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KUMLA JU LBLAD 
38 ärg. Utgi1'llre: lViIs HeInlIder 1967 

BARA ETT BARN 
JII/betraktelse av kyrkoadjunkt TORSTEN RAMONTH, KlImia 

"I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop 
av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och 
sade: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, bland 
människor till vilka han har behag", 

Bara ett barn var det, som gjorde att en stor skara 
sällan skådade varelser från en annan värld församlades 
utanför Betlehem. I natten var tystnaden tung och djup, 
men när barnet var fött och man kunde höra det skrika, 
brast himlarnas härskara triumferande ut i en lovsång: 
"Ara vare Gud i höjden och frid på jorden". Man kunde 
andas ut - allt hade gått väl. 

Men det var inga rymdvarelser från en annan vinter
gata som hade kommit tillstädes. Det var Guds änglar 
- hans sändebud. Ju mera vi blivit främmande för Gud, 
ju mera främmande för hans änglar blir vi. Ty de hör 
samman med honom, i hans närhet finns de. Några kan 
kanske bara tänka sig varelser som kommer från rum
met. Men här var rummet genombrutet och den som 
fört himmelen till jorden var ett barn. I detta barn mö
ter en gudomlig närvaro - därför denna sällsamma scen : 
deras lovsång över den gudomliga närvaron i maktlöshet 
och litenhet. 

Inför det barnet stannar också jäktade och stressade 
nutidsmänniskor. Vad är det som gör att vi fortfarande 
firar jul? Vad är det som gör att julens stämningar och 
julens budskap nar fram till så många? Alla dessa, som 
dras in i julens dramatik och trots tidsavståndet återupp
lever dramat om detta barn i vår bistra verklighet, i bo
stadsnödens, skattepålagornas och flyktingproblemens 
värld, vad är det de söker i detta barn? Mauriac säger 
att många söker sig själva i barnet, en förlorad renhet 
och något som fanns en gång, innan man gjort så mycket 
fel och allt det som skulle hållas rent blivit smutsigt och 
befläckat. Och det är riktigt - i det barnet finns v&r 
förlorade renhet. I honom finns vägen tillbaka till ett för
lorat liv: "honom skall du giva namnet Jesus, ty han 
skall frälsa sitt folk från deras synder". 

Det är genom att ta emot Jesus Kristus och tillbedja 
honom som julen blir glädje och mening och något an-

Luk. 2: 14. 

nat än ett överflödets styrkedemonstration. Många har 
upplevat en meningslös jul med en massa mat, brännvin 
och frosseri. Visst ska vi glädja oss och fira att Kristus 
blivi t människa och ett litet barn . Men om julen urartar 
till en fruktbarhetsfest i stil med den som vi i hedenhös 
firade i det här landet betyder det inte bara människor 
som tappat bort både sinnet för proportioner och för sina 
själar, utan också ett borrvisande av Gud själv, som 
"blivit fattig för vår skull för att vi skulle bli rika". I 
fa ttigdomen tar han sin boning. Det är i våra hjärtan 
han vill bo så som vår största rikedom. "Ty" står det 
skrivet," ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du Gud 
icke förakta" . Han som föddes i ett stall vill komma in 
'i våra liv och våra hjärtan genom det som sker när vi 
kommer honom nära genom att lyssna till julens heliga 
evangelium, genom stilla tillbedjan och genom vår lov
sång i hötidens gudstjänster. 

Nu är han oss nära - tillvarons fördolde Gud och li
vets Herre. JUSt i hans födelse kommer han till oss i stor 
enkelhet och mildhet. I denna Guds litenhet är det ett 
stort under. Men det är inte bara ett StOrt under utan 
också en stor nåd, ty ingenstans är det så lätt som i Bet
lehem, där han kommer som barnet i krubban, att öpp
na sitt hjärta för Guds verklighet. 

Där är han oss mänskligt nära. 

Ack Herre Jesu, hör min röst! 
Gör Dig ett tempel i mitt bröst 
Uti mitt hjärta bliv och bo, 
så har jag tröst och e·vig ro. 



Framstående 
julbladsmedarbetare 
ur tiden 

Jonas Lson Samze/im 

Kumla julblads m~ng~rige, högt uppskattade medarbe
tare, förste bibliotekarien dr Jonas L:son Samzelil~s gick 
ur tiden den 4 april i år, 81 år gammal. 

Han har berikat julbladet med ett flertal värdefulla 
uppsatser. Det första bidraget var hans presentation 1945 
av sin doktorsavhandling "Kumla kyrkas räkenskapsbok 
1421-1590". Fr~n 1952 blev han mera regelbunden med
arbetare med en S-sidig biografi över sin morbror, hä
radsdomare Lars Pärsson, Blacksta. Om "Barnbrännar
stenarna" skrev han 1953. Ären 1954-55 hade han in
gående forskat efter ett kulturminnesmärke, nämligen 
gränsstenen "Femtiohuvud". Samzelius avsikt var också 
att skriva en längre serie om "Kumlapräster från byg
den". Det blev emellertid endast en uppsats (1956). För
modligen fiek han annat forskningsarbete att tänka p~. 
Möjligt är att fortsättningen är att finna i fjärde delen 
av Kumlabygden, som var hans speciella del men som 
ban inte hann att fullborda före sin sjukdom oeh död. 

Samzelius medverkan ·i 1957 ~rs julblad var en infor
mation om "Boken om Kumlabygdens forntid", som 
han fått stadens och landskommunens uppdrag att utge. 
I denna artikel presenterade han även sina fem medarbe
tare. Hans sista uppsats var "Förfäderna och deras gård" 
(1963-64), en beskrivning av hans föräldrahem i Hjorts
berga med utförlig släkttavla. De b~da avsnitten utgav 
han som särtryck. 

Samzelius flitiga medarbetarskap vittnar om att han 
var en varm vän av julbladet, vilket han särskilt vitsor
dade i ~rg~ngen 1954: "Kumla julblad 25 ~r". Han vä~
rade absolut att ta emot något som helst arvode. "Du far 
själv inte något för ditt arbete, och då skall inte heller 
jag ha n~got för vad jag gör. Jag är bel~ten med ett tio
tal ex.", yttrade han en gång, när jag envisades med 
honom om ett arvode. 

För kumlaborna har Samzelius gjort sig mest känd som 
ir;itiativtagare och redaktör för det omfattande bokver
ket "Kumiabygden", varav tre delar av sju är utkomna. 

Den bästa julklappen 

. De som under "Kumlabygdens" planläggning oeh ut
glvnmg närmare kommit att känna den bortgångne är 
säkert ense om, att han var en synnerligen älskvärd per
son . Med honom gick en ovanligt lärd man ur tiden. 
Hans minne skall länge leva i den bygd, vars öden genom 
tiderna han offrat så mycken tid för att bevara åt efter
världen . 

Nils Helander. 
,;. 

I Södermanlands-Närkes nations majhälsning 1967 har 
protessar Sune Lindqvist skrivit följande runa (här nå
got förkortad): 

Med Jonas Samzelim förlorade vår Nation en ledamot wm mer 
~in de flesta, om ej alla andra, gjOrt bestående insatser till dess 
f romma och trivsel. Visserligen icke varken som kringjublad fest
talare eller rolighetsminister, men hans stämma hördes under en 
11ng årsföljd ofta på landskapen och hans välgrundade inlägg hade 
Stort inflytande p1 besluten. Inom I1J.tionen, där han inträdde 1906, 
var han först bibliotekarie fem år, sedan förste kurator vt-lS och 
samtidigt ledamot av förvaltningsdirektionen 09, 10, 12 etc. tills 
han fr. o. m. 21 blev skatte mästare, vilken syssla han bibehöll och 
med den är:;.n skötte t. o. m. 1956. (Hedersledamot sedan 1930). 

Vid sidan om de stora tjänster, han härunder gjOrt vår nation , 
skötte han dels sysslor "id universitetsbiblioteket 19-56, sista tiden 
som förste bibliotekarie, vid studentkå ren som skattmistare 25-47, 
som ordf. i dess byggnadskommitte 29-36 och skattmästare i dess 
kreditkassa 30-46, dels tog han, då han funnit dylika uppdrag 
l'j tillrilckliga, initiativ till bildandet av stiftelserna Upsala Stu

dentbosöder och Studentstaden i Uppsala, där han var ekonomi
direktör 34-59, resp . 42- 59. 

Han står också som utgivare till ett flertal böcker och skrifter, 
bl. a . Nerikes nations äldsta historia och Studenter och nationer 
under 1600- och 1700-talen. 

Att han under sådana förhållanden behövde lång tid för att 
vmna doktorsgradeIl, må vi ursäkta honom. Han tog den ändå 
1946 med hjälp aven högst förtjänstfull avhandling, som typiskt 
nog handlade om en - kassakladd, förd i hans hemsocken under 
slutet av medeltiden och början av nyare tiden. Sådana objekt 
:iro mycket sällsynta i vårt land. Efter det mödosamma jobbet 
att tolka kråkfötterna bragte Jonas' revision till offentlig kän
Iledom en rad värdefulla rön om liv och händelser i Kumla under 
:Clltydd tid, av stor betydelse för historieforskningen även läl~gt 

utanför sockengränsen, men naturligtvis i första h~n4, och i 
förvånande rikedom, belysande JUSt den bygds förflurna. 

Den nyss gjorda uppräkningen av hans sysslor kan endast ofull
ständigt belysa, vad allt Jonas' insatser betytt för de studenter, som 
nu komma till en svensk universitetsstad - jag menar vilken som 
hels t! - och söka rum i någon med offentliga och kommunala 
eller kanske enskilda medel åstadkommen bostadsstiftelse eller sö
ker studielån. Visserligen funnos l:lngt tidigare, ja redan under me
deltiden stiftelser för att bereda rum och pekuniärt understöd åt 
studenter. Men den explosionsartade utveckling, som strävandena 
i denna riktning under senaste mansåldern genomgått, har i hög 
grad främjats - och blivit så gynnsam som den nu är - tack 
vare föru tseende och klok planläggning inom upsalienska kretsar, 
där Jonas alltid varit med och utövat ett kraftigt inflytande, ofta 
som initiativtagaren. 

Den som skriver detta nödgas överlåta åt andra att, såsom pla
IH'rats, nästa år fylligare skildra Jonas' verk, hans rika: personlig-
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het o~h ;\11 den godhet, han visat både famil j och alla sina vänner 
bIde inom och utom nationen - envar, som blivit hans dn, för
blev det! 

Men här ml rilbggas, att jag redan 1907 hade nöjet att i Jonas' 
s:ill skap besöka hans föräldrahem inom Hjortsberga by i Kumla 
mckcn, Närke, där han fötts den 9 nov. 1886. En granne bilade 
min kamrat "Lars Pers Jonas". I kraft och sedvänja, som väl nume
r,l är sällsynt, förde ocksli J onas, när han inskrevs i nationen, till
namnet Larsson såsom en av sönerna till lantbrukaren Lars Persson. 
I·lans gård är en av dc B, som na ligga kvar efter skiftena pI 
sin gamla byromt. Den har, såsom JOil<lS med stol thet utren, i 
många sekler gatt i arv bland hans förhder. På ett åskrön strax 
L:r:tnför porren ligger ett av Närkes ståtligaste, intill "år tid tämli
gen vä l bevar:lt gravhIt, vars äldsta rösen säkert äro från brons
.'Udern, om ej äldre. Ett par årtusenden eller mer räknar nog dess 
;t\. nio resta block i gles krets bildade domarring eller "domställe", 
wm det heter p1 en gammal bykarra . Där ha efter all sannolikhet 
djän'a bondemän 13.ngt in i medeltiden, om ej längre fram i tiden, 
drdat den från forntiden ärvda folkliga självstyrelse, som dc 
s k. historiska epokernas pampar i prunkande Hpor eller lika gran
n;\ krigardräkter eller der:l.s efterträdare ej lyckats helt förkväv:l.. 

Jonas själv har för mig alltid fram stått som en fullbördig ättling 
av forntida bondehövdingar. H 3.n hade inte bara ett starkt behov, 
l1t:l.n också en lika medfödd förmåga att på lyckligt sätt styra och 
stälIn för andras välfärd mer än för sin egen . 

MINNENAS JUL 
Så låtom oss vardag nu glömma 
och jäktets brutala sJng 
och stilla drömmarna drömma 
om barndomens jul en gång. 

Och glömma all möda pJ färden, 
all möda och oförrätt 
för minnet av skenet från härden 
och dragen av mors silhuett. 

Och minnas de stunder vid bordet, 
då ännu ej stol stod tom, 
och minnas det heliga ordet, 
vi fJtt till rikedom. 

Och stunden dJ julljusen tändes, 
och mor klädde granen grannt, 
och minnas hur bladen vändes 
i gammal, god foliant. 

Och minna de slitna händer, 
som far dr. knäppte till bön, 
och julbrasans falnade bränder 
och skymningens frid full och skön. 

Ja, IJtom oss livsjäktet glömma 
och glömma all oro och strid 
och stilla i helgtid drömma 
om barndomens juletid. 

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

Karl Pettersson 

Gamla och nya stutarlivet 
TJlli polskor från Kl/lilJa 

Av KARL PETTERSSON 

Vid det senaste årsmötet med Kumla Hembygdsföre
ning blev jag och vännen Nils Andersson, östan sjö, an
modade att medverka med musik . Av denna anledning 
kom jag att undersöka vad jag hade av allmogemusik 
från Närke, framförallt då från Kumla. Bl. a. fann jag 
i Herman Hofbergs "Nerikes gamla minnen", tryckt un
der det svåra nödåret 1865, i musikbilagan tvenne 
polskor från Kumla. 

Vad var det då för märkvärdigt med dessa? Ingen
ting särskilt. Man bara förvånas över att Hofberg i sin 
bok medtagit dessa polskor, som har så litet med äkta 
folkmusik att göra. Med stor sannolikhet vill jag påstå, 
att de kommit till som dansmusik på ett bondbröllop. 

Under det första världskriget fick jag undervisning i 
violin spel av handlande C. A. Fosselius, Kumla. När jag 
hade kommit så långt, att vi tillsammans kunde spela 
duetter, tog min lärare en dag fram ett häfte med 10-12 
polskor, komponerade aven musiksergeant Erik Velin. 
Fosselius och han var goda vänner och spelade hskil
ligt tillsammans. Nothäftet hade som gå va skänkts till 
Fosselius. 

Polskorna var ingalunda lättspelta, det kom jag snart 
underfund med, när Fosselius och jag övade dem. Sär
skilt minns jag två a v dem, som Velin kallade "Gamla 
stutarlivet" och "Nya stutarlivet". 

I början av 1920-talet blev jag spelman i ett folkdans
lag. Mitt intresse för folkmusiken flammade upp. Jag 
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Den tekniska svå righeten i 
polska n ger belägg för att 
"Gamb s-;:utarlivet" ej hör 
hemma i fol kmusiken, även 
om den spelats till 4ans 
på bröllop. Polskan är en 
produkt aven driven mi
litärmusikant och ta rvar 
en sådan , om den skall ut
föras med kläm. 
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~t iij , 
erinrade mig häftet med velinpolskorna och skrev till 
Fosselius, som då fl yttat till Nora, och bad att få skriva 
av polskorna. Det fick jag mycket gärna. Tyvärr skrev 
jag blott av melodistämman. Ännu en gång sände jag ett 
brev till Fosselius för att få komplettering. Han hade då 
flyttat till Stockholm och nödgades meddela, att not
häftet kommit bort vid flyttningen . Det var emellertid 
skönt att jag bevarat melodistämman. 

Vid den tiden blev jag uppsökt aven gammal odal
man Olof Gustaf Andersson. "Olle Gustaf i Rala", som 
han presenterade sig. Vi var båda fiolister! H an var en 
fin, gammal man med klart minne och alla sinnen i be
håll. Jag förde samtalet in på musiksergeant Velin och 
undrade om han kände honom. 

- Mycket väl, svarade Olle Gustaf. Velin var myc
ket anlitad som musikant vid bröllop. Jag minns ett tre
dagarsbröllop i Rala med tre spelmän: två klarinetter 
och en fagott, som spelades av Velin. De var fioa de 
där regementsmusikanterna, klädda i paraduniformer och 
med gula buxbomsklarinetter stående framför sig på 
bordet. Jag kommer särskilt ihåg en episod från det 
bröllopet. Velin hade den srora fagotten bredvid sig, där 
han satt och underhöll sin dam. Under tiden passade 
bordsgrannen till vänster, som var en skälm, att hälla 
en sked sörost i klockstycket på fagotten . När spelmän
nen skulle spela nästa stycke, fick Velin ej fram ett ljud 
i instrumentet. Men han var klipsk nog att förstå vad 
bordsgrannen gjort, och kvickt som tanken svängde han 
fagotten mot denne och träffade honom pladask i an
siktet. Ja, så kunde det gå till p& bröllop förr i världen, 
menade Olle Gustaf. 

När Olle Gustaf sedan skulle spela upp "Gamla stut
livet" var det emellertid honom för svårt. Och ändå hade 
han varit en särdeles duktig spelman, som i yngre år 
medverkat vid tretton bröllop. 

Herman Hofberg skriver i sin ovannämnda bok på 
sidan 193, att i KUl11la kallades bönderna "stutar för 
deras bruna söndagsrockar», Vissbergasonen Jonas Wi
den, stiftaren av så ngsällskapet "Orphei Drängar" och 
kyrkoherde i Vintrosa, skrev i sin doktorsavhandling 
1857 "Om Kumla socken i Nerike", a tt kumlakarlarnas 
klädedräkt var blå. Av detta kan man sluta sig till, att 
den sten mossa färgade bruna rocken är a v senare datum 
än den blå. Med tanke härpå kan inte "Gamla stutar
Iivet" vara av äldre datum än att musiksergeant Velin 
mycket väl kan ha komponerat den. 

På äldsta delen av Kumla kyrkogård, sydost om kyr
kan och intill stenmuren finner man en gravvård med 
följande inskription: "Musiksergean ten Erik Velin f. 
1815 d. 1880." 

Någon gång under denna tid har säkert de båda pol
skorna kommit till. "Gamla stutarlivet" har n r 7 i musik
bilagan i Hofbergsboken. "Nya stutarlivet" är troligen 
jag ensam om att ha kvar, Den överlämnar jag härmed 
till Kumla Julblad att på så sätt bli bevarad . 

C. A . Fosse/h:s 
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HALLSBERGSPOJKEN 
SOM BLEV STOR
FÖRETAGARE 

med konst och musik 
som hobby 

I maj 1966 gick en över hela vårt land välkänd stor
företagare, direktör Albin Rapp, ur tiden. Han var född 
i Dillnäs, Södermanlands län, men flyttade i unga h 
med föräldrarna till Hallsberg, där fadern var inneha
vare aven bryggerirörelse, tills han övertog en restaurang 
i Stockholm. 

Albin Rapp räknades till en av de största fabrikanter
na inom konfektionsbranschen. Han startade först fabrik 
i Orebro och senare i såväl Arboga, Strängnäs och Halls
berg. Fabriken i hans gamla hembygd Hallsberg öde
lades 1964 av eld och återuppfördes ej, utan tillverk
ningen överflyttades till Orebro. 

"Rappson" har alltmer blivit ett firmamärke, som ga
ranterar hög kvalite och god passform. Till julen 1962 
utgav direktör Rapp en bok, benämnd "Chic och facon", 
vars rika bildmaterial hade valts ur internationella konst
och kulturhistoriska verk. Företalet i boken är författat 
av honom själv : "Dräktskicket, liksom modet i övrigt, 
har i alla tider kunnat betraktas som ett utflöde av sam
hället, en integrerande del av miljön. Dess utveckling föl
jer man måhända allra bäst i den bildande konsten från 
olika epoker. Därför har jag funnit det vara av intresse 
att lha sammanställa denna lilla bildkavalkad av mål
ningar och teckningar, speglande såväl den maskulina 
som den feminina habiten under gångna skeden. Kröni
kan, vilken omspänner sex sekel, upptar som synes verk 
av både stora och mindre stora mästare, men även om 
tavlornas konstnärliga halt stundom kan växla, så fyller 
de dock alla den åsyftade kulturhistoriska uppgiften att 
skänka oss en levande bild av människan, samhället och 
modet i svunnen tid.)J 

Av denna inledning i boken förstår man, att författa
ren är en högst konstnärligt intresserad person. Konst
nären Walter Holmström, Skyllberg, som räknades till 
Albin Rapps mera intima vänner, har välvilligt tillmö
tesgått julbladets önskan att skriva ner en kort nekrolog 
över sin mångårige konstnärskamrat. 

"I Orebro läns konstförening var Rapp ordförande i 
25 år eller fram till sin död. Han var även en av stif
tarna till konstföreningen. Albin Rapp var en stor af-

Albin Rapp 
1888-1966 

färsman men också en konstnär i själ och hjärta. Hans 
stora samling av egenhändigt tillverkade målningar upp
tog ett mindre rum i övre våningen i hans förnämliga 
villa på Olaigatan, Orebro. Hans måleri var långt ifrån 
amatörmässigt. Tavlorna visades emellertid endast för 
den initierade kretsen, men på utställningen "Orebro i 
konsten" för ett par år sedan ingick ett par av Rapps 
målningar. Jag tror inte de var signerade. När jag en 
gång frågade honom, om han inte skulle ställa ut sina 
alster och visa dem för allmänheten fick jag till svar att 
han inte hade något emot detta. Men han tyckte, att han 
inte ville ta upp konkurrensen med "proffsen". 

Hans stora skötebarn var framförallt Orebro läns 
konstförening. Det skulle säkert gjort honom mycket led
sen, om han anat att föreningen, som haft så goda finan
ser, så snart efter hans bortgång genom bedrägeri nästan 
kommit på obestånd. Han drev föreningen enligt samma 
principer som sitt eget företag. Med stort intresse delt0i? 
Rapp i Länets konst som juryman. Hans synpunkter pa 
den jurerade konsten låg helt på det affärsmässiga pla
net, dvs. om konsten var lättsåld, om den var åsatt lågt 
pris och hade god kvalitet givetvis. Blev oenigheten stor 
i juryn, kunde han gardera sig med: "Jag säjer som gum
man, jag är neutral och håller med England!" Rapps för
nämliga hem var ofta mötesplatsen för konstnärer och 
konstfolk. Där bjöds på goda middagar av hans för
tjusande hustru Märta. 

r andra av Albin Rapps konstnärliga ådror flödade 
musiken. I 27 år tillhörde han Orebro orkesterförening, 
där altfiolen var hans trägnast trakterade instrument. 
Och gärna såg han sångens och musikens företrädare i 
sitt eget hem. Där fanns Hugo Alfven, där fanns Wilhelm 
Peterson-Berger och Carl Garagufly. Säkert kändes det 

BENGTSONS HERRKONFEKTION 
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StJende från vänster: 
John Bozin, Albin Rapp, Gottfr. Johansson
Skog, N. H. Guldbrand och C. Pettersson. 

Sittande jrJ)? vänster: 
P. J. Norrman, E. Törnquist, Karl Boström och 
A. Eriksson 

också som en glädje för honom att i sena år bli upphöjd 
till hedersdirigent i "Hornboskapen", Södermanlands~ 
Nerikes Nations i Uppsala ryktbara men kanske inte 
alltid helt välklingande orkester. Likväl - det hade med 
ungdom och musik att göra. 

Det finns naturligtvis oerhört mycket att berätta om 
Albin Rapp, men jag tycker det får räcka med några 

Hallsbe rgsorkester i början av seklet 

små axplock. Och det berör ju nännast den sida, som 
jag före träder, nämligen konsten ." 

Utom konst och musik hade Albin Rapp som hobby 
fiske och friluftsliv, S0111 han fick tillfälle att ägna sig 
åt på sitt landställe Sjölunda gård utanför Arboga. Det 
var givetvis en behaglig avkoppling från det oftast så 
jäktade affärslivet. 

