. 

Kumla stationssamhälle 
knogar m ed jämna steg framåt. H us bygges vid hus och nu synes 
det som om byggandet skulle taga riklig fart i sommar. Ett stort 
missionsh us skall byggas p å af handl. Andersson skän kt jord bred
vid H agendahlska vägen. H uset, som skall uppföras af byggm ästare 
Rube, bygges af tegel och få r släkttycke med Sannaheds missions
hus. Ett sam lingshus till är nu af behofvet påkalladt , ty genom 
den mängd före ningar , som nu an lita "Natanael" för sina möten, 
blir både tid och utrym m e knappt. D e v id stat ionen bef intliga 
nykterhe tsföreningar ha under senaste tiden rek ry tera ts m ed rä tt 
talr ika nya medlemmar och ar beta nu med lif och lus t. God temp
larna f ick v id sin senas te fes t 19 nya m edlemmar och blåbands
föreningen har på 13 m ånader ökat frå n 68 til l 150 m edlemmar. 

(N.A. 1897) 

En skomakarmästare i "blåsväder" 
I ett av N .A :s septembernummer 1900 r iktar sig en insändare, 

signerad "Iakttagare", mot skom. C. J. Almqvist, som gjOrt, som 
det det pås tås, obefoget avdrag för nåtlerskor , fö r att de en ligt 
A :s pås tående gjOrt ett s1arvigt ackordsarbete. Insändaren betrak
tar Almqvists tillvägagångssä tt som "modärnt slaveri". I ett svar 
i ett sen are nummer av tidningen uppmanar A. " Iak ttagare" att 
göra sina iakttagelser "hemma hos mig och ej på kafferep samt 
att förs t rik t igt morna sig och avtaga na ttmössan, innan iaktta 
gelserna p ubliceras för allmänh eten, ty eljest utsätter ni er endast 
för åtlöje". 

Polemiken avslutades med ett genmäle av nåtlerskorna, som för
klara sig n ra nöjda med sin arbetsgivare och ej äro i behov av 
någon förmyndare . "Iakttagare" uppmanas att ej vidare besvära 
dem och deras arbe tsgivare m ed sina i hög grad oangen äma och 
obefogade iak ttage lser. 

WERNER HARDMO g na['['kö p 
Köpmangatan 30 - Tel. 70364, 796 02 

SPECERI CHARKUTERI MJÖLK BRÖD 

15 



eAtt intervjua kumlabor 
Av K . G. ARRBÄCK 

Intervjun är en livligt utnyttjad form för tidnings
skrivning, och oändligt mycket av värdefulla fakta, både 
person- och kulturhistoriska, har just genom intervjuerna 
räddats undan glömskan. Det är ju detta blad ett klart 
exempel på. 

Dessutom rymmer intervjun för tidningsmannen en 
kontaktmöjlighet som inte bör undervärderas och den 
öppnar ofta källor, som annars skulle ha förblivit slutna. 

Ett av de första intervjuoffer jag utvalde när jag för 
snart ett 1S-tal år sedan började ta kumlabornas läsin
tresse i anspråk, var borgmästare Axel Axelman, eller 
Ax Ax, som han i mera personliga hälsningar - gärna 
utförda på kasserade valsedlar eller annat ensidigt 
tryck - skrev sig. 

Han blev inte bara ett av de förs ta utan också ett av 
de stående, både på grund av sin enorma snällhet och 
redobogenhet att i alla sammanhang lämna uppgifter om 
allt som var av värde och på grund av sin ställning som 
centralfiguren i den fastighet i staden, som alltid för en 
tidningsman erbjuder så mycket intressant stoff och som 
under varje tänkbar torkperiod i idekläckandet för mig 
utgjorde en trygg och säker tillflykt. 

Visserligen var kanske mitt intresse ibland av den ar
ten, att det fanns motiv för den hälsning en tjänstem~n 
en gång gav mig, nämligen att inte så mycket lägga mig 
i vad som förekommer i stadshuset, men det är en annan 
historia, och den tappade fö r övrigt mycket tidigt sin 
poäng, eftersom jag dels aldrig brydde mig om sådana 
tillsägelser och dels samme tjänsteman sedermera blev en 
av mina flitigast anlitade informationskällor. 

Att intervjua Ax Ax var som att få maten serverad 
på bricka. Han talade så, att man enklast hade fullgjort 
sitt värv genom att stenografera ner meningarna en efter 
en. Så ville han kanske också själv ha det, inte så mycket 
därför att han inte litade på fr~garen eller på tidningar 
i allmänhet, men därför att han - efter vad man kunde 
förstå - var rädd för varje överord, dessutom hade 
respekt för fakta. Det kunde nämligen hända att det 
borgmästaren ansåg som det viktigaste inte alls var det 
"spetsigaste" eller ur tidningssynpunkt bästa, och vidare 
kunde ju en felnotering under snabbsamtalet betyda att 
han som uppgiftslämnare framstod i skev dager. 

"Vi kan uttrycka det så här", eller "låt oss säga så 
här" inledde han gärna sina svar med, och därför kom 
det ett stycke ren diktamen. Det som blev prat eller kom
mentarer mellan svaren skulle inte uppfattas som hans 
yttrande. 

Möjligt är att jag hade särskild anledning att notera 
hans försiktighet med yttranden och hans sätt att väga 
ord på guldvåg, därför att min första intervju med ho
nom - det minns jag mycket väl - handlade om de då 

Köpmangatan 

Axel Axelman 

för första gången aktuella Barnens dags-festligheterna, 
kring vilka det stod ganska het strid. 

Ax Ax hade trots dessa tydligt skönjbara önskemål 
om en intervjus genomförande all tid en överseende in
ställning, om några tokigheter smög sig med. Han var 
lika redobogen nästa gång att biträda med allt han kunde 
stå till tjänst med och allt han kunde lämna informatio
ner om. Sådant sätter en tidningsman ett enormt 
värde på. 

*: 

En intervjuare har ju inte bara skyldigheter mot sitt 
offer : att visa respekt för önskemål, uttryckssätt och 
förtroenden . Han har också skyldigheter mot sin läse
krets och kanske även - inte minst i småstaden - mot 
sin ort. Det allra sista var orsaken till det lilla, skall vi 
kalla det intermezzo som inträffade när jag skulle in
terv jua en av stadens ledande företagare angående den 
vid en viss tidpunkt aktuella och väl ännu inte helt lösta 
lasarettsfrågan. 

Tidningsledningen ville ha uttalanden från skilda ka
tegorier, när lasarettet i södra länsdelen var på tapeten 
som mest, bl. a. från företagarleden, och den utvalde och 
jag fick ett sammanträffande och även ett mycket ani
merat samtal. 

Han hade dock för egen del diskuterat sig fram till ett 
slags kompromiss i fråga om lasarettets placering, som 
jag tyckte ingalunda gav det stöd åt förslaget Kumla 
stad som det anstod en sann och mångårig kumlabo. Hans 
innersta önskan var visserligen den egna orten, men se
dan han följt en del - landstingsbehandling och remiss
organ - och märkt mothugget, tyckte han man kunde 
få ett bättre utgångsläge genom att föreslå - Sannahed 
som förläggningsort för lasarettet. Så skulle man tillmö
tesgå Hallsberg. 

Mitt under stridstumultet kan det inte vara lyckligt 
att ge fienden vapen i hand, resonerade då intervjuaren 
- även om det var en sak som ju egentligen inte angick 
honom - och började följaktligen intervjun med ett 
långt och utredande samtal om alla tänkbara alternativ, 
om för- och nackdelar med ett lasarett här eller ett la
~arett där. Slutet på visan blev att vi enades om att Kum
la stad på helt central plats borde få den nya sjukvårds-

& ~otoJTIaga$in 
Telefon 70078 
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anläggningen. Det där med Sannahed var vi överens om 
borde föras bort ur resonemanget . .. 

Till intervjuarens försvar får väl anföras, att det inga
lunda var fråga om den i vissa länder vanliga "hjärn
tvättningen" utan mest om att försöka se en allvarlig 
fråga en smula taktiskt utan att pruta av på vad som 
kunde vara både faktiskt och praktiskt. 

*: 

Intervjuandet har dock inte bara de sidor som det ovan 
relaterade belyser, utan minst ännu en. Den att det är 
väldigt olika med lusten att bli intervjuad. 

Jag skulle ut och hälsa på en gammal soldat - sådana 
fanns det och finns väl kanske än i kumlabygden en 
hel del, både i Ekeby, Sannahed och Folketorp. 

När jag sökte mig ut till den här jubilaren var jag inte 
inställd på att det var ett svårt intervjuoffer, ännu mind
re en fotograferingsskygg herre. Men jag hade gjort upp 
räkningen utan värden. 

Då jag anlände till gården där han bodde, hade han 
- möjligen underkunnig om vad som förestod - gömt 
sig i en tom ladugård. Där stod han på lur bakom log
dörren och försvann helt in i mörkret, när jag nalkades. 

Visserligen hade jag då för tiden en kamera av den 
typ man kan bära i kavajfickan. Visserligen blev varken 
kavajen eller figuren förskönade av tyngden och utput
ningen, men fördelen var att man inte omedelbart av
slöjade sina hemska avsikter. 

Nå, den indelte var försvunnen inne i skumrasket och 
jag fick vänta åtskillig tid innan han vågade visa sig. I 
dörren fick jag dock så småningom tillfälle presentera 
mig och mitt ärende. 

Hans svar var rätt avkylande: Det är ingenting att 
skriva om, var allt han hade att meddela. 

J ag fick efter mycket trugande resignera och tänkte 
nöja mig med namn, data, födelseort, sysselsättning och 
annat elementärt, men inte heller där fick jag minsta 
hjälp. Inte ett ljud och inte ens ett jakande besked på det 
jag själv visste genom uppgifter från anförvanter. Det 
var absolut täppt. 

Det är sådant som kallas att kamma noll, det kände 
jag, men jag tyckte som en sista lösning av frågan att vi 
kunde ta en bild och så skulle jag nöja mig med att 
notera dagen och årens mängd. 

Det förslaget gav emellertid dödsstöten åt vårt redan 
reserverade umgänge. Den indelte tog det långa benet 
före och rakade iväg tvärs över gårdsplanen och in i 
stugan, där han låste dörren om sig. 

Två ting kom mig emellertid att tillämpa en liten 
krigslist. Det ena var att mannen föreföll att inte tillhöra 
den kategori som är bestämd motståndare till familje
notiser om dem själva, detta trots sin avvisande hållning. 
Det andra var helt enkelt vad som behövs i sådana sam
manhang: med ett fint ord: tidningsmannaambition -
enklare uttryckt: envishet. 

Jag fattade alltså posto bakom husgaveln, lutade mig 
lugnt mot rödfärgen och ställde in kameran mot veran
dan. J ag höll den i beredskap mellan väggen och stup
röret. 

Kumla Röda Kors på arbetsmöte 

å Säbylund på 1920-talet 

ETT ORD PÅ VÄGEN 
Shakespeare: "Allt här i världen är skö
nare att söka än att njuta." 

Känner vi inte ofta när vi nått något länge 
eftertraktat att ernåendet inte skänker den 
tillfredsställelse vi hoppats utan snarare ger 
en slags tomhet? Det beror på att vi känner 
oss verkligt leva blott genom strävan, sökan
det och färden. Det uppnådda blir något 
fullbordat och statiskt men det ofullbordade, 
efterlängtade, själva resan mot målet, är vår 
natur, vårt livselexir. När vi inte längre läng
tar och söker stannar vår växt. 

Det gick en stund innan min värderade vän och jubi
lar av sin nyfikenhet tvingades ut ur stugan, men kom 
gjorde han. 

När jag hade lossat av mitt ohörbara skott, gick jag 
lugnt fram och låtsade som om jag skulle vilja ta en plåt. 
Då försvann den indelte igen, in i farstuns mörker, och 
eftersom jag inte då hade tillgång till nutidens blixtut
lösare hade jag ingen chans. Jag nöjde mig med att tacka 
och gå. 

Den som ringde två dar senare och med både stolthet 
och förundran tackade för de vänliga raderna och fotot 
- som han inte visste ett dugg om hur det kommit till
det var indelte kumlasoldaten som skulle fylla 75 år. 

KUlDla Musikaffär ,M Allt inom branschen 
Tel. 71008 Postgiro 367161 Hagendalsvägen 14 

SPECIALA VDELNING FöR GRAMMOFONSKIVOR 
(med postorderförsäljning) 

PIANON - marknadens förnämsta märken 

\..1..1 Reparationer, uthyrningar 

Undervisnings kurser för ett flertal instrument 
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"Det här vill jag ha för mej själv" 
En skicklig kumlahantverkare när seklet var ungt 

Av NILS HELANDER 

I början av 1890-talet var utövarna av "de fria yr
kena" i stationssamhället Kumla lätt räknade. Men redan 
före sekelskiftet fanns där rätt många hantverkare, av 
vilka flera gjorde sig kända för stor yrkesskicklighet och 
som "stöttepinnar" inom den ideella föreningsverksam
heten. 

Bland dessa var Per Johan Sandberg från Ekeberga i 
Hallsbergs landskommun. Farfadern var vallon och 
ägde en lantgård med smedja i Ekeberga. I denna smedja 
trivdes den unge Per Johan, och troligen drömde han 
redan som pojke om att bli en skicklig smed. Av någon 
anledning kom han dock först i skomakarlära och fick 
med lästknippan åtfölja mäster och hans gesäll till bond
gårdarna. Det var ju vanligt, innan de fabriksgjorda 
skodonen kom i marknaden, att bönderna kallade sko
makare hem till sig för att förse husets folk med nya 
skodon och reparera äldre sådana. 

Snart nog kom dock Sandberg på sin rätta plats och 
fick med tiden egen verkstad. Han röjde tidigt meka
nisk begåvning och ville gärna experimentera och för
söka sig på uppfinningar. Hans första mekaniska arbete 
var en potatisriva. På denna fick han sedan många be
ställningar från bönderna i orten. Längre fram tillverka
de han handdrivna tröskverk och konstruerade en trösk
verksvandring, som vann stor uppskattning. 

År 1896 flyttade Sandberg till Kumla. I slutet av 
1890-talet behövdes inga stora slantar för att bli t.omt
ägare i Kumla. De obebyggda tomterna var många och 
köparna få . Aven om Sandberg ej hyste några spekula
tiva avsikter, ansåg han att förvärvet av tomtmark kunde 
vara en väl så god penningplacering som i sparbanken. 
Han köpte därför inte blott mark till verkstad och bo
stadshus för egen del utan även hela området, "Linda
len" kallat, fram till Viavägen vid den nuvarande bensin
macken. Detta var ändå inte hans enda tomtaffär. Han 
förvärvade även området från nuv. Fylsta skola till 
Västra Drottninggatan inklusive tomten för metodist
kyrkan. Marken till skolhusen i Fylsta, omkring 1 tunn
land, sålde S. år 1900 till Kumla församling för 1.000 
kronor. 

Det förstnämnda markområdet, utefter Stenevägen, 
var avsöndrat från lantbrukare Aug. Hallmens gård i 
Fylsta och det andra utgjorde en avsöndring från lant
brukare Aug. Anderssons skogsmark. Fylsta by bestod av 
fyra gårdar. De båda andra gårdarna innehades vid om
skrivna tid av respektive bröderna Aug. och Johan An
dersson samt Axel och Karl Eriksson. Det var de sist
nämndas far, Erik Larsson, som sålde det stora kvarn
parksområdet mellan Stenevägen och Skolvägen för 400 
kronor. "Far tyckte, att han fick bra betalt, ty det var 

P. J. Sandberg 

ju bara ett enda stort träsk", omtalar sonen Axel Eriks
son. 1955 förvärvade Kumla stad "träsket" för 360.000 
kronor. Och i köpet ingick ändå inte marken för Kumla 
Ångqvarn. 

Virket till verkstaden forslades från Ekeberga. Härtill 
användes en oxe. Det kunde inte bli många resor på 
dagen. Men virket har visat sig vara av hög kvalite. De 
första åren i Kumla behövde S. ej alla utrymmen i den 
stort tilltagna verkstaden. Som hyresgäst hade han en 
tid smeden C. V. Ohlin, innan denne byggde sin smedja 
vid Kyrkogatan. Anledningen till att S. kom att bygga 
så stor verkstad var hans avsikt att kunna tillverka 
självrensande, transportabla tröskverk. "J ag förstår inte", 
säger sonen, fabrikör Einar Sandberg, "att far kunde göra 
dessa tröskverk med dåtida primitiva hjälpmedel". "Han 
gjorde allt själv och var utan tvivel ett mekaniskt snille." 

En av lantbrukarna mycket vitsordad anordning var 
ett rensningssåll för tröskningen. Denna Sandbergska 
uppfinning hade kommit till Therma:niuska tröskverks
firmans kännedom. En dag infann sig direktörerna Fred
rik och Gottfrid Therma:nius på verkstaden och bad att 
få se på den nya maskinen. De blev emellertid avvisade 
med orden: "Det här vill jag ha för mej själv". Det 
dröjde emellertid inte så länge förrän firman av någon 
köpare av maskinen fått tillfälle att rita av konstruk
tionen. Och sedan var det inte så mycket för Sandberg 
att förtjäna på. 

Under flera årtionden var S. känd vida omkring för 
sitt spånhyvleri. I början vållade det honom mycket be
svär med att spånen ville rulla ihop sig. Påhittig som 
han var, dröjde det emellertid inte så länge förrän han 
nöjaktigt hade löst även detta problem. 

Den mångårige manskörsledaren Einar Sandberg har 
fått sitt stora intresse för sång och musik från föräldra
hemmet. Makarna Sandberg ägde god sångröst och till
hörde under Ekebergatiden metodistförsamlingens sång
kör i Ålsta, Hallsberg. Dessförinnan hade S. sjungit med 
i en sångkör i Rala. Ledare för denna var en skräddare 
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CJlAåste rsånga ren vid Öjöru 
Av Hugo Ericsson 

K an du påminna dig, om du någonsin sett blåhake
sångaren här på trakten, hade jag frågat vännen Anders
son, men fått ett nekande svar. Nu satt jag i öppningen 
till nätboden vid Lillsjön och väntade på att tjäran i 
pytsen, som hängde över en liten eld, skulle bli lagom 
varm för att ge båten en välbehövlig make-up inför den 
stundande sjösättningen. Om blåhaken kunde väntas nå
gonstädes, borde det vara här bland videsnåren kring 
sjön. 

Men jag väntade också på något annat. Lillsjöns is var 
nämligen mörk och mör. Vårens födelse stod för dörren. 
Det dramatiska ögonblicket närmade sig med varje se
kund. 

Frampå förmiddagen, när en lätt men sugande bris 
drog fram genom dalen, skedde undret. 

En råk slog upp. Flera följde. De parallellade, vinklade 
varandra, och Snart syntes det hur isen hävde sig i en 
lång, låg dyning. Påfrestningen blev för stor, våren 
triumferade, isen bröts sönder, isflaken som uppstod 
sjönk sakta eller blev liggande i det öppna vattnet. Bri
sen fick bra fäste i iskanten, och fallvindar från fjället 
hjälpte till att påskynda processen. Och högt där uppe 
strålade solen från en vårblå himmel, föll i gyllne floder 
ned bland Lillsjöns blågrönskimrande isflak och fick 
årets premiärbad, för att därpå i ett överdåd av livs
glädje, nytvagen och ren, intonera vårens första vals och 
hänge sig åt en lidelsefull uppvisning bland de kelsjuka 
vågorna. 

Fri och lycklig upplevde jag vårens födelse. Den starka 
strömmen genom Lillsjön förde de stora isflaken sakta 
men säkert mot utloppet. I väntan på att några av dem 
skulle komma i lämplig position för kameran, stod den 
skjutklar i skuggan av nätboden. 

Ett fjällvråkpar var redan installerade på en snöfri 
hylla i Grönfjällsbranten och deras jamande läten hördes 
vida omkring. En stimulerande syn var det att se dem 
tumla om i uppvindarna intill fjällstupet eller segla ut 
över björkskogen. För det ståtligaste inom den högre luft
akrobatiken svarade hanen, när han skruvade sig upp i 

Jonsson, en verkligt sångbegåvad man. Något musik
instrument hade han inte utan tog ton medelst en stäm
gaffel och sjöng stämmor och lärde sina elever på detta 
sätt att sjunga. "Dessa sångövningar tillhör mina roligaste 
minnen", förklarade S. på äldre dagar. Sankeys sånger 
var bland dem som sjöngs mest. 