En S:t Olofskyrka • Hardemo 1 
Av BERTIL ERICSSON 

Det finns en uppgift av Snorre Sturlasson, att S:t Olof 
eller Olof Haraldsson på sin färd från Norge till Garda~ 
rike (Ryssland) våren 1028 (eller 1029) skulle ha gjOrt 
ett uppehåll i Hardemo. Den norske konungen, som var 
en nitisk kristen, lär ha döpt de kringboende hedningarna 
i den efter honom uppkallade S:t Olofs källa, vilken är 
belägen strax norr om kyrkan. Samtidigt skall han också 
ha begynt ett kyrkbygge på platsen. Hardemo kyrka är ej 
ensam om äran att ha haft S:t Olof till byggherre. Den 
delas först och främst av Trondheims domkyrka. Aven 
Hammars gamla kyrka och Kils tempel berömde sig av 

Rössbergs SNABBKÖP 
ÄBYTORP Tel. 73072 

samma höga ursprung samt dessutom många andra kyr
kor i vårt land. 

Huruvida 5:t Olof verkligen haft något med kyrk~ 
byggande i Hardemo att göra undandrager sig givetvis 
forskningen. Om han stannat någon tid här på sin resa, 
kan det tänkas, att på hans föranstaltande ett gudshus 
blivit uppfört - i så fall en stavkyrka efter norskt möns~ 
ter. Men härav finnes veterligen intet minne bevarat. Det 
från medeltiden bibehållna tornet med vapenhuset har 
säkerligen ej haft S:t Olof till byggmästare. Emellertid 
vittnar denna återstod av den gamla kyrkan med sin 

- ETT VARUHUS I MINIATYR 

SPECERIER, CHARKUTERI, MJOLK, BROD 

Platsen för förmånliga inköp 
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rundbågsstil, sin kalkstensportal och dess i tympanon in
huggna urgamla motiv med livsträdet och den tillbed
jande skapelsen, representerad av ett lejon på vardera 
sidan, om tillblivelse under början av 1200-talet eller slu
tet av 1100-talet. Västportalen i tornet upptogs 1766, då 
sydportalens vackra utsmyckning i samband med till
komsten av nytt långhus delvis dit överflyttades. De sten
block, som man ej ansåg sig kunna utnyttja, finns ännu 
kvar, uppställda invid tornväggen . 

Den medeltida kyrkan har varit liten: 31 alnar lång 
och 101/ 2 alnar bred. Den var också mörk "av de små 
fönstren", vilken olägenhet avhjälptes 1701, då de för
storades. Aven korskranket avlägsnades vid detta till
fälle, eftersom "det tager bort utsikten till altaret och 
skymmer kyrkan". 

Utrymmet motsvarade ej behovet. 200 sittplatser var 
ej tillfyllest för kyrkobesökarnas flerdubbelt större antal. 
Man klagar på sockenstämmorna över "obehörigas in
trängande i främmande stohlerum", fastän sådant var be
lagt med kyrkoplikt. Vanligen var det inhyseshjonen 
"bak i kyrkan" och ungfolket, beträffande "kyrkogångs
stohlen" "pigor och unga flickor", som gjorde sig skyl
diga till sådan oegentlighet. Det förvånar ej, att de, som 
önskade ostörd andakt, och lomhörda personer sökte 
komma ur trängseln nere i kyrkan och få om blott en 
ståplats närmare predikstolen samt att under gudstjäns
tens längd den tomma eller endast fåtaligt besatta kyrko
gångsstolen frestade de stående. Ehuru denna blott var 
a vsedd för hustrur, som skulle kyrkotagas, kunde nog 
undantag ske. 

1685 utökades läktaren med tre bänkar på vardera 
sidan . 1696 anskaffades en ny kyrkogångsstol, då den 
förutvarande blev fri. 1732 inrättades i koret sittplatser 
för 8-16 års barn. Men det var ej tillräckligt, och efter 
många om och men beslöt man sig för att bygga ny kyr
ka, vartill erhölls kollekt och kronotimmer. Det gamla 
skeppet revs, och ett nytt tillkom - det nuvarande -
1766. Långhuset är rappat, medan tornets puts borttogs 
1903, så att det stilfulla medeltida murverket ånyo kom 
till heders. 

Kyrkan hade ännu 1700 två altaren, nämligen jämte 
högaltaret ett sidoaltare - "ostaltaret". Troligen var det 
på detta senare, som S:t Olofs bild stod - eller hade 
stått - i sitt helgonskåp. Den härstammar från 1200-
talet. 1766-70 hade den sin placering utomhus och för
passades därefter till sakristian. 1814 förvisades den till 
tornets bottenvåning och deponerades 1888 i Orebro läns 
museum. 1931 blev den efter konservering återbördad till 
kyrkan och uppsatt på ett fundament till höger i koret. 
S:t Olof trampar pa trollet Skalle, det ondas symbol. 
Hans altare blev den från flera närkeskyrkor kända 
plats, där ost, ostkakor, smör och annat ätbart lämnades 
som "altarlägen", dvs. avgifter vid dop, begravning eller 
kyrktagning. På högaltaret fanns sannolikt någon nu 
spårlöst försvunnen medeltida prydnad, som fick skatta 
åt förgängelsen i början av 1700-talet. 1708 tillkom Vad
stena-bildhuggaren Olof Wiströms altaruppsats i frodig 
barock. 

Ha rdemo kyrka 

1691 uppdrogs åt snickaren Marcus Höök att tillverka 
en predikstol, vilken skulle ersätta den, som 1678 "ställ
des till rätta" men efter 13 år befanns gammalmodig. 
Den nya blev färdig 1692. 

Kyrkan saknade orgel till 1874, då man för 50 kronor 
om året hyrde en dylik med fem stämmor, vilken man 
inköpte 1893. En riktig kyrkorgel, all tfort använd, in
stallerades 1923. 

Bortsett från sakristian, där det fanns en 1770 upp
murad öppen spis, "at svamp och fuktighet ej alldeles 
bortfräta golf, kläder, kappor, förordningar och skåp, 
som hittills skedt är", ägde kyrkorummet ej någon upp
värmningsanordning förrän 1892, då en kamin insa tres. 
Den utbyttes 1931 mot lågtrycksånga, som i sin tur 1953 
ersattes med elektricitet. 

1953-54 genomgick templet sin senaste restaurering, 
som vunnit allmänt erkännande. Något av den svenska 
försommaren möter en, när man träder in genom torn
portalen; ett ljusblått tunnvalv, som giver vis ion aven 
molnfri himmel, och en altaruppsats, som oemotståndligt 
drager blickarna till sig, med sina blomsterslingor om
kring den uppståndne och levande Frälsaren som central
gestalt. Man vill med patriarken Jakob i Betel utbrista: 
Här bor förvisso Gud, och här är himmelens port! 

(Ky,ka och Folk) 

BREVLÅDA. Ett flertal artiklar har på grund av ut
rymmesbrist nödgats överstå till nästa nr (A. A-n, 
C. O-n m. fl.) 

Köp julblommorna hos PETTERSSO NS 
Blomsterhandel och Handelsträdgård, Kumla 
Tel.: Butiken 70t 44, Trädgården 70138 

Kransar och buketter smakfullt och billigt 

Blomsterförmedling 
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Hardemoättlingar 
• 
1 

Italiakatastrofen 

Av TAGE TAPPER 

Finn Malmgren 

Om några månader - i maj 1968 - är det fyrtio år 
sedan luftskeppet Italia havererade i drivisen över Norra 
Ishavet mellan Spetsbergen och Nordpolen. 

Alla som minns den tiden, minns också hur elT hel 
värld höll andan . Hur en rad länder: Sverige, Norge, 
Ryssland, Holland, Frankrike och naturligtvis Italien ut
rustade undsättningsexpeditioner av olika slag med olika 
utrustning och resurser. Vi satt vid våra kristallmotta
gare och lyssnade till nyheterna varje kväll för att få 
veta något om luftskeppet och framförallt om vår egen 
Finn Malmgren, expeditionens enda svenska deltagare. 

Men vad har !taliakatastrofen och dess upplösning 
med vår bygd att göra? Vad finns det för anledning att 
skriva om den i Kumla julblad? 

Det är kanske inte så många som vet att ett par av 
"huvudrollsinnehavarna" - om nu ett så lättsinnigt ord 
får användas i så allvarligt sammanhang - var bördiga 
från Kumlabygden . 

Finn Malmgrens farmor var född i Brändåsen i Har
demo, medan dåvarande löjtnanten Birger Schybergs fa
der var född i Skyberga i Hardemo. Schyberg deltog som 
bekant på ett dramatiskt sätt i räddningsarbetet såväl 
när det gällde att rädda Italiaexpeditionens chef, gene
ral Umberto Nobile, som att rädda "räddaren" kapten 
Einar Lundborg. 

Låt oss börja med Finn Malmgren : 
Kyrkoherde Ivan Jäderlund har i Till hembygden 1933 

berättat litet om Finn Malmgrens förfäder. Han gör där 
följande förteckning, här återgiven i sammandrag. 

Bonden Lars Persson i Bulltorp, Viby, f. 1668, d. 1738 
g. andra gången 1724 med Brita Pers dotter, f. 1679, d. 
1735. 

Brita Landatter, f. i Viby 1725, d. 1797 g. andra 
gången med bonden Erik Hedmansson, f. i Viby 1725, 
d. 1797. 

Kentin Eriksdotter, f. i Viby 1762, d. i Hardemo 
1837, gift med Erik Larsson, f. i Viby 1759 och hem
mansägare i Näiberg, Hardemo. 

Vattugatan 1 

Birger Schy berg 

Erik Ersson f. i Hardemo 1794, d. 1848, hemmans
ägare i Brändåsen, Hardemo, gift med Kristina Hans
dotter, f. i Hackvad 1794, d. 1876, med sju barn, däri
bland 

Kristina Ersdotter f. i Brändåsen, Hardemo 1818, gift 
med Sam. Erik Malmgren, postförare och fader till 

Adolf Malmgren f. i Viby 30/10 1854, sedermera post
direktör, g. med Anna Lovisa Forsgren, f. i Laxå 1868. 

Finn Adolf Erik Johan Malmgren, f. i Göteborg 9/1 
1895, fil dr, meteorolog, död i polarisarna juni 1928. 

Här är en återblick på Italiafärden kanske på sin 
plats. Den norske polar forskaren Roald Amundsen hade 
1926 flugit över Nordpolen med ett litet luftskepp, kal
lat Norge. Dess navigatör var den italienske generalen 
Umberto Nobile och med på resan var även den svenske 
meteorologen Finn Malmgren . 

Två år senare ville Italien göra om bravaden. Med ett 
större luftskepp skulle då general Nobile flyga över po
len och vinna mer ära åt Italien än vad den förra fär
den gav. Luftskeppet döptes till Italia och bland per
sonalen - som med två undantag var helt ita liensk -
fanns även nu Finn Malmgren. 

Italias färd upp till Nordnorge blev en triumffärd och 
i slutet av maj 1928 startade man från Spetsbergen . Over 
ishavet råkade man ut för oväder; genom isbildningen 
tyngdes farkosten ned och kolliderade mot isen, så att 
ena gondolen slets bort och blev kvar på isen, medan 
luftskeppet med den andra gondolen försvann och blev 
borta, sannolikt för allt id. 

De män som blev kvar på isen - bland vilka också 
Finn Malmgren befann sig - upprättade ett läger och 
lyckades sätta i stånd expeditionens radiostation och nå 
kontakt med yttervärlden. Dessförinnan hade dock 
Malmgren och två italienare gett sig ut på vandring över 
isen för att om möjligt nå land och kunna uppbåda hjälp. 

Tältlägret på isen upptäcktes av flyget och en svensk 
flygare - kapten Einar Lundborg - landade på isfla
ket. Som spanare tjänstgjorde löjtnanten Birger Schy-
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berg, och dessa båda räddade i en liten Fokker general 
Nobile, som var skadad. Lundborg återvände med Fok
kerplanet ensam för att på återvägen kunna ta två av 
de "skeppsbrutna" med sig men misslyckades med land
ningen och slog runt med planet som blev manöverodug
ligt. Efter några dagar hämtades Lundborg från isflak er 
av sin kamrat Birger Schyberg i ett litet Mothplan, och 
något senare räddade::; resten av gruppen av den ryska 
isbrytaren Krassin. 

Den grupp på tre man, som gick över isen, råkade ut 
för stora svårigheter. Finn Malmgren - som var skadad 
i en arm - orkade inte fortsätta, men tvingade de två 
italienska officerarna att lämna honom ensam kvar att 
dö på isen. De två räddades också av isbrytaren Krassin. 

Birger Schyberg - som vid denna tid var löjtnant -
kan kort beskrivas på följande sätt. 

Han var född i Strängnäs den 12 februari 1897, blev 
student i Strängnäs 1916, tog officersexamen 1918, fän
rik vid Sädermanlands regemente samma år, p?började 
flygutbildning 1922 och övergick till flygvapnet när 
detta bildades 1928 (tidigare hade armen och marinen 
"var sitt" flyg), blev kapten 1933, major 1937, överste
löjtnant 1939, överste 1942 och generalmajor 194 8. Han 
var chef för flygkrigsskolan på Ljungby-hed 1937-
1939, blev chef för flygstabens utbildningsavdelning 
1939, chef för Södermanlands flygflottilj i Nyköping 
1941, chef för fjärde flygeskadern 1945 och 1951 in
spektör för luftbevakningen. Schyberg blev ledamot a\' 
Krigsvetenskapsakademien 1944. 

Den 4 juni 1953 mötte Schyberg samma öde som en 
hel rad av hans flygarkamrater från Spetsbergsexpedi
[jonen. Han störtade med 'sitt plan i närheten a v Söder-
hamn och omkom. . 

Schyberg hörde till de flygare som verkligen upplevde 
det svenska militärflygets utveckling från de allra första 
enkla vingliga maskinerna - ofta från första världs
kriget - fram till det moderna välorganiserade flyg
vapnet. Flygvapnet fick från början överta några gamla 
övergivna exercishedar; Malmslätt, Ljungbyhed och 
Frösö läger. Man fick också "överta" personal, utbildade 
för armen och flottan, och resurserna var till en början 
utomordentligt små. Att det svenska flygvapnets insats 
i räddningsexpeditionen 1928 i Spetsbergen blev så ly
sande - utöver de ovan nämnda räddade man tillsam
mans med finnarna även en annan undsättningsexpedi
tion - berodde inte på någon överlägsenhet i maskiner 
och materiel, utan på personliga insatser av de unga fly
gare, som utan överdrift kan kallas flygets pionjärer. 
Av dem är Birger Schyberg en och han fick också möj
lighet att under ett kvarts sekel vara med om att bygga 
upp vårt svenska flygvapen. 

Birger Schyberg beskrivs som en charmerande man, 
inte utan ett visst temperament. Att han inte bara var 
modig i "strid" utan också i andra sammanhang visar 
bL a. hans roll som "inrroduktör" för Zarah Leander, när 
hon började sin come back efter Tysklandsäventyret. 

Och så något om hans härstamning; det som motiverar 
hans omnämnande i denna skildring. Hans fader, sko-

handlaren Erik Teodor Schyberg, föddes i Skyberga i 
Hardemo den 11 oktober 1870 och var son till skoma
karen Karl Johan Schyberg, född 4 maj 1839 och hans 
hustru Kristina Elisabet Andersdotter, född den 25 mars 
1839. De var bosatta på Skyberga ägor (vilket tyder p& 
att der var ett soldattorp), och Erik Teodor flyttade till 
Strängnäs den 9 november 1895 där han bodde k va r till 
sin död. Han gifte sig med Maria Natalia Svensson, som 
alltså blev Birger Schybergs moder. 

Men nu åter till Finn Malmgren. 
Hans fullständiga namn var Finn Adolf Erik Johan 

Malmgren. Adolf fick han heta efter sin fader och Erik 
efter sin farfar (se ovan). Johan fick han heta efter sin 
morfar, Johan Peter Forsgren, ingenjör i Laxå men egent
ligen härstammande från Västmanland. Finn Malmgren 
ogillade själv att ha så många förnamn och brukade 
muttra något om sättet "att låta ett litet oskyldigt barn 
dra på ett godståg av gamla släktingar!" 

Såsom anställd i posten kom Adolf Malmgren att 
tjänstgöra på många platser. Familjen bodde bL a. i Karl
stad, i Göteborg - där Finn föddes - och i Stockholm, 
där han gick i skolan och tog studenten 1912. Efter fiL 
kand. i Uppsala 1916 blev han meteorolog i höjdobserva
toriet i Partetjåkko i Lappland några år, fil. mag. 1919, 
amanuens i Uppsala 1920-1921 och deltog i Roald 
Amundsens Maudexpedition 1922-1925. Han tillbringa
de då tre år i drivisen på specialbyggd båt och fick sina 
första erfarenheter av polarområdet. Som förut nämnts, 
deltog han 1926 i luftskeppet Norges färd över Nord
polen 1926 och blev 1927 fiL lic., fiL dr och docent i 
meteorologi vid Uppsala universitet och 1928 kom så 
Italiaexpeditionen och avbröt hans forskarbana. 

Finn Malmgren var mycket l>ppskattad i kamratkret
sen för sin kamratlighet och för sin humor, liksom han 
också uppskattades för sina vetenskapliga insatser och 
sina forskningsfärder i och över Ishavet. Han tillhörde 
i Uppsala först Ostgöta nation, sedan Västmanland-Dala 
nation och det är utanför den senare nationen som Upp
sala studenter reste hans staty utformad av skulptören 
Nils Sjögren och som visar honom i "polardräkten" stå
ende på ett isblock. Till avtäckningen den l november 
1931 skrev skalden Gunnar Mascoll Silfverstolpe en pro
log med bL a. följande ord: 

Vi åldras och åren bli njugga 
och allt det vi gjort, tycks oss halvgjort och smått. 
Vi hälsa, Finn Malmgren, din skugga. 
Vi hälsa den gärning, vi aldrig förmått. 

Du står där studenterna rasa. 
Du står, där de segrat och ömkligt förgåtts. 
En karl, som ej kuvas av fasa. 
En skarpslipad tanke. Ett pojkaktigt trOts. 
Det kan inte hjälpas - du tvingar 
dig på dem, som röra sig under din stod 
och lär dem att ungdom är vingar 
och längtan att offra och leende mod. 

Välkommen till oss NAR DET GALLER 

LIVSMEDE L 
Välsorterad butik med många sparpriser Tel. 70364 . 79601, KUMLA 
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SkJle klint. 

Den stora stillheten i Hallsberg 

Sista fredagen i maj det här året befanns tiden vara 
inne för den sedvanliga nattexpeditionen ut till någon 
sjö eller raserat ödetorp i skogen. Utrustningen får då 
inskränka sig till det minsta möjliga men den blir änd~ 
försvarlig. Förutom litet till livs måste kikare, kamera 
och bandspelare med, sammanlagt hskilliga kilon. Pack
fickorna är dock rymliga, och de ömtåligaste sakerna får 
medföras i ryggsäck. 

Strax efter tio p~ kvällen var allt stuvat och klart 
för avfärd . När mopeden hämtades ur b~thuset hängde 
en kanotkudde där till ingen nytta. I ögonblickets ingi
velse fick den följa med, vad det nu skulle tjäna till. 

Vid infarten till rikSvägen blev det stopp som Yanligt. 
Jag funderade en stund över vilken väg, som blev den 

bästa till nattens mål. pet gick lika bra att fara över 
Hallsberg som över Nyckelhu lt. 

Då natten var ovanligt mulen och mörk kunde det 
bli besvärligt att trassla på skogsvägarna. Man vet ald
rig när "moppen" behagar strejka. Den har nu fungerat 
perfekt i snart tre tusen mil. Så man måste vara beredd 
p~ knorr när som helst. 

S~ledes bar det a v mot Hallsberg. 
Egentligen är det intressant att fara genom en tätort 

nattetid. Man förvånas över den stora kontrasten mellan 
dagens sjudande och bullriga liv och den stora stillheten 
på natten. 

Hallsberg är inget undantag. Visserligen hörs p~ av
stånd rasslet fr~n banghden, men det ljudet har hem
ortsrätt i Hallsberg och förstärker blott tystnaden. 

Vid Ekströms affär gjorde jag halt och lät motorn 
slockna. Jag företog en lustvandring bland skyltfönstrens 
m~nga lockande saker. 

MÖBELHUSET AB,Kumla 
Tel. 700 35, 701 49 

Möbler - Mattor - Armatur - Sängkläder 
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En o varnatt 
• Tisartrakterna 1 

Av HUGO ERICSSON 

Till den lilla skogssjön Igeln. 

Var skall man nästa gång lustvandra, när 1TI:lll pas
serar Hallsberg en v~rnatt . Då har det blivit högertrafik. 
Får väl svänga över gatan. Kommer vårnatt - kom
mer skyltfönster. Jag tog vägen mot Hallsbergs kyrka. 
Ingen trafik. Jag svängde in ti ll Herrfallsäng och tog 
en promenad i ängen . Följde den StOra stigen. Stannade 
d~ och dt Lyssnade. 

Ingen fågel hördes och inga andra ljud heller för den 
delen. Visste att marken var klädd med sköna blomster, 
i mörkret syntes inget a v dem, de voro väl slutna. 

Tankarna gick till den tid d~ intill det fredade om
rådet fanns en vida bekant festplats, där man roat sig 
många gånger. 

Så småningom kom "moppen" igång på nytt. Me
ningen var, att den skulle svänga in på vägen mot Påls
boda, men den missade avtaget. 

Först vid en kurva, där en bilist en gång motat mig 
i diket, upptäcktes misstaget. Jag vände om . Nu fanns 
vägen där. 

Ja, det var den lilla skogssjön Igeln, som utgjorde må
let för denna nattliga utfärd. Första g~n~en jag besökte 
sjön, det är nu länge, länge sedan, va r pa den tiden då 
man läste kartorna under veckan och sökte ut vilken 
sjö som skulle besökas vid veckoslutet. S:3. tog man sig 
dit. Sällan gick man vägarna, utan höll sig till stigarna, 
oftast blev det kompasskurs till m~let . Väl framme kan
ske man tältade, kanske prövade fisket, ~ick runt sjön, 
om den inte var för stor, försökte se sa mycket som 
möjligt av flora och fauna. 

Kanotk"ddcn med på de nattliga utfärderna. 

Andra gången kom jag från motsatta hållet mot nu. 
. Det skulle bli roligt att se, om man med en g~ng skulle 

fmna den lilla körväg som övergår i en stig och går ned 
till sjön. Jo, där fanns den. 

Just som jag forcerat sista motlutet och kommit upp 
p~ plan yta invid en ängslycka Hngade str~lkastarljuset 
in fyra rådjur, som gick där och betade. Ingen panik. 
De travade behärskat bort över lyckan och försvann 
in i skogen på andra sidan . 

Här parkerades "moppen". När ljuset slocknade märk
tes eftertryckligt hur mörk natten verkligen var. Det 
dröjde en lång stund innan pupillerna vidgats så mycket, 

(Forts . på sid 35) 

Kamlas Möbelhas 
i tre våningar med utställnings

, .... , .. _. _"'-~::::St: yta på över 1000 kvm 

Centralt läge vid torget 



En ide som bar frukt 
22 miljoner kronor i omsättning 
Närmare 170.000 kg utlasrnjng per dag 

Frank Olof Jansson 

Under 1930-talet kom en man till Kumla och övertog 
en affär på södra sidan om nedgången till Kumlasjön . 
Affären var en dåtida speceri- och diversehandel, ett be
grepp som knappast längre existerar. Numera är benäm
ningen livsmedelsbutik eller -hall. 

När den nyetablerade affärsmannen såg hur den stora 
bärskörden dag efter dag transporterades bort med tåg 
och lastbilar, fick han en strålande ide. 

- Varför ska vi lämna ifrån oss dessa härliga bär, som 
vuxit på den kalkrika närkesslätten? Kan vi inte själva 
ta hand om dem och slippa mellanhänderna? Varför 
skulle vi inte kunna starta en fabrik och hjälpa dessa 
duktiga trädgårdsodlare och bärplockare att få avsättning 
för sina brunkörsbär och andra sorter? Kanske en sådan 
fabrik kunde bereda sysselsättning åt en hel del av dem 
som genom skoindustriens hårda konkurrens utifrån nöd
gas friställas. Belåtna skulle väl de ledande i staden bli, 
som allt ivrigare söker efter nya industrier till orten . 