Sandberg var känd för sin djupa religiositet och sitt 
varma nykterhetsintresse. Under flera årtionden var han 
medlem av J<.umla Friförsamling och tjänstgjorde bl. a. 
som söndagsskollärare. Han var mångårig styrelseledamot 

den ljusfyllda rymden, tills han blev en liten prick och 
så med ens fällde samman vingarna och störtade rätt ned. 
Fåglarna saknar väl tårkörtlar, eljest skulle tårarna run
nit som bäckar utför vråkens kinder i den oerhörda far
ten. Men fjällvråkens ögon var klara och skarpa preci
sionsinstrument, som i rätta ögonblicket lät honom bryta 
dykningen och bege sig till honan, som väntade på klipp
hyllan. Dessa flyguppvisningar ingick sannolikt i förbe
redelserna till parningen. Sedermera sågs hanen ofta 
komma flygande på jakt efter födan, men då aldrig på 
sådana höjder, även om jakthöjderna var nog så respekt
ingivande. 

Hans jaktmetod liknar fiskgjusens, som väl varje na
turintresserad känner till. Av våra större rovfåglar är 
det dessa två, som stannar upp under jakten och bli 
hängande i luften med fladdrande vingar, Ryttlar kallar 
fågelskådarna manövern. 

Båten var tjärad, elden utbränd och några isflak kon
serverade i ett par fiJmrutor, när ett oherrans oljud från 
en av fjällvråkarna påkallade min uppmärksamhet. En 
underlig syn mötte, när kikaren funnit rätt på den illa 
jämrande vråken under himmelen. Han steg, han dök, 
han flög i sicksack, allt medan en betydligt mindre rov
fågel upprepade gånger gick till anfall. Fjällvråken för-
5varade sig inte, försökte blott parera och komma undan. 
Den lille gynnaren slog företrädesvis mot huvudet med 
den tydliga avsikten att tvinga vråken ändra kurs. Hos 
åskådaren steg spänningen våldsamt inför denna under
liga kamp mellan två flygkonstnärer, den stora fjäll 
vråken med välberäknade undanmanövrar och den ettriga 
dvärgfalken med dykningar, volter och skruvar. Inte 
förrän fjällvråken befann sig något hundratal meter från 
bohyllan gav dvärgfalken upp. Vilken otur, tänk om 
dvärgfalken vunnit, då hade vi säkert fått ett häckande 
dvärgfalkpar i det gamla vråkboet. Visserligen är dvärg
falken, även kallad stenfalk, den vanligaste falken i 
fjälltrakterna, men just här kunde det rymmas några 
flera. Fjällvråken är mycket vanlig. 

Rättvist måste dock sägas att fjällvråkparet beredde 

i Kumla Blåbandsförening. Föreningarna tjänade han 
med föredrag och tjänstgjorde också som auktionist vid 
försäljningarna. Sandberg var en av pionjärerna i den 
kooperativa rörelsen i Kumla. Han kom med i den första 
styrelsen 1908. När företaget efter några år nödgades ge 
upp, var han alltjämt med bland ledarna och fick med 
dem deJ.a förlusten . 

Den verksamme och praktiske hantverkaren och trogne 
idealisten gick ur tiden 1940, 81 år gammal. 
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mig många angenäma timmar, och till sist gav de mig en 
beta, som sent skall glömmas. Jag hade hoppats få kom
ma upp till vråkfamiljen och fotografera den när ungarna 
blev färdiga, men först i slutet av augusti pekade gum
mistövlarna ditåt. Uppe vid gruvöppningen ställdes ut
rustningen, och så började sökandet efter vråkboet. Men 
hur jag än letade, låg vråkboet på någon annan hylla 
i bergväggen. 

Då hände det oväntade. Högra 'foren slant, rev loss en 
huvudstor sten, som störtade och slog mot kanten av 
avsatsen nedanför, rev med en sten därifrån och fortsatte 
sitt fall. 

Jag hade bättre tur. Den sten som jag föll emot, satt 
där den satt. Det svartnade för ögonen, och nuet försvann 
för att strax återkomma, medförande medvetandet om 
en bråte ,knäck~a revben och sönderskrapade, kroppsdelar. 

Bäst lIgga sulla en stund och lugna ner Slg, sa mycket 
hellre som det faktiskt var en sensation att se landskapet 
i detta grodperspektiv. En helt ny värld, med nya di
mensioner och nya färger. Eller kanske hösten nu för 
första gången trängde in i medvetande, eller betydde 
det där gröna, gula, bruna, röda och obestämbara, att 
jag skulle tuppa av igen. Säkrast att kravla sig upp i 
lodrätt läge och få fatt på utrustningen. I ryggsäcken 
fanns fältapoteket och i gruvhålen rikligt med vatten. 
Skadorna kunde ha varit värre. En bit hansaplast gick åt, 
och några albyl fick tills vidare klara ett knäckt revben. 

Att ta sig ned från fjället blev ingen lätt uppgift. Ni 
vet väl hur det är med knäckta revben, ett snedsteg och 
det hugger till som knivar i skrovet. Så småningom lyc
kades nedstigningen, och även om terrängen längs sjö
stranden verkade oländigare än vanligt, så gick det ändå 
att ta sig fram . 

Väl hemma mötte en ny svårighet. Vad skulle använ
das till förband om bröstet? En sådan där liten gasbinda 
att linda om ett finger verkade alldeles meningslös i sam
manhanget, men inför ett madrassvar, som kommit med, 
om det skulle bli långligga i tält, stannade jag spörjande. 

Gick så till verket. Madrassvaret klövs på längden och 
genom att spanna samman de båda delarna och därefter 
vika på lämpligt sätt, blev det en drygt fyra meter lång 
och flera decimeter bred binda. Skjortan åkte av och 
bröstinpackningen började. Bindan måste dragas till hårt, 
en gammal erfarenhet, hur det nu skulle ske. Ett par för 
sök gav klent resultat. Kanske bäst att gå ned till An
derssons i vallen och få hjälp. I det lägliga ögonblicket 
kom iden. 

Utanför stugan i toppen på en lång stång hade jag 
riggat något, som s skulle föreställa ramantenn. Där 
hängde drygt trettio meter tråd, och varven hölls lsar 
med pappnubb. Där fanns lösningen. 

Tre pappnubbar togs ned. Ena ändan av bindan spi
kades fast vid dörrposten och den fria ändan lades mot 
bröstet. Genom att ta spjärn och hårt sträcka bindan 
samt vrida kropppen runt, blev det ett utmärkt bandage. 
Vid första inrullningen låg naturligtvis tången utom 
räckhåll, egentligen ingen överraskning, men att sluttam
pen vid andra rullningen skulle hamna bakpå ryggen, 
kändes försmädligt, nu när tången låg så bra till. Tredje 
gången klaffade allt. Där satt bindan hårt och prydligt. 

Gök 

Några dagar i stillhet skulle inte skada, men fjällvrå
karna på Grönfjället glömmer jag aldrig. 

Korparna stökar undan sina häckningsbestyr mycket 
tidigt på våren. I dessa fjälltrakter bygger de det stora 
boet på en klipphylla med fri sikt över vidden eller ock
så placerar de det nere i skogen. 

En dag, den 13 juni, var jag utåt för att hämta vatten 
och stannade som vanligt i slänten mot källan, och 
slängde ett öga bort mot Viksjövålen. Fyra mörka fågel
siluetter syntes mot himlen, de stod där och bugade och 
piruetterade. Snabbt in efter kikaren och kameran. Kor
par, två vuxna och två ungar. De syntes bra genom det 
stora kameraobjektivet. Avståndet var dock för stort för 
att ge en god bild, så kameran fick stå, medan jag gick 
bort till andra stuggaveln för att beskåda några renar, 
som låg i en snödriva en bit därifrån. R enarna såg be
drövliga ut med pälsarna toviga, skamfilade och illa 
medfarna. Om några månader, när nyriggen kommit, 
skulle man inte känna igen dem. 

Vem kunde väl ana, där jag nu stod med händerna 
präktigt nedkörda i byxfickornas behagliga värme, att 
nästa ögonblick höll i beredskap en av de mest utsökta 
skönhetsupplevelser livet i naturen kan bjuda. 

En gök - han anlände hit till fjället den 26 maj -
slog sig ned i en nylövad björk alldeles intill och började 
hoa. Vilka röstresurser! - Det slår lock för öronen, så 
du behöver banne mej inte drälla här ända inpå knu
tarna och ställa till oväsen. - Men då göken tvärtyst
nade mitt i ett ho utan att flyga, avbröt jag förmanings
talet och skärpte istället synen, och såg vad göken för
modligen redan sett. Over myren utanför björkridån 
gled en jättestor skugga aven fågel. Nu svängde den in 
mot stugan rakt mot mig där jag stod blickstilla. 

Den goda farten och det korta avståndet gjorde över
raskningen ömsesidig. Det var han, korpen, stor, härlig. 

Jag duckade, men korpen slog ut den runda stjärten 
som en solfjäder, fällde vingarna bakåt och gick upp i 
ryggläge, skruvade runt, stod för ett ögonblick stilla i 
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Lövsångare 

luften, innan ett par vingslag förde honom bort. Redan 
på avstånd var det en obeskrivlig njutning att lyssna till 
det mäktiga bruset i korpens vingslag, som här i volten 
nådde klimax, med en ton likt ett dånande Niagara. 
Och vilka färger! Kom inte och säg, att korpen enbart 
är svart. Visst är den svart, men blott i dager utan sol 
eller i motljus, men nu i vårsol och medljus skimrade 
dräkten som det svarta på stenarna i fäbodens öppna 
härd brukar skimra, när man ser det genom de dallrande 
lågorna, varmt, levande, med en mångfald utsökta schat
teringar i blått-violett-grönt. 

När korpen försvunnit utom synhåll kom gökens stäm
ma tillbaka. Hoho, hoho - men varför flög korpen 
från Viksjövålen och hit? Lönlöst fundera på sådant, i 
all synnerhet som kaffetarmen började knorra högljutt 
och fara ut i vilda förebråelser om försummade hushålls
?likter. Kaffevatten, kaffevatten, skynda på och hämta 
in kaffevatten! 

Ja, där stod hinken och där stod kameran. Kameran, 
visst tusan, en enögd historia. Den hade ju riktats in mot 
korpfamiljen, men när huvudet slutade skugga för ljus
schaktet och himmelsljuset slog in, syntes, om man stod 
framför kameran och såg genom objektivet, en bländande 
bild av himlen. Korpen hade väl sett det blänkande före
målet, och nyfikenheten, kanske samlarvurmen, hade 
drivit honom hit. Klokheten bjöd honom att smyga sig på 
det åtrådda bakifrån, och då höll vi på att kollidera. Så 
måste det ha gått till. Allt har sin naturliga förklaring, 
och den här är helt plausibel. 

Så småningom iordningställdes ett transportabelt skydd 
att användas vid fågelfotografering. Några av de så tal
rikt förekommande småfåglarna kunde bli lättåtkomliga 
objekt. 

Lövsångaren t. ex., som finns över hela landet och 
förekommer mycket talrikt i fjällbjörksskogen. Hans lilla 
älskliga visa hörs nästan dygnet runt, men till skillnad 
från så många andras stämmor blir den aldrig tjatig eller 
irriterande. För min del kan jag utan att tröttna sitta i 
timtal och lyssna till lövsångaren. I denna björkskog har 
lövsångaren ett oskick, som för många av fågelfamiljerna 
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medför katastrof. Det vimlar av stigar efter människor, 
renar och andra djur, och uppe på kanten av dessa stigar 
har lövsångaren funnit för gott att lägga sitt bo. Hur 
lätt är det inte för stora, tanklösa fötter att i stället för 
nere på stigen kliva fram på kanten och leva rövare 
bland fågelbona. Har man väl lärt sig hur bona ser ut 
- små hövolmar i miniatyr med ingångshålet från si
dan - är det ingen svårighet att undvika alla olyckor, 
men den ruvande fågeln ligger länge kvar i boet och 
flänger så i sista sekunden ut och river då lätt med sig 
en del ägg. Vid ett sådant tillfälle fick jag lägga tillbaka 
tre av de ynkligaste små men särdeles vackra äggen. 

Nu satt jag vid ett lövsångarbo knappa 50 meter från 
~tugknuten och väntade på att något skulle hända. Ung
arna var komna. Föräldrarna kunde ta det lugnt, ty 
bland björkarna stod bordet dukat för dem. Larverna 
var feta och fina. Kampen för tillvaron tycktes bekym
mersfri och honan stannade långa stunder inne i boet 
hos ungarna. 

Kameran var inställd på en liten videkvist, där fåg
larna gärna landade innan de flög in i bohålet, och några 
rutor blev exponerade. 

Hela miljön verkade genomsyrad av vardagsmorgonens 
rutin, uppenbarligen fri från alla sensationer. Eftersom 
båda föräldrarna slunkit in genom ridåslutarens springa, 
fanns ingen anledning att längre dröja hos lövsångarna. 
Alltså, hem till morgonkaffet. 

Just då flög honan in i boet och tycktes bli kvar där 
för en längre stund. För att få henne att raska på ut, 
klämde jag på tobaksasken och fick en kort knäpp. Utan 
resultat. Fyra, fem knäppar i följd. Då kom hon till 
hälften ut ur boet och kikade mot himlen, men när intet 
oroande fanns att se, sjönk hon in igen. Då kom en hel 
serie knäppningar och med ens stod den graciösa fågeln 
på botaket och sträckte sig, medan de små ögonen ny
fiket spanade mot rymden. Ingenting att se. . . jo, ett 
flygfä, och lövsångaren gav sig ut på jakt ... Om dess 
skicklighet som jägare fick jag inget begrepp, ty till
fället som bjöds, utnyttjades till reträtt. 

På åbrinken bland krypande dvärgbjörkar låg fyra 
grågula, med bruna fläckar dekorerade ägg i en liten 
bobale, helt öppet och oskyddat. De tillhörde ett drill
snäppar, som blandade sina röster med det stilla bruset 
från älven. 

Skulle det gå att få en bild av drillsnäppan, gällde det 
att passa på, innan äggen blev kläckta. Vem som blev 
mest överraskad när jag kom dragande med grejorna, 
drillsnäppan eller jag, är svårt att säga. Hon låg djupt 
nedtryckt på äggen och följde varje min rörelse med sina 
vaksamma pepparkornsögon. 

Jag satte upp skyddet och kröp in. Fick syssla litet med 
kameran, innan snäp'nn blev skarp i sökarbilden. Hennes 
huvud skuggades otrevligt aven liten kvist, den borde 
tas bort. 

Väl ute såg jag tveksamt på kvisten och så på snäp
pan. Kvisten befann sig mindre än en halv meter från 
snäppans huvud. Skulle hon mot förmodan stanna kvar 
på äggen, vore det lika så gott att med ens ta en bild 
med normaloptiken. Tänkt och gjort. Sjuttio centimeter 
stod kameran på, och när sökarbilden blev skarp fick 
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Drillsnäppa 

slutaren gå. Hon kikade på handen när den böjde undan 
kvisten, men att få stryka henne över ryggen, ja, se det 
gick nu inte. Lugnt men ovilligt gick hon av äggen men 
stannade kvar, och så fort handen drogs tillbaka lade hon 
sig tillrätta igen. 

Giv nu en förklaring på det här, kära snäppa, för det 
räcker inte med, att du när som helst har kläckfärdiga 
a·· CTCT l 

00' 

Men hon behövde inte svara. Utför min haka och näsa 
rann en strid ström av svett. Termometern uppe vid 
stugknuten hade visat 32 grader och här, mitt i solgasset, 
höll det sig säkert vid 40 grader. Inte underligt om hon 
tog stora risker för att skydda äggen mot denna fruk
tansvärda värme. 

r skyddet stod värmen som en kompakt massa, fan
rasistjälande och sövande, men när kameran blivit ak
tionsklar på nytt, och en blick genom sökaren skulle 
kontrollera om rätt kvist blivit undanvikt, hajade jag 
ändå till. På äggen låg absolut inte samma fågel som 
förut. Den här hade halsen sträckt, näbben öppen, där 
ett pärlband av saliv syntes, hela atti tyden flämtande 
skygg. Den blev heller inte gammal på äggen utan av
löstes av sin partner. Könen är lika, men den lugna, be
härskade fågeln fick bli honan, och den andre hanen. 
Skyddet fick stå kvar när drillsnäppeparet lämnades för 
dagen. 

Dagen därpå föll ett välkommet regn, med ett lika 
välkommet temperaturfall. Och så gick det som det gick. 

HOLMSTRÖMS 

Där jag kom trallande på älvstigen hördes på långt håll 
drillsnäppornas varningsläten . Alldeles riktigt, boet var 
tomt, men bland videkrattet nere vid älvstranden hade 
ungarna ett gott skydd. 

Så fort ögat sprack på morgonen brukade jag sätta 
mig upp i slafen, skjuta undan gardinen och kika ut. 
Man lärde sig snart, att den där gardinrörelsen skulle 
göras försiktigt, ty utanför fönstret bjöds ofta angenäma 
överraskningar. Under stuggolvet bodde herr och fru 
Mus. Då och då skymtades de på sina näringssök. Det 
blev snart en vana, att furnera dem med små brödsmulor 
och ostkanter. Detta hade nu, så här tidigt på våren, 
det goda med sig, att en rad fåglar även sökte sig till 
födan. Där syntes rödstjärt, bofink, stenskvätta, nordisk 
gulärla och många andra. Göken, både hona och hanne, 
var gäster flera gånger om dagen. Den verkliga sen
<ationsmorgonen kom den 1 juni, när först en fjälluggle
hane, vit och stor, satt på POSt i drygt 10 minuter för att 
så gott som omedelbart avlösas aven jorduggla. 

Fjällugglan blev en högst tillfällig bekantskap, medan 
däremot jordugglan och hennes bo påträffades några 
veckor senare i ett enrissnår på slänten av Gröndörrs
stöten. I boet låg två tämligen stora, rent vita ägg. För
modligen hade det första häckningsförsöket misslyckats, 
ty det är inte normalt för jordugglan att blott ha två 
ägg färdiglagda så sent som den 30 juni. Ur mänsklig 
synpunkt förvånade även boplatsen, en snustorr fjäll
slänt, men för all del, en 40-50 vertikalmeter längre 
ner fanns både myrar och sankmarker. Men nog var det 
en himmelsvid skillnad mellan den här jordugglans häck
ningsplats och hennes fränders kring K vismarens sank
marker. 

Men hem till stugan igen. 
Mössen kilade aldrig direkt från stugan till foderplat

sen utan tog vägen via rotsystemet hos en gammal björk
stubbe. 

Den 10 juni flyttade de ut på sommarnöje. Hela för
middagen knogade de med pappersbitar, snörstumpar 
och annat torrt material från stugan ut till stubben. 
Pigga, livliga, rastlösa. Här bodde de hela sommaren 
och deras bestyr var dagligen en källa till angenäm för
ströelse. 

Snart kom den första ungkullen, och med ens drällde 
det av de små vackra liven. Omöjligt att räkna dem, 
men det måste ha varit en åtta, tio stycken i barnaska
ran. För varje dag sträckte sig deras strövtåg allt längre 
ut i den farofyllda världen. 

En natt kom jag sent hem, efter att ett helt dygn ha 
legat och tryckt bland björkarna på en kulle längst ut 
mot blankvattnet på en myr. Som lön för mödan hade 
jag fått se en genomflyttande dvärgbeckasin gå och böka 
i dyn samt även en rad andra fåglar. Förutom blåhaken 
var riptuppen, som fortfarande hade sin utsökta prakt
dräkt i behåll, en strålande bekantskap. Det skulle ha 
varit roligt att lura honom till sig, men som jag fort
farande gick omkring och tränade på riphönans snörf
lande njä-njä-njä, fick det bero. 

Dagen rullade undan, innan det blev dags att stövla 
hem över myrarna, snödrivorna och över kullarnas 
björksnärjen. Efter en senkommen men välbehövlig mål-
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tid skulle några timmars sömn bli underbar, trots att 
vårnattens mjuka ljus höll på att bytas i full dager . 

Pipan var urrökt. Med en loj rörelse lades den på 
bordet, och för att få se de första solstrålarna leka på 
Grönfjället sköt jag undan gardinen. Och där . .. 

Så nära döden som nu hade de små vännerna i stubben 
aldrig varit. En vacker rödräv höll som bäst på att riva 
ut boet. Men här fanns hjälpen och räddningen. 

Ett slag med den knutna handen i fönsterposten av
bröt rävens förehavanden . Långsamt vände han huvudet 
mot fönstret. Den fuktiga nosen blänkte, den yviga 
svansen svängde, men de illmariga, vakna ögonen för 
rådde ingen som helst oro, det såg nästan ut som om 
han velat sagt : va' angår dä' här dej . Han hade ju fak
tiska rätt, men nu var ingreppet i naturens ordning gjort, 
och lugnt och värdigt gled den smidiga gestalten bort 
längs stigen mot sjön. 

På förmiddagen några dagar senare stod jag utanför 
vedboden och sågade, när en av de sammetslena nymös
sen kom kilande. Det bar in och ut mellan de uppsågade 
klabbarna, men när det lilla livet nödvändigt skulle 
undersöka det mystiska prång som stövelns hålfot bildar, 
gick det inte att såga längre. Gock' utå' hän', sa' ja', och 
föste undan krabaten. En gång, två gånger, envis som 
synden, men tredje gången tuppade den av. 

Jasså, skulle den under hålfoten och sova, ja' då hade 
väl det gått för sig, ty enligt tidigare iakttagelser bley 
inte sussestunderna så långvariga. Ja, visst sov det nyss 
så livliga djuret, ett av landets minsta däggdjur, men ur 
den sömnen vaknade den aldrig. Hjärtslag. 

Den 14 augusti flyttade musbarnrikefamiljen tillbaka 
under stugan, för dem var sommaren slut. När jag en 
månad senare skulle ned till byn med en del grejor för 
min egen hemfärd från sommarnöjet och från skafferi
taket i förstugan tog ned ryggsäcken, var far och mor 
och alla småmössen installerade i den. Nåja, så goda 
vänner var vi inte, att de fick ha ryggsäcken till lägenhet. 
Därför tömdes den kryllande skaran ut på gårdsplanen, 
varifrån de med förvånande snabbhet sökte sig in under 
stugans skydd. Ryggsäcken vändes ut och in och blev 
grundligt rengjord, men än i dag kan man känna en 
svag lukt, som envist hänger kvar sedan musfamiljen 
hade den till bostad. 

Men hur blev det nu med blåhaken? Jo, några dagar 
efter det båten blivit tjärad, stack jag nedåt för att se 
på resultatet och satt återigen i nätbodens öppning och 
njöt av den vackra utsikten. 

Funderade bland annat på, hur det skulle vara att ha 
gruvhålorna där uppe på fjällsidan till arbetsplats. Tänk
te på gubbarna, som jobbat där en gång, och hur de hade 
haft det. Brytningen skedde vintertid. Arbetarna hade 
självhushåll och bodde i en av stugorna på Dalsvallen, 
där stockvedsbrasorna susade på den öppna härden. Be
stämde mig för att snarast söka upp några av de gamla 
ljungdalingarna, som var med på den tiden och få dem 
att berätta. 

Borde kanske .. . tanken slog stopp ... ty toppkvisten 
på närmaste björk böjde sig lätt under en omåttligt grann 
börda. Mästersångaren vid Ojön, den okände blåhaken, 
hade anlänt. Vilken kostym! Strupen och bröstet klarblå 

med orangeröd fläck mitt på bröstet, nedåt, under det 
blå, ett svart band, på buken en nyansrik varmt grå 
färg, över och under ögat ett vitt streck, ja, ett fulländat 
smycke, en klenod i vår svenska fågelvärd. Och sången 
steg ur den vibrerande strupen som en kaskad och sväm
made ut över det solsprakande landskapet. 

I tjugu år har jag envist lagt krona till krona och 
drömt om att en gång få möta blåhaken en tidig fjillvh, 
aldrig har en möda blivit rikligare lönad, aldrig en för
verkligad dröm mera välsignat skön. 

Blåhaken, den våryra mästersångaren, sjöng ut S111 

kamplust, en varning till illvilliga konkurrenter av sin 
egen art att komma in på hans revir, men även för att 
locka till sig en hona. Innanför det flämtande blåa brös
tet fanns luft i uppsjö för toner till alla ändamål. 

Om detta nu var första blåhaken på trakten, skulle 
han få vara helt ostörd. Men, men .. . 

ågra dagar senare blev nyfikenheten för stor. Jag tog 
med mat och renskinn och gick längs sjöstranden ut till 
udden mellan Lillsjön och Ojön, där det borde duga att 
bo även om man är en blåhake. På högsta punkten låg 
jag hela dagen och lyssnade, kikade och höll kameran i 
beredskap. 

Blåhaken fanns där. Han sjöng flitigt och flimrade då 
och då förbi men uppehöll sig företrädesvis bland vide
snåren mellan kullen och sjöstranden. Detta var år 1953 . 
Är 1955 sjöng åtminstone tre blåhakar mellan nätboden 
och udden. Vid ett tillfälle hälsade en av dem på ända 
uppe vid stugan . 

Allt tyder på, att blåhakesångaren nu är häckfågel på 
trakten, om han inte var det förut . Därmed är vägen till 
vårt sommarfjäll inte så lång, när man vet att mäster
ångaren vid Ojön hälsar välkommen. 

Medan lägerelden 

(,rinner 
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Carl Hartzelius och Hjalmar Karlsson i Skyberga 

Minnesgod Hardemobo 
En om sann och verklig hembygdskärlek vittnande 

donation har gjorts till Hardemo församling av svensk
amerikanen Carl Hartzelius, New York. Kyrkorådet fick 
nämligen i slutet av förra året mottaga följande gåvo
brev: 

Till Hardemo Församlings Kyrkoråd. 

Regler för utgivande av stipendium. 
I Fond: 

Namnet på denna fond skall vara: 
Carl Hartzelius Minnes-Fond. 

II Andamål: 
I tacksamt och vördsamt mmne av mma föräldrar 
skänkes denna fond: 
Fader: Per Erik Ersson 
Moder: Maria Josefina Carlson 

från Vestergården i Skyberga, Hardemo. 

III Summan av Fonden - Tvåtusen (Kr 2.000:- ) Kro
nor skall insättas vid Orebro Sparbank, Orebro. 

IV Räntan å kapitalet för det första året skall läggas 
till kapitalet och därefter vartannat år läggas till 
kapitalet. Räntan för det andra året och varta.nnat 
därefter skall utbetalas såsom ett stipendium till en 
elev från Hardemos Folkskolor och denna elev skall 
utväljas av den kommiw!, som tillsatts för detta än
damål. 

V En kommitte, bestående av Hardemos Församlings 
Kyrkoherde och Folkskolornas lärare och lärarin
nor, skall utvälja en elev från den graduerande klas
sen, vilken elev genom flit, kunskap och intresse för 

skolans arbete gjOrt sig värdig att få mottaga gåvan 
såsom en uppmuntran till att vidare fortsätta sina 
studier. 

VI Detta stipendium skall utdelas vartannat år till en 
elev född av föräldrar vars originella ursprung här
stammar från Hardemos församling. Om kommitten 
skulle önska dela stipendiet mellan två eller flera 
elever, som de anse värdiga, så möter detta inga 
hinder. Cm·l H artzelius 

Den 29 november 1956. 

Donator var född på den gård, som tidigare ägdes av 
bröderna Magnus och Manfred Pettersson s fader och nu
mera är uppdelad på två. Byggnaden finnes icke mer. 
H. genomgick kyrkskolan, där han undervisades av lä
rarna A. G. Karsberg i småskolan och K. E. Schill i folk
skolan. Vid 15 års ålder kom han i snickarlära vid Ha
gaby i Kumla, varefter vidare praktik erhölls på en 
snickerifabrik i Orebro. Ynglingen hade en brinnande 
kunskapstörst, varför han jämsides med arbetet bevisade 
en aftonskola. I Stockholm avlades ingenjörsexamen. 
1907 fortsattes studierna i Tyskland och Frankrike. Efter 
något år anträddes så den långa resan till det stora lan
det i väster. 1912 fick hembygden en påhälsning. Men 
sedan dröjde det ända till förra året, innan det blev nå
gOt Sverige-besök. Desto kärare tedde sig födelsebygden . 
Barndomens minnen blevo levande på nytt. Det var med 
påtaglig rörelse, H . återsåg Skyberga by, kyrkan och 
prästgården. På födelsegården förvaras fortfarande en 
kvarnmodell, som han tillverkade i ynglingaåren och som 
enligt uppgift skall tillvaratagas av hembygdsföreningen. 
Han förfärdigade då ock en fiol, som medfördes till det 
nya hemlandet. 

Ingenjör Hartzelius är en bland många, som från ringa 
villkor arbetat sig fram till en position i livet. Då han 
ej bekom några medel hemifrån, måste han själv förtjäna 
dem. Så blev det framgång. Han har under åtskilliga år 
ägt en arkitektbyrå i New York, som haft en märklig 
beröring med våra trakter, då den utfört en del ritningar 
till den storartade anläggningen i Kvarntorp. Det kan 
också nämnas, att han på lediga stunder sysslar med 
klockor, varav han samlat inemot tusentalet, medan hans 
maka originellt nog sammanfört nära nog lika många 
dockor. 

Hardemo församling tackar varmt den minnesgode 
mannen för gåvan med det vällovliga syftet och hälsar 
honom välkommen åter att beträda fädernas mark. 

B. E. 

Bankkontor i Kumla 
örebro enskilda bank har nu beslutat tillmötesgå Kumla sockne

bors härom året pet itionsvis framställda men då afslagna begäran 
om öppnande af ett filial- eller kommissionskontor vid Kumla 
järnvägsstation . 

Banken öppnades den 16 september i Kumla sparbanks lokal. 
Till bankens kamrer utsågs kronolänsman Anders Welin och till 
kassör Erik Samzeliu s, förut i Kumla sparbank. Banktider: mån
dagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 11-12. (N.A. 1897) 

Skrivställ, Album, Skrivunderlägg, Reservoarpennor, Gästböcker 

Brevpapper, Almanackor, Jultidningar, "Kumla-mappen" 
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Eugene Lewenhaupt Axel Olsson Adolf Johansson Viktor Larsson 

KUMLAMINNEN 
V. Pensionsnämnden, kyrko- och skolrådet 

Av f. förbundsordförande O. L. Gillberg, Alvsjö. 

K umla Julblads redaktörs uppmaning att skriva ner 
några minnen från den tid, då jag deltog i den kom
munala verksamheten i Kumla, vill jag gärna hörsamma. 
Om det nu kan intressera någon av julbladets läsare. 

Det är närmare 30 år sedan jag - på grund av ändrad 
sysselsättning - kom att lämna födelsebygden och de 
institutioner och organisationer, där jag hade mina in
tressen. Då jag nu här på avstånd sökt följa min gamla 
hemorts utveckling, förvånar jag mig framförallt över 
den fart varmed förändringen skett. Av municipalsam
hället har blivit en stad, vilken med stora steg närmar sig 
det antal invånare som hela kommunen hade vid 1920-
talets slut. Stor framgång har också gjorts på många an
dra områden. Ortens industri har bl. a., efter att för 30 
år sedan så gott som uteslutande "hänga på skomakeri
et", utvecklat sig till att omfatta en hel del andra yrken . 
Detta har naturligtvis haft sin stora betydelse. 

Emellertid var det några minnen jag här skulle berät
ta. Om jag då bortser från ett par års ledamotskap i 
taxeringsnämnd, var mitt första offentliga uppdrag i 
pensionsnämnden, där jag invaldes vid institutionens 
tillkomst år 1913. Av de ledamöter, som samtidigt val
des, har alla utom nedskrivaren av dessa minnen gått 
över gränsen till det stora okända. Nämndens förste ordf. 
var hemmansägare A. P. Andersson, Vissberga (senare 
bosatt vid Kvarngatan), som, ehuru han eljest var en 
ganska sträv man, då och då kunde liva upp samman
komsterna med en verklig humoristisk glimt. Till ytter
lighet noggrann och punktlig i sin uppgift krävde han 

av andra detsamma och gjorde då och då på sitt drastis
ka sätt vederbörande uppmärksam härpå. Som exem
pel kan anföras följande. Till pensionsnämnden hade 
vid ett tillfälle inkommit en ansökan från ett äldre par, 
som uppgivit att de förutom bostad i ett mindre torp
ställe, innehade en ko. Några andra husdjur var icke 
upptagna i den på heder och samvete avgivna deklara
tionen. Då nu denna ansökan kom upp till pensionssty
l'elsen, återremitterades den till nämndens ordförande i 
Kumla med förfrågan hur mycket ägg som producerades 
på torpet. Det där tyckte tydligen "A. P." var en mera 
lovligt dum fråga, varför han återsände handlingarna 
med påskrift : "1 det här pensions distriktet värper icke 
korna några ägg". Sådan kunde A. P. Andersson i Viss
berga vara. 

Som pensionsstyrelsens ombud tjänstgjorde en tid kyr
koherde Karl Oskar Larsson i Hardemo. Han avgick 
emellertid snart, då han själv ansåg sig alltför välvillig 
vid behandlingen av ansökningarna för att nöjaktigt 
kunna representera den centrala myndigheten. Ersättare 
blev först godsägaren ThorselI i Vi by och senare godsä
garen Arvid Eriksson, Skävid. 

Ledamöterna i den första pensionsnämnden var : sten
huggare Fritz Johansson, Hällabrottet (under några år 
nämndens ordf.) lantbrukarna Adolf Johanssons, Ekeby, 
Erik Larsson, Södra Mos och Erik Persson, Rala, bygg
mästare Johan Gustafsson, Kyrkfallet, grosshandlare 
Johan Andersson, Äbytorp och skofabriksarbetare O. L. 
Gillberg. 

TJ-ulklapparna ORDNAS LATTAST VID BESOK I 

O P:S Bosättningsaffär, Kumla 
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Carl Th . Eriksson Emil Larsson 

Av alla mina förtroendeuppdrag var juSt ledamot
skapet i pensionsnämnden det som tilltalade mig mest. 
Detta gäller i alldeles särskild grad verksamhetsåret 1915. 
Som en och annan nog erinrar sig, var det i början be
slutat att den som vid folkpensioneringslagens ikraftträ
dande redan fyllt 67 år, var utesluten från varje form 
av understöd. Redan år 1915 gjordes emellertid den änd
ringen, att även dessa gamla under vissa förutsättningar 
kunde erhålla ett blygsamt bidrag. Ledamöterna av nämn
den fick då gå ronden till dessa gamla människor och 
skriva ansökningar, varefter nämnden behandlade dem. 

Det mest angenäma var emellertid, när pensionsbreven 
så småningom kom och vi under en ny rond fick utlämna 
dem och meddela de nytillkomna "pensionärerna", att 
de endast hade att vid viss tid infinna sig på postkontoret 
och utkvittera dessa visserligen små men dock belopp. 
Då man därtill förklarade, att detta var en rättighet som 
återkom årligen så länge de levde, var deras glädje mån
gen gång rent av rörande. 

Ett annat område, där jag också hade "ett finger 
med", var den s. k . nödhjälpskommitt<~n, som tillkom 
under första världskriget. Kommittens främsta uppgift 
var att, inom ramen av ett av kommunalstämman be
viljat anslag, utdela rabattkuponger för inköp av livsme
del och klädespersedlar till behövande. I denna kom
mitte var dåvarande kimminister Erh. Moren ordföran
de. Sammanträdena hölls vanligtvis på hans arbetsrum 
i komministergården. Aven om arbetet inom kommitten 
var både svårt och ansvarsfullt, kvarstår så här långt 
efteråt endast angenäma minnen, icke minst på grund 
av ordförandens sätt att leda sammanträdena och hans 
fömåga som historieberättare. 

Under min kumlatid hade man av praktiska skäl ord
nat det så, att kyrko- och skolrådet var gemensamt. I 
detta blev jag ledamot någon gång under 1917 eller 
1918. Från prästerligt håll ville man emellertid ifråga
sätta min lämplighet för uppdraget. Anledningen var att 
jag inte låtit döpa mina pojkar. Det låg måhända något 
i det resonnemanget, i varje fall beträffande kyrkorådet, 
eftersom jag icke heller i övrigt hyste något större kyrk
ligt intresse. Kyrkostämman valde emellertid mig, var-

Joh. Andersson o. L. Gillberg 

för jag sålunda kom att taga "säte och stämma" i den 
förnämliga institutionen. Kyrkoherde i församlingen var 
kontraktsprosten Gustaf Pettersson, som i denna sin egen
skap även var självskriven ordförande i kyrko- och skol
rådet. Han blev snart på grund av sjukdom ur stånd att 
tjänstgöra, varför hans ställföreträdare, mestadels en 
yngre prästman, fungerade som rådets ordförande. 

Bland rådets medlemmar är det på sin plats att främst 
nämna greve Eugene Lewenhaupt, en aristokrat <iV den 
gamla stammen, högt lärd och därtill livligt intresserad 
av skol- och bildningsfrågor. Ålderman var hemmansäga
ren August Olsson i Hjortsberga, som i nära 40 år tillhört 
rådet och måhända just därför hade svårt att förlika sig 
med det ungdomliga inslag, som utgjordes av mig och 
ett par andra nyvalda ledamöter. 

För övrigt bestod rådet av: kyrkovärd Erik Larsson, 
Södra Mos, lantbrukarna Erik Jonsson, Ekeby och Vik
tor Larsson, Hjortsberga, kyrkvärd Axel Olsson, Viss
berga, fabrikör Carl Th. Eriksson, Mossby och nämnde
man Lars Pärsson, Blacksta, vilken en lång följd av år 
var såväl den borgeliga som kyrkliga kommunens allt i 
allo. Som kassaförvaltare var han känd att hålla "hårt om 
pungen", enligt mångas mening alltför hårt. Utrustad 
med en avväpnande humor, förskaffade han sig endast 
vänner i alla läger. Det nämnda "ungdomliga inslaget" 
utgjordes förutom av mig av skofabriksarb. C. H. Qvar
fort och Emil Larsson. Qvarfort var på ett tidigt stadium 
ifrågasatt som fast anställd barnavårdsman. Men han föll 
igenom vid det slutliga valet inom rådet, som fungerade 
som barnavårdsnämnd. Vald den gången blev en "juri
diskt skolad" hemmansägare, som efter några år efter
träddes av ovannämnde Emil Larsson. 

Annu ett namn vill jag nämna i detta sammanhang, 
nämligen lärarekårens representant i skolrådet, Josef 
Svensson i Hörsta. Han var en ovanlig hjärtegod person, 
med vilken jag hade ett särskilt gott samarbete i flera 
kommunala institutioner och inom nykterhetsrörelsen. 

J a, detta var några minnen från mina år i pensions
nämnden och kyrko- och skolrådet i Kumla. I nästa års 
julblad vill jag gärna återkomma med en del minnesglim
tar från de kommunala och municipala institutionerna. 

7!öJ'lovningJ- oc" vigJelJ'ingaJ' 
JULKLAPPAR i Guld, Silver och Nysilver, rikt urval. Matsilver i flertal modeller 

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

AB. Elias Eng'lunds Guldsmedsaffär 
Innehavare: Stig Englund K U M L A - Tel. 70301 
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GARDAR OCH BYAR 
I KUMLA 

XlV. Sörgården nr 3, Vallersta 

A nders Andersson, "partiskomakeriets fader", köp
te 1847 en av Sörgårdarna i Vallersta by och innehade 
den till 1870. Han sålde den då till brodern Johan, men 
,kulle dock äga rätt att under 10 år få disponera en 
gårdsbyggnad. Denna revs 1880, när Anders Andersson 
flyttade till Sörby, där han tillsammans med sonen An
ders Gustaf, grundaren av A. G. Anderssons skofabrik, 
bedrev skomakerirörelse. Johan Andersson brukade även 
den norra Sörbygården. När han 1882 gick ur tiden, var 
sönerna alltför unga för att ta hand om gårdarna. Dessa 
utarrenderades därför av sterbhuset, men 1890 tog Adolf 
Johansson hand om den södra och Erik Johansson den 
norra gården. Gårdarna omfattar vardera 28 tunnland 
åker och 20 tunnland skog. 

Adolf Johansson, en av de vitalaste 86-åringar jag 
mött under mina många intervjubesök, har brukat Sör
gården till för ett lO-tal år sedan, då den förvärvades av 
sonen Olov Johansson. Men ännu i 85-årsåldern deltog 
Adolf Johansson i såväl jord- som skogsbruket. 

Från sina yngre år bevarar Johansson minnet av sin 
farbror "partiskomakeriets fader". Han såg honom dag
ligen vid skodisken, tillverkande de dåförtiden så vanli
ga "svenskstövlarna". Anders Andersson var ingen ab
solutist, men det var brodern Johan, som lovade att 
aldrig begagna rusdrycker. Och det löftet höll han. Så 
gjorde också hans fem pojkar. En av dem, Erik Johans
son, gjorde sig mycket uppskattad inom Hörsta blåbands
förening. 