Den som närde dessa tankar hette Frank 010/ Jansson. 
Sin affärsrörelse flyttade han till den egna fastigheten på 
andra sidan nedgången till Kumlasjön och öppnade även 
filial vid Mossbanegatan . 

Sin ide avslöjade han för kollegan Martin Andersson, 
som ägde den stora affären i hörnan av torget (numera 
Cen trum-Livs). Han var styrelseordförande i Hakon
bolaget, en av trion i Ica-koncernen. De båda Kumla
köpmännen var eniga om, att uppslaget skulle del
ges direktör Hakon Swenson i Hakonbolaget. Denne var 
genast intresserad . Och det var sedan bara att sätta igång. 
Äret var 1949. 

Till en början tog man det ganska försiktigt. Fyra man 
anställdes med Frank-Olof Jansson som ledare. 

Snart nog uppstod emellertid trångboddhet. Och denna 
olägenhet har förföljt företaget, trots att den ena ut-

byggnaden inte var mer än färdig, förrän en ny plane
rades . 

] ci.nsson fortsatte att driva sina båda livsmedelsaffärer 
ännu ett tiotal år. Det blev emellertid för jäktigt för ho
nom och hans duktiga maka. Huvudaffären överlämna
des till Stig Johansson med firmanamnet östermalms 
Livsmede!. Affären vid Mossbanegatan är filial till Gö
tes Livsmedel. 

Kumla Fruktindustri växte snabbt och likaså maskin
parken. Tillverkningen sker enligt löpande band-metoden 
med transportband till helautomatiska tappningsmaskiner 
och vidare till packning och transport till färdigvaru
lagret. Förpackningsautomater packar 12-15 flaskor di
rekt i kartongen. 

Visserligen finns det stora kvantiteter råvaror inom 
räckhåll, bl. a. de flinka Finnerödjaflickornas jordgub
bar. Men det är liksom en droppe i havet. Alltmer nöd
ga man vända blickarna mot söderns varma och sol
rika nejder. Till Polen, Ungern och Bulgarien, men även 
till Spanien. De nämnda östländerna levererar bl. a. 
hallon och jordgubbar, Spanien apelsiner i koncentrerad 
form . Katrinplommonen kommer från Californien. 

Råvarorna fryses ner direkt på odlingsplatsen. Samma 
är förhållandet med de svenska bären, som man inte 
hinner att färskkoka . Ofta får man se jättefordon vid 
fabriken på Västra Drottninggatan. Fordonet kan vara 
från en odlingsplats i Bulgarien, och det för på det mest 
tänkbara bekväma sätt varan direkt till fabriksporten. 

Jansson får ofta företaga resor till importländerna för 
att träffa överenskommelse om leveranser. I Bulgarien 
har han varit flera gånger och känt beundran för dess 
vackra natur och folk. Ett land, som tack vare ett gynn
samt klimat och bördighet, har utomordentliga förut
sättningar att tillhandahålla förstklassiga produkter. Fol
ket är trivsamt, och man märker inte så mycket av att 
det, säkert mot sin vilja, blivit indraget i tvenne fruk
tansvärda krig. 

Jansson har idel goda erfarenheter av att göra affärer 
med de kommuniststyrda öststaterna. 

Fantastiska mängder råvaror åtgår vid tillverkningen, 
som omfattar ett 50-tal artiklar. Den årliga förbruk
ningen av apelsiner, i form av koncentrerad saft, utgör 
ca 2000 ton, av hallon, lingon, brunkörsbär och blåbär 

God jul och Gon nyn år! 

ÖSTERMALMS LIVSMEDEL 
S:a Kungsvägen 17, Kumlatelefon 700 80 
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Exteriören Västra Drottninggatan 33 

ca 2000 tOn och av jordgubbar 900000 liter. Kumla 
Fruktindustri är Sveriges största lingonuppköpare. Något 
över 3 000 lingonplockare tryggar fabrikens behov under 
den intensiva skördetiden. 

Fabrikens sockeråtgång är ca 3 500 ton. 

Kumla Fruktindustri är landets största tillverkare av 
den saft, som in~år i en del hostmedicin. Råvaran till 
denna saft tas fran hallon, körsbär och vinbär. (Undra 
då på, att den är så god och lätt att taga in!) Stora krav 
ställs på tillverkningen av dessa produkter från apo
teks- och läkemedelsfirmor, vi lka med representanter 
övervakar tillverkningen . 

Apple- och svartavinbärsmust blir allt populärare 
drycker i våra hem. Som bekant kan vi lämna vår äpple
skörd till fabriken och Hr äpplemust i utbyte. 

På udastningsbryggan mot Ringvägen ser man alltid 
3-4 långtradare under lastning. Utlastningen per dag 
utgör i genomsnitt 160""':""170 ton. 

Vart går den fantastiskt stora produktionen, där apel
sinsaft och lingonsylt dominerar? lca-affärerna är gi
vetvis de största kunderna. Men stora kvantiteter leve
reras även till skolbarnsbespisningar och andra närings
ställen, sjukhus m. m. En ej ringa del av tillverkningen 
exporteras till de nordiska länderna liksom till andra 
delar av världen. 

Produktionen omfattar bl. a.: safter, sylter, bär- och 
fruktinläggningar, marmelader, geleer cch fru kt juicer. 
Det kan nämnas, att företaget är det första i landet som 
började med juicerna. Senaste nyheten är kompotter, in
packad i plastpåsar och färdiga att serveras. Dessa kom
potter har blivit synnerligen populära hos de husmödrar, 
som lätt och bekvämt vill klara efterrätten . 

En dag på Kumla Fruktindustri ger många tillfällen 
till intressanta inblickar i den högt utvecklade livsmedels
tekniken . l kontrollaboratoriet undersöks alla råvaror för 
godkännande före all produktion. Stora fabrikshallen -
utrustad med speciell visningsläktare för studiebesökare 
- utgör anläggningens fyllnings- och förpackningsav-

delning. Där har maskiner övertagit praktiskt taget alla 
tunga arbeten . Personalen är till övervägande del kvinn
lig. Arbetet betalas efter lagaekord, men utan avkall på 
kvalitets- och hygienkrav för produkterna. Den tek
niska utrustningen är fullt up to date. Flera maskiner 
har utvecklats av företagets e~n~ tekniker för att helt 
passa den egna produktionen, sa att bästa kvalitetsresul
tat uppnås. 

Från årets början ordnar företaget lunch för persona
len i den gemensamma matsalen . Ett konferensrum, rym
mande 125 personer, är flitigt utnyttjat av studiegrupper 
från när och fjärran. För att informera och visa an
läggningen är en person anställd, nämligen fru Aina 
Wallbom. Lokalen får också disponer~s av Kumla Hus
modersförening för dess sammankomster. 

Ett sortiment måste befinna sig i ständig utveckling för 
att vara aktuellt och konkurrenskraftigt. För detta ända
mål finns ett väl utrustat laboratorium . Där utprovas 
nya produkter och stundom finner man också möjlighet 
till förbättring a v redan inarbetade märkesvaror och pro
duktionsmetoder. I utvecklingsarbetet ingår även utprov
ning av nytt emballage. Varje nyhet och produktide stu
deras och bedöms, förutom av företagets egen personal , 
också aven grupp husmödrar från Kumla Husmoders
fören . Av stort värde är dessutom de utlåtanden labora
toriet får vid tester med besöksgrupper av olika katego
rier : husmodersföreningar, skolklasser etc. - På testav
delningen vid reA provkök i Stockholm provas Kumla
produkterna regelbundet och jämföres med konkurreran
de märken . r första hand är det Expertgruppen bestående 
av hush~llslärare och hushållstekniker som bedömer ut
seende, konsistens och smak på de olika produkterna. På 
provköket provsmakas varorna dessutom av ett 30-tal 
personer ur provkökets Allmänna testgrupp. Märket på 
förpackningarna "Provat av reA provkök" borgar för 

Häl' -syns stol'jörpackningsav delningen pd järdigv arulagret som 
omsätts /l tski/liga gdnger pe r år 

lULKLA PPENska'varafrån MOBERGS 
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Vi ha massor av prakt iska och 

Herr- & Gossek i p ering 
Hagendalsvägen 26 - Tel. 70627 

nyttiga julklappar, som med självskrivenhet hör hemma på allas önskelista! 



Vy över fabrikens fy llnings- och tappningshall 

högsta kvalitet. [CA provkök anlitas också för utform
ning av receptanvisningar på bl. a. förpackningar. 

När jag betraktar de imponerande, blänkande cylind
rarna, innehållande tusentals liter lingon, går tankarna 
tillbaka till min barndoms lingonplockning och lingon
kokning. Jag hade mitt hem vid Jönköpingsvägen, ett 
stenkast från Vätternstranden . På andra sidan vägen låg 
den vackFaste ekäng jag sett. Den var rik på lingon
röda tuvor, mest dock i den blandskog som gränsade 
till ängen. Vi syskon plockade under den korta bär
tiden dag efter dag a v de läckra bären och bar hem 
till mor, som hade »krösamoskastrullen" på spisen näs
tan hela dagarna. Ty moset skulle räcka ett helt år till 
nästa skörd. Det gick åt väldiga mängder mos, ty det 
var fattigman s mat mer än knappast något annat. Hur 
många fattiga hem bestod inte middagen av endast 
potatis, lingonmos och skummjölk. När fisklöjan "gick 
till» var det vanligt att den blev "tjovel" till potatisen . 
Vid fiskläget kunde man få köpa ett tjog av de läckra 
löjorna för 15 öre. Det var en god och billig middag. 

hel- eller deltid, på Kumla Fruktindustri eller annorstä
des. Och det tycks bli allt nödvändigare med båda ma
karnas förvärvsarbete för att klara de allt högre hyres-, 
mat- och skatteutgifterna. 

På höstarna är det ännu vanligt att familjerna över
allt i vårt land använder lördagen och söndagen till 
lingonplockning. Och att husmödrarna kokar sitt mos 
själva, dock inte på vedspis men på den mer moderna 
elspisen. An vanligare blir det väl, att man överlåter 
konserveringen till AB Kumla Fruktindustri. 

När Frank Olof Jansson födde sin ide kanske inte så 
många kunde ana den omfattning verksamheten skulle 
få. Vi har fått det bekvämt med att skaffa fram alla 
slags sylter, safter och kompotter till matbordet. Hus
mödrarna har fått tid att ägna sig åt förvärvsarbete på 

15 kr. 
kostar Kumla Julhlad 

för 6 årgångar 1959--1965 

V ÄLKOMMEN JULGÄVA 
till kumlabor på annan ort. 

Meddela Eder med Kumla Tryckeri. 

,.JULKLAPPARNA ordnas lättast vid besök i 

OP:s Bosättningsaffär 
TORGET, KUMLA Telefon 70761 

Specialavdelning för leksaker 
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NÄR HALLSBERG 
I KUMLA 

LÅG 

Edvard Thermaenius 

Hallsberg - anlagt på värdelös mark 

Hallsbergs samhälle har vuxit upp kring Hallsbergs 
järnvägsstation, som anlades år 1862 och på grund av 
sin läge, där västra stambanan skäres av statsbanan 
Krylbo-Motala-Mjölby, är av synnerlig vikt i trafik
hänseende. Avståndet mellan Hallsberg och Orebro är 
25 km. 

Den plats, som utsågs för denna viktiga järnvägsknut, 
är åtminstone ur bebyggelsesynpunkt tämligen dåligt 
vald. Med undantag för den ås, som genomlöper sam
hället, är marken sank och därför mycket kostsam att 
bebygga, för att icke tala om andra olägenheter i hy
gieniskt hänseende och svårigheter med avlopp. Utan att 
behöva leta med ljus och lykta hade man nog kunnat på
träffa flera lämpligare platser, men förmodligen ansåg 
man marken här värdelös och lät sitt val bestämmas av 
dessa hänsyn . 

Inte lätt att tjäna två herrar 

Av förhållandenas makt var det förutbestämt att det 
blivande samhällets invånare skulle råka i rätt komplice
rade och retsamma förhållanden. Köpingen är sålunda 
ungefär broderligt delad mellan tvenne socknar, Halls
berg och Kumb, och tillhör fortfarande dessa i kyrkligt 
avseende samt beträffande skolväsendet. Sockengränsen 
genom köpingen följer i stort sett landsvägen - huvud
gatan, men i köpingens båda ändar skära socknarna över 
landsvägen med var sin bit. G rosshandlare Lybergs bygg
nad på norra sidan om huvudgatan genom köpingen lig
ger i Kumla socken men AB Thermaenius' nybyggda af
färspa lats på samma sida av gatan men 100 m västerut 
är beläget i Hallsbergs socken. Järnvägsstationen ligger 
i Kumla socken. 

Avsevärt billigare att bo på ena sidan huvudgatan 

För köpingens barn finns två folkskolor, en i vardera 
ändan av Storgatan, den östra skolan belägen i H allsbergs 
och den västra i Kumla socken. Det inträffar naturligtvis, 

Köp julgotterna i 

"D et stinger i mitt innersta varje gång jag sbll 
s1inda penningar till ett företag, varför jag hyser s3. 
ganska ringa intresse och v:1.rför utsikterna om fram
gång äro - inga". 

Edvard Tbermaenius. 

att av köpingens invånare bo bredvid hallsbergsskolan en 
hel del kumlabor och bredvid kumlaskolan åtskilliga 
hallsbergsbor. Deras barn få då icke kila tvärs över vä
gen till den endast några få steg bort belägna skolan utan 
måste marschera genom hela köpingen till sin resp. soc
kens skola. 

Det kan ju vidare inträffa, att en familj vill byta 
bostad och i denna lovliga avsikt flyttar över landsvä
gen - sockengränsen. Barnen måste då vips byta skola 
och lärare. Inte heller är det alltid givet, att socknarna 
har samma beskattning - f. n. är den olika - och det 
kan då bli avsevärt billigare att bo på ena sidan huvud
gatan än på den andra . 

När Hallsbergs "stadshus" kom till 

Annu år 1890 låg på nuvarande torgets plats - något 
torg fanns då icke ett gammalt och förfallet gäst
giveri, som tillhört en nämndeman Per Erik Eriksson, 

Marknad i Hallsberg 

KÅGES KONFEKTHÖRNA P-OJnOAa-
Hagendalsvägen 4 
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ThermaeniltSverken, Hallsberg, 1945 

Blacksta, Kumla, därifrån det flyttats . Underhandlingar 
hade förts med Eriksson om flyttning av gästgiveriet för 
att få plats för torg, dock utan resultat. Byggnaden in
köptes emellertid av några enskilda personer, för sam
hällets räkning, och på municipalstämma i dec. 1890 be
slöts att samhället skulle övertaga köpet. En kommiw" 
bestående av N. A. Lyberg, E. S. Dahlström, Tomta, och 
Joh. Larsson, Samsa la, framlade förslag till gästgiveri
tomtens reglering, innefattande bortflyttning av de gamla 
husen och uppförande aven ny gästgiveribyggnad längre 
ned vid torgplatsen. Det gjordes också upp plan till ett 
blivande municipalhus. 

I oktober 1891 beslöts uppföra en sådan byggnad, in
rymmande apotek, två handelsbutiker, nödiga rum för 
gästgiveri samt bostadslägenheter. Kostnaden hade be
räknats till 65000 kronor. Hyresinkomsten beräknades 
till 4 800 kronor. 

Skoarbetarna i Kumla vallfärdade t ill Hallsbergs 
"Eldorado" 

Gästgiveriet gick bra och på utskänkningsrörelsen för
tjänades grova pengar. Några restriktioner förekom inte, 
utan det såldes öl gladeligen både vardagar och sön- och 
helgdagar. Särskilt tycks skoarbetarna vid Kumla ha 
vallfärdat till detta Eldorado. Det är antagligt att det 
inte alltid gick så fridfullt till mellan ölbuteljerna. 

Under det guldhögarna hopade sig i gästgivarens kassa
skrin, hade samhället ringa förtjänst av det hela, endast 
600 kronor i hyra för lokalen. Är 1894 framlades för
slag att samhället skulle övertaga gästgiveriet och 
skjutshållningen. Det blev så, och fr. o. m. 1 jan. 1896 
hade municipalstyreisen bestämmanderätten över gäst
giverirörelsen. Samtidigt gjordes en del inskränkningar 
beträffande utskänkningen å sön- och helgdagar. Detta 

Till Eder tjänst 

KUMLA-BODEN 
STIG PERSSON 

Köpmangatan 1, Kumla 
Tel. 791 10 

medförde, att ölförbrukningen under den nya regimen 
gick ner till hälften av vad den tidigare varit. Andå er
höll samhället en årlig inkomst av 7-8000 kronor till 
"nytta och glädje för de skattdragande". 

Var för Hallsberg? 

Vad var anledningen till at(.-den Thermaeniuska fir
man just valde Hallsberg, när företaget 1868 flyttade 
från Torshälla? 

I en 1918 utgiven 50-årsjubileumsskrift uppges, att 
man bade många platser på förslag. Att Hallsberg kom 
under prövning berodde på, att en annons i en tidning 
talat om tillgång på vattenkraft. Det var Dala kvarn, 
som åsyftades, men man fann ett område närmare järn
vägsstationen lämpligare. 

Det värsta föret var här som ofta annars i portgången. 
Edvard Thermaenius ser stundom mörkt på företaget re
dan innan flyttningen skett. I sin dagbok skrev han bl. a.: 
"Det stinger i mitt innersta varje gång jag skall sända 
penningar till ett företag, varför jag hyser så ganska 
ringa intresse och varför utsikterna om framgång äro 
- mga" 

När ingenjör Edvard Thermaenius 1894 gick ur tiden 
hade Thermaeniuströskverken hunnit att väl hävda sig 
på världsmarknaden. Men inte kunde han ana att det så 
blygsamt uppbyggda företaget skulle bli den enorma stor
industri, som det i dag är. Och det kunde givetvis inte 
heller sönerna Fredrik, Alfred och Gottfrid, som efter
trädde fadern som ledare av företaget och som samtliga 
är avlidna. 

I Kumla Julblad för år 1945 förekommer en längre 
biografi över Edvard Thermaenius, delvis uppbyggd på 
den ovannämnda jubileumsskriften, som sammanställts av 
Levi Rickson ("Jeremias i Tröstlösa") . 

[ KUMLA-BODEN 
HANDLAR NI TILL BILLIGASTE PRISER 

Eget produktionshönseri, därför får ni ägg och 
kyckling till ett gott pris. 
Vi har allt i branschen och skaffar det ni behöver 
omgående. 
Ring och vi hjälper Eder med allt. 
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Bertil Aldman Arne Aidman 

Säkerhetsbältenas fader 
kumlabo 

Två bröder som giort imponerande 

insatser inom sjukvården.o 

Dagens nyheter har en serie "Dagens namn" med bl. a. 
biografiska uppgifter och porträtt av personer, som 
gjort sig kända för värdefulla insatser på olika områden . 
I juli i år var laborator Bertil Aldman "Dagens namn", 
Han är född i Kumla '1925 och son till framlidne gross
handlaren och konimunalmannen Joel Andersson och 
hans maka Signe, f. Persson. 

Vi citera ur Dagens Nyheter : 
"Hans liv har kommit aa inriktas på de sju hundradelar aven 

sekund då den medicinska effekten aven trafikolycka når sin 
komprimerade klimax. Det mesta av det han vet om vad som 
hinner hända under dessa bråkdelar av ett ögonblick har han ut
rönt i en källare i Bromma. r dag är han internationellt känd 
- för någon månad sedan fick han en ordentlig arbetslokal att 
hålla till i. 

- Det krävs stor entusiasm för att prestera ett så lysande ar
bete under så primitiva förhållanden, ansåg statens trafiksäkerhets
råd n:ir man därifrån 1963 begärde en utredning om en särskild 
institution för medicinsk trafiksäkerhetsforskning och förordade 
Bertil Aldman som chef. 

Från början gick grosshandlarsonen från Kumla den vanliga 
vägen som medicinare via läkarförordnanden fram till med lic-en, 
som den då 28-årige Bertil Aldman avlade 1953. Vid det laget 
hade han hunnit gifta sig och fortsatte med läb.rförordnandena 
fram till 1959. 

Men inte, trots allt, som vilken läkare som helst. År 1960 upp
träde r han som statens trafiksäkerhctsråds expert vid introduk
tionen a v säkerhetsbälten i Holland. Sitt kunnande om säkerhets
bältenas betydelse hade han inhämtat under uppbromsningsprov 
med nersövda djur i experimentslädar. Marsvin, hundar och grisar 
har bidragit till kunskapen om bältenas effekt. 

I USA höll man på med liknande försök, men där gällde de t 
rörbreedelser rör rymdfärder. Bertil Aldm:tn fick besök av stora 
tysta amerikaner som gärna lyssnade på hans resultat utan att 
själva tab mycket. 

De värsta skadorna är inte alltid de som syns. Vid trafikol yckor 
händer det att Stora kroppspulsådern slits av utan att de yttre 
skadorna är alltför våldsamma. Då dör olycksoffret, men har det 
bara blivit bristningar i ådern kommer döden inte förrän efter 
ett par dagar. Om läkaren inte upptäcker skadan. 

Bertil Aldman fick 32000 kronor till en blixt-röntgenanläggning 
i present av Folksam 1961. Äret därpå fick han 1680CO kronor av 
trafiksäkerhetsrådet för art kontrollera olika bilmärken i olika 
olyckssammanhang. 

Det var samma år som han p3. Karolinska försvarade en av
handling om trafiksäkerhetsproblem. Tredjeopponenten var en flyg
läkare från Texas som lekt levande pro'/docka vid amerikanska 
bromsprov. 

Efter doktorspromotionen blev han 1963 docent i medicinsk tra
fiksäke rhetsforskning v!d Karolinska - och samtidigt assistent vid 
rättsmedicinska institutionen. Äret därpå laborator vid statens tra
f iksäkerhetsråd, som nu har givi t honom en halv miljon till fort
satt forskning." 

Biografiska data: 
Studentex. vid Karolinska lärov. i Ureb ro 1945. Med. kandi

datex. vid Karolinska instit. i Stockholm 1948. Med. licentiatex. 
vid Karolinska instit. i Stockholm 1953. Legitimation som läkare 
1953. Underläkareförordn. vid Serafimerlas. och Karolinska sjukh. 
inom kirurgi, med. och anestesiologi 1953-1959, Specialistkompe
tens i anestesiologi. Vetenskap!. arbeten inom endokrinologi, anestesi 
och trafiksäkerhet publicerade arbeten c:a 80 st . Disputerade 1962 
på en avhand!. om kollisionsskydd vid Karolinska instit. Docent 
i trafiksäkerhetsforskn. vid Karolinska instit. 1963. Laborator och 
föres tånd. för Statens trafiksäke rhetsråds med. forskningslab. 1964. 
Medlem av Sv. läkaresällskapet, Svensk anestesiologisk fören., Ame
rican Association of Automotive Medicine. Medlem av redaktions
komm. och rappOrtör för Europa för Journal of Tr:affic Medicine 
och Biomechanics Quarterly. Deltagit som svensk representant vid 
sammanträden om trafiksäkerhetsfrå!lOr inom OECD, Economic 
Commission for Europe och Internationella Standardiseringsorga
nisationen (ISO). 

Den fem år äldre brodern, överläkare Arne Aldman, 
har även gjort imponerande insatser S0111 framgår av 
nedanstående biografiska data : 

Studentex. i örebro 1940, med. kand. Stockholm 44, med. lic. 49. 
Olika läkarförordn. 47-49. 2:e underläk. vid Serafimerlasarettet5 
med. klin . 49, l:e underläk. där 53, vid Sabbatsbergs med. klin. 56, 
bitr. överläk. vid centrallas. i Borås 58, överläk. vid medic. klin. 
lasarettet i Skene sedan 63. Red . för Med. fören. tidskr. 44- 45, 
ordf. i Med. fören . 45-46, ordf. i Fören. av underordn. läk. vid 
Karolinska sjukh. och Serafimerlas. 54-55, ordf. i Stockh. under
läkarfören. 56-57, v. ordf. i Sveriges yngre läk. fören. 57-58. 
V. ordf. i Bitr. överläk. fören. 60-61, sekr. i Sv. lasarettsläkar
rören. 64-66. Led. av Sveriges läkarförb. centra1st. sedan 65. 
F. n . engagerad i sjukvårdspolitiskt organisations- och utrednings
arb. Skrifter i invärtes medicin . 