Under 1880-talet rådde en stark andlig väckelse i 
bygden. Stora grupper vallerstabor vandrade då till 

Anna (1880-1951 ) och Adolf johansson (J. 1871) 

Sörgården 3, Valle rsta 
A dolf j ohansson och julbladets utgivare tittar pJ. gJ.rdspa ppe r. 

Hörsta missionshus, där bl. a. patron Hedin på Torp 
predikade. Ofta gick Adolf Johansson tillsammans med 
några kamrater till Riseberga och lyssnade på Johannes 
Hedengrens förkunnelse. När några ungdomar vid ett till
fälle ordnade en danskväll, väckte det stort uppseende 
och ovilja. Med nöjen var det annars under Adolf Jo
hanssons ungdom mycket klent beställt. Julkalas var 
emellertid ganska vanligt. Först och främst samlades släk
tingar fr ån när och fjärran. Ingen skulle tänka på hem
färd samma kväll. Man ordnade med syskonbädd på gol
ven. I varje gård rustades till julfirande så gott man 
kunde. 

Det fanns mycket folk i Vallersta denna tid. Nästan 
varenda stuga var fylld med barn. I skomakarstugorna 
trängdes skomakarna. På tjänstefolk var det ingen brist. 
Bondsönerna ville inte ta drängtjänst, men hade ingen
ting emot att bli skomakare. Drängarna kom ifrån Väs
tergötland, och därifrån anställdes också många pigor. 
En drängs årslön var 100 kronor och en pigas 65 kronor. 
En sommar arbetade Adolf Johansson i en gård i Ekeby 
för 35 kr. och 2 kr. i städja. 

Johanssons far var mycket intresserad av oxar. En tid 
hade han sex par hemma på gården. Oxarna köptes van
ligen på Hovamarknaden i februari. Adolf Johansson 
minns, hur han och syskonen brukade gå och möta fadern 
vid marknadsbesöken. Han hade då lämnat Hova dagen 
förut. Inte fick man ha bråttom, när man skulle driva 
oxarna den långa vägen till Vallersta. Oxarna göddes 
sedan ett par månader, för att sedan avyttras på öre
bromarknaden i april. De hade då hunnit att bli "rara
re", varför förtjänsten ibland kunde bli en hundralapp 
pr par, som var mycket pengar på den tiden. Köpare var 
ofta godsägare från Södermanland och Västmanland. Det 
var inte så ovanligt att slaktdjur exporterades till Eng
land. 

Under vintern åkte ibland Adolf Johansson och hans 
kamrater skridsko från Vallersta till skolan i Hörsta. De 
sanka ängarna blev ofta översvämmade och snart isbe
lagda, till stor glädje för de många skridskoåkande ung
domarna under vintersöndagarna. 

Jl er/diyt värdefulla julgåvOJ' finner Ni i vår rikhaltiga sortering av 

BOCKER, BIBLAR, PSALM- och SÄNGBOCKER, SKRIVMATERIEL, PRESE T AR TIKLAR och 

GRAMMOFONSKIVOR ffi. ffi. 

HF:s Bokhandel Kumla Köpmangatan 20 
Tel. 70265 
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Johan Andersson (1830-1882) och Britta
Kajsa Andersson (1831-1896) 

Olof Svensson (1803-1 894) och Kajsa-Lisa 
Svensson (1807-1892) 

Anders Andersson (1823-1900), "parti sko
makeriets fader", och Maria Karolina An

dersson (1828-1901 ) Adolf Johanssons fö räldrar Adolf Johanssons morföräldrar 
Adolf Johanssons farbror och faster 

Den fridlysta "Baldurskällaren", som länge hållit på 
att ramla ihop, användes under min ungdom till förva
ring av potatis och det är inte så många år sedan man 
slutade med detta", berättar Adolf Johansson. Källaren 
tillhör Oppgården nr 2, som omfattar ett halvt dussin 
gårdar. Gång på gång har vederbörande undersökt käl
laren och lovat restauretring. Vid ett tillfälle var en öre
broare här med sin dam och mätte och ritade. Det är 
synd att man inte ägnade detta gamla minne större in
tresse. I sommar har emellertid byamännen enats om 
en restaurering. Stenarna i källaren påstås vara tag
na från en klosterbyggnad i Hörsta. Karl Johan Karlsson 
höll en gång på med stenbrytning på sin mark intill Ball
durskällaren, då järnspettet helt plötsligt försvann. Man 
antog då att det fanns ett valv under marken. Någon 
undersökning gjordes dock ej. 

Annu en plats i Vallersta är fridlyst. Vattustenen, i 
närheten av vägen. Stenen troddes förr ha mystisk kraft. 
Om man offrade några slantar och tvättade sig med 
vattnet, återvann och bevarade man hälsan. 

Vägen till Hörstabacken fram genom skogen till Kräk
linge kallades förr Hörstalandsvägen. Enligt traditionen 
färdades man denna väg mellan Hörsta kloster och Ri
seberga. 

Andra gården från söder i Vallersta ligger på den s. k. 
"Guldkronebacken". Agaren till gården kallades förr 
"Guldkrone-J on". En sägen berättar: "Förr i världen 
bodde det troll i de kullar, som äro belägna i södra delen 
av byn. Dessa hade tagit en guldkrona, som de vid lämp
lig väderlek hade uppe för att skura. Om någon då pas
sade på att kasta stål, exempelvis en kniv eller dylikt, 

mot trollen, kunde han sedan, under iakttagande av vis
sa formaliteter, komma åt kronan. Men man måste vara 
alldeles tyst, ej ens låta höra en viskning, då var allt för
gjort. Vid ett tilfälle försökte en bonde att komma åt 
guldkronan. Han hade den den ända vid jord brynet. När 
han såg sig om, fick han se en höna komma dragande 
med - ett halmlass. Det var ganska naturligt, att bon
den vid åsynen härav inte kunde hålla sig allvarlig. Ofri
villigt gav han upp ett gapskratt, så komiskt såg det he
la ut. Men det skulle han aldrig ha gjort, ty i detsamma 
sjönk guldkronan åter ned i jorden, och han fick aldrig 
mera se en skymt av henne. 

En av de större vallerstagårdarna ägdes aven synner
ligen duktig bonde. Han betraktades som ett föredöme 
för jordbrukarna och hade präktiga djur i sin ladugård. 
Under många år var han byaman. Efter hans frånfälle 
övertogs denna förtroendesyssla av hans son. Denne ha
de emellertid inte ärvt sin fars praktiska läggning och 
intresse för modernäringen. Medan fadern ingen svårig
het hade att få tjänstefolk att stanna, var förhållandet 
med sonen det motsatta. Till sist blev han ensam på den 
stora gården. Ladugården tömdes mer och mer, snart 
återstod endast några enstaka djur, som vanvårdades på 
ett sådant sätt att det blev fråga om åtal för djurplågeri. 
Istället för att se till att skörden kom under tak, sysslade 
ägaren med torkning av redskap o. dyl., ett arbete som 
utan olägenhet kunnat anstå. Det hände att stora delar 
av skörden förblev obärgad, till glädje för de bevingade 
varelserna. Agaren var emellertid en fridens man, som 
inte störde grannsämjan. Han var också en ståtlig man. 
Den pedantiska läggningen blev hans olycka. 

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

REKOMMENDERAS! 

Alla slags transporter till humana priser Körningar till och fr&n Örebro varje dag 

Johannes Kyrkogata - Tel. 701 16 
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Fick plats på sjålva 
slottet Av 1 ILS HELANDER 

- Du skulle nog besöka Sofia Andersson i Vesta. Hon 
har mycket att berätta och är mycket vital. Men det 
brådskar, ty gumman är 93 år. 

Uppmaningen kom från kyrkovärden Arvid Ericsson 
i Kumla by. Vi kom överens om att så fort som möjligt 
göra sällskap till Vesta. Tack vare att Ericsson var släkt 
till Sofia Andersson, var vi välkomna och besöket blev 
lyckat. Det var en överraskning att finna en 93-åring 
med så väl bevarade själs- och kroppskrafter. Hon be
bodde själv den lilla stugan vid hallsbergsgränsen och 
skötte sitt hem utan hjälp. Ja, hon hade även de sista 
åren av sitt liv klarat potatisupptagningen från sin täp
pa. Läste gjorde hon utan glasögon och på hennes hörsel 
märktes inget fel. 

Sofias föräldrar räknades till prästfamiljerna Falk och 
Norelius personliga vänner. Fadern var förtjust i att 
sjunga psalmer och ackompanjerade sig själv på psal
modikon. Han var känd för sin hjälpsamhet. Detta fick 
bl. a. läraren Sahlin erfara. Hans dotter, Ellen, ville gärna 
bli lärarinna. Men en dåtida lärarlön räckte inte till en 
sådan utbildning. 

- När far fick veta, att Ellen ville bli lärarinna, er
bjöd han sig att skaffa pengarna. Efter seminarietidens 
slut hade Ellen först tjänst vid Mossby skola och senare 
i Sköllersta. 

I unga år fick Sofia plats i en släktings affär i SkölIer
sta. Härifrån kom hon först till Södermanland och sedan 
till Stockholm. Affären i Stockholm sålde bl. a. turkis
ka mattor. I denna affär trivdes hon inte alls . 

- Jag bad Gud hjälpa mej, så jag fick en annan plats. 

Adolf Johansson tycker att det var mycket roligare 
med skördearbetet förr, innan jordbruket rationaliserats 
med skördetröska och mycket annat maskinellt. Han 
har alltid haft fullt arbete på sin gård och har trivts med 
lantbruksgöromålen. De enda kommunala uppdrag han 
haft är ledamotskap i taxerings- och beredningsnämder
na. Dessa uppdrag hade han under många år. Han ger 
ttt varmt erkännande åt ordföranden, landsfogde Nor
sell, för hans rättvisa handhavande av sitt uppdrag. 

Johansson blev änkling 1951. Han bor dock kvar på 
den gård, där han kom till världen för 86 år sedan, och 
åtnjuter en kärleksfull vård av sonen Olov och hans fa
milj. Under de många åren har han upplevt hur Vall er
stabyn ändrat utseende, gårdarna har bytt ägare, bostä
der och ladugårdar har om- eller nybyggts. De flesta av 
kamraterna från ungdomsåren har gått bort för alltid. 
Själv tycker han det är så bekymmersamt, att lands
bygden avfolkas och att det till slut blir bara gammalt 
folk kvar. Och det problemet är rätt så allvarligt. 

Sofia Andersson 

Jag blev bönhörd och fick plats på själva slottet hos kung 
Oscars ekonomiförvaltare. Han var från Segersjö och 
hette Haglin. Hans far var trädgårdsmästare. Kanske 
jag fick platsen för att jag var närking. När jag talte om 
för fru Haglin, att jag inte kunde laga mat, sa hon vän
ligt: "Det skall jag snart lära Sofi". En gång vart jag rik
tigt bestört, när jag kom bärande en slaskhink och möt
te själve kungen i trappan. Men det var inte farligt. Det 
gick det med. Förvaltare Haglin var med kungen på hans 
många resor. Jag var även med mitt herrskap på Drott
ningholm och såg då många gånger drottning Sofia. Hon 
var alltid så vänlig och god. 

- Hur kändes det att återvända till Kumla? 
- Far skrev att han behövde mej hemma, och att jag 

måste sluta min plats på slottet. Jag förstod, att det var 
Guds vilja att jag skulle hjälpa till i mitt hem. 

- Att komma från storstaden med dess många be
kvämligheter till kumlabygden med sitt höst- och vinter
mörker, var väl svårt även för den som blivit uppfödd 
på landsbygden? 

- Det gick bra, mest besvärligt var mörkret. Det kun
de vara så mörkt, att man stötte ihop med folk på vägar
na. Men det var bara att skratta och gå vidare. Då var 
det inte farligt att vara ensam på vägarna, men det är 
det nu. J a, det är hemskt hur mycket otäckt som händer 
i vår tid! 

- Jag har hört, att tant Sofi deltagit i den andliga 
verksamheten här. Var det redan efter hemkomsten från 
Stockholm? 

- Ja, det dröjde inte länge förrän mina bekanta ville 
att jag skulle hjälpa till i söndagsskolan. Vi hade textöv
ningar hos lärarinnan Anna Dahlström i Vesta. Jag triv
des riktigt bra med detta arbete. För några år se' n kom 
en svensk-amerikanska och hälsade på mej. Hon frågade, 
om jag inte kände igen henne, men det kunde jag omöj
ligt göra. Då talte hon om, att hon gått i min söndagssko
la. "Vi bad till Gud och jag blev frälst, och han har be
V2.rat mej under alla år, var ja än ha varit",sa hon. Det
ta var jag mycket glad över. 

TRI'GGA ER EKOlVOIII GE OM REGELBUNDET SPARANDE I 

SVENSKA HANDELSBANKEN 

Kontor i Kumla Köpmangatan 10 
Tel. 701 34 och 704 34 

Högsta ränta 5 Ofo 

Välkomna! Fonder kr 346.000.000 
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Vägen mot Vesta skolhus 

Den gamla hade en underbar berättarförmåga och ett 
minne, som inte tycktes svika. Hon berättade att det förr 
i Kumla kyrka fanns särskilda bänkar och bänknummer 
för de olika byarna. Vestabänken var till vänster i kyr
kan, nedanför korgången. Vid kyrkobesöket hämtades 
också posten, som utdelades i det s. k. postrummet un
d"r Säbylundsläktnen. Kyrkvägen gick över Hjortsber
ga-Blacksta. 

- Anna Dahlström hade flera kamrater, som var re
ligiöst intresserade, eller hur? 

- Prosten Falk gjorde allt vad han kunde för att få 
troende lärare och lärarinnor till Kumla skolor. Han var 
en verklig gudfruktig präst. Mamsell Kerstin Andersson 
i Brånsta var också varm missionsvän. Hon hjälpte Anna 
Dahlström på många sätt. Anna lämnade sin lärarinne
tjänst, när hon gifte sej med en lantbrukare i Hjortsber
ga. De övertog sedan en gård i Hidinge. När Kerstin 
blev pensionerad, flyttade hon till Annas hem och fick 
där en kärleksfull vård. 

- Jag har hört att tant Sofi framförallt vill hjälpa 
Zulumissionen. Ar det för någon särskild orsak? 

- Lärarinnan Hilda Johansson i Sannahed var ofta i 
mitt hem. Hon var en ovanligt intresserad missionsvän. 
Hennes tankar gick ofta till de små negerbarnen, som 
hon ville göra något för. Vid ett av Helgelseförbundets 
möten i Hörsta 1920 talade riksdagsman Hedin på Torp 
om behovet aven missionär för Zulumissionen. H ilda 
Johansson steg då fram och talade om, att hon kände sig 
beredd att gå ut som Zulumissionär. Hedin och många 
andra vid mötet blev då mycket glada. Hilda blev med 
tiden gift med missionär Linde. Hilda och jag har brev
växlat under alla åren. Jag försöker understödja hennes 
arbete med de slantar, som jag kan undvara. 

Som ett exempel på deras korrespondens visade tant 
Sofi ett närmare två meter långt brev från Zulu, skrivet 
med bläck på mycket tunn t papper. Trots att brevet var 
flera år gammalt, gav det intryck av att vara tämligen 
färskt. 

Sofia Anderssons berättade, att hon sedan sitt nittonde 
år fört dagbok. Hennes vänner hade velat, att hon skulle 
lämna dagböckerna till något missionssällskap, då man 
förmodade att de innehöll åtskilligt av intresse, inte 
minst från ungdomsåren. Vid mitt besök säger hon så be
ctämt: "När jag känner att slutet närmar sig, skall jag 
bränna alla mina dagböcker. Det är bäst så". 

VALKOMMEN 

A'r Ni ett söndagsbarn, eller på vilken 
veckodag är Ni född ? 

Med almanacksprivilegiets innehavares, Almqvist & 
Wiksells Boktryckeri AB. ,Uppsala, benägna medgivande 
återgiver Kumla Julblad härmed nedanstående tabell, 
som ger Er möjlighet att få svar på rubrikens frågor. 

KA LE N DE R FOR 10 o o AR 1 5 00 - 2 5 00 

TABELL I 

1 

T ABELL II 

Ärealen Månader och da.gar 

00 01 02 03 04 04 05 Januari . . .. 6 7 1 2 3 4 5 >- 06 07 08 08 09 10 11 Februari . .. . 3 4 5 6 7 1 2 
~ 12 12 13 14 15 16 16 Mars 3 4 5 6 7 1 2 .. .. . . 
:r 17 18 19 20 20 21 22 April . .. . .. 7 1 2 3 4 5 6 
c 23 24 24 25 26 27 28 Maj . .. .. .. . 5 6 7 1 2 3 4 

= 28 29 30 31 32 32 33 Juni . . . . . .. . 2 3 4 5 6 7 1 
34 35 36 36 37 38 39 Juli . . . . .. .. 7 l 21 3 4 5 6 c.. 
40 40 41 42 43 44 44 Augusti 4 5 7 1 2 3 ... . 6 

~ 45 46 47 48 48 49 50 September 1 2 3 4 5 6 7 . . 
~ 51 52 52 53 54 55 56 OktOber . .. . 6 7 1 2 3 4 5 
c.. 56 57 58 59 60 60 61 November .. 3 4 5 6 7 1 2 

" 62 63 64 64 65 66 67 December . . 1 2 3 4 5 6 7 
= 68 68 69 70 71 72 72 11 811522129 M ITOTFLS 

73 74 75 7 6 76 77 78 2 9 162330 TOTFLSM 

I 
79 80 80 81 82 83 84 31011712431 OTFLSMT 
84 85 86 87 88 88 89 4:11 118 25 TFLSMTO 
90 91 92 92 93 94 95 5112 1926 

F L S IMI
T 

0 IT 96 96 97 98 99 613 12027 LSMTOTF 
7,14121 128 S M TOTFL 

15 6 1 7 1 2 1 3 4 5 Användningsexempel : 
16 5 1 6 7 1 2 3 4 En penon föddes den 27 april 1890. H an 
17 

il 
4 5 6 7 l 2 önskar veta å vilken verkodag. I tabell l 

18 2 3 4 5 6 7 sökes årtalet 90 och följes kolumnen ned 

19 7 1 2 3 4 5 t ill si ffe rrad~n, som efrertö t jer åt hund.radet.~ 
tal, 18. Vinkelsiffran 1 3.ceruppsökes i tabell 

20 5 6 7 l 2 3 4 II i aprilraden. t' olumnen följes ned t ill 
21 3 4 5 6 7 l 2 raden för månadsdagen 27. Vinkelbokstaven S 

22 1 2 3 1 4 5 6 7 ger vid handen, att födelsedagen var en söndag. 
Samma person fyller 70 år den 21 akril 

23

1 

6 7 

~ I 
2 3 4 5 1960. Han önskar på förhand veta vec 0 -

24 5 ~ I l 2 3 4 dagen och finner på enahanda sätt att denna 

25 3 6 7 1 2 är en onsdag. 
Man önskar veta resp. datum för sön-

] årtalstabellen utmärkas skottår med två da~arna i mar s 1922. Proceduren är den-
årtal, varav det med fetare siffror ut- samma t.om förut'" med den skillnad, att man 
märkta gäller från och med l mars till 
årets slut. 

härvidlag stannar vid bokstaven S och läser 
i darumraden till vänster 5, 12, J 9 och 26. 

På min fråga till sist, om hon inte tycker det är svårt 
att bo ensam, svarade hon: 

- Jag är inte ensam, jag har Gud, som är med mej. 
Nog kunde någon mer bo här. Utrymmet räcker till. Men 
det är ingen som vill bo i en sån här gammal stuga. 

Vid det traditionella samkvämet i Församlingssalen på 
"De gamlas dag" hösten 1956 var Sofia Andersson med. 
Hon höll därvid tacktalet till värdarna, församlingens 
prästerskap. I talet, som framfördes med klar röst, mana
de hon alla att vara redo att lyssna till den himmelska 
basunen. Någon tid därefter, Allhelgonadagen, besökte 
hon Sannaheds missionshus. Det blev hennes sista guds
tjänstbesök, ty en månad därefter slutade hon sin jorde
vandring. Alltsedan 1892 hade hon tillhört Vesta mis
sionsförsamling. För söndagsskolan hyste hon ett livslångt 
intresse. Så långt fram som till 80-årsåldern deltog hon i 
söndagsskolearbetet. Att några timmar fått lyssna till en 
så Gud hängiven solskensmänniska som Sofia Andersson 
i Vesta, räknar jag till mitt livs ljusaste minnen. 

~ och gör Edra inköp för julen av SKODON l K O H a I L"Wl'"aT .l1l.. ~ .,~ ..:.. ~ 

POSTHUSET, KUMLA Tel. 703 37 
Skolvägen 3 
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Minnen från folkskolan 
l Hallsberg vid seklets böeryean 

Det är märkvärdigt hur skolminnena kan bevaras l 

ens undermedvetna. Så levande och klart som någonsin 
kan jag nu på gamla dar återuppleva examensdagen i 
småskolan. Det doftade av nyskurat golv, färskt björk
löv, liljekonvalje och skogsviol. Vi fick själva smycka 
skolsalen dagen före examen. Mitt bidrag var liljekon
valjer och styvmorsvioler plockade i Kårstahultsskogen 
bakom föreningsparken. Till utsmyckningen kom våra 
mammors obligatoriska hortensia, Kristibloddroppsträd 
och den gamla fina myrten. Vi ungar hade finkläderna 
på, om vi hade några sådana förstås . En och annan nöd
gades stanna hemma i brist på examenskläder. 

Mammorna stod högtidligt uppradade utefter skolsa
lens väggar och kastade ett öga på sina förhoppningsfulla 
telningar. Så kom då vår "Fröken" in, nickande vänligt 
och bekant, ty i ett samhälle som Hallsberg med sina 
1.450 invånare kände alla till alla. Lärarinnan tog plats 
"id den lilla orgeln, och så sjöng vi med våra ljusa bar
naröster: "Din klara sol går åter opp". 

Under min skoltid tillhörde Hallsbergs station ännu 
Kumla skoldistrikt. "Halls bergs stations skolornråde" 
omfattade : Hallsbergs station r"ned omnejd, Sanna ägor 
söder om Sannahed, Rala söder om ängsvägen, Kårsta
hult, Stocksäter, Hässleberg, Vikatorp och Kyrkfallet. 

Efter sommarens skollov med dess fröjder var vi åter 
tvungna att nöta byxbaken på skolbänken istorskolans 
första klass hos Otto Palmberg. Han hade då börjat sin 
långa lärargärning vid Kumla skoldistrikt i Hallsberg. 
Våra mödosamma försök att lära för livet vad som under 
min barndom ansågs vara behövligt, började kl. 8 på 
morgonen. Vid sju-snåret, då ångvisslorna vid garveriet 
och Therm~nius' verkstäder lurade ut sina toner i olika 
durarter över slätten, var det dags att kravla sig upp 
ur sänghalmen. Det blev en hastig rentvagning och en 
lika hastig vattengrötsfrukost och en tidigast möjlig start 
till det röda tegelhuset vid "Muntrabacken". 

På morgnarna var det ofta kapplöpning till skolan_ 
I\tt komma försent, var då en stor förseelse och det val 
också förenat med stora risker, ansåg våra föräldrar. Vår 
lärare, med det gemytliga smeknamnet "Lakrits-Putte" 
var ej att leka med, om vi syndade mot punktlighetens 
bud. På vägen hem var vi däremot ej så angelägna att 
komma fram i rätt tid . Det kunde kräva både en och två 
timmar. Vad den tiden användes till, kan nog vilken 
f. d. skolpojke som helst räkna ut, då vi använde apost
lahästarna som fortskaffningsmedel. Vi var i varje fall 
inte overksamma. Inte för att vi var några busfrön, men 
någon gång kunde väl upptågen och påhitten gränsa till 
det straffbara. Vi ungar från Brunnskullen var ett 
strongt gäng, som solidariskt klarade varandras svårig
heter av olika slag. 

Skolgången i "storskolan" var varken lång eller om-

Otto Palmberg 

fattande. På grund av lokalbrist ägde undervisningen i 
första och tredje klassen rum endast på tisdagarna_ Läro
ämnena hölls, som vanligt var denna tid, inom biblisk ans 
och katekesens område. Därigenom bibringades vi den 
lärdom och skolmognad, som huvudsakligen avsågs vara 
en förberedelse till den framtida konfirmationsunder
VIS!1lngen. 

Att få gå i skolan endast en dag i veckan, det var ju 
verkliga högtidsstunder. Vi gillade att slippa skolan de 
övriga dagarna. Det var vi, skam till sägandes, ganska 
eniga om. Men våra föräldrar hade en annan uppfatt
ning än vi om sättet att använda de lediga dagarna. 
De resonnerade som så: "Inte får ni ungar gå hemma på 
backarna till ingen nytta, göra rackartyg och tära på den 
knappa brödfödan! Ge er iväg till Rala eller Sannabyn 
och valla kritter eller gallra rovor hos bönderna! Får ni 
inga slantar, så får ni i alla fall maten". 

Ja, det var ord och inga visor! Vi visste sålunda, vad 
vi hade att rätta oss efter. Som 9-årig skolunge, knap
past 2 alnar och en tvärhand lång, rycktes jag från för
äldrar och syskon för att i någon mån lindra försörj
ningsbekymren i hemmet. Vad sägs om det i dessa skol
lunchernas tid? 

Vi var flera pojkar från Brunnskullen, som vallade 
kossor i Rala och Sanna. Man var s. k. vallpojke på 
Ralaängarna och viftade med sin piska eller vidja eller 
satt och kurade i något dike och tjänade sin 25-öring 
om dagen och åt sin matsäck. Denna bestod för det 
mesta av ärtmjölspannkakor och sura lingon, en liter 
ljummen, söt mjölk och en kaka hårt hembakat hårt 
bröd. På tisdagsförmiddagen var vallningen inställd, för 
vallpojken var då i skolan. Efter skolans slut fick man 
återvända till arbetsgivaren i Rala. Husrum över nat-

BIL-, MOTORCYKEL-, 

TRAKTOR- OCH HASTV AGNSDACK 

GUMMIREPARATIONER BENSIN OCH OLJOR 

Telefon 70350, 711 55 
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Västra skolan, Hallsberg 

ten ingick också i förmånerna. För att få en verklig 
bild av den bostadsstandard, som drängstugan då repre
senterade, får man nog lita till fantasien. I sällskap med 
råttor och vägglöss och alla slags bevingade flygfän låg 
drängen och jag i våra hopspikade sänglådor. Vägglös
sen och råttorna hörde på den tiden till inneboendesy
stemet. De bodde kvar i väggar och trossbotten genera
tion efter generation. 

En dag i storskolan såg ut ungefär så här: Först sam
lades vi till morgonbön med psalmsång och bibelläsning, 
därefter tog läxförhören sin början i katekesen och 
psalmboken. Därpå följde geografi- och naturkunnig
hetslektionerna samt skrivning och räkning. Mellan kl. 
10 och 11 var det s. k. lillmiddag. De elever, som bodde 
nära skolan, sprang då hem och åt, medan de från Var
getorp, Vissberga, Stocks ätter etc. förtärde den med
havda matsäcken i förstugan. Lektionerna fortsatte se
dan med avbrott av ett par småraster till kl. 4. 

Palmberg fordrade att läxan skulle gå ordagrant. Om 
det stapplades det minsta, fick den olycklige flytta någ
ra bänkrader uppåt i salen eller sitta en stund hos någon 
flicka. Ja, det var straff nog att sitta hos en flicka och 
bli utskrattad av kamraterna. Rottingen fick vildbasarna 
allt som of tas känning av. Ibland fick det räcka med att 
stå i skamvrån och skämmas. Men var man någorlunda 
flitig och uppmärksam, så var Palmberg också beskedlig. 

I småskolan fanns ingen social gradering oss ungar 
emellan, men i folkskolan delade man upp sig i grupper 
- ibland på föräldrarnas initiativ - i "herrskapsungar", 
"knaperungar" och "arbetarungar". En herrskapsjänta 
och en arbetarjänta kunde vara bra vänner i småskolan, 
men i folkskolan hårdnade kamratskapet och vänskapen 
splittrades. 

En kortare tid hade vi en vikarierande lärare Ros
vall från Gotland. Under hans lektioner rådde ofta 
skräckstämning. Lektionstimmarna liknade ett slags rät
tegångar, där läraren var domare och vi de anklagade. 
Luthers lilla katekes var nära på den enda lärobok, som 
användes, och den fordrade Rosvall att vi skulle kunna 

utantill. Isynnerhet de fattiga barnen med lappade byx
or, bemötte han med en torr humor. Jag glömmer aldrig 
hans ibland våldsamma vredesutbrott, kanske förorsa
kad av hans flitiga umgänge med spriten. Vi pojkar från 
stationssamhället hittade så småningom på ett skyddsme
del gent emot honom, gynnat av hans starka närsynthet. 
De av oss, som satt i de första bänkarna, dolde ofta den 
öppna katekesen bakom en boktrave och läste så läxan 
innantill, de andra begagnade de framför sittande kam
raternas ryggar för samma ändamål. Ibland upptäcktes 
fusket, och då blev det en fruktansvärd kroppsaga. 

Från skoltiden minns jag särskilt, när det var allmänt 
skollov för att beskåda den första automobilen, som pas
serade Hallsberg. Det var den s. k. midvintertävlingen 
Stockholm- Göteborg, som då för första gången gick 
av stapeln. Det var en Fiat, med Pontus Lindström från 
Orebro som förare och med pojkarna Therma:nius som 
passagerare. J ag minns också jularna, då alla i god tid 
förberedde sig till helg, och vi skulle få jullov. Dagarna 
före jul hade vi bråda dagar för att skaffa slantar till nå
gon jultidning. Av föräldrarna var inga slantar att vän
ta. De hade ständigt penningbekymmer. Avlöningen från 
Therma:nius var många gånger uppäten, när den skulle 
lyftas. Det fanns många, som aldrig fick råd att köpa 
en jultidning. 

I skolan tog vi ut julen en smula i förväg, då Palm
berg intonerade på orgeln "Var hälsad, sköna morgon
stund". Så läste han lege;.den om fågeln Rödbröst av 
Selma Lagerlöf. Sista dagen före jullovet var golvet ny
skurat, det luktade såpa och doftade enris och mörkret 
ruvade utanför fönstren. Till sist fick vi våra jultidnin
gar, och det var inga utsvävningar i den vägen. Men nog 
var jag glad, då jag traskade hemåt med "Titteli-Ture" 
a 1 O öre och" Julbocken" a 25 öre. Då förnam jag käns
lan av att julhögtiden närmade sig med några fria läs
dygn. 

Nästa gång skall jag berätta om julfirandet och en del 
annat från hallsbergsbygden. 

Knut Boström. 

~en [,ädu ,ulkl uppen - ett ur (rån stjä,ollurnw,karell 

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

Reparationer utföres snabbt och omsorgsfullt 

Glasögon, Guld och Silver 

• RUMLA L. N. BRINK 
Telefon 70262 Innehavare A. THOR Ur-, Optik- & Guldsmedsaffär 
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Vid en dödgrävares 
medabOering 

26 febr. 1919 

Lars Pärsson 
1854-1928 

Tillägnat 75-åringen Johan Karlsson 

av Lars Pärsson, Blacksta J ohan Karlsson 
1844-1934 

"HOR I FRIA RYMDER SKALLA 

HELGA KLOCKORS HOGTIDSLJUD:" 

DET AR JOHAN, SOM OSS ALLA 

ANDAKTSFULL T GER SONDAGSBUD. 

HA OSS MANA VILL TILL KYRKAN 

ATT DAR SAMLAS I V ÄR BANK, 

FOR A TT I GEMENSAM DYRKAN 

KANNA FRIDENS LJUFVA STANK. 

MEN "VÄR JOHANS" KLOCKA KLINGAR 

OFTA SORGESAM OCH TUNG : 

DET AR DÄ, NAR DODENS VINGAR 

SUSA T HAR KRING GAMMAL, U G, 

VIGDA MALME JOHAN VARDIGT 

Sl\ TTER DÄ I VORDSAM GÄNG 

OCH SÄ KLANGFULL T OCH IHl\RDIGT 

RI GES DODAS SVANESÄNG. 

JOHAN KARLSSON, MEDALJOREN, 

FYRTIOÄRIG KYRKANS MAN, 

DIRIGE T FOR RINGAR KOREN 

- DEN SOM "TAKTE" RAKNA KAN, -

HAN KAN "MOBLISERINGSRINGA" 

TJANSTENITISKT SÄSOM FÄ, 

DARFOR HAR I KUMLA INGA 

BOLSJEVIKER TRAFFATS PÄ. 

Vid bemärkelsedagar 

Kumla K Ö P m a fl fl a-

MINNES DU DIN LAROFADER 

PER PÄ HVILOBACKENS HOJD? 

MINNS DU HUR COLUMBUS GLADER 

SPOTTA, NAR STELIN VAR - "NOJD"? 

Bl G BÄ G, BING BÄNG, SAMMA NR I GNING 

RINGDES VAL AF GUBBARNA. 

DÄ FANNS INGEN - "KLOCKESPRINGNING" 

MELLA SEKELKUBBAR A. 

DU, SOM CALLE, MÄLARP AMPE , 

DRAGITS MED DIN KARIN JAMT, 

DIG, UTI DE LJUFV A KAMPEN, 

ALDRIG NÄGON SORG HAR KLAMT. 

MULNA STUNDER, KLARA DAGAR, 

HAR DU MOTT MED GLADT HUMOR. 

SALLA HORES ATT DU KLAGAR, 

HURU MÄNGA AN SOM DOR. 

l GEN KAN SOM JOHAN HAFV A 

REDA PÄ VÄR KYRKOGÄRD, 

INGE KAN SOM HAN BEGRAFVA 

DEM, SOM LAMNATS I HANS VÄRD, 

DARFOR JOHAN VI DIG BRI GA 

TACKSAM HYLLNI G PÄ DI DAG. 

MÄ TTE DU AN LA GE RINGA 

OCH TA DJUPA SKYFFELTAG. 

a n v ä n d Eder av 

förenings presentkort 
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z Tunstorps straffarbete Per • 

Av Olof Johansson, Aspsäter, Hardemo 

Den som färdas från vägskälet vid Tälle söderut och 
vid Tunshall viker av på vägen som leder till den sjö, 
som förr hette Mosjön men numera är känd under nam
net Tripphultsjön, passerar cirka 400 m. söder om Fin
n2.källan ett mindre dike. Hardemobor födda före sekel
skiftet torde ha kännedom om detta dike. 

Diket har sin lilla tragikomiska historia, förknippad 
med nöd och umbäranden för den som på 1880-talet be
bodde ett litet torp ställe Tunstorp, beläget invid det me
ra bekanta berget Tunshall. 

Den lilla torpstugan är sedan många år nedriven. En
dast resterna av skorstensmuren är ännu kvar, vittnande 
om att människor här en gång haft sin husfly. Inneha
varen av torpet hette Per och var född 1844. Han var 
under sin krafts dagar en ovanligt duktig arbetare. His
torien om honom och diket lyder som följer. 

Per var dagsverkare eller, som det förr hette, "daga
kar" under Getrike. För att få sin lilla stuga på gårdens 
mark fick han förbinda sig att utföra inte mindre än 31 
dagsver ken om året. 

Förtjänsterm. var små den tiden och stor var barn
skaran. Stor var också nöden, särskilt vintertid, i det 
lilla torpet. En vinter med ovanligt lång köldperiod och 
massor av snÖ räckte ej Pers vedförråd. Det blev svårt 
att hålla värmen i den lilla stugan. Barnen klagade att 
det var kallt. Fastän boende mitt inne i storskogen, ha
de Per ej ved att hålla kölden borta. 

Tunstorp låg ej långt från häradets allmänning. Per 
"isste så väl att där fanns många torrtallar. Han gick 
länge och funderade över, om han skulle våga ta en av 
dem. 

Kölden tilltog och det blev kallare och kallare i stu
gan. En dag fällde Per emellertid en torrtall. Så omärk
ligt som möjligt fraktade han den hem. Tallveden var 
torr och lämnade utmärkt bränsle. Torpstugans lilla rum 
med ännu mindre kök blev sedan drägligare att vistas i. 

Hardemo härads allmännings dåvarande skogvaktare 
hette Mård. Han ansågs vara mycket sträng och noga 
med skogens omvårdnad. Ingen fick ostraffad göra in
trång på hans domäner. På vårkanten kom Mård under
fund med att en tall blivit stulen på mon och drog sina 
misstankar. Han kände till Pers bränslesituation. Vid ett 
smygbesök i Pers vedskjul fick han sina misstankar be
kräftade. Där fanns ännu ved kvar efter den olovligt 
fällda tallen. 

Mård var känd som rättvis och förstående men på 
samma gång finurlig. För en mindre förseelse utmätte han 
o~ta straffet själv, utan att blanda in någon jordisk rätt
VIsa. 

Mård gick nu till Per i Tunstorp, anlade en barsk upp
syn och sade rakt på sak : "Du har tagit en tall på mon. 
Nu vill jag ha förklaring, varför du gjort det". 

Per förstod att det inte var lönt att neka utan erkände 
villigt. Som skäl förebar han: "Gumma å barna höll på 
att frysa ihjäl, vintern har ju varit så kaller å långer, 
å kan de göra så mycke att ja tog en enda tall, det finns 
ju så många kvar, å om jag orkar så ska ja försöka betala 
den sen". 

Men då låtsades Mård bli riktigt arg: "Va säjer du? 
Gör de inget att du tog en tall på allmänningen olovan
des? De ska du nog bli varse. Ja håller dej inte för en 
vanlig tjuvstryker, så jag ska inte anmäla dej för läns
man, men straff ska du få i alla fall, å de ska bli att du 
får ta upp ett dike på mon, men de får du inget för". 

Ja, Per fick nöja sig med sitt straff. Diket tog han 
upp, och detta kallas än i dag för "Per i Tunstorps 
straf f arbete". 

Per fick i rikt mått pröva på vad kyla och umbäran
den vill säga. Reumatismen ansatte honom mycket svårt, 
ja, så svårt att han endast med möda kunde gå. Skaran 
av dem, som minns Per i Tunstorp, tunnas obevekligt ut. 
Men ännu finns väl några kvar, som såg honom då han 
någon gång, som han själv sade, "försökte hanka sej ner 
åt bygda", stödjande sig på två käppar. Alltid så förun
derligt nöjd och strålande glad, även under sjukdomen, 
framlevde han sina dagar. Han avled 1911, 67 år gam
mal. 

Olof Johansson betraktar platsen där Per i T unstorps stuga stt1tt. 

Anlita WEIDERMANS OMNIBUSTRAFIK 
Moderna turistbussar med nackstöd, radio och guidemikrofon. Begär offert! 

Res med vår linjetrafik 
örebro-Kumla-Hallsberg- Vretstorp. Kumla- Hardemo. Kumla- Yxhult- Kvarntorp. 
Kumla- Yxhult-Bredsätter- Alsta-Hallsbergs kyrka-Hallsberg- Kårstahult 

Tel. 70365 F. N. WEIDERMAN 
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PA OFRI GRUND 
En 91-årig pensionär berättar 

Av NILS HELANDER 

Sedan något år är 91-årige förre skomakaren Erik 
Larsson intagen på Kumla stads vårdhem Solbacka. Dess
förinnan bebodde han ensam den lilla skröpliga men ho
nom kära stugan vid Malmgatan, i vilken han 1866 kom 
till världen. På den tiden låg stugan närmare Kyrkogatan. 
Men, då den hotades av det påträngande grustaget och 
stod på ofri grund, måste ägaren, Larssons far, flytta den. 
"På ofri grund" var alltså ett begrepp, vars kännbara 
innebörd Larsson tidigt lärde sig inse. 

Biskop Thomas var honom kanske helt obekant. Men 
den frihet biskopen besjöng, har ungkarlen Larsson all
tid skattat högt. För den uthärdade han i sin gamla stu
ga - långt in i ålderdomen - drag och köld, en hård 
bädd och saknaden av alla bekvämligheter. Men, vem 
vet? Kanske var bärningen av ved och vatten, prome
naderna till handelsboden och snöskottningen vintertid 
bara en hälsosam motion, en välgörande motvikt mot 
hotande ålderdomskrämpor. Måhända skänkte honom 
också sysslorna t:n värdefull känsla av oberoende och 
frihet. Hade det berott på Larsson själv, hade han stan
nat kvar i sin stuga. Men, höga vederbörande - i detta 
fall hälsovårdsnämnden - hade annorlunda beslutat. 
Larsson förklarades vara "för gammal att sköta sig själv, 
och behövde få ordentlig vård". Liksom stugan en gång 
fick han nu erfara, att han stod på ofri grund. Motstånd 
hjälpte ej. 