Gift med Agneta Emberg, dotter till järnhandlare Fredrik Em
berg och hans maka, Kumla. 

FÖRLOVNINGS- och VIGSELRINGAR 
JULKLAPPAR i Guld, Silver och Nysilver, rikt urval. Matsilver i flertal modeller 

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

AB ELIAS ENGLUNDS Guldsmedsaffär 
rnnehavare: Stig Englund K U M L A - Tel. 703 Dl 
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MIN 
BARNDOMS 
GATA 

xv Stationsgatan 

Av NILS HELANDER 

l detta !ms var Kumla sparbanks lokaler inrymda under åren 7874-1930. 

(1 bakgrunden nya bankbyggnaden) 

Stationsgatans södra del var ursprungligen den d.gswmp, som 
vid järnvägem tillkomst 1862 anlades från Stencvägcn fram till 
stationshuset. Det dröjde s:o.kerligen [ill et:: stycke in på 1890-talet, 
innan vägen förlängdes norrut . Skogen härskade suveränt och 
s:ora delar väster om järnvägen omtalas haft mycket träskmark. 
Agarc till skogsmarken var lantbrukare l Kumlaby. Området när
mast stationen hörde till Ostergården. 

Hela östra delen av Stationsgatan - samtliga uddanummer -
utgör järnvigsområde. Det första stationshuset uppfördes 1862 i 
och med färdigställandet av bandelen Hallsberg-Orebro. Nytt sta
tionshus byggdes åren 1900-01 av kalksten från Yxhult. Södra 
delen var inredd till stationsskrivarbostad. Ovre lägenheten har 

järnvägsstationen pli 1890-talet 

från början disponera:s :l'1 sCltionsinspektorc,1. 1924 slopades den 
förstnämnda bostaden jäm~e en liten "andr;:;.k!a~ :; -,'iintsal" - som ej 
h;:;. f t någon nimnvärd uppgift - för att lämn .. utq'm;nc till post
lokaler. Till 1949, då det nya posthuse;: bk" färdigt, var järnviigen 
hyresvärd åt postverket. Men alltjimt är de båda stadiga verken 
grannar. En gångtunnel anlades 1922 omedelbart norr om stations
huset, bekostad till 50 % av donationsmedel från skofabrikörcr och 
grossister i Kumla mp. ]ärnvägsom rådet rymmer också ett bostads
hus för jiirnvägspersonal. 

J ärnvägen är skildrad i Kumla Julblad åren 1943 och 1961. 

Nr 2 (Framnäs) förs te ägare var skoförman Alb. Ärsel!, som 
bodde där till sin död 1946. Sterbhuset sålde 1962 fastigheten till 
Kumia stad. Arsell var flitig versskrivare och hans dikter återga\'s 
i Nerikes-Tidningen. Han var mångårig söndagsskolföreståndare 
och styrelseledamot i missionsförsamlingen och tillhörde stiftarna ay 

Kumla blåbandsförening 1887. Ärsell, som var anställd på Ströms 
skofabrik, uppskattades mycket för sin friska humor. 

Nr 4 (MarieIund) byggdes liksom Framnäs i slutet på 1890-talet. 
Lars Fromstedt i Kumlaby hade köpt tomten av ban vakt P. A. No
ren. Men han hade det ingalunda lätt att få fast 17lark under föt
terna. Han omtalade att han på vintern kört fram massor av grus 
för att senare strö ut p3 tOmten. När han sedan en vårdag skulle 
se till denna, var grushögen försvunnen i den djupa leran. Till att 
gräva grund fick han hjälp aven bekant. Nur de båda en dag 
arbetade tillsammans fick Fromstedt plötsligt se att hans medhjäl
pare var försvunnen. När han tittade sig omkring fick han se ett 
huvud sticka upp ovanför mark ytan . Det var mer än besvärligt 
att få upp den förskräckte grävaren. 

NJr samhället 1914 fick vattenledning hyllade Ärscl! sm gamla 
källa med en dikt . 

.Julbordets läckerheter 
KOPER NI MED FORDEL HOS OSS 

HANDLA RATT 

Förstklassiga charkuterivaror -

- stor sorterIng a v delikatesser 

PARKERA LATT 

SKOLVKGEN 

MOSSBANEGATAN 

TEL. 78400 

TEL. 78401 
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Lundh)' (Järnvägshotellet) 
eldhärjat 1964 

Den gamla källan med sin pump 
och all dess innanrcdning 
nu räknas mest som skrot och lump, 
se' n vi fått vattenledning. 

Väl pumpen står ännu på plan, 
men snart han nog får flytta. 
Jag hörde sägas häromdan, 
han är till ingen nytta. 

Så stel och allvarsam han står 
och ej sitt öde anar. 
Vad minnen från förgångna år 
hans åsyn fram dock manar. 

Jag ännu ser det ögonblick, 
den glädjefyl.lda stunden, 
då ådern fram i dagen gick 
ur hårda klippegrunden. 

Den motstått många dagars flit 
med svettbad och tillika, 
men nedåt gick det bit för bit, 
allt motstånd måste vika. 

Lars Fromstedt var min kompanjon, 
vi vara två om brunnen, 
som borrade j den tron, 
att ådern nog blir funnen . 

Då andra brunnar sinat har 
i mäktig sommarhetta, 
ditt flöde lika rikligt var, 
jag tacksamt minnes detta. 

Nog är bekvämt på detta sätt 
att utan minsta möda 
blott vrida om en kran helt lätt, 
och vattnet synes flöda. 

RING 75079 

Marielund har senare tillhört banvakt Kvist och dennes mag sta
tionskarl E. Eriksson. Efter hans frånfälle sålde sterbhuset fastig
heten till Kumla stad. Ä tomtens västra del är uppförd en byggnad 
för televerket. 

Lars Fromstedt flyttade tillbaka till Kumlaby. Han var C,1 mång
sysslare: skomakare, sadelmakare, snickare o::h murare och lämnade 
uppskattad handräckning åt prästerskapet. 

I Kumla Julblad 1937 och 1939 berättar Fromstedt om sitt ar
bete som mångsidig hantverkare och även som "lärare". 

Nr 6 (Lundby) uppfördes något 3.r före sekelskiftet av banvakt 
P. A. Noren och var dct största huset västcr om järnvägen. Han 
;igde stor skogsmark väsi:er om järnvägen. Denna mark avdelade 
han till tomter och sålde till skohandlarna P. J. Bickma:1 och L J. 
Pettersson. När Noren 1902 hmi"lade Kumla sålde han Lllndby för 
9000 kronor. Det var ett anm:irkningsvärt lågt pris. Köplusten var 
intc stor bland de fåtaliga municipal borna. 

En intervju med den 85-årige banvaktcn och åkaren Noren står 
att läsa i Kumla Julblads första årgång 1930. 

I slutet av 1910-talet blev Lundby läkarhus. För act möjliggöra 
för samhället att få hit en läkare, enade sig 1!J.gra välsituerade sam
hällsbor att svara för lokaler för läkarpraktik och bostad. Förste 
läkare var C. A. Floren från Ha1!sberg och efter hono:n Erland 
Franklin. 

Under årens lopp har Lundby använts för olika ändamål. Elis 
Schölin hade där under några år skoaffär och H . E. Svedi!! ved
handel. Hans maka hade samtidigt hotellrörelse. Namnct Lllndby 
kom omsider borr och istället blev det ]ärnvägsho:ellet. Någon 
lysande affär tycks inte hotellct ha varit att döma av det täta om
bytet av ägare. Bäst tycks källarmästare Gustaf Olsson ha lyckats. 
För fyra år sedan sålde han Lundby till Fibdelfiaförsamlingen i 
Kumla. Meningen är att på den stora tomten uppföra en kyrko
byggnad samt hotell. Tursamt nog, så behagade dCJl ~:röde hanen" 

Eriksdal, river 1963 

TEATER - FILM LOKALER FOR MOTEN 

REKOMMENDERAS för bröllop, middagar 

och samkväm i trivsam miljö 



Skofabriken Sture 

Uppförd 1916. Eldhärjad 1932 

en somm:ukväll 1964 hjälpa till med utraderingen av den stora 
träbyggnaden. 

Nr 8 (Eli by) uppfördes 1904 av ovannämnde P. J. Bäckr;1;1u. 
Innan huset var färdigt såldes det till Alf Larsson, som här under 
många år bedrev skrädderi rörelse. Nästa ögare blev köpman OttO 
Ekholm, som vid tomtens södra sida utmed Skolvägen uppförde 
en liten byggnad, som bL <l. inrymde en av honom startad speceri
och diversehandeL För jämt 50 år sedan började Nils Helander 
tryckerirörelse i en av de båda butikslokalerna. Är 1921 förvärvade 
han Ellby. Affärshuset har sedan tillbyggts inte mindre än fyra 
gan ger. 

Nr 10 (Skoglunda 3) är sedan 1949 posthus. Ännu 1946 låg här 
ett a v samhäHets äldsta hus, troligen från 1870-talet. Förste ägare 
var skomakaren, sedermera skohandlaren Anders Larsson. Han var 
farbror till den legendariske fabrikör Johan Behrn, Orebro. I mer 
än 60 år tillhörde Skoglunda skohandlaren L J. Pettersson och hans 
sterbhusdelägare. Ägare av posthuset är byggmästare Joh. Ekström, 
Adolfsberg. (En historik om postens verksamhet i Kumla är införd 
i Kumla Julblad 1956.) 

Nr 12 (Skoglunda S) är uppfört av bankdirektör Eric Samzelius. 
Efter hans frånfälle tillhörde fastigheten en längre tid sterbhuset. 
Från 1 april är byggnadsfirman John Ekström, Orebro, ägare. 

Nr 14 (Skoglunda 1) har varit platsen för Kumla Sparbank från 
1874 till 1961, då banken flyttade till stadens centrum, Hagendals
vägen 7. Det första bankhuset uppfördes 1873 av bankens kassör 
Erik Larsson, far till ovannämnde Eric Samzelius. Sedan banken 
fö rvä rvat fastigheten uppfördes ett nytt bankhus 1930 i tre vå
ningar, varefter det gamla huset revs. Är 1964 överlät sparbanken 
fastigheten till Kumla Foder- & Utsädesaktiebolag. Den tidigare 
banklokalen disponeras av möbelfirman Elis Enebarr. 

Nr 16 (Eriksdal l), rivet 1963, var stadens äldsta hus, som ur
sprungligen varit en gårdsbyggnad i Kumla by. Det finns ingen 
uppgift när den flyttades till stationssamhället, men senare än 1870 
va r det inte. Under många år bodde skräddarfamiljen Nystedt i den 
lilla stugan. Fru Nystedt hade hembageri. Makarna var med och 
bildade Kumla blåbandsförening. 

Längsta tiden ägdes Eriksdal av frisörmästare Karl Arbin. I mit
ten på 1940-talet flyttade han rörelsen till grannfastigheten Vilan, 
som han också inköpte. Då han på 1950-talet upphörde med frisör
yrket överlät han även Vilan till Helgelseförbundet. 

Musikinstrumentet 

Det rådde delade meningar om huruvida stadens äldsta hus skulle 
bevaras. I så fall skulle det flyttas till annan plats. Emellertid an
sågs huset inte ha det historiska värde, som motiverade den stora 
kostnad en flyttning skulle kräva. 

Nr 18 (Vilan l) byggdes i början av seklet. ii.gare har bl. .1.. 

varit kamrer Joh. Andersson, Äbytorp, trävaruhandlare Carl Jo
hansson och Karl Arbin. Andra våningen var pensionärsbostad åt 
SJ:s förste stationskarl Bernhard Larsson, kallad "Stassa-Lasse", och 
där slut;de han 1915 sin !Oler än 80-årig:t levnad. Om honom är 
en ganska utfödig biografi införd i Kumla Julblad 1956. 

På platsen för husen nr 16 och 18 uppförde Helgelseförbunde t 
en ny byggnad, färdigställd 1965. Den innehåller kyrka (Centrum
kyrkan), samlingslokaler, butik, förlagsexpedition och bostäder. Det 
är alltigenom en god arkitektur, och byggnaden är ett tillta!ande 
inslag i den moderna stadsbebyggelsen. 

HF - som är ett döparsamfu:ld - är ert fristående frikyrkosam
fun d (ett av de minsta i vå rt land, men med omfattande missions
verksamhet) bildat 1887 i Torp, Kräklinge. Där hålles än!lU v:uje 
midsommar de stora Torp-konferen~erna med deltagare från hela 
vå rt land. I Götabro - på gränsen mot Kumla - finns förbundets 
evangelis'i:skola och här i Kumla dess bokförlag och missionsexpe
dition. Samfundet har också djupa rötter i Kumlabygden. 

Nr 20 (Sture fabriken) uppfördes av AB Johansson & Björlund 
under första världskriget och togs i bruk 1916. Byggmästare var 
C. Lundholm. En sommardag 1932 eldhärjades den övre våningen. 
Fabrikens nedre våning återställdes och i fortsättningen blev den 
l-våningsbyggnad med kä"11are . Den har använts för olika ändamål 
bl. a. för AB Bandindustri. Ägare är skogrossistfirman Paul Johans
son, som utnyttjar de rymliga lokalerna för kontor och lager. 

Nr 22 (Stureborg) var länge både den yngsta och den största 
byggnaden vid Stationsgatan. Byggmästare var Elias Pettersson och 
byggnadsåret 1937. Något år därefter blev godsförvaltare Erik Hö
kerberg ägare och 1948 Kumla landskommun. Köpesumman var 
200000 kronor. H ela första och en del av andra våningen användes 
för kommunalt ändamål. Vid sammanläggningen med staden l jan. 
i år medförde landskommunen den väraefulla fastigheten till det 
gemensamma boet. Sture borg har fått namnet Nämndhuset och in
rymmer fastighets- och byggnadsnämndernas expeditioner. 

H. F:s Centmmkyrka med byggnad för butik, förlagsexpedition 
och bostäder 

köper N I förmånligast i HF:s NYA BOK- & MUSIKAFFÄR 

TELEFON 019/70941 

Stationsgatan 18, KUMLA 

God sortering av kvalitetsmärken i PIANON, GITARRER, DRAGSPEL ffi. m. 

GRAMMOFONER - BANDSPELARE - GRAMMOFONSKIVOR 
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ADELSDAM - LERBÄCKSSMED 
Fyra av barnen boende 
i Kumla 

En sonson till adelsda.men, redaktör Edvin Lardinger i 
tidningen Dagen har sänt julbladet nedanstående intres
santa artikel. Han uppger också att fyra av barnen till 
den omskrivna adelsdamen skulle vara bosatta i Hälla
brottet och Kumla, nämligen Gunnar Ferdinand Larsson, 
Elis Th. Larsson, Vesta, Evald Larsson, Pensionärshem
met och fru Frida Pettersson, Köpmangatan 37. 

I lägenheten Bergdalen på Karintorps ägor i Lerbäck 
bodde omkring sekelskiftet en klensmed vid namn Axel 
Ferdinand Larsson, född 1866 och avliden 1915. Han 
ingick 1891 gifte med Anna Matilda Bongenhjelm, född 
1870 och död 1909. Makarna hade sju barn, därav fyra 
söner. 

Fru Larsson tillhörde en släkt, som leder sin här
stamning från en major Bange, som blev adlad 1694 och 
fick säte och stämma på vårt riddarhus 1699. 

Fru Larsson var dotter till husaren vid Livregementets 
husarkår Anders Magnus Bongenhjelm född 1831. Denne 
utbytte emellertid släktnamnet mot namnet Bergvall. An
tingen ansåg han sig som husar ej böra bära ett klingande 
adelsnamn eller också blev han tillsagd från den militära 
ledningen att ta ett mera borgerligt namn. 

Flera medlemmar av den gamla adelssläkten Bongen
hjelm har gjort på samma sätt. Så kallade sig husaren vid 
Livregementets husarer Johan August Bongenhjelm, född 
1858, Bong, och korpralen vid sanuna kavalleriregemente 
Karl San frid Bongenhjelm född 1860, antog namnet Ehn. 

Hustrun i Bergdalen beskrives som arbetsam och duk
tig. StOrväxt och grov var hon, uppges ha varit "stark 
som en björn". Hon blev ej blott mor till sju barn och 
svarade för hemmets skötsel. Det berättas, att hon dess
utom hjälpte sin man i smedjan med att föra släggan, då 
oxskor där tillverkades - ett tungt arbete. Det var p3. 
vintern makarna stod i smedjan . Om sommaren sysslade 
mannen oftast med upptagning av torv i någon torv
mosse. Gärna axlade han sitt gevär och begav sig ut på 
jakt. Hemsmidet såldes till en lanthandlare i Karinrorp, 
vilken levererade ej blott varor utan ock träkol och järn 
till smider. 

Kyrkoherden i Lerbäck, kontraktsprosten Wilhelm 
Callmander och hans ställföreträdare vände sig flera 
gånger till Riddarhuset i huvudstaden och rekommende
rade anslag ur adelns många understöds fonder till smed
familjen i Bergdalen. Men inga anslag delades ut, troligen 
av den anledningen, att hustrun ingått gifte med ofrälse. 

Gammal spiksmedja. 

Lägenheten Bergdalen finnes ej längre kvar. Smedjan, 
i vilken klensmeden Larssons hustru med det klingande 
namnet Bongenhjelm var sin man behjälplig är riven. 
Markerat unga slutade båda makarna i Bergdalen sina 
dagar. Mannen var vid sitt f rånfälle 49 år och hans 
hustru allenast 39. 

En byvisa från Kumla 
Följande byvisa var för 100 år sedan mycket populär 

i Kumla. 
I Rala ä' smörmosse, 
l Rösavi göra de ost, 

Björka går de med pärepåse, 
l Vissberga skära de revor, 

]ärsjö kärna de smör, 
l Byrsta köra de plogen, 
i Byrstorpe gå de och friar, 
i Vikatorp göra de liar, 
i Joglunda göra de hjul, 
l Äby kan de förtenna, 
1 Stene vältrar de stenar, 

Långgälla eldar de ris, 
l Sörby är två rediga gubbar, 
l Sickelsra har de blott en, 

Hörsta går de och super, 
i Hagaby står de sig bra, 
Vallersta ligger i ruka 
och Ekeby ligger i ra'. 

KUMIA FDDER-&UTSÄDESAB 
- till lantbrukets tjänst 
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MOSSBYBO 
som älskar att resa 
och resa långt och ofta 

Förre gruvägaren och lantbrukaren I var JonassoI1, 
Mossby, Hällabrottet, torde få räknas som den mest be
reste ortsbo, när det gäller turistande! utomlands. Tjugo
fem resor till 45 länder under 625 dagar har han hittills 
varit med om och flera lär det bli. Pa SO-åringens vita
litet tycks det inte vara något fel. 

Den första utlandsresan daterar sig till 1921. Målet var 
Paris. Som sällskap medföljde tvenne bröder till Jonas
son. 

Sedan 1952 har han företagit minst en resa varje år. 
Ibland har han rest på egen hand, någon gång med tu
ristbyråer i Stockholm och Helsingfors, men de flesta 
gångerna med populära Larsson & Swedens Turistbussar, 
Kumla. 

- Vilket färdsätt gillar du bäst? frågar jag. 

- Det är utan tvekan med buss. Då får man se mest 
av landskapet. 

- Men ,det måste väl bli nästan samma färdvägar ge
nom Sverige, och blir det inte då lite enformigt? 

- Det tycker jag inte. Landskapet är sig aldrig riktigt 
likt. Det växlar med hstiderna. Skulle det bli enformigt, 
har jag så lätt att slumra in en stund. Och en avkoppling 
är verkligt nyttig, även i en buss. 

England har Jonasson besökt inte mindre än fyra 
gånger, därav två gånger ensam. Och då med ganska 
bristfälliga kunskaper i engelska. Men han tycker att 
han klarade sig bra och fått bra utbyte av resorna. Sin 
70-årsdag firade han hos en kusin i England. 

Sedan blev det inte England mera, men till många 
andra länder : Egypten, Portugal, Spanien, Tjeckoslova
kien, Italien, Ryssland, Schweiz, Amerika och så allra 
sist Jorden runt. Amerikafärden företogs utan sällskap. 
I färden ingick också att upptäcka Canada och Mexico. 
Det var en 72 dagars lång resa . Mycket fick Jonasson 
uppleva och se. Men en dag greps han aven obetvinglig 
hemlängtan : avbeställde båten för hemresan hastigt och 
lustigt, for hem med flyget, och vart 500 kronor fat
tigare. 

Naturligtvis har han också varit på Kanariöarna. Och 
det tvenne gånger. På våren 1966 företog han en flyg
färd ti ll det portugisiska Madeira för att njuta av dess 
milda klimat. Och meningen var att det skulle räcka 
med den resan men när höstlöven hade fallit, och kylan 

Ivar JonaSSOl! tycker det är besvärligt med 
"matbesticket" i Tokyo 

började tränga på, längtade han åter ut. Tog kontakt 
med den finska resebyrån Olympia Air Travel i Hel
singfors, som samarbetar med en svensk resebyrå, och 
anmälde sig för en resa Jorden runt. Man hade upplyst 
honom om att ett tjugotal svenskar var anmälda till fär
den. I verkligheten var det inte mera än 8. Och att kom
ma med falska upplysningar reagerade han inför. Eljest 
var turistbyrån up to date med förstklassiga hotell, här
lig kost och bra reseledare. Samma plan användes för 
hela resan. Utom de 8 svenskarna, deltog i resan 29 fin
nar och 30 tyskar. Tillsammans med 4 piloter och 3 flyg
värdinnor och flygvärd blev det 74 personer. 

Bland mera kända platser, som besöktes, omtalar Jo
nasson New Delhi i Indien, Bangkok och Hongkong. På 
den senare platsen beställde han en kostym för 21 2 kr, 
vilket var mycket billigt. Den levererades på 21/ 2 dagar, 
och då ingick även två provningar. I Hongkong bjöds 
på ett ovanligt brännvin, tillverkat av ris . För att göra 
det riktigt hälsosamt tillsattes torkade ödlor och tiger
ben. En extra läckerhet var nyfödda råttor, doppade i en 
slags soppa, påstods det. Men dessa läckerheter fick vara 
för Jonasson och hans sällskap. 

I Tokio hade Jonasson och hans reskamrater det be
svärligt värre att hantera "matbesticket". Detta utgjor
des av ett par pinnar. Svenskarna hade fått ett bord till
delat för sig själva. I mitten var en grill placerad och 
därifrån levererades fläsk- och köttbitar liksom på lö
pande band. Man hade mycket roligt åt kamraternas sätt 
att hantera "matbesticket". 

- Så mycket fläsk och kött har jag inte ätit nån gång 
förut, omtalar Jonasson. Nog åt jag minst ett tiotal 
bitar. 

NVVEL IU $ 
Linoleummattor - Fernissa - Tapeter - Sjukvårds- och Förbandsartikl a r 

Hagendalsvägen 5 Telefon 700 23, 705 00. 
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Ett besök gjordes i ett shinto- och buddimempel i To
kio. Det användes av de båda helt olika religionerna. 

I Tokio hade sällskapet också tillfälle att se ett Alweg
tåg i gång. Detta går på endast en skena. Som bekant var 
svensken Axel Wennergren mycket intresserad av denna 
uppfinning. Tokio är som bekant världens största stad 
med ca 9 miljoner invånare. 

Honolul" är nästa etapp på jordenruntresan. En flyg
ning på nära 700 mil. Där blir samtliga resenärer mot
tagna med kindpuss aven glad och trevlig Honolulu
skönhet, som också överräckte en jättestor blomsterkrans. 
På restaurangen där var man så restriktiv, att man inte 
tillät gästerna använda mer än en tallrik. Overträdelse 
belades med böter. Jonasson ville pröva om det verk
ligen var möjligt. Han klarade sig med en anmärkning. 