Vid ett samtal med Larsson medgav han, att han har 
det bra på Solbacka. Men trivseln där kan inte jämföras 
med den i hans egen lilla kammare i den gamla stugan. 

- Hade Larsson i ungdomsåren aldrig några fun
deringar på att gifta sig? 

- Nää, inte hade man ti' me' sånt. 
- Men tänk ändå, hur skönt det skulle ha varit med 

en rar gumma, som pysslat om honom under de många 
o aren. 

- Asch, att ha sån't och gå och släpa me'! Och 
kanske en massa ungar te ha bekymmer för. Dom fe ck 
ju så mycke' barn förr. Husarer och knektar hade mest. 

- Nå, vad gjorde Larsson på sin fritid, när kamra
terna var på träff med flickor? 

- Tja, när kvällen kom va' man trötter och va' gla' 
att få gå och lägga sej . Arbetet börja' klocka sju på mor
ron och sluta' många gånger inte förrän tie på kvällen . 

- Vem lärde Larsson skomakeriet? 
- Ja, först va' ja' hos Karl Andersson. Han hade 

verkstad vid korsvägen mot Yxhult. På den ti'n va' det 
vanli't att vandrande gesäller kom och sökte arbete. 
"Luffarna", som di kallte dom, fick ofta plats hos An
dersson, som va' bror te AG (skofabrikör A. G. An
dersson) . 

CJVfekaniska problem? Vänd Eder då till 

Erik Larsson 

- Nå, hur stor var förtjänsten? 
- Jaa, för det mesta bottna' ja' ett par stövlar om 

da'n . De' va' ett hårt arbete å för de' fick ja' 1: 50. 
- Var det inte vanligt då, att mäster höll med kost 

och logi? 
- Jo, de' va' de' vanliga. Logi hade man på verkstan. 

Maten klaga' man ju ofta på. Den va' också mycke' en
~idig. Sill å potatis 21 gånger i veckan, men va' sillen 
go', gick de' bra. 

- Nå, deltog Larsson i det glada gesäll iv et, som man 
hört så mycket talas om? 

- Nej, ja' va' aldri' me'. Men många av gesäller'a 
minns ja'. Di hade så toki'a namn. 

- Berätta något om dem! 
- Ja, "Bobrikoff" minns ja' som en gla' å tjock ge-

säll. Han tyckte mycke' om brännvin å öl å försumma' 
aldri' nå'n "trumfvecka". Men i fyllan gick han å häng
de sej i prästaskogen. Di otäckaste namna hade di båda 
kumpanerna "Avgrunds-Petter" och "Dödens fadder". En 
liten svart gesäll kalla di för "Myggan". Han va' kam
raternas "springschas" å hämta' "drickat" ve Johanssons 
ölschapp. Hur "Vackra Frans' hade fått sitt öknamn, 
känner ja' inte te'. Men de' va' väl nå'n gla' gesäll, som 
gett'n namne', kan ja' tro, för Frans va' motsatsen te' 
vacker. Men han va' en skicklig skomakare, när han ville 
göra någe. Men, rätt som han höll på me' ett arbete, 
kunde han resa på sej å säja: "Nä, de' gå' inte att arbeta 
mera, nu ska ja' ut på 'nas' ." Frans tog ofta "på luffen" 
å sålde då mest käppar. De' va' så vanli't att bå' di unga 
å gamla skulle ha käpp, om man skulle "vara klädd". 

- Jag har hört talas om, att dessa slarviga gesäller 
i regel var duktiga yrkesmän. Var det så? 

- Jaa, en del va' de' nog, men många fick "lappen" 
av "skutten" (mäster) redan efter de' första skopare' di 
gjort. Di duktigaste gesällera söp mest. Di kunde hålla 
på me' sina "trumfvecker" te di pantsatt hela gardero
ben. Ja' kommer ihåg en nyutlärd gesäll, som efter sin 
första "trumf" sa: "Nu ha' ja' blitt en riktig gesäll, för 
ja' ha' inte ens skjorta' kvar". 

- Säg Larsson, är det något man särskilt önskar sig, 
när man blivit så gammal som Larsson? 

- "Jo, att vara nitton år", kom det omedelbara 
svaret. 

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

Allt mom branschen 
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Parti frJn Kumla by 
(Stugan längst borr nuv. kom .-kamrersbost.) 

Brev från Kumla 
F'å samhällen har väl vuxit till med en sådan otrolig 

fart som Kumla stationssamhälle, skriver en kumlabo i 
ett av N. A:s februarinummer 1900. En koja och ett hjär
ta är, säges det, det enda som fordras för att känna sig 
lycklig, men i Kumla kan man vara lycklig med mycket 
mindre: bara med en velociped. I allmänhet har man 
byggt mycket snyggt, med små planteringar omkring bo
ningshusen, men ett stort fel, som framtiden skall få 
svårt att förlåta, är dock av de flesta begånget, och det 
är att man alldeles saknat samhällsanda. Var och en har 
bebyggt sin tomt så, som det bäst passat honom, utan 
att tänka på huru samhället därigenom skulle komma att 
ta sig ut, och på det sättet hava lägenheterna vuxit upp 
i ett oerhört virrvarr, så att en krönikör nog med mycken 
sanning sjungit, att 

hus här byggas uti mängd, 
precis som de från himlen regnat. 

- Varför just nitton år ? Skulle det inte vara bättre 
med några år till och ha värnplikten gjord? Det räcker 
inte, som förr, med fjorton dagar. 

- De' har'a inte tänkt på. 
- Nå, vilket yrke skulle Larsson välja, om han fick 

leva om sitt liv? 
- De' blev nog skomakeriet, för kvarntorpare ville 

ja' inte bli. Usch för den otäcka röken, den skulle ta dö 
på mej. 

Under vårt samtal tittar Larsson med korta mellanrum 
på sin klocka, liksom om något v iktigt var i görningen. 
Ja, han tycker att tiden går sakta och klagade, trots sina 
mer än 90 år, att han ingenting har att göra. Innan han 
kom till Solbacka, behövde han inte, som ovan nämnts, 
vara arbetslös. 

•• 

I allmänhet har man byggt trevligt, sade jag, men det 
gives dock undantag även från den regeln. En och annan 
som ursprungligen byggt sitt hus för litet, har sedan sökt 
bota detta på det sättet, att huset vidbyggts i vinkel, och 
sålunda har det uppstått hus i ett slags ladugårdslänge
stil, lika osmakligt som okänt i forntida och nutida 
byggnadskonst. 

Ett annat ont, som byggnadsverksamheten medfört, är 
att den vackra skogspark, som förr klädde sandåsen mel
lan Kumla kyrka och Södra Mos, nästan fullständigt 
nedhuggits, och jorden utstyckas till grustag, oljekällare 
och byggnadstomter. 

Den egentliga bondbygden ändrar sig dock sakta. Vis
serligen försvinna efter hand de gamla tvåvåningsstugor
na och ersättes med mera praktiska envåningshus, och 
här och där uppstår en liten egnahemskoloni, ty bonden 
håller ej numera så hårt på att avsöndra ett stycke jord, 
men detta har dock ej åstadkommit någon större föränd
ring. Däremot torde det få stor betydelse, att smaken för 
planteringar och trädgårdsanläggningar allmänt tillta
git. Det finns många gårdar med ovanligt smakfulla 
planteringar, och detta skall småningom förtaga det flac
ka, fula utseende, som slättbygden alltid äger. 

Av industriella märkvärdigheter finn icke mycket att 
skryta med. Ett större stenhuggeri, en förstklassig ång
kvarn, en antikvarisk väderkvarn, som åtminstone un
der det senaste årtiondet saknat vingar, samt tegelbruk 
och torvströfabrik m. m. finnes visserligen, men vad 
som gjort socknen mest riksbekant är dock den storar
tade skoindustrien. Genom denna har vi dock på sista 
tiden vunnit en mindre angenäm ryktbarhet, så att man 
rent av börjat driva med vår heder. Jag hörde nyligen 
på linjen Orebro-Hallsberg en resande uttrycka sin 
undran över att på denna linje alla fönsterremmar voro 
avskurna till 3 tums längd, åtminstone i alla 3 :eklass
vagnar, då sådant aldrig förekommer någonstans i hela 
den civiliserade världen. 

- Åjo, yttrade en annan, kumlaskomakarna lämnar 
nog märken efter sig. 

~n [,roder mer 

JORDEN KAN DU INTE GORA OM. 
STILLA DI HKFTIGA SJ KL. 
ENDAST EN SAK KAN DU GORA: 
EN ANNAN MKNNISKA VKL. 

MEN DETTA KR REDAN SÄ MYCKET 
ATT SJKL VA STJKRNORNA LER. 
EN HUNGRANDE MKNNISKA MINDRE 
BETYDER EN BRODER MER. 

Stig Dagerman 

L __________________________ ~ 

SJODIN & SONS STENHUGGERI 
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Minnesglimtar från Hörsta från 

förra seklet 
c:Av Martin Enemund 

II 

Johanna Nordin 
Lärarinna i H örsta 1881-1893 

1'vI in far brukade stolt tala om att han en gång 
fick följa med sin morbror Per Larsson t ill Lybby 
i Viby och åka på kvarnlasset, då denne kom från 
kvarnen och stannat en stund på vägen i Björstorp 
hos sin syster. Min far var då bara nio år gammal, 
då han första gången fick se och leka med min mor, 
som då var ett år gammal. Samma år 1860 köpte 
morbrodern en gård i Skyberga i Hardemo och 
flyttade dit. Först på våren 1877, då min far bli
vit folkskollärare i Hörsta, uppsökte han åter sina 

Alma och Per Larsson 

släktingar i Ekeby. 
Min mormor hade då gift om sig och flyttat dit. Min 

mor talade om att hon kände det så förargligt, när hennes 
kusin första gången kom till Ekeby. Hon var då 18 år 
och höll just på och arbetade på en åker intill vägen, där 
han gick fram. Den 28 mars 1880 firade de si tt bröllop 
på Norrgården i Ekeby. Vigselförrättare var kyrkoherde 
Axel P. Falk. 

För mig f ramträder ett minne från 1890-talet. D et var 
ett bröllop, som jag fick vara med om i granngården i 
Hagaby. Per Isakssons enda dotter Kristina skulle bli 
bortgift med en skohandlare August Ahrnell och fl ytta 
ända upp till Luleå. Kommer i håg, att den blivande 
bruden hämtade jasminknoppar från blomsterrundlarna 
f ramför skolhuset. Hon skulle göra små buketter och med 
dessa pryda sig och sin brudgum. 

När vi kom in i bröllopsgården, framför vilken rests 
två höga brudgranar, var redan många bröllopsgäster 
samlade. Jag kommer ihåg, att brudens bror Gustaf Ro
mell mötte och satte fram pinnstolar. Det föll mig i ögo
nen, att han var så fin i sin frack med vitt skjortbröst 
och vita manschetter med guldknappar. Snart trädde 
brudpa'I"et in och stannade på en panterfärgad schaggfilt. 
En liten präst väntade där med handboken i handen. Det 
var tydligen den 10 juli år 1892, då komminister Gustaf 
\Yillen, kallad till kyrkoherde i Bergunda i Småland, 
lämnat Kumla och en vice komminister var tjänstförrät
tande. Efter vigseln trädde anförvanter och vänner fram 
för att gratulera. Så kom brudens äldste broder Lars Ro
mell fram och ropade till : "Parti, go vänner!" Fadern 
till bruden Per Isaksson och äldste brodern lämnade ald
rig köket utan satt och åt där, medan Lars "Romell un
derhöll gästerna med att läsa Djurklous sagor på äkta 
nerikesmål. Detta framkallade en glad och uppsluppen 
stämning. Det värsta var, att det snart hade blivit mörkt 
ute och det hade kommit en hop "sturare", som skulle 
"stura på bruden", och som kunde göra sina iakttagelser 
om vad som skedde bland bröllopsgästerna i stugan. Den 

BYGGJIA TERIAL 

lille prästen var rätt korpulent, och hans mage började 
guppa alltmer betänkligt, och snart hade pastorn alldeles 
förlora t den fattning och det allvar, som hans stånd 
krävde även vid detta tillfälle. 

Lars Romell var filosofie kandidat. Ursprungligen 
hade han tänkt studera teologi och bli präst, och en gång 
hade han predikat i Kumla kyrka, men han hade slagit 
om och ägnat sig åt naturvetenskaperna. 

Han hade även framträtt som folkbilda re i Hörsta 
skolhus. På 1880-talet fanns i almanackan år efter år in
förda "Tabeller för förvandling av mått och vikt till 
sådana, som i Sverige varit brukliga, och tvärtom". Dem 
syntes folk i allmänhet vara ganska krångligt till att bör
ja tillämpa. Så kom det i 1887 års almanacka ett påbud, 
att det nya metriska mått- o. viktsystemet skulle nyttjas 
efter år 1888. Ombedd att klargöra det nya systemet 
höll Lars Romell i skolsalen inför intresserade en instruk
tiv och klar utredning. När han skulle angiva, hur stor 
eller rättare hur liten millimetern är, sade han: "Den är 
ungefär så stor som 'vånn Agusts' lillfingersnagel". Det 
var hans lillebror August, som då låg i vaggan. 

Skolhuset i Hörsta har sedan gammalt använts för re
ligiösa sammankomster. I nordvästra Kumla hade år 1862 
bildats en kristlig förening, Hörsta skolhusförening, som 
skulle arbeta för att bygga ett skolhus i Hörsta. Vägen 
var lång fö r barnen härifrån trakten och till kyrkskolan 
men också för dem som skulle besöka kyrkan. Man skic
kade ut ett upprop till folket i trakten. Detta var bl. a. 
undertecknat av nämndemannen Jonas Larsson i H örsta. 
Det står i uppropet : "Jag undertecknad Jonas Larsson 
i Hörsta har till denna skola utlovat att kostnadsfritt 
lemna erforderlig byggnadsplats men för själva byggna
dens åstadkommande vända vi oss till allmänheten och 
hemställa till alla dem, som finna Christelig scholverk
samhet härstädes behövlig och hafva fört roende för oss 
och de med oss i denna sak förenade att understödj a vårt 
tillernade fö retag med allehanda gåfvor vare sig i pen-

Murtegel, Murbruk, Färdigblandad Betong, Betongv aror, Trävaror 

Koppa,'II'ans eldni'l".gsoljo,' - Kol och Koks 

STENE, KUMLA - Tel. 70221 
försäljes av 11 A L C U S J O H A N S S O N 
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Hörsta skolhus 

ningar eller andra saker, produkter och persedlar, som 
genom försäljning kan till penningar förvandlas. Vill nå
gon giva timmer, behöver detta ej fällas förrän nästa 
o " ar. --

Skolhusets byggnadsplats var tydligen lämpligt vald. 
Här skall ända fram till 1700-talet ha legat murläm
ningar efter en kyrkobyggnad, Sankt Eriks kapell, som 
första gången finnes omnämnt i "Kumla kyrkas räken
skapsbok 1421- 1590" år 1517. På själva grunden till 
denna byggdes det gamla skolhuset, som blev färdigt år 
1865. Det var alltså ett privat företag, men skolhuset 
skulle även användas till religiösa sammankomster. Det 
var stränga bestämmelser enligt stadgan, och de ledande 
var angelägna om att predikanterna tillhörde den rena 
evangelisk lutherska kyrkan. "Ingen taleman får i detta 
skolhus tala eller hålla Guds ords föreläsning, som är 
baptistsinnader eller frångått den lutherska läran." 

Är 1874 försåldes skolhuset till Kumla församling för 
900 riksdaler riksmynt med rättighet för den kristna skol
föreningen att utnyttja det nya skolhuset såsom förut till 
religiösa sammankomster. Själva huset förflyttades till 
Brånsta, där det användes för småskolan. 

Ritningar till ett nytt skolhus uppgjordes av min far, 
som den 1 januari 1877 tillträtt folkskollärartjänsten vid 
Hörsta folkskola såsom dess förste ordinarie lärare. Han 
har lagat så, att det skulle bli så stort och rymligt som 
möjligt efter den tidens förhållanden. För att det inte 
skulle bli alltför likt en stor rödfärgad lada, föreslog 
han att själv bekosta uppförandet av frontbyggnaden. 
Hans ritning godkändes, och skolhuset blev färdigt i slu
tet av år 1880. 

Jag minns från 1890-talet bl. a. en talare. På söndags
aftnarna skulle min bror och jag ofta vara med som 
åhörare. Själv hade jag kanske inte nått tillräcklig mog
nad för att kunna följa med. Det var nästan med bävan 
jag trädde in. Predikanten stod där bakom bordet och 
utlade texten. Han hade en egendomlig vana att dra ut 
på sista stavelsen i orden och samtidigt höja rösten, t. ex. 
himlarnaa, evighetens gränsäräh, och så gjorde han emel
lanåt ett långt uppehåll i sitt föredrag. J ag satt och titta
de på klockan, den bekanta "rovan", som hängde vid 
långväggen. Den hade blivit fem, och nu högg han i ett 

fJulklapp TILL HELA FA~IILJEN! 
Vi sälja marknadens förnämsta RADIO och 
BANDSPELARE 

t~g Igen, och så kunde han hålla på långt inpå andra 
tlmmen. 

På söndagsförmiddagarna samlades bröderna och syst
rarna och läste gemensamt ur Pauli brev. Den ene efter 
den andre läste en vers och sade något till utläggning 
eller tillämpning av texten. Kvinnorna måste dock sitta 
tysta och blott höra på vad männen hade att säga, och 
följde därvid skriftenligt Pauli ord: "Kvinnan tige i för
samlingen", och kanske det var bäst och lyckligast så. 

Ibland kom distriktsföreståndaren U. och höll räfst. 
Särskilt kommer jag ihåg en kväll, då det gällde att 
samla pengar till missionen. Han uppmanade kvinnorna 
att ta av sig sina guldörhängen och lämna i kollekten. 
Själv stod han där med en stort tilltagen ~uldkedja till 
sitt guldur. Han framhöll, att han många ganger plockat 
av kvinnorna i Indien, då han var missionär, deras ör
ringar, fotringar eller näsringar av guld. Gummorna satt 
där på sina bänkar och vred sig och såg synnerligen 
misslynta ut. 

På Marie Bebådelsedag hölls alltid en familjefest. Till 
denna brukade vi pojkar också bli inbjudna. Det kom 
folk i köket med en stor kopparpanna att koka kaffe i. 
Det var Amalia o. från Vallersta och hennes syster Jo
sefina L. De hade haft storbak i Vallersta och bakat 
kringlor, pepparkakor och långpannebullar. Nu höllo de 
på och skar till "snutar" av dessa och skulle duka kaffe
bordet i salen. Det skulle bli fest, jag höll på att säga 
försoningsfest. Men kaffet var knappast drucket, förrän 
gubbarna råkade i luven på varandra och kom med sina 
gliringar, då de diskuterade om den allmänneliga kär
leken. 

I alla händelser har Hörsta församling under dessa ti
der haft en fostrande betydelse i moraliskt och religiöst 
hänseende för befolkningen i Hörsta med omnejd. 

En morgon vid höstterminens början år 1891 klev jag 
in i lilla skolsalen, blev inskriven i småskolan och mötte 
mina första skolkamrater. Jag hade redan förut blivit 
den lycklige ägaren aven A B C-bok med en ståtlig tupp 
på första sidan och hade med min mors hjälp tränat mig 
i förväg. Ibland hade tuppen till och med värpt. Men 
nu blev det fulla allvaret. Mamsell Johanna Nordin var 
vår lärarinna och hon lärde oss att lägga ihop bokstäver 
och uttala stavelser och läsa, att skriva staplar och bok
stäver, att räkna och berätta biblisk historia. Vi fick 
så småningom läsa i Rohdes läsebok. Särskilt spännande 
tyckte jag det var att läsa om "Kungen, mjölnaren och 
mjölnarens Pelle". Pelle ställde sig bredbent och såg lugnt 
på den lärdaste mannen vid konungens hov, vilken höll 
ett tal på latin för att riktigt förbrylla honom. Pelle 
svängde med armarna, så att mjöldammet yrde omkring 
honom och utropade : "Kvarnum, mjölum, stenelarum, 
gubbelurum". Pelle klarade upp vad mjölnaren inte vå
gade sig på,. och fick, när han kom hem, mjölnarens dot
ter och ärvde kvarnen. 

Efter två år kom jag upp i storskolan hos min far och 
stannade där till och med vårterminen 1898. På hösten 
samma år vidtog konfirmationsläsningen, och den avslu
tades vid pingsttiden 1899. Samtidigt förberedde jag mig 
för att vinna inträde i fjärde klassen av Karolinska läro
verket i arebro i augusti 1899. 

IiUMLA ~ADIO 
Köpmangatan 1 
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Varumärken: 

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 

DAMSKODON 

AB. JONSSON & KJELLIN 
KUMLA 

, ................................. ..... ........................................................ ... .... . 
l •. 

( Förpacknings- ) 
, ........ .. .... .................. ................................................................. . 

(' problem? 
......... \ ................................ ... ....... ......... .. .................. . 

Kontakta 

::: ........... . ... 

Rinaldo & Johansson AB 
Förpackningsindustri 

KUMLA 

~iiller det 

ARBETSHANDSKAR? 
Efterfråga 

INREG VARUMÄRlU 

två märkesvaror av god kvalitet 

- välkända sedan årtionden 

* 
Tillverkas av 

Paul Johanssons Handskfabrik 
KUMLA 

Telefon Orebro 73073 



A. G. ANDERSSONS AB. SKOFABRIK - KUMLA 
- en firma med 100-åriga traditioner 
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FREDRIK EMBERG 

EKMAN, HAGLUND AB. 
FORSALJER 
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erforderliga materialier såsom : 

Läder, Skinn, Sk%der, Silke, Sygarn, Skosnören 
Cellgummi, Tryckspännen 

och Gummiklackar 
m.m. 
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KUMLA 
FODER- & UTSÄDES AB. 

TELEFON 709 00 växel 

* 
Utsäden, Spannmål, Foder- och Gödningsämnen, 

Hö, Halm, Torvströ 
m.m. 
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FULLSTÄNDIG BILVERKSTAD - She II bensin - TväH- och smörjhallar 
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Forts. fr . sid. 8 
Docent Hellbergs resultatrika och energiskt genom

förda undersökning rörande inägo- och bebyggelsenam
nen på -sta och -by betyder en stor vinst för svensk kul
turhistorisk forskning och kommer att studeras av alla 
nordiska ortnamnsforskare. 

Sist i kapitlet granskas alla bebyggelsenamnen i bok
stavsordning med förteckning över alla kända skriv
ningar. En lista som alltså har något speciellt att berätta 
för varje kumlabo och givetvis kommer att ingående 
studeras. 

Såsom huvudredaktör konstaterar jag att medarbe
tarna varit starkt intresserade av sina uppgifter och ener
giskt genomfört sina undersökningar. Det upprepade stu
diet av deras bidrag till historien har varje gång för mig 
varit ett förnyat nöje. Jag är efter detta förvissad om 
att en solid grund lagts för det fortsatta studiet av hem
bygdens historia. Nu hoppas vi alla, som på olika sätt 
bära ansvar för bokens tillkomst, att den skall köpas och 
studeras om och om igen av alla i bygden, icke minst 
alla ungdomar, som därmed kunna få en saklig syn på 
bygdens forntid och historia och frestas att närmare se 
sig omkrino- därhemma. 

* 
"KumIanytt" för o ar sedan 60 

Nytt stationshus. 
Riksdagens statsutskott hemställer i an ledning av kungl. pro

positionen utvidgning av spårsystemet och uppförande av nytt 
Stationshus i Kumla för 51.000 kronor. På stationen funnes alle
nast tre spår, och stationshuset vore otillräcklig t för nuvarande 
förhållanden. Behovet av ifrågavarande anläggning framginge av 
J.tt antalet resande från 1885 ökats från 51.111 till 86.602 och 
godsmängden från 17.080 till 20.639 ton och att totalinkomsterna 
under samma tid stigit med 37 .605 kr. Vad stationshuset beträf
far, var detta redan från början otill räckligt för dåvarande trafik 
och hade sedermera icke undergått någon väsentlig fö rändring. 

(N. A. 2.98) 
::. 

Under 1956-57 har stationshusets lokaliteter undergått om
fattande moderniseringar. Nytt koppartak har pål agts, som bara 
det torde kos ta åtskillig t mer än de 51.000 kronor som hela sta
tionshuset kostade fö r 60 år sedan . Restaureringen av Järnvägs
tunneln har också krävt många tusenlappar. 

Kommissarien H. N. Egnell, 
bördig från Kumla, har förordnats till föres tåndare för central
polisen i Stockholm, där de unga poIisämnena få sin teoretiska 
och praktiska utbildning. (3 jan.) 

I StOckholm vann han snart stor framgång och erhöll redan ef
ter ett år tjänstledighet för att studera polisväsendet i bl. a. Paris. 
Senare blev han t. f. stadsfiskal i Stockholm. 

(Porträtt i julbl. 1943) 

Kumla Handels AB. 
är icke mer. På talrik t besökt extra bolagsstämm a beslöts med 
718 ja mot 12 nej at t bolaget skulle överlåtas till föreståndaren, 
som inlöser aktierna med 17 kr st. Bolage ts utes tående aktieka
pital uppgick till 98 5, nominellt värde 10 kr. 

(3/1) 

NY KUMLABOK 
»Mer skomakare än folk» 

Om skomakeriet och Kumlabygden.., 

Den 19 november 1957 är det på dagen fyrtio år sedan Kumla 
Tryckeri startades av den unge faktorn Nils Helander. Början var 
blygsam. I en liten lokal och med enkla medel begynte H elander 
en liten rörelse. Endast en tryckare och en springpojke var an
ställda. 

Under årens lopp har rörelsen växt. Samman lagt sextOn anställ
da arbetar nu i företaget och de modernaste maskiner och tekniska 
hjälpmedel som tänkas kan bidrar till att både kvalitet och kapa
citet blir hög. U tan överdrift kan man nog säga, att Kumla 
Tryckeri är - bedömt efter ortsfijrhållandena - ett stOrt företag. 

Många är de som år efter år anlitat företaget. Ett flertal tid
skrifter och andra periodiska publikationer lämnar pressarna med 
Kumla T ryckeri som tryckort, och det tOrd e vara ett fåtal orter 
i Sver ige, dit inte företagets produkter i en eller annan form 
sökt sig. 

Den publikation, som gjort tryckeriet och dess ledare mest 
uppskattat är nog ändå Kumla Julblad, som utgivits sedan år 
1930. För den bestående insats Nils H elander utfört som utgivare 
av Julbladet erhöll han år 1956 Orebro läns hembygdsförbunds 
förtjänsttecken, utdelat vid förbundets hundraårsfest av Hans 
Majestät Konungen . 

Vad har ,då allt detta med skomakeriet att göra, kanske många 
frågar. 

Jo, H elander har på något sätt velat hugfästa sitt ovan nämnda 
fyrt ioårs jubileum. Inte genom en svassig jubileumsskrift om före
taget, utan genom en bok om skoindustrin i Kumlabygden. Han 
har därigenom själ v velat ge en hyllning åt den industri, som 
ge tt Kumla en stOr del av det välstånd alla kan glädjas åt idag. 

Bokens titel syftar på det skämtsamma talesätt, som är känt 
av alla Kumlabor, och som rymmer en del av stOltheten över att 
Kumla - även framför Or,ebro - är Sveriges skostad nummer ett. 

Boken innehåller en h is torik över skomakeriets historia, Kumla
bygdens histOria under de senaste hundra åren, partiskomakeriet 
i Kum latrakten, skoindustr ins framväxt, biografier över förgrunds
män, fackorganisat ionernas u tveckling, skoindustrins servicenä
ringar och sist men inte minst en avdelning histOrier om sko
makare och gesäller och andra original inom skonäringen. 

Jubileumsskriften - som alltså inte är någon jubileumsskrift -
torde glädja alla dem som under många år glatt sig åt Kumla
bygdens utveckling och alla dem som glatt sig åt Kumla Julbl ads 
alla tjugoåt ta årgångar . 

- e. 

OLOF IiARLSSONS Cykelaffår 
Hörr.et DrottninggataJl- Mossbanegatan Telefon 70476 
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Ha rdem o låra rinna med adliga anor 

En augustidag år 1879 kom med hästskjuts till Har
demo från Vretstorps järnvägsstation en nyexamine
rad lärarinna, som sökt och erhållit en vikarieplats vid 
Brändåsens nyinrättade skola. Hon var Eva Maria Jans
son, född 1857 och bördig från Rångedala i närheten 
av Borås. 

I brist på möbler och övrig utrustning, som behövs för 
ett eget hushåll, fick hon under första tiden bo hos Johan 
Sundström i Aspsäter. Han tillverkade emellertid åt 
henne erforderliga möbler, varför hon inom kort kunde 
flytta in i lärarinnebostaden vid skolan. 

Redan efter en termin blev fröken Jansson befordrad 
till ordinarie lärarinna och blev sedan Brändåsens skola 
trogen, tills hon år 1912 avgick med pension. I mer än 
32 år ägnade hon sig således åt sin av alla högt skattade 
lärar- och fostrargärning och hade under denna tid, enligt 
vad hon själv uppgav, lärt mer än 700 barn de första 
grunderna för allt skolarbete: läsa och skriva. 

Utrustad med ett ovanligt gott handlag med barn, blev 
hon mycket omtyckt av sina elever. Fastän hon var mild 
och blid till sitt sinnelag, uppehöll hon en mycket god 
disciplin inom sin skola. Hon höll bland annat mycket 
strängt på att vi barn skulle visa aktning för äldre per
soner och artigt hälsa på alla, som vi mötte på vår väg 
till och från skolan. 

Vid Brändåsen fanns ej under fröken Janssons första 
tjänstetid i Hardemo någon handelsbod. Inköpen gjorde 
hon i Hallsberg, dit hon vandrade. Säkerligen hade hon 
inte råd till något överdåd vid sina inköp, men som be
kant blir bördan tung, då vägen är lång. 

Bland sina anor kunde fröken Jansson räkna den i 
Rostock i Mecklenburg födda och till Sverige inflyttade 
kaptenen vid Alvsborgs regemente Reinhold Johan Rabe, 
som bodde på Germunnared i Toarps s:n i Alvsborgs län 
och stupade vid Fredrikshald år 1660. Han härstamma
Ie från en uråldrig adlig släkt i Tyskland. 

Från stolthet över sina anor var emellertid fröken 
Jansson helt fri. Hon var en sann kristen, och det lll

gick i hennes väsen att vara enkel och förnöjd. 
Någon dag före vår uppflyttning från småskolan till 

folkskolan brukade fröken Jansson dela ut ett linjerat 
pappersark, som hon kallade provsida. Meningen var att 
den uppflyttande eleven härpå skulle skriva en valfri 
vers eller något prosastycke. Provsidan lades sedan på 
examensdagen fram till allmänt beskådande, för att för
äldrar och målsmän skulle kunna iaktta barnens framsteg. 
Med stort allvar och omsorgsfullt skrev jag följande: 

Genom dalen stilla fram 
lilla källan tyst sig bryter. 
Bortskymd hennes bölja flyter, 
obemärkt och utan namn. 

Det var nog min mening att även ta' med nästa vers, 
men papperet räckte inte till. Medan fröken Jansson 

Eva Maria Jansson 
1857-1950 

granskade provsidan, såg jag hur hon fick skrattrynkor 
kring munnen. 

- Ja, det var bra ,Olle, men du borde ha skrivit med 
mindre bokstäver, då hade du fått plats med nästa vers, 
som också är vacker. Den hade följande lydelse: 

Men, då vid dess lugna flod 
vandrarn, trött av möda dignar, 
glad han hennes skatt välsignar 
för sitt vederkvickta mod. 

När jag efter examen återfick provs idan, sa lärarinnan 
till mej: "Göm detta tills du blir en gammal gubbe, då 
blir det roligt för dej att se, hur du skrev som skolpojke." 

Tyvärr är min "provsida" sedan många år försvunnen, 
men minnet från min första skoltid och av den rara lä
rarinnan är ännu så levande och värmande. 

Fröken Jansson avled i sitt kära Brändåsen den 6 febr. 
1950. På den sista färden till Hardemo kyrkogård del
togo många av hennes gamla elever. 

Då fröken Jansson blev helt bortglömd i den för några 
år sedan utgivna sockenkrönikan om Hardemo, har jag 
med dessa rader i Kumla Julblad velat erinra om hennes 
långa, väl vitsordade livsgärning i Hardemo församling. 

O. Johansson 

* 
~,ungl 

FAST MÄNGA MOLN DET VARIT, 
SI KOS HA ALLA FARIT -
DARFOR DIN VISA SJUNG! 

ATT NY A MOLN SE'N HOT A, 
DET KAN DU ALDRIG BOT A -
TAG SAKEN LUGNT OCH SJUNG! 

ALL T DET, SOM VARIT SOLIGT, 
ALL T LJUST, SOM AN AR TROLIGT, 
HOP I DIN VISA SJUNG! 

A. T. Gellerstedt 

Mejeriprodukter av högsta kvalite försäljas i egna butiker och hos återförsäljare 

Kumlaortens Mejeriförening 
Mejeri: Tel. 70033, 8-12 Im., 5-6 cm. 
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Tider som flytt • • • 

A v Kumla Julblads utgivare ombedd att göra några 
utdrag ur mina anteckningar om händelser och förhållan
den i Kumla socken för 50- 100 år sedan, skall jag så 
gOtt jag förmår söka att från glömskan rädda ett och 
annat från den kommunala utvecklingen i den gamla, 
odelade kommunen . 

Vid återblickar på gångna tidsskeden användes både 
ofta och okritiskt uttrycket" den gamla goda tiden", som 
om allt gott skulle ha hört denna till, medan det onda 
fallit på den nuvarande generationens lott. Visst önskar 
jag nu vid mina 80 år att åtskilligt av det gamla, som jag 
nu betraktar genom minnets fjärrglas, hade bevarats, men 
å andra sidan erbjuder vår tid så många förmåner att sä
kert ingen önskar den gångna tiden åter. 

Kumla kommun har förändrats avsevärt på hundra 
år. Två dottersamhällen ha vuxit upp, av vilka det ena 
bildat eget bo. I söder har nämligen ett område av kom
munen ingått i Hallsbergs köping, och i hjärtat av Kumla 
har uppstått en raskt framåtskridande stad, om vilken 
man bokstavligen kan citera Tegner: "En stad står upp 
i kärr, vars namn vi knappast vetat". Då denna stad näs
tan dagligen ändrar utseende och karaktär, kan det vara 
rätt intressant att blicka tillbaka i tiden för att få ett 
klart begrepp om huru stora förändringarna varit. För 
bedömandet finns inte någon tillförlitligare ledning än de 
gamla protokollen. Det följande blir därför en del plock 
ur kommunalprotokollen och ur minnets trånga kammare. 

Det som bl. a. väcker ens uppmärksamhet vid ett stu
dium av de gamla akterna är, att fastän Kumla kom
munalstämmas förste ordförande sedan 100 år sovit den 
eviga sömnen, det första stämmoprotokollet dock skrivet 
aven person, som avled för endast 34 år sedan. Lars 
Larsson i Sanna valdes nämligen till stämmans förste 
ordförande, men samtidigt utsågs till sekreterare dennes 
son Eric Larsson, sedermera kassör i Kumla Sparbank. 
Ifråga om vacker och prydlig handstil har knappast nå
gon senare överträffat honom. 

Kumla Sparbank stod förr i tiden helt under kommu
nalstämmans inflytande, varför man ur dess protokoll 
kan få en god inblick i hur bankaffärer kunde skötas 
i den "gamla, goda tiden". Sålunda heter det den 2 april 
1864 : "Sparbanksdirektionen bör comunicera sig med 
andra sparbanksinrättningar för att vinna erfarenheter 
och upplysning om lämpligaste sättet vid räkenskapernas 
förande." 

Emellertid kan man nästan tvivla på, att vederbörande 
fann det "lämpliga sättet", ty den 22 mars 1872 anförs 
det : "Berättelsen över sparbankens räkenskaper och för 
valtning under år 1871 upplästes, varvid i avseende å 
förvaltningen blivit anmärkt att åtskilliga skuldsedlar 
voro dels över, dels nära 10 år gamla, och således ome
delbart skulle skrivas om och förnyas på sätt revisorerna 
föreslagit." Heder åt de gamla! Var det ibland si och så 
med kunnigheten, så var redbarheten desto större, ty det 
måste naturligtvis vara i en tid, då ingen ville undan-

GravlmlLama i Kumlaby 

draga sig att betala sina skulder, som man kunde fatta 
ett kommunalstämmobeslut på att alla föråldrade skuld
sedlar skulle förnyas, utan att man synes befarat att 
gäldenärerna häremot skulle göra någon invändning. 

Nya tider, nya seder. Att den är fö rsvunnen den tid, 
då bonden i arla morgonstund, för att vid det bleka ske
net aven hemmastöpt talgdank, med slagan i hand tröska 
ur sin säd, förstår man av följande den 7 oktober 1867 
fattade beslut: "Att avskaffa ett oskick, som flera år 
förekommit inom församlingen, genom att bestämma ett 
vite av 5 riksdaler och skyldighet att ersätta hindrad 
vägfarares kostnad och skada, vartill den gör sig förfal 
len, som å bygata eller farväg, vilken för allmänheten 
utgör kyrko-, kvarn- eller tingsväg, uppsätter tröskverks
vandring eller dylikt." 

Den gångna tidens händelser skymta dock ganska spar
samt i de av mig ägda anteckningarna. En hel del får 
man nog läsa sig till mellan raderna. Det torde sålunda 
vara en återverkan av 1867 års missväxt, som ligger till 
grund för stämmans beslut den 23 december samma år, 
att "för beredande av arbetsförtjänst åt de många av 
socknens innevånare, som därav äro i behov, söka ett 
räntefritt lån hos länets allmänna fattigvårdsstyrelse, 
enligt dess därom utfärdade kungörelse, till ett belopp av 
högst 6.000 riksdaler, att användas för Stenebäckens upp
rensning". År 1867 var ett svårt torrår, rågen blev kvar
terslång med ett eller två korn i axen. På vallarna blev 
ingen skörd. Nöden blev stor. Till Stenebäcken kom t. ex. 
tre kraftiga västgötar. De ville gärna stanna och arbeta 
för en kaka bröd om dagen, men avvisades, då man sak
nade likvida medel t. o. m. för en så obetydlig utgift. 
De tre karlarna lämnade arbetsplatsen gråtande och fort
satte sin hopplösa vandring att söka arbete. Befolkningen 
erhöll löfte av regeringen att ta bark på kronoskogarna 
till att späda ut det lilla rågmjölsförråd som fanns. Det 
var granbark, som man torkade och malde sönder och 
sedan blandade med rågmjölet. Från Ryssland impor
terades s. k. "ryssmattor", ett mörkt, dyrt mjöl, vilket 
dock inte så många hade råd att skaffa sig. 

Året före, 1866, var ett svårt våtår. Sista snön kom 
nämligen i slutet av maj. Därpå följde en 18 veckors 
regnperiod och tidig vinter med yrväder och rikliga snö-
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fall. Under sådana väderleksförhållanden kunde det inte 
bli någon skörd. 

Fattigvården företräder den gångna tidens mörkaste 
sidor. Det är ju en sorglig sak, att den kommunvis utöva
de fattigvården nästan tvingar kommunerna att med alla 
lovliga medel foga på varandra så många fattiga som 
möjligt. Förr gick man dock ännu ett steg längre. Det 
var ej ovanligt att man, då en person eller barnrik person 
låg kommunen till last, ur kommunalkassan bestod fri 
resa till Amerika, då detta kunde anses ekonomiskt för
delaktigt. 

I januari 1876 beslöts uppföra ett nytt fattighus i 
Kumla och en kommitte tillsattes för att uppgöra förslag 
därtill. Kommitten kunde emellertid ej enas om hur stort 
huset skulle vara. Ny kommitte utsågs, som i juli 1878 
kom fram med ett förslag, som godkändes. Husets bredd 
utvändigt skulle ej få överstiga 18112 aln och längden 
33 alnar. Kostnaden uppgick till 6.500 kronor. Då kos
tade varje intagen person kommunen 13 öre per dag. 
(Jämför det nuvarande Roxtunas utgifter . Varje intern 
kostar där staten 175 kronor per dag.) 