I Los Angeles träffade han bekanta från sin tidigare 
Amerikafärd. Det var bl. a. köpmansdottern Solweig 
Gard, som till och med varit anställd i Sveriges Radio 
och som ingenting skulle . ha emot att komma tillbaka, 
om hon "fick samma förmåner som i det amerikanska 
radiobolaget. Så stora utsikter lär det inte finnas att vi 
får se den sköna i vår TV-ruta. 

I Mexico gick det an att vara matvrak. Smörgåsbordet 
där innehöll väl ett 90-tal rätter. Därtill korn en hel del 
skålar med olika soppor. Intill hotellet fanns ett stall 
med ett lO-tal hästar. De tränades för uppvisning, som 
gick till så att i en ca 8 meter bred gång släpptes i slutet 
av gången in en ung tjur. Ryttarna skulle rida fatt denne 
och gripa tag i svansen och försöka få ikull honom. 

En stor sevärdhet i Mexico är den katedral, som en 
förmögen landsman låtit uppföra av slantar som han 
tjänat på sin silvergruva. Katedralen innehöll en sådan 
l yx, som vi på våra breddgrader knappast kan bilda oss 
en föreställning om . 

Venezuela med sina närmare 8 miljoner befolkning an
ses vara Sydamerikas mest välsituerade provins. Man vill 

Skönhet och delfiner i Hawai 

Sundberg ' & Olsons 

Glad trots att man har d(! t jobbigt 

ha bort småbebyggelsen och by~ga skyskrapor om 20 
våningar och mera. Så glada härat är inte folket i små
husen . Man vill bo kvar i sina primitiva hus med getter 
och andra smådjur omkring sig. 

Resan omfattar också ett besök i det nya självständiga 
Surinam, tidigare holländsk besittnlng. Vid 'ett besök i 
ett buschnegersamhälle fick man se en havande kvinna, 
som man minst av allt kunde säga var attraktiv. Hon 
hade nämligen så långa hängande bröst, att hon med lätt
het kunde slänga över ett av dem till det diande barnet, 
som kvinnorna vanligen bär på ryggen. 

Under färden Över Kanarieöarna syntes tydligt de 
många öarna på det stora kvadratmilaområdet. 

Jordenruntresan genomfördes på 38 dagar. Som nämnts 
hade turistbyrån ordnat på bästa sätt. En del påfrestande 
förseningar förekom ju då och då, men det kunde inte 
flygbolaget lastas för. Man var frikostig med att bjuda 
på förfriskningar av olika slag: frtlkt, choklad och alla
handa drycker. Kanske väl mycket whisky, av vilken 
vara planet tycktes ha stort lager av. Givetvis är man 
mer än nöjd när man närmar sig hembygden. Man kan 
inte undgå att känna hemlängtan. Till Mossby kom Jo
nasson lagom för att fira jul. 

- Vilken resa sätter du främst av alla du gjort? 

- Orientresan till Egypten, anordnad av Svenska 
Journalen . Som sällskap hade jag med min kusin Severin 
Persson i Mossby. Resan var intressant på många sätt. 
Vi fick se många av de platser, som vi läst om i bibeln 
och där fruktansvärda strider utkämpats mellan Israel 
och arabländerna i sommar. 

FOTOGRAFISKA Hagendalsvägen 7 KUMLA 
Tel. 70844 
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"GÅSALABBEN" 
- en av de sista originalen 'l Kumla 

"Gåsalabben" Larsson-Svensson var ett av alla bekant 
original i 1910- 20-talets Kumla. H an hade en tid vår
dats på sinnesslöanstalten i Kristinehamn men utskrivits 
därifrån. 

Visst kunde hans uppträdande i regel synas som om 
det var något fel med hans själsförmögenheter. Ibland 
kunde han emellertid visa en intelligens och en humor, 
som inte är allom given. Kumla Julblad har samlat ihop 
en del upptecknade händelser, som visade en mindre van
lig slagfärdighet. 

En dag kom Larsson-Svensson in på P. J. Carlssons kontor i 
Kumla mp. P& ena Hngväggen hängde en stor tavla med förtjusande 
flickor. Larsson-Svensson betraktade tavlan med synbart intresse 
och fr3.gade kontorschef E. vad det var för SOrtS fruntimmer och 
fick till svar, att det var spanjorskor. 

N3gon dag därefter fick han se E. med brådskande steg på väg 
till stationen. Larsson-Svensson hejdade honom och bad om en slam 
till kaffe. 

- Jag har inte tid nu, ty jag måste skynda mej till tåget för 
att resa och hälsa på spanjorskorna, som Larsson-Svensson såg på 
tavlan på kontoret. 

- Dä ä bra, för då tar jag hand om "grosshandlarns" fru, kom 
det illmarigt från "Gåsalabben". 

Vid ett tillfälle mötte han en ung och elegant flicka med ovan
ligt höga klackar. Han hejdade henne och började gå runt om
kring henne med ö§onen riktade på hennes skor. 

- Fröken ska ga mycket! 
- Vad menar ni med det? 
- Jo, klackarna behöver slitas! 

I J. W:s affär skulle en medelålders änka försöka raljera med 
Larsson-Svensson. Hon ville veta, om det inte var tråkigt att vara 
så ensam. Skulle vi inte slå oss ihop och få det bra tillsammans. 

Han tittade lite överlägset på henne och levererade ett inte alls 
snällt svar: 

- Sånna som hon kunde jag få hur många som helst på Marie
be rg (sinnesslöanstalt). 

Det svaret uppskattades av chefen som bjöd Larsson-Svensson 
på en av sina bästa cigarrer. 

En nyårsmorgon knackade Larsson-Svensson på hos komminister 
Erhard Morens bostad vid Kyrkogatan. Moren hade knappast mer 

BIL- OCH TRAKTORDACK AV OLIKA FABRIKAT 

GUMMIREPARA TrONER 

REGUMMERINGAR 

HJULBALANSERINGAR 

Telefon 703 50, 711 55 

än hunnit somna efter sin Sylvestergudstjänst. När han öppnade 
dörren fick han se den morgonpigge "Gåsalabben". 

- Vad i all sin dar vill Larsson-Svensson så tidigt på morgonen? 
- Jag tänkte ge domprosten tillfälle att börja det nya året med 

att göra en god gärning. 
- Och vad skulle det vara? 
- Att hju mej på kaffe. 
- Då får sannerligen Larsson-Svensson välja en senare tid . 

Han var mycket generös med användandet av titlar. 
Aven och annan, som var särskilt svag för dessa, kunde 
han få en bra slant som räckte till ett par omgångar 
kaffe. Och kaffet var tydligen det väsentligaste i hans 
livsföring. 

Han trivdes att få fritt ströva omkring i samhället. 
På äldre dagar försökte man få honom till en mera still
sam tillvaro på Sannaheds ålderdomshem. Det lyckades 
såtillvida, att han infann sig där på kvällen, men på 
morgonen bar det iväg till samhället igen, där han hade 
en hel del vänner. 

Häradsdomare Lars Pärsson, kommunens allt i allo, 
var en förstående vän till Larsson-Svensson. Han var 
känd som en duktig versmakare och god humorist. När 
det vart tal om att Larsson-Svensson inte i fortsät tningen 
skulle få ränna omkring i samhället som han ville, gick 
han till Pärsson för att få ett intyg. Och det fick han. 
På intyget stod det: "Härmed bekräftas, att Larsson
Svensson, kallad "Gåsalabben", äger rätt att allt fram
gent få vandra omkring i Kumla mp. på sätt han själv 
önskar. Lars Pärsson". 

Pärsson hade givetvis ingen som helst befogenhet att 
bestämma över vad som fick göras i municipalsamhället, 
men väl i kommunen . Det var just det som var det ro
liga i intyget, som den belåtne Larsson-Svensson visade 
för sina vänner och ordningsmakten, när den ville ha 
honom att återvända till Sannahed. 

Liksom "Sotarlabben" - ett annat samtida original -
hade Larsson-Svensson en del pålitliga vänner, som han 
uppvaktade när han behövde en slant till en kopp kaffe. 
Till dessa vänner räknade han personalen på P.J:s kon
tor. Vid ett tillfälle träffade han själve grosshandlarn och 
fick av honom en hel krona. Den tänkte han spara ett 
tag och gick direkt upp till grosshandlarns bostad och 
talre om för kökspersonalen, att grosshandlarna bjutt ho
nom på kaffe. Emellertid när han som bäst satt och njöt 
av det kära kaffet infann sig grosshandlarn och konsta
terade vilken filur Larsson-Svensson kunde vara. 

Oscar Äkerblom, anställd på kontoret och stockhol
mare sedan flera årtionden, förärade han det kort, som 
illustrerar denna artikel, med påskrift : "Till vännen 
Oscar Äkerblom från Larsson-Svensson". 

KumIa • 
VERKSTAD AB 
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ETT HAL VSEKEL
JUBILEUM 

JO år bland Kumlabarna 

Nils Helander 

Hos J. W. Johansson & C:o (nuv. Centrum-Livs) var 
1917 anställd västgöten Elias Adolfsson, som jag lärt 
känna då han var biträde hos sin blivande svärfader i 
Hjo. När han en höstdag hälsade på sin fästmö, träffa
des vi vid ett rastställe utmed Vättern. 

- Du ska bli kumlabo, Nils, och överta Frölins 
tryckeri. Han vill sälja, jag skall hjälpa dej och göra upp 
med honom. Du ska tro att Kumla är en framåtgående 
plats! Och ett tryckeri som sköts klarar sej bra, påstod 
med verklig övertygelse vännen Adolfsson. 

Men jag var tveksam, mycket tveksam. Jag hade en 
bra och trivsam plats som tryckeriföreståndare med goda 
utsikter få överta tidningsbolaget. Kumla hade jag knap
past hört talas om, sedan jag läst det lilla häftet "KumIa
martyren" , som missionsförsamlingens flickor gick om
kring och sålde i hemmen. Häftet, som beskrev det rus
kiga lustmordet 1913 på Sannahedsvägen. 

I börja.n av november kom jag emellertid trots allt till 
Kumla för att skriva kontrakt. Men jag mötte en säljare 
som inte alls var någon säljare. Hans namn var Adolf 
FröIin, och vi hade tiqigare arbetat tillsammans under 
sju år i min hemstad. Istället för att diskutera vad vi 
kommit samman för började han att svartmåla Kumla: 
"Här är döden, må du tro, mörkt och smutsigt överallt, 
och inga nöjen men gott om "läsare". Söndan här för
driver man med att skaffa sej en tidning och sedan att 
slira sofflocket resten av dagen". Någon uppgörelse blev 
det inte. Frölins hustru, som var telefonist, hade avrått 
honom från att göra sej av med tryckeriet. 

Jag gjorde då en rond till kontoren för att H lite in
formation om, hur man skulle ställa sig till ett nytt 
tryckeri. Overallt klagade man på svårigheten att få 
sitt trycksaksbehov fyllt i Kumla utan att behöva vända 
sig till Orebro. 

Trots dessa upplysningar var jag tveksam att starta 
ett nytt tryckeri. Jag hade ingen större lust att tränga 
ut min gamle kamrat. Men man övertygade mig om, att 
det blott var en tidsfråga, när Frölin skulle nödgas slå 
igen . Under sådana förhållanden försvann min tvekan. 
Och den 17 november var jag klar för start. Det var 
svårt att lämna hemmet och hembygden, och även min 

Av NILS HELANDER 

chef i tryckeribolaget, med vilken jag påbörjat ett sam
arbete om en hela Skaraborgs län omfattande hembygds
bok. Det gladde mig mycket, att den energiske redaktö
ren hann fullborda hembygdsbeskrivningeil i fyra band. 

I mitten på j 920-talet flyttade Frölin till Sveg, där 
han startade tryckeri och pappershandel och blev med 
tiden en välbärgad man. Han avled 1961, 80 år gammal. 

Inte lätt att trivas. 

Den som växt upp i det nuvarande välordnade Kumla, 
iean inte fatta hur det kändes att helt plötsligt bli "sta
tionare". Jag hade kommit från den idylliska.Guldkroks
bygden med den tjusande Vättern och hamnat på en 
plats, där det inte fanns någon sjö och inte någon gata 
och med mycken sparsam belysning på de leriga vägar
na. Hösten 1917 hade varit rik på nederbörd. Troligen 
låg matjorden kvar på Hagendalsvägen. Att använda ga
loscher var inte tillrådigt. De stannade ohjälpligt kvar 
i lermodden, som kunde vara decimeterdjup. Värst var 
det kanske på båda sidor om södra järnvägsövergången 
vid Ströms. 

Ja, järnvägen. .. Den pratade man mycket mer om 
vid omskrivna tid än vad man gör nu. Trots att man 
im har så mycket mer att tala om, t. ex . den ståtliga via
dukten, som sparat så mycket tid åt bilister och gångare. 
1917 var det nämligen så, att skulle man komma från 
öster till väster eller tvärtom, nödgades man köa vid en 
port, som inte släppte igenom så många i taget. Men så 
kunde det hända - och det var mer än förargligt -, att 
ett godståg kom inrusande på stationsområdet och stäng
de all framfart, och det kunde dröja ganska länge, innan 
man växlat isär tåget. När väntan blev för lång, dristade 
man sig till att krypa under eller klättra över godsvag
narna. Något som givetvis var förenat med livsfara. 

De som inte känt vantrivsel, kan inte föreställa sig 
hur det känns. Jag blygs inte för att tala om, att jag 
grät ofta under första tiden . Ack, hur längtade jag inte 
efter julen, då jag skulle få resa hem. Och när jag kom 
åter, blev längtan än värre. Så en dag bestämde jag mig 
att för alltid fl y dit, där jag hörde hemma. Min gamla 

Ni äger fler värdesaker än Att hyra 
Ni tror. Bank-palvet ger Er 

säker förvaring. För en LJg avgift kall Ni hy ra ett 

bankfack hos oss, där Ni kan förvara Edra värde

sa.ker brand- och inbrottsskyddade bakom tjocka 

För säkrare 
förvaring 

- BANKFACK i S:KA.M:)ThM 
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Kumla hotell 

plats stod ännu reserverad. Men det blev annorlunda. 
Tri vseln kom så småningom. 

Gott om ungdom p& Kumla hotell. 

Fru Jenny Wallmark, som innehade Kumla hotell, 
var duktig att få fram livsmedel under första världskri
get. När man på a"dra håll nödgades att hålla till godo 
med Hlrötter, hade hon tillgång till god potatis. Hon 
hade också förmåga att ge sina många gäster både god 
och riklig kost. Det var mestadels trångt i de båda mat
salarna, av vilka den mindre var avsedd för damerna. 
De abonnerande gästerna utgjordes av unga kontorister 
och affärsanställda samt Clevander på Kumla Ångqvarn 
och Ähbom på kartongfabriken, äldre och stadgade kam
rater. 

En söndag spreds ryktet att järnhandeln fått en ny 
kassörska, som väntades till kvällsmålet. Hon skulle ha 
ett sydländskt utseende och vara underbart vacker med 
blixtrande ögon. Matgänget var tidigt samlat, inväntande 
den skönas ankomst. Det bildades kö vid dörren till da
mernas matsal för alla ville om möjligt skåda henne ge
nom nyckelhålet. Den humoristiske Axel på järnvägs
stationen fann det nödvändigt att ordna kö och me.d 
klockan i hand såg han till att de tilldelade sekunderna 
för varje tittare inte överskreds. 

Kamraterna höll bra ihop. På eftermiddagarna bjöd 
värdinnan på kaffe. Sommartiden i trädgården, då alla 
som kunde samlades till en pratstund. 

"Vid våra v illor ner vid sjön . .. " 

Sommarn innan jag blev kumlabo hade mina fyra 
kamrater hyrt ett par små stugor vid Tisaren intill segel
sällskapets område i Åsbro. Där vistades v i ett par som
rar och hade det skönt under veckosluten. Vi ordnade 
matlagning och städning själva och var inte alls bero
ende av någon kvinnlig hjälp. JW:s Adolfsson var alla 
tiders kock. Hans ärtsoppa och pannkakor var välsma
kande och vitsordades inte minst av våra flickor från 
hotellet, som någon gång gästade oss. Söndagsmålet drog 

vi upp ur vår sjö. Färsk abborre är väl härligt! Fast vår 
kock var inte vidare förtjust att anrätta den. 

"Vid våra villor ner vid sjön 
Han lagar maten förutom lön. 
Han lagar plättar 
både dag och nätter. 
Han stekte fisken 
men smet från disken" 

Vi diktade många verser denna tid. Flera av kamrater
na var duktiga poeter och vi hade verkligen roligt åt 
rimmandet, inte minst Eliasson på "bosättningen", som 
måste inta soffläge för att få vila ut efter skrattsalvorna . 

När de flesta hade svårt att skaffa livsmedel, hade vi 
det tvärt om ganska lätt att ordna mat för vårt vecko
slut. En av våra kamrater hade dagligen kontakt med 
lantbrukare och en annan kunde genom sitt frieri förse 
köket med en fläsk- och köttbit från Norra Mos då och 
då. Mjölk kunde vi köpa så mycket vi behövde av mOr 
Kulin. Vi skaffade henne en och annan liten svåråtkomlig 
sak, och detta satte hon stort värde på. En söndags
kväll minns jag, att hon kom ner till oss med en 3-liters
flaska varm mjölk, troligen direkt från ladugården. 
Dumt nog drack vi ur den till sista droppen, ty inget fick 
förfaras . Men ack vad vi mådde "tjuvtjockt" under vän
tan på tåget vid Åsbro station. Värst var det för vår 
ö5tgöte, som inte fick behålla de härliga jordgubbar, som 
han njutit på sin chefs sommarställe. 

Vi kallade vårt kamratlag för "ABACH", som bilda
des genom första bokstaven i våra tillnamn. Jag har 
nämnt att en var östgöte. Två var västgötar, en smålän
ning och en hallänning. Våra flickor från hotellet trodde, 
att den goda sammanhållningen hade sin orsak i att vi 
tillhörde olika "nationer". 

"Klädema hängde kvar!" 
Ett par somrar hyrde vi en stuga i Västansjö, tillhörig 

fröken Yngström . Hyran var blott 25 kr per år för ett 
rum och kök. Det kombinerade mat- och sovrummet 
var i minsta laget, med tanke på att vi skulle ha plats 
för fem sängar. Men vi hade fantastiskt roligt där. En 
augusti kväll skulle vi. fiska kräftor 1 den närliggande ån. 
Vår "köksbjörn" var trött efter matlagningen och före
drog att koja. När vi gav oss iväg till kräftorna manade 
han oss att se till att vi fångade lagliga kräftor. Vid 
midnatt kom vi åter efter ett tursamt mete. En av de hu
moristika vännerna tog då en jättekräfta och höll den 
framför vår sussande kock, som vaknade helt förskräckt 
när han hörde: "Ar den här laglig?" 

Vår stuga övertogs aven kvintett flickbekanta, me
dan vi flyttade till "Gamla bruket" vid vägen mellan 
Hemsjön och Åsasjön. Flickorna hade till grannar en 
bankkamrer och en handelsföreståndare, som hjälpte dem 
med ett och annat, bl. a. med diskning. När vi en gång 
hälsade på, höll den ene på med diskning och blev näs
tan chockad när en fotboll kom genom skorstenen ner i 
diskbaljan . Vem som var syndabocken blev väl inte ut
rett. Men så mycket var flickorna och deras båda kam
rater eniga om, att bollen inte oavsiktligt hamnat i skor
stenen . 

Album, Skrivunderlägg, Reservoarpennor, Gästböcker, Brevpapper, Almanackor, 

Jultidningar, Närkeslitteratur, Julkort med Kumlamotiv 

BOKHANDEL 
Telefon 70056 
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"ABACH" 1920 

Från vänster sittande: Carl Kullberg, Nils Helander, Ernst Bcrgh. 
Stående : Elias Adolfsson, Helge Ahrberg 

Man hade berättat oss att det spökade i vår stuga. En 
livstrött skulle ha hängt sig på vinden. En dag tog vi 
mod till oss och äntrade vindstrappan. Allt vad som 
fanns där var n~gra klädpalter. Tr~kigt nog berättades 
historien för flickorna. 

- Tror ni att det är sant? frågade en av de nervösa 
flickorna. 

- Vi vet ingenting, men kläderna hänger kvar, fick 
hon till svar. 

Men det var sommar och ljust dygnet runt och då är 
man inte rädd för spöken. 

En hjälpsam bankman .. 

Redan under mitt första Kumla~r blev jag bekant med 
bankkamrer Arvid Olsson. Sommarkvällarna brukade 
han tillbringa i trädg~rden (Almnäs). D~ hände det att 
det blev en pratstund, när jag hälsade på min kamrat 
Adolfsson, som hyrde ett rum hos makarna Olsson. 

Framförallt under min första tid hade jag ovärderlig 
ny tta av Olsson . Innan mitt tryckeri blev känt, var det 
svårt att n orderna att räcka till. Olsson fyllde d~ i med 
beställning av blanketter för bankens behov. Dessa fick 
han eljest från huvudkontoret, men när han fann mina 
priser passande så gynnade han mitt tryckeri . 

När riksdagen antog en lag om att tryckfrihetsombud 
även skulle finnas i municipalsamhällen, blev jag anmo
dad att föresl~ lämplig person för Kumla. Jag föreslog 
då Arvid Olsson, som även uts~gs. Han blev mycket glad 
för detta, som han sa verkligt fina förtroendeuppdrag. 
Uppgiften var att granska i Kumla tryckta skrifter och 
sända dessa vidare t ill länsstyrelsen. 

Olsson var mångårig municipalkassör och tillhörde 
såväl municipal- som kommunalfullmäktige. 

~r ..... LIVS 
VID TORGET - KUMLA 

SNABBKUP 
Telefoner 70055, 70098 
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Specetihandlate och .homeopat. 

Min första hyresvärd var Otto Ekholm. Vi delade ut
rymmet i den dåtida lilla fastigheten. Min lokal hade fö
rut inrymt en kortvaruaffär. I början hade jag som med
hjälpare en tryckare och en springpojke. Själv fick jag 
vara sättare och kontorist. Allt efter ~om orderna steg 
inköptes flera maskiner och personalen utökades och ut
gör nu ett 20-tal personer. 

Minuthandlarna var många och nästan alla hade det 
svårt under den stora varubristen under krigsåren. Ek
holm talade ofta om att lämna affärsrörelsen och bli ho
meopat. I yngre år hade han varit i Amerika och lärt 
känna homepatien och fliti gt studerat den. Till mig sa 
han en gång : "IOrehro är det en skomakare, som ger 
sig ut för att vara homeopat, och folk köar hos honom. 
Men hur mycket begriper han?" 

Genom att Ekholm slog igen sin butik fick jag större 
utrymmen. Fastigheten har under åren tillbyggts inte 
mindre än fyra gånger. 

Att vara fötfattare. 

Med "Kometen" och "Svitiod" f~r Johan Lindström
Saxon anses som den förste tidningsutgivaren i Kumla . 
Han var då "bodbetjänt" hos Fosselius & Bergöö i hör
nan Odengatan och Kyrkogatan. Under ~ren 1878-79 
medverkade han i örehrotidningarna under signaturen 
Saxon, som sedan blev hans ti llnamn. 

Den första lokala jultidningen utgavs av tandläkare 
Aug. BoreEt!S och fotograf Knut Brydolf. Det var inte 
mycket som radikalen och högermannen kunde enas om, 
men det gjorde de när det gällde att gemensamt utge 
Kumla-Hallsbergs Tidning 1897. 

Urmakare Gustaf Olsson ("Ur-Olle") utgav ~tmin
stone vid två tillfällen en liten tidning. En av dessa kal
lade han för "K umIa H andels- & Sjöfarrstidning", som 
utkom 1902 . Nästa "lokalblad" utgavs av Gustaf Steen 
och kallades fö r "Stenebackens Allehanda, Tidning fö r 
skämt och allvar". 

Fy ra kumlaflickor flJ,ltar till sin Asbrostttga 

Från vänster: Greta Strand (som vi såg genom nyckelhålet), Zandra 
Persson, Signe Boström och Hildur Andersson 

VJELSORTERAD ICAAFFJER 

Se och utnyttja våra låga veckopriser 



SolgJrden med affärshuset (H agendalsvägen 1) samt Almnäs (O dengatan 1) för mer än JO &r sedan 

Fem h efter det jag blivit kumlabo (1922) utgav jag 
ett 68-sidigt häfte Kumla. Det innehöll en kort historik 
över bygden, förteckning över de kommunala och muni
cipala institutionerna, industrien och hantverket, handeln 
telefonabonnenter m. m. Det häftet kostade 40 öre och 
torde nu endast finnas hos någon enstaka samlare. En 
mer påkostad bok utgav jag 1925 : "Kumla i ord och 
bild". I den medverkade flera kumlabor, bl. a. greve 
Eugene Lewenhaupt, Säbylund. Boken omfattade 108 
sidor och trycktes på konsttryck papper och innehöll ett 
80-tal porträtt och bilder. 

Första tecknet på min skrivklåda var emellertid Kumla 
Julblad av år 1918, således året efter det mitt namn kom
mit med i kyrkböckerna i Kumla. I tidningen medver
kade prästmännen Gustaf Pettersson, Erh. Moren och 
Joh . Marklund, pastor J. G. Sundberg överlärare Erik 
Ekdahl och förman Alb. ÅrselI. Till förmån för den fri
villiga hjälpverksamheten utgavs 1919 "Julfrid över 
Kumla" och 1920 "God Jul" under medverkan av de 
ovannämnda - utom Sundberg - samt pastor Oscar 
Emrich. 

Kumla Julblad återkom först 1930. Jag ville vara hög
färdig och visa att mitt tryckeri hade fått en sådan upp
rustning, att vi kunde trycka en lika stor tidning som 
örebroarna. Det var då inte alls min mening att det skul
le bli en upprepning kommande år. Men så blev det, tack 
vare det intresse som visades tidningen. Klokt nog valdes 
ett tidskriftsformat nästa gång. Hittills har det inte bli
vit någon lucka i utgivningen, utan tack vare en utomor
dentlig stab skickliga och generösa medarbetare har ut
givningen kunnat fortsätta. Under 38 år har jag haft för
månen att sända denna speciella julhälsning till kumla
borna hemma och i förskingringen. 

Vid KOPMANGATAN 26 i nya affärshuset med större 
affärs- och lagerlokaler står vi ännu bättre rustade 
för Edra JULKLAPPSINKOP! 

Järnhandeln med JULKLAPPAR 

FÖR HE.LA FAMILJEN! 

"Skomakerie ts fy ra stora", 

När Kumla Julblad 1941 påbörjade intervjuerna med 
skoindustriens märkesmän i Kumla, hade jag länge gått 
och funderat på denna serie. 1940 var i julbladet infört 
en längre skildring om det gamla handskomakeriet, där 
flera av de gamla mästarna och skogrossisterna var POrt
rätterade. Bland dessa var Anders Andersson, kallad 
"partiskomakeriets fader". När tidningen var färdig, 
sände jag sonen A. G. ett ex., åtföljt av ett brev, i vilken 
jag bad om en intervju . På Luciadagens em. ringde han 
och var mycket belåten med vad som skrivits om hans 
far och hans samtida. 

- Helander är förstås upptagen i kväll eftersom det 
är Lucia. I annat fall välkommen och drick kaffe med 
min hustru och mej . 

Det fick naturligtvis inte finnas något hinder, utan 
pg tackade omedelbart ja och upplevde en oförglöm
melig kväll, långt från nuet. Med spänning lyssnade jag 
till skildringen om hans fars marknads resor, undan bade 
vargar och rånare i norr och väster. Först strax före mid
natt skildes vi . "Sällan före midnatt lägger jag mej", för
klarade den mer än 80-årige fabrikören. Vissa avsnitt 
a v vad jag fick lyssna den kvällen, och ett par andra 
kvällar, är återgivna i juibladet för 1941 och 1946. 

Nästa intervju gällde det Strömska företaget. C. G. 
Ström hade samma år som serien planlades (1940) gått 
ur tiden. Men sönerna Einar och Simon lämnade mig 
allt material jag behövde för seriens andra del (1942) . 

Mycket givande var också samtalen med Carl Nilsson 
(1943) och C. A. Jonsson (1944), de båda återstående 
i kvartetten. 

Givetvis är det av stort värde att ha dessa skofabri
kanters berättelser om sina upplevelser och erfarenheter 

-J .. 
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som handskomakare och industriledare. Och att inter
vjuerna gjordes medan de trenne skofabrikanterna var 
fullt vitala och minnesrika. Själva var de högst intresse
rade av att genom intervjuverna en högst märklig epok 
i skomakeriets historia i Kumla på detta sätt bevaras 
för framtiden. 

När jag föreslog nämndeman 

Kumla Skofabriks försäljningsbolag Lasse Buren star
tades i början på seklet av bröderna Erik Olsson och 
Lasse Buren. Under första världskriget gjorde firman 
verkliga storaffärer. Bröderna räknades en tid som mil
jonärer. Efter fredsslutet kom betalningsinställelserna 
från skohandlarna på löpande band. Detta drabbade 
grossisterna, vars tillgångar sjönk katastrofalt. 

Ären före kriget hade Buren flera uppdrag, bl. a. SOm 
brandchef och ledamot a v hälsovårds- och byggnads
nämnderna. Emellertid tröttnade han och avsade sig 
alla uppdrag. På brodern lastades det ena uppdraget ef
ter det andra : ordförande i muncipalfullmäktige, ledamot 
av municipal nämnd och kommunalfullmäktige sann 
landsting. Inom föreningsvärlden var han bl. a. ordfö
rande i Kumla Friförsamling samt i sjukkassan. 

Även Burens måg, Helge Ahrberg, var med i munici
palfullmäktige och hade dessutom en del andra uppdrag. 
Det hände inte så sällan att Buren fick ta emot telefon 
om kallelse till sammanträde för brodern och mågen. En 
gång undslapp det honom: HJag får tjänstgöra som 
s~~'in~-pojke, men mej kallar dom inte till något samman
trade. 

Bun~ns yttrande kom till några av hans vänners kän
nedom. Det stundade till nämdemansval. Man visste 
att Buren var intresserad av juridik . Vid en familjefest 
hos en av vännerna beslöts att man skulle möta upp vid 
valet och uppdrogs åt överlärare Erik Ekdahl att före
slå Buren vid kommunalstämman. Just som man började 
att samlas i församlingssalen kom en skolpojke springan
de med en lapp, som han räckte mej. På den stod : "För
hindrad, föresl~ du! Ekdah l. " 

Jag blev inte lite nervös. Skulle vi lyckas, behövdes 
det en man med Ekdahls pondus att framföra Burens 
namn. Emellertid gällde det att handla och handla 
snabbt, nämligen att föra fram Burens namn, innan nå
got annat förslag framkommit. Och det lyckades : "Nå
gon nämndeman har hittills inte valts från municipal
samhället, varför jag fQreslår att detta rättas till nu och 
föresllr därför grosshandlare Lasse Buren. Han är så pass 
:välkänd att någon erinran mot hans val knappast kan 
göras". 

Vi hade mönstrat mycket folk för att säkra hans val, 
och Buren utsågs utan motkandidat. Gunnar Brånstad 
hade i uppdrag, sas det, att föreslå Manfred Ingenäs, men 
han teg som muren. Någon viskade om, att Gunnar 
Brånstad själv ville bli nämndeman. Och det var givet
vis många som ville det. Buren hade naturligtvis tillfrå
gats, om han ville kandidera. Och svaret blev : "Inget 
uppdrag skulle vara mej kärare!" 

Familjen P. G. Gustavsson vid bostaden Ulvåsa, Sveavägen 1 J 

"Det är mJnga som går och väntar". 

Under mina år som föreståndare för föreläsningsföre
ningen hade jag som kamrat landstingsman P. G. Gus
ta vs son, Ulvlsa. I början av 1920-talet slutade han med 
den skrotaffär, som han tjänat Stora slantar på och som 
möjliggjorde att han i fortsättningen av sitt långa liv 
kunde leva rentierens mindre bekymmersamma liv och 
sköta en mängd förtroendeuppdrag - utan arvode. Han 
var vice ordförande i municipalfullmäktige, kommunal
nämnden och fattigvårdsstyrelsen och tillhörde även 
kommunalfullmäktige och hade dessutom massor av 
kommitteuppdrag. Vi samarbetade i kommunalnämnden 
och hade till uppgift bl. a. att tre glnger om året 
under två dagar hålla uppbörd av kommunalutskyl
derna och en dag av pensionsavgifterna. Uppbörden hölls 
i församlingssalen. Vid ett långt bord var nämndens le
damöter samlade. Det gick rätt muntert till vid det llnga 
bordet. "P.G." var humorist och skojade friskt med skat
tebetalarna om att de hade så låga skatter. Och det hade 
ju mången också Man var inte så sträng på den tiden. 
När det kom någon utifrån bygden, som hade en stor 
hög skattsedlar att betala, kanske för hela byn, blev det 
Stopp i kön en bra stund. 

Trots att det tog hela dagarna i anspråk hade uppbörds
männen inget arvode. Chefen Karl Nilsson var sparsam 
och tyckte att det räckte med förmiddagskaffe och mid
dag. Denna serverades i "P.G. :s" hem. Hans hustru bjöd 
alltid på en smaklig måltid. 

En dag överraskade "P.G." med att avsäga sig alla upp
drag. När jag undrade varför han gjorde detta, då han 
fortfarande var högst vital och hade god tid, fick jag till 
svar : Hjo, jag menar att det är så många som gå och 
vänta!" Kravet på föryngring tycks ha varit en gammal 
historia! 

Numera är det vanligt att arvode skall utgå till leda
möter, som har kommunala uppdrag. Nog borde mina 
fullmäktigekamrater gamle Dahl i Ekeby, Hjalmar Lars
son, Byrstatorp och Herbert Johansson, Mossby m. fl. ha 
f~tt ett arvode. De hade lång väg att cykla till och från 
sammanträdena. Tänk vad slantar den odelade kommu-

DEN BÄSTA JULKLAPPEN - ett armbandsur frJn stjärnurmakaren 
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nen sparade! Så var det också härliga skattetider: 5 kro
nor i kommunalskatt per inkomsthundra. Municipalborna 
hade först~s en särskild skatt på ca en krona. 

När Fr.:znzensgrottan fick minnesv/lrd. 
Den vidsträckta östra kyrkogården anlades i början av 

1940-talet av entreprenör Aug. Eriksson, Sickelsta. Me
dan arbetet pågick var Kumla Julblads medarbetare 
byggnadsintendent Henning Julin, Stockholm, och jag 
och tittade på anläggningen, främst på den blivande 
parkkyrkogården. Vi rastade vid Franzensgrottan, som 
höll på att växa igen. Julin skakade på huvudet och sa: 

- Du, som är med i kyrkofullmäktige, borde motio
nera om att församlingen rustar upp platsen, och varför 
inte bekostar en minnesvård över sin forne kyrkoherde. 
Det är inte många församlingar som kan yvas över att 
ha en så betydelsefullt minne aven av vårt lands främsta 
psalmdiktare och skalder. 

När någon tid därefter kyrkovärd Axel Olsson i 
Vissberga avled, blev jag som hans suppleant kallad till 
kyrkobyggnadskommittens sammanträde. Jag omtalade 
da Julins och mitt samtal vid grottan. Kommitten med 
dess ordförande, Gust. Samuelsson, var högst begeistrade 
över förslaget. Det vann också kyrkofullmäktiges enhäl
liga bifall. 

Att utföra minnesvården uppdrogs åt firman Sporrong 
& C :o, Stockholm, som för modelleringen anlitade 
skulptören Knut Hultström. Vården som utfördes i sten 
och brons, blev ett ädelt format och själfullt Franzens
porträtt. Texten på vården, som avtäcktes 15 juni 1946, 
författades a v Julin och lyder: 

Frans Michael Franzen 
kyrkoherde i Kumla 1812-1825 

författade på denna plats 
flera av sina evangeliskt ljusa psalmer 

Onskligt vore, att församlingen genom anslag e. dyl. 
gör det lättare för främlingen att finna platsen. 

På de stora julkalasens tid. 
Julkalasen som de förekom förr med mycket mat och 

dryck är väl numera mycket sällsynta. Tvenne kalas i 
gammal traditionell stil, som min hustru och jag fick 
vara med om, glömmer jag aldrig. Så fort julen var över 
längtade vi faktiskt att få komma på dessa fester i Kum
laby och Sickelsta. 

Det var tidig samling till ett välförsett kaffebord. Ef
ter några timmars lek och tävlingar, sång och musik bjöds 
till det stora julbordet med allehanda rätter i sådan 
mängd att man med bästa vilja i världen ej förmådde 
avsmaka dem alla. liven om man förberett sig med nå
gon dags ban tning. 

I programmet medverkade gästerna på olika sätt. 
Dverlärare Josef Svensson ville man gärna höra berätta 
om hur julfirandet var i hans Östgötska hembygd på Vik
bolandet. Han hade ju en obetalbar humor och gjorde 
skildringarna så levande, att man kunde se de agerande 
framför sig. Talet för värdskapet hölls av den vältalige 

prosten C. G. Willen och slutade alltid med att han kyss
te värdinnans hand. 

När det bärjade lida mot midnatt serverades det åter 
kaffe och tårta. Och sällan skildes man förrän en ny 
dag randats. 

En allt större och trivsammare stad. 

Under mina kumlaår har givetvis stora förändringar 
skett på en lång rad områden. Municipalsamhället lämna
de med 1941 års utgång kommunen och bildade stad, ef
ter omfattande inkorporeringar. Med den återstående 
delen av Kumla landskommun förenade sig senare Har
demo socken. Vid förra årsskiftet upphörde skilsmässan, 
och de båda kontrahenterna fann för gott att åter bli 
ett. Så har vi fått en stad på 15 000 personer. 

Skoindustrien, som helt dominerade 1917, har trängts 
tillbaka genom en fantastisk skoimport från låglönelän
derna. Det på 1920-30-talet närda önskemålet om en 
mer blandad industri har förverkligats. Bland de stör
re företagen märkas : Bandindustri, Fruktindustri, För
packnings- och mekanisk industri, Svenska Radio AB. 
Från årets början räknas även Ytong iHällabrottet 
bland stadens storföretag. 

Under 1930-40-talet fanns tvenne konfektionsfabri
ker, som sysselsatte flera hundra personer. Tyvärr drab
bades de av samma olidliga konkurrensförhållanden som 
skofabrikerna och fann det inte lönsamt att fortsätta. 

Skulle jag våga försöket att uppräkna vad som fram
förallt gjOrt Kumla till en trivsam stad? Då bör nog 
Djupadalsbadet, "Närkesslättens pärla", nämnas först. 
Jag hade själv förmånen att som kommunalfullmäktig 
vara med om att besluta om den lyckade anläggningen. 
Ett projekt som skapade mångtusende arbetsdagar un
der den mest fruktansvärda arbetslöshet, som Kumla 
upplevat. I och med stadsbildandet fick vi stadshus och 
stadshotell, - dock inte omedelbart - reningsverk, 
vårdhemmet Solbacka, en rad ~ensionärshem, realskola, 
Malmens skola, Fylsta skolas pabyggnad och nya bygg
nader på området. Sedan årets början pågår det stora 
jätteprojektet högstadieskolan med idrotts- och simhal
lar för 15 miljoner kronor. Vi kan väl yvas över att ha 
länets modernaste idrottspark. Och tennisbanorna blir 
allt flera. 

Ett av landets förnämligaste bibliotek ligger också i 
vår stad. Det har gått överraskande snabbt att komma 
dithän . Det är förlagt i ett pampigt affärs- och förenings
hus Husaren i anslutning till det gamla Folkets Hus, som 
inte heller är så gammalt. När ja~ gjorde min första rond 
på skolgatan, var det knappast patänkt. Nämnas bör, att 
biblioteket har filialer saväl iHällabrottet, Sannahed 
och Äbytorp, och att man bilar omkring med böcker icke 
blott till sjukhem och fångvårdsanstalten utan även till 
handikappade. 

Under de "redovisade" 50 åren har samtliga frikyrko
församlingar fått nya kyrkor. 

Till det som ökat trivseln i Kumla måste nog också 
räknas gångtunneln (1923) och södra viadukten (1966). 

VERKLIGT VÄRDEFULLA JULGÅVOR finner Ni i vår rikhaltiga sortering av 
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Lantbrukare 
mekaniker 

och 

Av NILS HELANDER 

Med förre åkeriägaren Knut Bergman vid ratten trass
lar vi oss fram på smala skogsvägar i sydöstra delarna av 
gamla Hallsbergs socken och kommer så småningom fram 
till Oversta, för att få en pratstund med I. Zervatius
Gustafsson . 

Han brukar ett ägandes 32-de mantals jordbruk och 
har ~jort det under åtskilliga årtionden . Han är född i 
en gard vid Hultsjön. Gick i Sandvikens skola och kon
firmerades i Hallsbergs sockenkyrka av kyrkoherde E. J. 
Andersson. 

Av allt att döma har han tankarna, när han Mils med 
modernäringen, mera på motorer och mekanik av alla de 
slag. Det kan tyckas vara ett stort slöseri med en s:idan 
begåvning och med sådant mekaniskt stort intresse att 
odla mark. Ty det berättas, att Gustafsson redan som 
skolpojke satte ihop motorer och andra saker och sålde 
till kamrater och andra. 

Under första världskriget gick han en tid i motorlära 
hos Hugo Johansson, Hagendalsvägen, Kumla, och lärde 
sig allt om bilar och motorer. 

Hugo Johansson var den förste som hade motorverk
st.a~ i Kumla och likaså en av de första bilägarna i mu
I11Clpen. 

Innan han började med motorverkstad, hade J. en Ii ten 
kortvaruaffär vid Johannes kyrkogatan i den fastighet, 
som senare innehades av C. Björkmans bageri. Han reste 
d~ också omkring på landsbygden och avyttrade varor 
av olika slag. Knut Bergman minns hur J. vid ett till
fälle kom till hans hem i Ekeby och sålde bl. a. julgrans
saker. Kortvaruaffären sköttes sedermera a v hans hustru 
och flyttades till Hagendalsvägen, i samma butik som 
sedan länge inrymt Pomonas fruktaffär. I den ännu 
kvarvarande gårdsbyggnaden där hade han sin under 
flera årtionden bedrivna motorverkstad. 

Zervatius-Gustafsson visade snart, att han inte var ny
börjare som mekaniker. Johansson fick allt större för
troende till honom. När han skulle ut på någon resa, så 
lät det : "Nu får Gustafsson sköta om verkstan, det gör 
du lika bra som jag!" Ja, motorer kände ju eleven till hur 
fint som helst. Till och från verkstan använde Gustafs
son en motOrcykel av märket "Nordstjernan". Eljest var 
"Harley Davidson" och "Thor" mest synliga på vägarna. 
Den förstnämnde var en stark amerikansk maskin, som 
förekom oftast med sidvagn. 

En av de första som hade bil var mjölnare Sundqvist 
i Hackvads-Via. Grosshandlare P. J. Carlsson var ocks~ 
tidigt bilägare, liksom en hel rad andra grossister och 

Zervatilts-Gwtafsson med den nästan sekelgamla cykeln 

fabrikörer . Aven trädgårdsmästare Caspar Andersson 
köpte tidigt en Ford, men hade den för det mesta i ga
raget. A. var ägare till de tOmter, som staden förvärvade 
och byggde stadshus och stadshotell pt 

Hemmet i Oversta är liksom ett museum. Gustafsson 
har haft samlariver. Givetvis är det övervägande mo
torer och annan mekanik, men även en vapensamling. 
Av den anses ett gevär med kung Fredrik I :s namn in
graverat, vara en ovanlig dyrgrip. 

I sin samling har han mycket av värde, som borde 
vara förvarat på en säkrare plats . Men för en gammal 
man, som fäst sig vid sina dyrgripar, är det givetvis ro
ligt att ha dem inom räckhåll, när han vill titta på dem. 

Bilden visar Gustafsson på den unika cykel, som han 
för många år sedan förvärvade i Askersund och som än 

o 
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i dag går att åka på . Inte finns det många sådana kvar. 
På museet i örebro finns en liknande, gjord av urmakare 
Olsson. Gustafsson var bekant med "Ur-Olle" och vits
ordar honom som en ovanligt hängiven hembygdsvän . 
Under sina färder runt omkring i byarna skaffade O. 
massor av antikviteter. Tyvärr avyttrade han dem lika 
fort, oftast för lägre pris än han själv betalat. Om han 
haft något så när ekonomiskt sinne, hade han inte be
hövt haft det så eländigt fattigt. Köparna kunde a v ho-
110m göra sig stora pengar, medan Olsson blev allt fat
tigare och fattigare. 

Under en pratstund vid kaffebordet, råkade Bergman 
tala om, att han hade en gammal ångmaskin hemma. 

- Har du en ångmaskin, säjer du! Den måste jag 
få se. 

- Jo, det har jag. Och den har jag köpt av änkan till 
en sjöman. Han var far till en bokbindare Conny Berg, 
som hade verkstad i Velin ska gården vid Götgatan i 
Kumla. När hans far dog, skulle jag skjutsa in änkan 
och hennes tillhörigheter till Orebro. Bland sakerna var 
en sjömanssäck och en ångmaskin. Jag vart intresserad 
av maskinen och undrade, om jag kunde H köpa den. 

- Den kunde väl Bergman få av mej, men jag ska 
väl ha något för den. Ge mej en femma, så får han ta 
sjömanssäcken också! 

Säcken innehöll en mängd verktyg och annat, som jag 
haft nytta av. 

Makarna Berg var från Ämmeberg. Sjöman Berg var 
en tid vaktmästare vid Karolinska läroverket i Orebro. 

Bergman och Gustafsson erinrar varandra om det 
första världskriget, då det inte fanns bensin till bil'en 
eller motorcykeln. 

- Det fanns inte en droppe bensin att få köpa i hela 
Kumla, försäkrar Bergman. P. J. Carlsson köpte bensin 
från Orebro. Varje fredag kom det ett godståg med "eld
farliga oljor". Bensinen ansågs som mycket eldfarlig. 
Faten fick hämtas direkt från järnvägsvagnen. Fotoge
nen däremot lagrades på godsmagasinet. 

Själv minns jag hur besvärligt det var att skaffa ben
si 11 till tvättning a v stilformarna. Tack vare en ungdoms
vän, föreståndare Elias Adolfsson, lyckades jag från 
"Jiwes" förråd då och då komma om en liter. Varje gång 
fick jag en maning att iaktta den största sparsamhet, "ty 
lagret kan vara slut närsomhelst." 

De första som handlade med bilförsäljni ng var kör
männen J. W. Johansson och Joel Andersson samt i na
gon mån grosshandlare Lasse Buren. De förstnämnda 
sålde ett större antal Fordar men även de förnämligare 
märkena Chandler och Cleveland. Avenså motorcyklar, 
med och utan sidvagn . 

Kumla- och Hardemobönderna uppges vara tidiga bil
ägare. Efter första världskrigets slut blev det allt van
ligare fö r dem att skaffa sig en Ford . Händelsen togs 
t. O. m. upp i en predikan i Kumla kyrka av proster: 
Gustaf Pettersson. Han klandrade "våra enkla lantmän, 

Knut Bergma/l vid ratt en p& P. j. e ar/ssons bil Presto 1920 

50111 numera försmå att fara till kyrkan efter häst utan 
vräker sig i dyrbara bilar". 

De nämnda kompanjonerna, "JW" och "Joel", ställde 
sin föreståndare för livsmedelsaffären, ovannämnde 
Adolfsson, till förfogande som instruktör. Han hade 
ingalunda g~tt i någon bilskola utan var självlärd men 
visste mer om bilmotOrer än den skickligaste mekaniker 
och körde bilen säkert, fort eller sakta, allt efter behag. 