Många av Kumla sockens fattiga fick inte rum i fat
tigstugan, utan bodde kvar i sina usla bostäder. De fick 
en gång i månaden infinna sig vid sockenmagasinet för 
att erhålla sin mjölranson och det lilla kontanta bidra
get. J ag var vid några tillfällen av verkställande leda
moten i fattigvårdsstyrelsen ombedd att tjänstgöra som 
expedit för att väga ut t. ex. 3 kg ärtmjöl, 5 kg rågmjöl 
eller 6 kg vetemjöl, varierande efter familjernas storlek. 
Det kunde hända någon gång, att jag i nervositeten och 
brådskan vägde fel, så att påsen med vetemjölet, som var 
mest åtråvärt, blev för lätt, varför mottagaren då gick 
till Fosselius' och kontrollvägde. Visade det sig då, att 
de ej fått sin rätt, kom de tillbaka och var ovettiga på 
expediten, som kunde slarva så. De, som fick för mycket, 
hördes aldrig av. Fattigvårdsordförande var Lars An
dersson i Björka, en släkting till den 13-årige expediten. 
Längre fram upphörde naturatilldelningen och ersattes 
med kontanthjälp, vilket parterna voro mera nöjda med. 

Bland egendomliga stämmobeslut kan antecknas, att 
1882 tillsattes tre tillsyningsmän över fisket inom sock
nen. Då Kumla torg var socknens enda kända "fiske
vatten", får man antaga att den befattningen inte varit 
ansträngande. 

Det är nu ett halvt sekel sedan Kumla-Hallsbergs hä
radsrätt flyttade från det ladliknande tingshuset i Vrets
torp till den ståtliga tingshusbyggnaden i Hallsberg. 
Nämndemän från Kumla var då: riksdagsman Erik Ols
son, Sånnersta, ingenjör Emil Adlers, Yxhult samt lant
brukarna A. G. Andersson, Södra Sanna, Johan Anders
son, Södra Mos och Anders Eriksson, Via. Häradshöv
dingen hette Ernst Geijer och åklagare Anders Welin och 
E. A. Gustafsson. 

Ett av de sista målen vid tinget i Vretstorp var ett 
"kärleksdrama", som på sin tid väckte stor sensation. På 
en gård i Kumla regerade en änka med två bedagade 
döttrar, vilka med hjälp av drängen August skötte går
den. Ankan var ett resolut fruntimmer, som bestämde 
allt. De andra hade bara att lyda och därmed basta. Mel
lan August och den yngsta dottern uppstod ett kärleks-

T}ulklappen .ka' vara från 

förhållande. När han uppvaktade "kära mor" och anhöll 
om dotterns hand, fick han ett bestämt nej. "Skall det 
bli bröllop på gården, så är det min äldsta dotter, som 
först skall gifta sig, för någon ordning skall det väl 
vara", sa modern. Och så blev det, ty August föreföll inte 
ha någon svårighet att överflytta kärleken till den äldsta 
dottern. Det var tydligt, att det var den präktiga gården, 
som framförallt var föremål för Augusts kärlek. 

Så länge dröjde det heller inte förrän det blev lysning 
och bröllop, och allt var fröjd och gamman. När gästerna 
lämnat bröllopsgården, och brudparet dragit sig tillbaka 
uppe på brudkammaren och mörkret och tystnaden sänkt 
sig över trakten, satt "kära mor" i köket och mediterade 
över dagens upplevelser. Plötsligt får hon höra några 
mystiska ljud från brudkammaren. Hon tog eldgaffeln 
och rusade upp till brudparet för att hålla räfst. De mys
tiska ljuden efterträddes nu aven förskräcklig träta mel
lan måg och svärmor. Till slut fann drängen sin ställning 
ohållbar och retirerade till drängkammaren för att av
vakta den närmaste framtiden. Det blev skilsmässa, efter 
vilken August flyttade hem till sina föräldrar i Viby. 
Han var dock inte sen att öppna process mot "svärmo
dern" och fordrade skadestånd för utstånden smälek och 
psykiskt lidande. Som rättslig hjälp anlitade han en i 
orten mycket känd "hemmagjord" advokat, kallad "Fol
katorparn". Denne framförde försvaret för sin klient på 
ett så drastiskt sätt, att när episoden med svärmodern och 
eldgaffeln förklarades, måste ordf., häradshövding Geijer 
gömma sitt aristokratiska ansikte bakom den på kant 
uppställda lagboken. De övriga, åklagaren, nämndemän 
m. fl. höllo på att få ansiktsspasmer under sina fåfänga 
försök att hålla skrattmusklerna under kontroll. 

När man blickar tillbaka ett halvt sekel, finner man 
att förändringarna i Kumla varit enorma. Vi ha sett 
ett bärkraftigt hantverk undanträngas aven högst mo
dern storindustri, nya industrier växa upp och massor 
av affärer i olika branscher inrättats i ståtliga affärs
komplex och nya bostadsområden med storstadsbebyg
gelse. 

Aven jordbruket - det sundaste av alla yrken - har 
tagit starkt intryck av den industriella utvecklingen . 
Slagornas rytmiska takt ha för länge sedan tystnat på 
logen, och bonden sitter ej längre med kastskoveln i sin 
hand, när han skall rengöra sin säd. Skördetröskan och 
ångtröskverken fullgöra nu ett bättre och forcerat arbete. 
Inte heller får man numera i daggvåt sommarmorgon 
skåda den poetiska synen av ett lag slåtterkarlar, klädda 
i vita skjortor, med taktfasta hugg gå fram över blom
mande klöverfält. Där arbetar nu slåttermaskin, slam
rande och fort . 

I stort sett måste vi som slutomdöme konstatera, att 
vi fått det mycket bekvämare än förr, men vi ha också 
blivit mycket bekvämare av oss. Skillnaden mellan förr 
och nu i det fallet kan ej bättre återgivas än pojkens 
ymande på tal om slåtterdaggen: "När far levde var det 
alltid dagg i gräset om morgnarna". Ja, när far och far
far levde, då visste man att "morgonstund har guld i 
mund". Nu hinner nog slåtterdaggen blåsa bort, innan vi 
bekväma nutidsmänniskor gnuggat sömnen ur ögonen. 

f. f. 

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

~Iober~s HerrekiperiD~ 
Hagendalsvägen 26 - Tel. 70627 

på allas önskelista! 

42 

ltlober~s Junior 
Trädgårdsgatan 8 - Tel. 79470 



1917 ~ 1957 

Vårt tryckeri, som startades för fyrtio ' år sedan, har utvecklats till ett av 

länets största och modernaste inom branschen med en ständigt stigande 

kundkrets. Detta tack vare att vi sökt lämna fördelaktiga priser, hålla 

korta och bestå·mda leveranstider samt utföra ett fullgott arbete 
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FärsäkringsaktiebolageL 

HANSA 
FORSAK - @ RINGAR 

Ombud Kumla: Folkskollärare GUSTAF HAGSJÖ 

Telefon 70390 

Senaste nytt i 

RADIO och TV g'lc~·u Hagendalsv .. Humla 
O' ~ Tel. 706 44, Bost. 700 52 

~emgå'den. liONDITORI 
Tel. 70496, ankn. bostad Första klass tillverkning av Kaffebröd 
SKOL VÄGEN 18 Tårtor, Bakelser, Småbröd, Efterrätter 

Margareta-, Spencer-, San Rival- och 
Moccatårtor rekommenderas 
Specialite : Casablanca-tårtor 

Lämpliga .JULKLAPP AR 
till billiga priser finner Ni genom besök i 

Telefon 70522 

~amkonfekuonen 
MAR TA WIGERELL 

IiIJJILA ELEKTRISIi:A BYRÅ 
Telefon 70202, 79955 
Hagendalsvägen 20 Utför alla slags Elektr. Kraft- och Belysningsanläggningar, SvagströmsanJägg

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

Stor sortering av modern belysningsarmatur 



KUMLAIDROTTEN 1957 
Kumla Julblads hederspris till Bertil C!AnderssorL 

Av AL GOT DOHLWITZ 

I oktober skall som vanligt julbladets hedersprista
gare utses. I regel brukar det alltid finnas gott om kan
didater till priset men i år var så inte fallet . Owe 
Adamsson har ju gjOrt en verkligt fin prestation i 6-
dagarsloppet men han fick hederspriset redan år 1954. 
I annat fall hade han naturligtvis varit självskriven. 
Friidrottsflickorna Sigrid och Gunda Norrman nämndes 
redan i förra årets idrottskrönika men de båda kommer 
säkert att göra ännu bättre resultat, varför vi säkert 
får anledning att återkomma till dem. 

Brottning har tidigare inte varit representerad bland 
pristagarna, trots att Kumla i denna gren i många år 
legat bra till. Att vi i år tilldelat brottaren Bertil An
dersson julbladspriset är främst för hans DM-seger i 
lättvikt och femteplacering i SM i fjädervikt. I den 
sistnämnda tävlingen blev han skadad i en match, eljest 
kanske han fått en ännu bättre placering. 

Bertil Andersson är 26 år gammal och till yrket rör
montör. Han är värmlänning och kom till Kumla i slu
tet på 40-talet och har sedan deltagit i å rens många 
serietävlingar. Som sin bästa säsong räknar han den 
senaste, 1956- 57. I DM blev han mästare före klubb
kamraten Bertil Johansson och i Uddevalla tvåa efter 
gamla klubbkamraten Matts Thrygg, som numera täv
lar för Arboga. Bertil Andersson räknar själv med ännu 
bättre resultat kommande år. 

Kumla Brottarförening fyller nästa år 25 år och före
ningen hoppas på ett verkligt bra jubileumsår. Förutom 
de ovan nämnda har föreningen en god förmåga i Börje 
Frändå, som i många år med framgång deltagit i olika 
tävlingar. 

I fotboll ligger IFK Kumla f. n. nära toppen i div. 
III, Västra Svealand. Sista höstmatchen med 7-0 mot 
Karlstad blev en verklig viktoria. Däremot gick det 
~ämre i Deje med förlust 1-2. Om det inte hade slar
vats bort poäng mot Hallsberg, Karlslund och Forward, 
kunde tabellpositionen varit åtskilligt bättre. Orsaken 
till nederlagen beror nog delvis på de ofta förekom
mande ändringarna av laget. Att t. ex. sätta den typiske 
chanstagaren och målskytten Lars Blomqvist som ytter 
"ar inte så lyckligt. När nu Sven-Ove Svensson inträtt 
som tränare och ev. även som spelare, får vi hoppas 
på bättre resultat. Serien är ju lång denna gång. 

I bandy lyckades Kumla vinna kvalet mot Kristine
hamn, dock först efter förlängning. Kommer nu de "för-

I{ONJUNKTURERNA VÄXLA! 
Se till att försäkringsskyddet är betryggande! 

Bertil Andersson 

lorade sönerna" tillbaka till vintern, har Kumla alla 
möjligheter att hålla sig kvar i division II. Det finns 
många unga, lovande pojkar, som väntar på sin chans. 
Se bara på högerytter Lagermyr, som kom direkt från 
juniorlaget och gjorde succe. 

I allmän idrott har det varit damerna, som hedrat 
Kumla och då särskilt systrarna Sigrid och Gunda Norr
man som härjat vilt i resultatlistorna. 

I bordtennis, orientering, skytte och tennis hävdar si<> 
kumlaföreningarna liksom tidigare bra i konkurrensen~ 

Kumlas nye brandrnäs
tare och landslagsspelaren 
i fotboll, Sven-Ove Svens
son har nu installerat sig 
i Kumla. Vid en liten 
pratstund med honom no
terade jag följande : 

* 

Sven-Ove Svensson 

SOS trodde säkert att 
han skulle komma att tri
vas i Kumla. Nu skall 
han först genomgå en 
brandkurs i Stockholm, 
sedan blir det dags att 
sätta sig in i de lokala 
brandförhållandena. Be
träffande fotbollen glad
de han sig åt sista matchen i Karlstad. Det finns åtskilli
ga löften. Nu gäller det bara att taga vara på dem. Det 
betyder inte så mycket vem som är tränare, det mesta 
beror på pojkarna själva om de har den rätta viljan. Re
dan i januari månad sätter SOS igång med träningen. 
Hur det sedan blir med hans egen medverkan beror på 
om knät håller. Kumlas fotbollspelare kan bereda sig 
på hårdkörning. Läget i serietabellen är inte hopplöst, 
men det gäller att inte släppa poäng så lättvindigt som 
skett under höstsäsongen. 

~jng Upp Allnlänna Liv-Odens 
Lägg själv grunden repr. i Kumla och begär offert GUSTAF HAGS]O, tel. 703 90 

HERBERT WIDEN, tel. 704 85 
RUDOLF W.fERN, tel. 713 54 

till en tryggad ålderdom genom 
en pensions- eller livförsäkring 
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Kumla Julblads korsord 1957 

Vågräta ord: Lodräta ord: 

l. För navigatör. (7) l. Lokes maka. (5) 
5. Avser att pryda. (5) 2. Steril trakt. (7) 
8. Man av hög herreklass. (5) 3. Ar ofta vildsint sälle. (9) 
9. Besluta om. (7) 4. I kortspel, fäktning och mu-

ll. Spöke. (4) sik. (4) 
12. Inte gamlare; tvärt om. (5) 5. Stenåldersgrift. (3) 
13. Bakas. (6) 6. Finns i Dalarna. (5) 
15. Hör till skönlitteraturen . (5) · 7. Ar husaren. (7) 
16. Kan ge skall. (3) 10. Först i mål. (4) 
17. Vass i andtiden. (3) 14. Bör församlingen vara. (9) 
18. Har so, men ej ko. (5) 16. Framsatt liksom 13 vågrätt . (7) 
20. Aro magra nöt. (6) 17. Inställsam, falsk. (7) 
22. Skall man sin nästa. (5) 19. Stad med gruva. (4) 
24. Rött och sprött. (4) 21. Indianord, ofta tills. med 
26. Vanligt i sjukrum. (7) påle. (5) 
28. Kan häst o. skogshuggare. (5) 23. Slöhet. (5) 
29. Vikarierande mammor. (5) 25 . Med hastigt förlopp . (4) 
30. Numera i avtagande. (7) 27. Kring madrass. (3) 

För __ den först öppnade rätta lösningen utbetalas, 

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

Andra och tredje pris 5 kronor. 

Lösningarna, som adresseras "KumIa Julblads kors

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

15 januari 1958. Pristagarnas namn meddelas som vanligt 

genom anslag i Dohlwitz bokhandel. 

Innehållsförteckning: 
Utan Kristus ingen jul. Av kyrkoherde J. Y. Äkeson, 

Hallsberg .. . ... . . .. .... . .. . ... ..... . . .. ... . 
Hur Kumla kyrka byggdes. Av byggnadsintendent Hen-

ning Julin, Stockholm . ..... .... ... . .. ... .. . 
Fdn gamla albHmblad ............... . .... . . ..... . 
Boken om Kumlabygdens forntid. Av fil. dr Jonas 

L :son Samzelius, Uppsala ...... . . .. .. .. ..... . 
Yxhults Stenhuggeri AB:s kontor .. . ...... ...... .. . 
U r gömmorna I ... . ............. . . .. ... . ........ . 
Min barndoms gata V. Av boktryckare Nils Helander 
Att intervjua kumlabor. Av redaktör K. G. Arrbäck 
"Det här vill jag ha för mej själv." Av Nils Helander 
Mästersångaren vid Öjön. Av skofabriksarbetare Hugo 

Ericsson .. ... ...... . ... . . . . ..... . .. . .. ... . . . 
Minnesgod Hardemobo. Av B. E. . ... . ... . . . . .... . . 
Kumlaminnen. Av förbundsordf. O . L. Gillberg, Alvsjö 
Gårdar och byar i Kumla XlV. Av Nils Helander . . 
Fick plats på själva slottet. Av Nils Helander . . . . . . 
Minnen från folkskolan i Hallsberg. Av Knut Boström 
Vid en dödgrävares medaljering .. . .. . ..... . . .... . . . 
Per i Tunstorps straffarbete. Av Olof Johansson, Har-

demo .......... .. . . ... . . . .. . . . ........ . ... . 
Brev från Kumla .. . ... . ........................ . 
Minnesglimtar från Hörsta . Av läroverksadjunkt Martin 

Enemund .......... . . . . . . ... ... .. ... ... . . . . 
N y kumlabok . .. ............................ ... . . 
Hardemolärarinna med adliga anor. Av Olof Johansson 
Tider som flytt . . . Av J. J. ......... .... . . ... . .... . 
Kumlaidrotten 1957. Av bokhandlare Algot Dohlwitz 
Kumla ; ,tlblads korsord .... . .. ........... . ........ . 

Kumlabokeru 

Mer skomakare ön folk 
utkommer den 30 no·vember 

och försäljes hos bokhandlarna 

Över lOD-talet illustrationer. 

Lämplig julklapp till alla kumlabor I 

Sid. 

JULEN s t un d ar och "Frank-Olof" vill denna helg, som till de tidigare, bemöta 
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TELEFONER: 
Kontor, ankn. bostad 713 80 
Huvudaff., ankn. Charkuteriaff. 70080 
Filialen, S. Mos, ankn. Mjölkaff. 713 81 

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

":=rank-(!jlol fJan •• on . K UJILA 
S P E C E R I -, C H A R K U T E R I - & M J Ö L K A F F Ä R 



För Edra transporter anlita " 

liu.nla-Hallsber=~sortens ~llSTBILCENTRAL 

* Utför alla slags transporter 

Lastmaskin och trailer för hyrning 

T e l e f o n e r: Kontoret, Sveavägen 11, Kumla 707 38, 707 39 

Föreståndarens bostad . . .. . .... . 

Mosås grustag * 
* F ö r s ä l j e r: Sand - grus - makada111..J Tomta 

70884 

75027 

0582/11467 

Widströms 

JIÅLERIAFFÄR 
Innehavare Göte Andersson 

Stenevägen 32, Kumla Tel. 70665 

UTFöR ALL T INOM BRANSCHEN 

Förstklassigt arbete Moderata priser 

AB. Hj. Jlodins 
(ilack- & Lädervaruindustri 
HÄLLABROTTET 

Tel. Örebro 723 79 

Tillverkning av: 

LADERKLACKAR 
såväl dam, mans som barn 

POMPADURKLACKAR 
alla slag 

Örebro läns Lantuläus Centralförenin=~ 
Filial t Kumla 

STRÄFODER - UTSl\DEN - BETNINGSMEDEL - FROER 

Telefoner: 701 77, 70587 FODERl\MNEN - GODS EL MEDEL - SPANNMÄL M. M. 

Håkanssons (ionditori 

REKOMMENDERAS l 

Telefon 70154 
Gott kaffe Gott bröd 

E. eJ'vfelins • 
Begravningsbyrå ~ ~~ 
Ombesörjer allt för såväl jordbegravning som ~ J 
eldbegängelse. Begravningsbil tillhandahålles l'l '9. .# 

~~~~ 
Telefon 70061 ~ 

v ärDle- och sanitära installationer 
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. 

IiuInia 

nörinstallationer 

john Englund & C:o K I B 

Bleck- och Plåtsla=~eri 
Tel.: Verkstad 708 22, Bostad 708 78 

Verkmästare Tore Johansson 796 81 

Joh. Kyrkogata 

Utfär alla slags 

PLATSLAGERIARBETEN 

MODERATA PRISER BEGKR OFFER T 

Kontor och lager SVEA VKGEN 6, KUMLA - Tel. 711 80 

Av Kumla stad auktoriserad rörledningsentreprenör 

RJdjrJga oss innan Ni IJter utjöra installationer och reparationer 

KUMLA ÅliERI 
Innehavare: HENRY och HARALD KARLSSON 

Rekommenderas! 

UTFÖR .\LI~.' SI~ :\GS IiÖR~INGAIl 

Telefoner 70658 och 70659 



VINN 
ökad trevnad med 

ett källarlöst 

EGET HEM 
Men det skall vara ett stenhus - brand

tryggt och ekonomiskt - ett Ytonghus. I vår 
typhusserie, som omfattar 40 hus, med 

eller utan källare, finner Ni denna trivsamma 
villa. Den är källarlös och har fördelar 

som skyddad uteplats, där Ni kan sitta i lugn 
och ro för insyn och snåla vindar, god kon

takt med tomten till glädje både för Er 
och fr un och icke minst för barnen, som 

skall leka där, garage i markplanet, som 
sparar mycket arbete, t. ex. snöskottning. 

Gör som så många andra. Bygg ett kvali
tetshus - Ytonghus "stenhus i byggsats". 

Storgatan 7, örebro - Tel. 1244 15 

c. G. STROMS AB. 
ETABLERAD 1888 K U M L A TEL. VÄXEL 709 20 

TILLVERKAR KVALITETSSKODON 

VARUMÄRKE 

PRIS KR 2: - KUMLA TRYCKERI 1957 
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