En lördagseftermiddag hade han l~nat en gammal bil 
a v » Andersson på hotellet") som gjorde affärer med 
äldre bilar. Med den skulle han skjutsa sin hustru, min 
fästmö och mej till mitt hem och hans svärföräldrahem 
i Hjo. Vi hade beräknat att den 13 mil långa resan skulle 
klaras av p~ drygt 3 timmar. I verkligheten tog det 8 
timmar. Knappast hade vi hunnit längre än till Klevs
backen, förrän den första ringomläggningen måste gör~. 
Och laga ringar fick vi göra väl ett tjog gånger. Det 
var nog de sämsta ringar, som suttit på en dåtida bil. Vi 
bävade inför hemresan, men den gick åtskilligt bättre. 
Lagningarna inskränkte sig till ett dussintal gånger. Men 
s1 hade en verkstad i Hjo haft ringarna under behand
ling. Emellertid fick vi en ordentlig praktik att byta 
däck och lappa ringar. 

Bland dem som Adolfsson lärde köra bil, var möbel
handIare Heribert Zarelius och bagarmästare C. A. Fri
berg. Besvärligast hade instruktören med motorcyklarna . 
Ovannämnde J. W. Johanson omtalar, att han var med 
en gång vid en övning i Hällabrottet. Själ v råkade han 
sitta i en Harley Dawidson-sidvagn, när den nybakade 
eleven skulle köra ett varv. Det gick inte bättre än att 
cykeln gav sej på en flaggstång . Några personskador blev 
det lyckligtvis inte. "Cyklarna krånglade ofta, och det 
var ett rent elände. Det var inte heller roligt att sälja 
dem", säger JW. 

Ett besök hos Zervatius-Gustafsson i översta torde 
ha ett särskilt intresse för dem som vill beskåda unika 
föremål från långt förfarna tider. 

Låt FACKMANNEN ta' hand om arbetet, det blir i längden billigast 
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Erik Bergman • Ekeby 1 

Flitig bygdebrevskrivare 

Erik Bergman 

Redan under 1870-talet förekom det i örebrotidningar
na ett och annat bygdebrev från Kumla. Saxon lär vara 
den förste författaren till sådana meddelanden om vad 
som sig i orten tilldragit. Det var under l 870-talets sista 
år, då han var bodbetjänt i Fosselius & Bergöös affär vid 
Kyrkogatan. 

"Petter Lästbom" skrev under 1890-talet mera spora
diskt Kumlabrev till N . A. Vem som döljde sig under 
den fyndiga signaturen är inte bekant. Av de oftast roliga 
breven att döma, var han rydligen skomakare. 

I den 1896 nystartade Nerikes-Tidningen förekom 
efter sekelskiftet rätt ofta bygdebrev från vår Ort. Den 
flitigaste skribenten var urmakare Gustaf Olsson. En tid 
skrev han den ena släktkrönikan efter den andra. Fol
ket ute i byarna var mycket hopsläktade. 

Allt mer och mer började de västra och norra delarna 
av Kumla att bli uppmärksammade i krönikor, signe
rade med E. B. eller Erik B. I dessa signaturer döljde sig 
skomakaren Erik Bergman, Ekeby, far till f. d . åkeri
ägaren Knut Bergman. Innan skotillverkningen indu
strialiserades bedrev han eget handskomakei"j i sin stuga 
i Ekeby. När det omsider blev omöjligt att konkurrera 
med de maskingjorda skorna, tog han anställning på 
C. A. Jonssons skofabrik, som han sedan troget tjänade 
tills han av åldersskäl lämnade förvärvsarbetet. 

Bergman var född i Vissberga och brorson till ovan
nämnde Gustaf Olsson. Bådas intressen för ideell verk
samhet sammanföll och de skrev gärna om hur livet tedde 
sig för dem själva och andra sockenbor. Bergman fick i 
ganska unga år pröva på en lärpojkes vedermödor, men 
fann sig bäst då han med mäster och gesäller vandrade 
omkring till den ena bondgården efter den andra för att 
hjälpa till att förse husbonden och hans folk med skor för 
minst ett år framåt . 

Sina tidningsartiklar samlade B. i en "urklippsbok". 
Vid en titt i denna finner man, att han ägnade jordbru
ket minst lika stort intresse som skomakeriet. Om före
ningsverksamheten i det gamla Kumla får man veta en 
hel del. 

Kumla Julblad är övertygad om att några utdrag ur 
B:s samling skall intressera även våra dagars kumlabor. 

Då jag på våren 1876 gjorde mitt inträde i skomakar
facket var det högkonjunktur efter den kris, som följde 
på fransk-tyska kriget 1870-71. Tillströmningen till 
skomakeriet var då mycket livlig. Skomakarna rekryte
rades ej blott från egentliga arbetarklassen utan även 
från bondehåll. Det var inte ovanligt att både far och 
alla sönerna var skomakare. Lantbruk och skomakeri be
drevs jämnsides. Ett ordstäv från denna tid lyder: "Bön
der och skomakare skall besitta jorden". I Kumla tycktes 
utvecklingen peka hän mot ett sådant förhållande. 

Efter att tillverkningen i slutet av 1890-talet alltmer 
industrialiserades, var dödsdomen över handskomakeriet 
utan benådning fastställd . De uppväxande fabrikerna 
drog likt en magnet både arbetare och mästare till sig. 
De senare fann det givetvis motbjudande att ställa sig på 
en fabrik, efter att under kanske många år varit egna 
mästare. Men för de flesta fanns intet annat val. En del 
blev lantbrukare. Ute i bygderna finns i dag många f. d. 
skomakarmästare, som sitter som välbeställda hemmans
ägare eller småbrukare. De sistnämnda till en del syss
lande med hemarbete för någon fabriks räkning. 

Hemskomakeri på gammaldagsvis bedrevs ännu på 
1920-talet av Oskar Hjelm i Södra Mos. En av de sista 
på skansen! 

Någon s. k. spelman av gammaldags typ minns jag ej 
från min barndom på 1870-talet. I Blacksta bodde rege
mentsmusikern Erik Welin, född i Vissberga, men han 
hade slutat som aktiv musiker. Bland lärarna i söndags
skolan kommer jag särskilt ihåg Per Erik Larsson från 
Järsjö. Han ledde alltid sången såväl vid de offentliga 
sammankomsterna som i söndagsskolan. Med fröken 
Selma Nygrens val till lärarinna i Byrsta, erhöll söndags
skolan en god sångare. 

Det var inte vanligt med musik till sången, men då 
s~ hände var det oftast Lars Eriksson f rån Byrstarorp, 
som spelade dragspel. En annan dragspelare var Johan 
Larsson, Sten e, senare handlare i Almbro, Gällersta. Nå
gon gång var Lars Persson från Rösavi med och trakte
rade fiolen . Deras sång och musik var ej vad vi i våra 
dagar kalla konstnärlig, men fyllde dock den tidens ford
nngar. 

En av de mera omtalade sångkörerna leddes av Karl 
Joh . Söderlind, Shnersta. Kören gav ofta offentliga kOJ"!-

BENSIN - OLJOR - ESSO-BLA - TILLBEHöR - RESERVDELAR 

DACK - SLANGAR - BATTERIER av bästa fabrikat 

UNDERREDSBEHANDLING - LJUSTEST 

DAMMSUGARE Stene Servicestation 
Inneh. Bertil Andersson Tel. 731 70 

32 



Sockenskomakarell, hans gesäli och lärpojke vandrade mellan gJr
darna. Gesällen bar verk tygen och lärpojken lästknippan. 

serter både inom och utom Kumla. En samtida kör led
des av A. G. Ralen, Rösavi. 

Vid ett tillfälle gjorde kantor C. F. Dreborg ett försök 
att bilda en manskör, men intresset var inte tillräckligt 
stort. Då lyckades hans lärarkollega, Jacob Jansson, 
Byrsta, bättre. Hans kör medverkade under många år 
vid olika möten och fester inom församlingen. 

En mycket populär musikförening var "Paganini", vars 
stiftare och ledare under flera år var musikfanjunkare 
Axel Fält. Den på 1890-talet livaktiga Kumla foster
ländska förenin g anlitade "Paganini" vid sina olika 
fester. 

Den stora epoken i försam lingens sång- och musikhisto
ria kom i och med Adolf Andrens val till organist och 
lärare i Kumla. 

':. 

Vem har ej någon gång hört talas om 5tenebacken och 
"Stenebacka skomakare", vilka under senaste 20-25 
åren betydligt deci merats. Som en följd härav är de inte 
så ofta "i vars mans mun", skriver Bergman i ett april
brev 1923. 

Den s. k. Stenebacken är strängt taget det område, S0111 

hör till Stenebyns skogsmark väster om byn, till en del 
utmed landsvägen Kumla-Hardemo. Men för många är 
namnet 5tenebacken mera vittomfattande, ity att man 
oftast även medräknar byarna Långgälla och Abytorp. 

Flera samverkande orsaker har bidragit till att Sten e
backen blivit vida bekant. Främst torde vara dess under 
flera årtionden blomstrande handskol11akeri men också 
genom Stenebacka-smedjan och Stenebackasågen, som 
båda fan ns redan' på 1870-talet. 

På 1880-talet startade Kumla Handelsbolag en filial på 

Bolaget överlämnade senare filialen till sin föreståndare 
Gus!. Jansson. 

Den frikyrkliga verksamheten har på orten alltsedan 
1880-talet varit representerad av 5tene metodistförsam
ling med eget kapell. Senare tillkom Betania bönhus, som 
äges av Abytorps friförsamling . Bland nedlagda före
ningar kan nämnas blåbandsförening, sjukkassa, skytte
förening med egen skjutbana på den s. k. mon. 

':. 

"Prästarenen" var en gärdesväg för kyrkoherdebostäl
lets jord västerut med anknytning till landsvägen Kumla
Brändåsen vid s. k. "Vylebacken". Landsvägen användes 
förr av från väster kommande kyrkfolket. Gränsen mel
lan Kumla by och Norra Via går strax väster om backen . 
På Viasidan fanns förr på båda sidor om vägen en skogs
park med mogen skog, som hörde till den s. k. härads
domargården . Allt av bebyggelse som fanns var ett par 
husarställen samt banvaktsstugan vid järnvägsöver
gången. 

Då man kommer över järnvägen utbreder sig på båda 
sidor om vägen bördiga, välskötta åkerfält, tillhöriga hä
radsdomaren Erik Jonsson . Han var en liten glad och 
fryn.dig gubbe, som under sin krafts dagar var socknens 
allt l allo. Bland hans uppdrag märktes främst ordföran
deskapet i kommunalnämnd och kommunalstämma samt 
huvudman och revisor i Kumla sparbank. Han var född 
1810 och avled 1880. J ag minns hur jag som barn hördes 
talas om häradsdomarn i Via, som tvärt emot allmän 
sed började bedriva ett modernt jordbruk genom att 
lägga igen en mängd diken för att fa mera sammanhäng
ande diken. 

Gården övertogs av sonen Anders Eriksson , även han 
med tiden nämndeman . Efter hans död 1911 övergick 
den 300-åriga släktgården till utomstående. 

På 1880-90-talet fanns det fl era bra badställen i 
Kumla, bl. a. vid Granby- och Blackstaån. An, som rin
ner genom stora delar av socknen, har många namn, van
ligtvis efter den by som den passerar. 

Stenebacken. Efter några år ödelades affären av eldsvåda . A. G. Anderssons "sommarvcrkstad" i Sörby, Kltmla 
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Halmpressning hos Erik Jonsson i Ekeby 1906 

Från vänster: Gunnar Eriksson, Erik Jonsson, Henning Borg, Karl 
]onasson, senare lanrbr. i Byrstatorp, och Knut Bergman. Pojkarna 
i förgrunden är Karl och Paul Eriksson. De liksom Gunnar Eriks
son söner till Erik Jonsson och alla boende i Kumla. Karl är anställd 
på Kumla Foder- & Utsädes AB och Paul ägare av fädernegården 
i Ekeby. 

Halmpressar tillverkades av G. U. Borg, far till Henning Borg, 
och Levi Persson, senare verkstadsägare i Degerfors. Under StO 

Ekebytid tillverkade P. torvströrivare till ortens lantbrukare. 

An vid Granby, som gick i flera riktningar, användes 
flitigt för badning. Frh den grunda ~kanten sluttade 
botten till ett djup om drygt en meter. Aven i den 
d~varande s~gdammen badade man . Den var emellertid 
ganska djup och begagnades mest av de mera simkunniga 
militärerna. 

I socknens norra del badade ortsborna i Tälje-~n. Vatt
net var även under varma somrar ganska kallt, troligen 
orsakat av källdrag. Stenbrotten vid Yxhult har länge 
varit uppskattade badplatser. 

Söder om Kumla by, innan man når Blackstabaeken, 
fanns förr ett kallbadhus, där man mot en liten avgift 
kunde f1 sig ett uppfriskande bad. Förmodligen var det 
ingen luckrativ affär, ty badhuset stängdes ganska snart, 
ja långt innan den fruktansvärda föroreningen av åns 
vatten hade börjat. 

Det Wihlsonska varmbadhuset, norr om kyrko§hden, 
känner m~nga äldre kumlabor till. Efter n~gra ar för
stördes badhuset genom brand och blev aldrig ~terupp
byggt. Man fick sedan klara sig utan varmbad till början 
av 1920-talet, då, tack vare tvenne donationer från sko
fabrikanth~ll, Kumla varmbadhus uppfördes. 

::-

Parkomr~det intill Säbylunds herrg~rd är nog det 
vackraste i KUlnia. Här finns ett vildmarksområde med 
en behaglig blandning av barr- och lövskog, buskar och 
snår. Här finns höga, majestätiska furor, vilkas ålder nog 
få räknas i århundraden, sida vid sida med högstammiga 
björkar och ekar och andra ej s~ allmänna trädslag. Mar
ken är här under v~ren betäckt med vitsippor och blå
sippor, så att det ser ut som att jättestora dukar vore ut-

Ensammen 
Nej, usch va' dä' viner i granar i kväll, 
dä' blir någe ntskvär te natta. 
Ja får nog skjllta både lncka å spjäll 
å locka in katta. 

Får nog ta mej en tltr te lagårn ett tag 
å si te så att gll'ggen vart stängder. 
Blomma ä' så pjalti å känslig för drag. 
- Ho' ä' ågärsliger J bortskämder. 

- Va va' dä' ja sa'. N" ä regne här, 
ja har fälle länge kännc, 
alt dä skulle bli nJge' rackaruär. 
- Dä' har sitta i ryggen t! bänne. 

Ackekack, att Jo'an gick unna så snart. 
Ja kan'et rakst inte fatta_ 
Vi gick här å knalla å haddet så rart, 
så en kväll va' ja' själve r mä' katta. 

- Vi gnällde allt ikapp när krämpera kom, 
men dä va som vi bägge kände, 
att plågera kom åv sej - di mojna liksom 
när vi fick bubbla e' stunn um elände. 

- Dä' blir ängslit te natta. Ja tro ja ska ta' 
å farstedöra bomma. 
Sen' kryper vi ner både Mira J ja 
på en halmtapp j båse hos Blomma. 

Anna Andersson 

bredda i parken. Här finns flera bänkar, pK vilka man 
bekvämt kan slå sig ned och vila och njuta av naturens 
fägring och lyssna p~ de m~nga f~glarna. Förvisso var 
här en än vackrare plats, när Mosjöns vågor slog mot 
den täcka stranden. 

::-

I en minnesruna 1925 över farbrodern, Gustaf Olsson, 
omtalar Bergman att O. i födelsebyn Vissberga allmänt 
kallades för "klockmakam Ols-Ers-Gustaf". Den lilla 
stugan, som utgjorde Olssons hem i Vissberga, liknade 
invändigt mer en handelsbod än ett boningsrum. Väg
garna var runt om fullhängda med väggur. Han sålde 
rätt mycket amerikanska ur av åttakantiga typen. Dessa 
väggur började under 1870-talets förra hälft mer och 
mer uttränga de gamla dalaureIl. 

Den stora poppeln vid Kumla kyrka, välbekant för 
alla äldre kumlabor, var planterad av skolpojken Jonas 
Erik Jonsson, Södra Mos, född 1834. P~ äldre dagar ta
lade han ofta om sin lärare, Jonas Eric Sandsten, som 
intresserade sina elever för trädplantering. En son till J. 
var hemmansägare Erik Jonsson i Ekeby, kommunalman, 
styrelseledamot i Kumla Sparbank, missionsförsamlingen 
och bl~bandsföreningen i Hörsta. Den vackra poppeln, 
som stod liksom ett vägmärke vid vägskälet vid kyrkan, 
bröts sönder av den starka oktoberstormen 1927. 

Anlita F. N. WEIDERMANS BUSS AB 
Moderna turistbussar med nackstöd, radio och guidemikrofon. 
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(forts. från sid 10) 
att man kunde börja g~ stigen mot sjön. Gjorde det för
siktigt. Erfarenheten säger, att om man råkar knäcka 
en torr trädgren, som ligger på marken, då låter det som 
ett pistolskott i skogens och nattens tystnad. Sånt måste 
undvikas. 

Det gick bra. Jag hade tur. Vid en stor sten intill stran
den stannade jag. Den borde bli en lämplig plats för nat
tens fortsatta övningar. Så fint att kanotkudden kom 
med. Den jämnade ut många av stenens hårda ojämn
heter, och bidrog i hög grad att göra tillvaron behaglig. 
Det räcker fuller väl att sitta blickstilla timma efter 
timma. Sedan den g~ngen har kanotkudden alltid följt 
med på de nattliga utfärderna. 

Nu gjordes i första hand bandspelaren aktionsklar. 
Kameran och kikaren fick stanna i sina skydd. Det skulle 
dröja innan de kunde komma till användning. 

Som sista moment i förberedelserna drog jag regncapen 
över huvudet. Den är rymlig, och alla grejorna utom 
ryggsäcken blev väl skyddade. Dessutom är den utmärkt 
när man vill ha en pipa rök. Först stoppar man pipan, 
försvinner så in under capen och kan, utan att störa 
med varken ljus eller ljud fr~n tändstickan, f~ fyr p~ 
pipan. 

Var Igelns fåglar slöa? 

Så skärptes hörseln. Vid en fågelsjö är inte ens den 
kallaste eller mörkaste vårnatt fri från en mångfald skif
tande ljudeffekter. Snett till vänster klatschade en svan
hanne med vingarna och meddelade honan n~got, där 
hon låg i boet. En sävsångare kvintillerade då och då, 
utan entusiasm, och en sothöna hojtade till några gånger. 

Fel n~gonstans . Eller var Igelns f~glar slöa? Då skulle 
de vara bland sina fränder i vassruggen utanför stugan i 
Åsbro, dom är det fart på, ska jag säga. 

Nu skall min själ Igelns f~glar f~ höra. 
Ett inspelat band med Åsbrof~glarnas läten har jag 

med mig. Om det nu går att montera det i det illande 
mörkret. Händerna arbetar försiktigt, och snart kan jag, 
med högtalaren fr~nkoPl'lad, lyssna fram ett bra ställe 
med sävsångaren från Åsbro. Så blir det ljud i högta
laren, och sävsångaren där ute bland vasstuvorna får en 
revirkonkurrent, kanske en rival. 

Egentligen visste jag inte hur det här tilltaget skulle 
utfalla, men roligt blev det. Han där ute i vätan och 
mörkret tog upp den kastade handsken, och utvecklade 
en förbluffande aktivitet. Tusan också att man inte hade 
en bandspelare till. 

I mitt stilla sinne bad jag sävsångaren om förlåtelse 
för tvivlet på hans sångförmåga, ty han var rent maka
lös. När han blivit lagom uppeggad stoppades bandet. 
Efter en stund gick han ned i varv . Då släppte jag stop
pen och gav en ny injektion. På det viset lekte vi en 
lhg stund, och vi tycktes ha roligt b~da tv~. 

Om vi nu skulle försöka med sothönan. Hon fanns 
längre in på bandet. Senast sothönan i sjön ~av ett ljud 
ifrån sig, verkade det som om hon skulle betinna sig på 
andra sidan sjön. Höll hon revir där, kanske jag befann 

mig utanför trots att sothönan håller sig med stora do
mäner. Men då det endast var fyra grader varmt, och 
sjön svettades våldsamt, var det synnerligen svårt att 
bestämma avst~nd och läge med enbart hörselns hjälp. 
Jag kunde ha misstagit mig. Vi får väl höra. 

Alldeles som människan . .. 

För n~gra sekunder släppte pg ut sothönan i frihet. 
Ingenting hände. 

En stump till dt Den blev besvarad med ett illvr~l 
och en rejäl utskällning, men den fick svar p~ tal för min 
kunde den ocks~ . 

Han där ute hetsade upp sig mer och mer och kom 
närmare. Jag lyssnade intensivt . Ville inte ha honom 
för nära stenen. När det rasslade i yttre vassen fick det 
mig att tystna. 

Inte är sothönans iäte vackert precis, men starkt, och 
hör ihop med vass rika sjöar och vårnätter. 

När nu inte sothönan hittade inkräktaren blev den 
mer och mer, ja, just det. Alldeles som människan i sam
ma tillst~nd ökade den röststyrkan och de grova till
mälena. S~ sm~ningom gav hon upp sökandet och drog 
sig utåt sjön. Tydligen befann sig min sothöna i utkan
ten på hennes revir. 

Klockan hade blivit en bra bit över ett när vi slutade 
leka. Fortfarande lika mörkt. D~ och d~ kom ett svagt 
vinddrag från sjön och förde med sig en intensiv fukt. 

N u smakade smörgås och termoskaffe utmärkt. Så 
lyssnade man igen. Nu kunde det inte vara så långt kvar 
till gryningen . Det skulle bli roligt att höra, vilken av 
skogens f~glar, som vaknade först. Koltrasten eller den 
bröstrodnande vakan , rödhaken. Jag visste nog vem det 
skulle bli, men för varje ghg känns det lika överraskan
de. P~ ett block gjorde jag diverse antecknin~ar om tider 
och annat till stöd för minnet. Tyvärr maste det ske 
utanför capen. Fukten och kulspetsbläcket trivdes inte 
med varandra. Så nästa gång viskar jag in uppgifterna 
p~ bandet. 

Minuterna gick. Nu kunde man ana röken över sjön, 
och skönja detaljer i närmaste omgivningen. Då hördes 
en spröd, vemodig, ljuvlig melodi ur en gran helt nära. 
Rödhaken hade vaknat. Men han satt inte i topp. N~gra 
f~ sekunder senare stämde koltrasten in med sin härliga 
flöjt. Han satt i topp. Taltrasten var inte sen att följa 
efter, och rödvingetrasten, som är relativt ny i våra 
marker, men inte kan mäta sig med de två andra i sång
lig förm~ga, hörde ocks~ till förstlingarna. Däremot dröj
de det en stund innan bofinken och de andra små sömn
tutorna vaknade till liv. De gjorde det visst samtidigt, 
ty plötsligt befanns skogen fylld med f~gels~ng. Finns 
det något underbarare än att då vara med! Tacksamt 
konstaterade jag, att ett rikare utbyte aven så liten in
sats, som en vaknatt om våren, det finns inte att få . 

Blåmesen en av våra vackraste fåglar. 

Nu hör det till att i vårutrustningen in~år en fönster
vadd . Den satt inklämd i en grenklyka pa en tall inom 
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lagom synhåll och såg inte så illa medfaren ut av natt
fukten . Det var inte stort mer än ljust när en blåmes 
upptäckte vadden och med alla tecken på förtjusning 
började slita till sig vaddsjoken . Blåmesen är en ~v våra 
näpnaste och vackraste småfåglar, så glädjen var Ömse
sidig. 

Det där med fåglar och fönstervadd är en gammal 
upptäckt. 

Det skedde i Åsbro första gången. Då hade VI lI1te 
kopplade fönster i stugan. Vid en vårsd:i.dning kom en 
fönstervadd av en händelse att bli liggande en stund på 
verandan . En svartvit flugsnappare upptäckte den. Vi 
har sällan haft så roligt som då. Fågeln rlckte ooh slet 
och fick löst mer och mer vadd . Så smaningom hade 
han en tuss stor som en tennisboll i näbben. Han siktade 
på bohålet så gOtt det nu gick och försökte flyga dit. 
Bördan var för skymmande och stor för att lyckas med 
den manövern. Det blev bara en kort båge i luften, och 
så hamnade han på gräsmattan. Han delade inte på bol
len utan återvände till verandan men hade inte lärt sig 
något utan upprepade proceduren med samma resultat. 

Nu ingrep vi hjälpande. Vi tog bort vadden men läm
nade kvar två lagom stora tussar. Vi "matade" honom 
med vadd tills han blev nöjd. 

Efter det ungarna blivit flygga, tittade vi in i holken. 
Ni må tro, att där var en vacker bale. 

Nu satt man här vid Igeln och såg en blåmes med 
samma iver slita till sig fönstervadd. 

Solen stod högt på himmelen, men över sjön dröjde 
tjockan kvar. Kameran och kikaren fick ligga kvar i sina 
skydd. Det kunde vara tid att tänka på hemfärd. Kloc
kan var över sex. Jag mjukade upp de domnande lem
marna med en tur till sjöns utlopp, för att se om den 
reglering av sjöns yta, som kumlabiologerna utfÖrt, 
fungerade som man tänkt. Där såg fint ut. 

Måntro om inte svanparet har den åtgärden att tacka 
för sin boplats. Egentligen kanske det var en helt annan 
fågel, som gav uppslaget till regleringen, men i natt höll 
han tyst. I varje fall kunde inte jag isolera hans stämma 
från de andras. Därför finns ingenting att berätta. 

LJg kojor här och var i Lerbäcksskogarna. 

Vid sjutiden ställdes kosan hemåt. Jag tog vägen runt 
Tisaren. Där den kommer närmast intill Kroksjön, kun
de jag inte motstå frestelsen att stanna och gå fram till 
sjön . Där ligger kolbotten och här har kojan stått, full 
av sot och minnen. Här är ett. Vi hade kommit till kojan 
sent på skärtorsdagsnatten och skulle stanna över påsken. 
Under dagarna strövade vi omkring i markerna och åter
vände till kojan i kvällningen. 

Påskaftonsnatten såg ut att bli kall, så vi hjälptes åt 
att samla grankottar, som är ett utomordentligt bränsle 
i en sådan spis. 

Under mina pass fick brasan ta emot 833 grankottar, 
och om de två kamraterna höll samma takt, förbrukades 
2 499 kottar den natten, så inte frös någon trots att det 
blev oväder med snöfall. 

På den tiden låg det kojor li tet här och var i Lerbäcks
skogarna och många milor brann och fyllde skogen med 
sin aromatiska men inte oävna lukt. Nu är kolning och 
milor turistattraktioner på sina håll här i landet. 

Snart puttrade "moppen" vidare. Jag passerade Nyc
kelhul t, dök ned till Viken, surrade upp till sportstuge
området, vars innevånare befann sig i full verksamhet 
i det sköna solskenet, som nu flödade från en klar vår
himmel. 

K lockan var tio när "moppen" ställdes in i båthuset 
där hemma. 

( 

En sådan vårnatt glömmer man aldrig. 
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c. A. KÖHLER 
- en skicklig och godnwdig 
Hallsbergsbokbindare 

C. A. Köhlcr 

Den förste bokbindaren i Kumla var troligen Axel 
Fröberg. Fadern, K. A. Fröberg, hade haft egen verkstad 
i Göteborg och hade senare anställning i Karlskoga. Där
ifrån flyttade familjen på våren 1919 till Kumla. Dess
förinnan hade Axel Fröberg haft plats på Aug. Holm
bergs kartong- & kontorsboksfabrik i örebro. 

Fadern kom aldrig att syssla med bokbinderi i Kumla. 
Hans hälsa var vacklande, och han avled efter några år. 
Bokbinderiet kunde inte "föda sin man", utan Axel Frö
berg måste söka sig annan inkomst. Och det blev från 
skom"keriet, som den tiden hade permanent brist på ar
betare. Bokbinderiet blev i fortsättningen mera ett fri
tidsarbete. Vi på Kumla Tryckeri anlitade Fröberg för 
sådana bindningar, som ej kunde göras med maskin. 

På 1930-talet hade Conny Berg bokbinderi verkstad i 
Barkeniund vid nuvarande Götgatans norra del. Huset 
fanns ännu kvar för ett år sedan . 

I ett annat hus på gården hade Velin snickarverkstad. 
På verkstaden var under många år anställd en värmlän
ning, Axel Johansson, kallad "professorn". Den lärda ti
teln omtalas han ha fått vid en middagsrast, då snickarna 
diskuterade naturvetenskap, enkannerligen om jorden var 
platt eller rund. 

- Nej-då, menade Johansson, den är platt som en 
pannkaka. 

Och efter den händelsen fick han heta "professorn". 
Axel Johansson visste ingen människa vad det var för 
en person, men "professorn" var känd vida omkring. 

Strax efter sekelskiftet flyttade hans båda systrar till 
Kumla och köpte BarkenIund och bodde där till sin död 
och skötte om sin allt mer originelle bror, som med tiden 
förlorade all lust till ordnat arbete. 

Vid systrarnas frånfälle fick brodern ärva fastigheten 
och en del kontanter. De hade varit nog förutseende att 
ordna förmyndare till sin högst slarvige bror. Denne 
förmyndare hette Birger Lundvik, först polis och seder
mera verksam på kristidsbyrån och inom luftskyddet. 

Av NILS HELANDER 

Själv uppbar "professorn" hyrorna. Dessa förvandla
des snabbt till brännvin och - grammofonskivor. På 
dagarna och framförallt på kväilarna drog han på gram
mofonen för fullt. Vid en begravning i granngården 
ställde han ut grammofonen på balkongen och lät den 
ena glada visan efter den andra skrälla och störde dem 
som hade samlats i sorgehuset. Först sedan förmyndaren 
tillkallats, upphörde den obehagliga "konserten". 

Conny Berg minns jag mycket väl. Han behövde ald
rig ha bråttom. Den riden var för länge sedan förbi, då 
man vid årets slut samlade ihop de olika numren av 
Allers, Veckan, Förgätmigej, Hvar 8 Dag, och allt vad 
tidskrifterna hette, och gav sig iväg till bokbindarna 
för att få dem bundna i den pärm, som gratis eller mot 
en 50-öring tillhandahölls av respektive förlag. Dessa 
band kunde bokbindarna få ha i åratal, innan ägaren 
löste ut dem. Man tänkte inte på, att även en bokbin
dare behövde leva. 

Jag anlitade Berg för en hel del arbeten. Så mycket 
kunde det emellertid inte bli, mitt tryckeri var då inte 
så stort. 

Bokhandelns bokbindare var C. A. Köhler i Hallsberg 
och han hade en hel del kunder i ·Kumla. Han utförde 
ett utomordentligt gott arbete, var noggrann och hade 
mycket låga priser. Så det var sannerligen inte gott för 
Conny Berg att konkurrera. Hans bokbinderi slocknade 
till slut och själv gjorde han det också. Han såg alltid så 
klen ut och led förmodligen av lungsjukdom. Det var 
ju ofta fallet med bokbindarna. Dåliga lokaler, och dålig 
hygien för övrigt, var oftast orsaken, någon gång smitta 
från inlämnade böcker. Jag kommer ihåg hur noga bib
liotekarien och överläraren Erik Ekdahl var med de böc
ker, som återkom från tuberkuloshem. De ställdes undan 
och togs fram först efter 6 månaders "karantänstid". 

Efter Berg försökte ännu en bokbindare att etablera 
sig i Kumla. Ganska snart var också han färdig att ge 
upp och flyttade till Stockholm. 

Köhler hade först verkstad på östra delen av Stor
gatan (i närheten av missionshuset), Hallsberg. Där be
sökte jag honom första gången 1918. Han hade verkligen 
snyggt i sin verkstad och var ingalunda av den vanliga 
bokbindartypen. Frisk och rödblommig, alltid glad, på
litlig, kort sagt en man att lita på. Han var ekonom, 
utomordentligt sparsam. Kaminen på verkstaden eldade 
han under flera ar med kol, som han köpt för femton öre 
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hinken. Pojkar brukade passa pa när kolen från loken 
slaggades och plocka upp de användbara kolen. Detta 
har berättats för Kumla Julblad av köpman John ThorelI, 
örebro, född i Hallsberg. 

Med tiden skaffade Köhler sig en egen tomt nedanför 
torget vid vägen till Långängen och lät under behaglig 
tid bygga verkstads- och bostadshus, dit han flyttade 
med sin rara maka och tvenne kanariefåglar. På dcn 
tiden var det vanligt med s. k. "innerfåglar" pl bok
binderierna. Åtminstone i de fall, då mäster var er;sam i 
jobbet. Det var ett trevligt sällskap. Och det tyckte givot
vis Köhler, som blev än gladare när han talade om sina 
små bevingade varelser, som sannerligen vårdades på 
bästa sätt. Det var en upplevelse :2tt hö:-::1. Köhler prata 
med sina Uglar, som underhöll honom och besökande 
kunder. 

sa länge som Köhler hade sitt bokbinderi i gan g hade 
vi kontakt med varandra. Han band bland annat "14-
öresalmanackan" tillsammans med annonssidor och min
neslista över Kumla. Numera har "14-öresalmanackan" 
ett annat pris, 35 öre. Men såväl Dohlwitz som Helgel
seförbundets bokhandel saluför alltjämt den med annons
blad och minneslista. 

När Köhler under slutet av 1940-talet upphörde med 
bokbinderiet, flyttade han till Kumla och köpte en li ten 
stuga vid Lindasgatan. Jag tror inte att han trivdes i 
Kumla, åtminstone verkade det så vid de pratstunder jag 
hade med honom. Han besvärades också av ohälsa, som 
drog ner humöret pa den tidigare s1 uppsluppne hant
verkaren . 

Sedan Köhler pensionerat sig, blev bade Hallsberg och 
Kumla utan bokbindare. Mig veterligt är det inte någon 
som sedan försökt att upprätthalla det ärorika yrkets 
traditioner på de båda platserna. . 

Amatörer har det funnits flera. Framförallt minns jag 
J. E. Ekedahl, postmästare i Kumla aren 1921-1934. 
Han fuskade länge men inte vidare väl i bokbinderiyrket. 
Nagra praktband kunde han inte astadkomma. Men fli
tig var han. För att få banden jämna, använde han en 
hyvel. När han en dag pa mitt tryckeri fick se en skär
maskin i arbete, tänkte han ögonblickligen på hur be
kvämt det skulle vara att f1 bokbanden maskinskurna. 
Han kom sedan dragandes med stora väskor med bundna 
böcker, som han fick skurna för 25 Öre per band. 

Folkskoll. Georg Nyman berättar om en duktig sko
makare pa Nygatan, som kunde binda de allra finaste 
skinnband. Själv hade Nyman och ett par bekanta gått 
i lära hos Åkerblom. Bokbindaremästare Stig Samuelsson 
pa Åsbrohemmet har Mllit kurser i Kumla. Bland hans 
elever märkes Georg N yman, som ännu sysslar med det 
förnäma yrket och givetvis blivit ganska försigkommen. 
Medborgarskolan har försökt med kurser i bokbinderi, 
men några anmälningar har det inte blivit. 

I Kumla kan man fa lämna in beställningar hos Dohl
witz bokhandel. D. anlitade under en lang följd av ar 
Carl Ek, en vida berömd yrkesman i örebro, som kno
gade i sitt kära yrke även sedan han fyllt 80 ar. Nu
mera är han borta. 

KEMPE S KIOSK 

MIN BARNDOMS 
RÖSAVI 

Invånarantalet i Rösavi var vid sekelskiftet omkring 
nittio. Antalet är nu trettiofem. 

Längst norr i byn stod en mindre två våitingsstuga, som 
på grund av sin fyrkantiga form kallades Åttingen . I 
Åttin gen bodde en skomakare A., som träget gick till 
godtemplarnas möten i Hallsberg. A. hade en son, "Tuba
erker" kallad, som under nagra h hade anställning vid 
regementsmusiken i Sannahed. "Tuba-erker" övnings
blåste på sitt instrument i den lilla stugan, varvid gamle 
A. till sist blev sa irriterad, att han förbjöd all vidare 
blåsning inomhus. Efter sin militärt id övergick "Tuba
erker" till att blasa flöjt i dharande Hallsbergs Musik
sällskap. 

På ett berg i byn har tidigare funnits en väderkvarn. 
Mjölnaren hette Reborg. Mjölnarens hustru, som var från 
Värmland, lär ha yttrat att "dä kemmer så sterke plister". 
Att vara väderkvarnsmjölnare var nog ingen rofylld till
varo. I vår närmaste granngård bedrev sönerna skoma
kerirörelse. Bland de anställda var en yngling, som kal
lades "Trumslagar-petter". Denne blåste en juldagsmor
gon revelj ute i det fria. 

En av våra grannar, en äldre något originell lantbru
kare, lät vid ett tillfälle sy sig byxor av Hrskinn med 
ullen vänd inåt. 

En annan lantbrukare L. som hade humorns gåva, ytt
rade en vår, då fodertillgången var knapp och korna 
stod och r1made i ladugarden, att han skulle ta upp dem 
pa höskullen och visa dem att höet var slut. Vid den 
svåra översvämningen 1898 lånade L. en eka, med vilken 
han bärgade ragskylarna. 

I den stuga vid skogsbrynet, som nu bebos av svensk
amerikanen James A. Hagen, bodde en skötsam skoma
karsläkt. Stamfadern till denna, som levde pa 1870-talet, 
var förmodligen ingen soffliggare. En juldagsmorgon 

Brygg/ms i Rösavi 
Ett av de få som är.nu finns kvar i Kumla 

vid Hagendalsvägen 

Telefon 701 66 

Försäljning av Frukt - Choklad -
Konfekt och Glass 

PRESENTKARTONGER Choklad m. m. 

Tobaksvaror - Tidningar 
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MJnghundraJrigt pämnträd i Rösavi 
Foto: Tora Gusta vsson 

gick han, såväl som många andra, till och från Kumla 
kyrka. Samma dag gjorde han en promenad till Säby
lund, där en sammankomst var anordnad. Om denna 
prestation lär han själv ha yttrat: "gamle Adam månde 
basa". 

Är 1903, då Ralaån breddades och fördjupades, kom 
många arbetare från andra orter till bygden, bland dem 
en familj Gustafsson från tJrebro. Familjen bestod av 
man och hustru samt en flicka. Båda makarna var alko
holister. Flickan fick sin mesta mat i granngårdarna. 
Vid höstslakten i gårdarna tog hon vara på svinrumpor , 
som hon bar hem. Den tjockaste delen kunde väl använ
das till föda. Flickan, som var mycket pratsam av sig, 
sade att "pappa är en riktig sovelhund". 

Gustafssons bodde kvar över vintern och försörjde sig 
på tillverkning och försäljning av tofflor. Vid ett till
fälle hade de besök aven man och en kvinna från Göte
borg, som gick omkring och sålde glasögon. En kväll, då 
man festat till och kommit i luven på varandra, kastade 
Toffel-gustaf, som var stor och stark, ut göteborgaren i 
den kalla vinterkvällen. Kvinnan, som var nykter men 
föreföll att vara i ett långt framskridet havandetillstånd, 
kom dragande med mannen, som var stupfull, till vår 
gård och bad att få komma in. Mor gjorde en bädd på 
golvet, där paret fick ligga till följande dag, då mannen 
nyktrat till. På våren ryktades att en son till ägaren av 
stugan, som v ille bli av med hyresgästerna, varit uppe på 
taket och släppt ner stenar i skorstenen, så att "Toffel-

E. KEMPE S Manufaktur 

gustafs" måste flytta på grund av att röken ej drog ut. 
Stugan inköptes S!?,dan -av en.·person för 125 kronor och 
flyttades till Kumla mp., där den väl än utgör skydd mot 
vinterkylan för någon familj. Jag vet ej vilken. 

Min knapphändiga skolutbildning erhöll jag i skolan 
vid Kumla kyrka, dels för fröken Hanna Gransten, som 
undervisade första klassen på förmiddagen och andra på 
eftermiddagen, samt senare för kantor Dreborg, som jag 
hade stor aktning för men som hade för stora klasser. 
Elevantalet kunde under vintertiden uppgå till hundra
talet. På hemvägen från skolan brukade vi gå banan från 
Via grindar till nuvarande anhalten vid Rösavi. Vi gick 
då ibland på rälsen parvis både pojkar och flickor och 
hade en två meter lang stake mellan oss för att bättre 
kunna hålla balansen . På detta sätt kom vi fortare hem 
än vid vanlig "stolpning". 

Enligt min mening borde en av gatorna i Prästgårds
skogen ha fått namn efter Dreborg. Det fanns nämligen 
en bred gångväg vid sidan om landsvägen genom Präst
gårdsskogen. På den kunde man på sommarmorgnarna 
före skoldags få se Dreborg göra en promenad framåt sta
tionssamhället. Denna väg fanns säkerligen ej på von Ro
sensteins tid. 

Vid avtäckningen av Dreborgs gravvård tågade vi i 
procession, med prosten Willen i spetsen, från kyrkan 
till graven, som är belägen å södra kyrkogården i när
heten av den skola, där han undervisat så stora skaror 
ungdom. på förslag a v prosten Will"n, som ledde hög
tiden, sjöngs den kända Wallin psalmen 

o 

S& skön g&r morgonstjärnan fram 
och bådar klar och lyckosam 
den st~ra dagens möte. 

A. o. 

Arets amerikahälsning 
Vår förs ta jul här liknade v~ra jular i Sverige, och vi 

gjorde allt vi förmådde med våra små inkomster. Sist 
köpte vi prydnader att hänga på granen, bakade och ko
kade som seden var i vårt gamla fosterland . Sen gick 
vi ut för att köpa en gran. Det var i Brooklyn N. Y. 
Priset på granen var två och en halv dollars. Innan v i 
kom tillbaka till vår våning, så hade all barr fallit av, 
bara torra grenar, och på dem satte vi upp de saker v i 
köpt. Vi hade inbjudit två unga män, svenskar, till mid
dag på Julafton. Det blev ganska hemtrevligt, men nog 
voro våra tankar mest i Sverige och vi längtade "hem". 

Bland annat så hade vi köpt oss en gammal orgel, ty 
vi älskade sång och musik. Den kostade en dollar. Men 
när vi satte oss ned, John vid orgeln, och sjöng "Hell 
dig julafton, härliga klara", s~ fylldes vårt enkla, lilla 
hem aven himmelsk välsignelse, och i vår ensamhet, 

Hagendalsvägen 

KUMLA 

Telefon 701 66 

Rekommenderar sitt urval av finare och 

grövre Arbetsskjortor, Arbetsbyxor, Slipsar, 

Blåkläder, Trikåer m. m. 
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E/in och John Nilsson 

avskilda från släkt och vänner, förnams en kraft som 
bar oss igenom längtan till julen därhemma. 

Det tog oss några år innan vi kände oss hemma här 
i landet, men nu har vi en verklig hemkänsla, och vi 
trivs utmärkt och har det bra ekonomiskt. Sedan dess 
har vi firat 43 jular, sett våra två söner växa upp och 
genom Guds stora nåd är de goda, kristna medborgare, 
för vilket vi är mycket tacksamma. 

Här i staterna börjar julfirandet mycket tidigt. Redan 
i slutet på november månad, prydas butiks fönstren med 
allt man kan tänka sig till, alla hus är mycket vackert 
dekorerade utanför. Nästan alla gator är upplysta med 
alla möjliga färger, det är verkligen stiligt. Men jul
dagskvällen är allt över på en enda gång. Utom svens
karna, de håller i litet längre. 

Efter två år flyttade vi från Brooklyn och bosatte 
oss i Proctor i Vermont State. Det är ett mycket vac
kert samhälle, omgivet a v ganska höga, lummiga berg. 
Denna state är förtjusande vacker ! Här har vi vårt hem 
och bott här i många år. Vi har ett stort marmor-bolag 
här, så det finns gott om arbete. 

Men nu ha vi Jul och skall vara glada och fröjdas 
över den underbara händelse, som tog plats i Betlehem, 
när Jesus kom till världen. Då blev det en genomgri
pande ändring på jorden och i Himlen, så vi som är 
frälsta skåda framåt mot en härlig framtid . 

En hjärtlig hälsning till alla läsare av Kumla Julblad. 

john och Elin Brandt-Nilsson 

John Nilsson är född j Sörby, Kumla, och son till framlidne 
förman Aug. Nilsson (bror till skofabrikör Carl Nilsson) och hans 
maka. Avlade ingenjörsexamen vid Tekn. läroverket j Orebro. 
Gift med Elin Brandt från H arads, Västerbotten, som före sitt 
äktenskap verkade som evangelist i Helgelseförbundet. Ar 1924 
emigrerade makarna Nilsson till Amerika. Som byggnadsingenjör 
har N. för Proc tar Marble Works Camp. haft sin hand med vid 
projekteringen av marmorsidorna til! Förenta Nationernas jätte
byggnad i New York, ävensom bl. a. vid uppförandet av ett 
flertal officiella byggnader i Washington. 

( 

• 
KUMLABYGDEN 

Forntid - Nutid - Framtid 

Redigerad av Jonas L:son Samzelius 

Band L BERG, JORD OCH SKOGAR 

Av Josef Eklund, Arvid Bergdahl och Sten Florin 

-I: 

Band I L FORNTIDSLI V 

Av Sune Lindpvist 

-I: 

Band lI/, ORTNAMN OCH BEBYGGELSE

HISTORIA 

A v Lars Hellberg 

Nu utkommen 

-I: 

Pris: Halvklotband 40 kr; H elklotband 45 kr 

DISTRIBUTION, 

DOHL WITZ BOKHANDEL AB 

En lämplig julklapp! 

~-------, 
EN SANNAHEDSHISTORIA 

Ryttmästare S. instruerar om skillnaden av olika be-
fälsgrader på följande sätt: 

En vicekorpral är ett befäl. 
En korpral är ett högre befäl. 
En distinktionskorpral är ett ännu högre befäl. 
En sergeant är ett verkligt befäl. 
En fanjunkare är ett ännu mycket högre befäl. 
En underlöjrnant är ett mycket högt befäl. 
En löjtnant är ett verkligt högt befäl. 
En ryttmästare är verkligen ett mycket, mycket högt befäl. 
En major är ett så högt befäl, så dit kan inte edra mänskliga 

tankar nå och det står jag på trappan till an bli nu. 

JULKLAPPSFRÅGAN för hela familjen löses lättast genom besök hos 

1~ MANUFAKTURAFFÄR 
J OHANNES K YRKOGA T A - Tel. 70463 

Vår paroll: Goda varor till IJga priser 
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De stilfullaste 
NYHETERNA i 

TYGER, GARDINER 

UNDERKLiIDER 

STRUMPOR 

Lantbruksbyrån SVEA 
Fastighets- & Egendomsaffär - [("mia 

Inneh.: ANTON PERSSON, ,ukt. fastighetsmäklare 

Förmedlar köp och försäljningar av fastigheter, villor, 

lantegendomar m. m. Förrättar bouppteckningar och 

arvskiften. Ombud för Orebro läns Brandstodsbolag 

TELEFON 704 55 

AKTIEBOLAGET 

MEKANISKA 

SVARVNINGAR 

KONSTRUKTIONER 

Stencvägcn 35 - Tel. 71018 

EL- OCH GASSVETSNINGAR M. M. 

SKODON EN GROS 

SKINN & LÄDER 

EKMAN HAGLUND AB 
TELEFON, VÄXEL 792 30 

Sagostunder hålles regelbundet i huvudbiblioteket och 
filialerna i H äl!abro ttet , A by torp och Sannahed 

Välkommen till 

KUMLA BIBLIOTEK 
Där finns böcker 

för avkoppling och förströelse 
för studier 
för Er som vill lära mer om yrket 
för Er som har en hobby 

D är finns grammofonskivor med klassisk musik, Jazz, 
diktarröster och f~glar 

Där finns konstverk -till hemilo 
och ingenting kostar det 

Huvudbiblioteket i [(umia folkets hus är öppet vard. 
11 - 20, lörd. 11-17, sönd. 16-20. (Stängt helgdagar 
och jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton) 
Filialen i Hällabrottet m~nd., onsd ., fred. 18- 20, torsd., 
lörd. 10-12, i Å.b.ytorp m~nd., tisd" torsd. 18-20, fred. 
10-12, i Sannahed m~nd., torsd. 18-20, tisd., lörd. 
10-12, i Bränd&sen fred. 18-20, i Byrsta fred. 18.30-
20.30, i Folketorp fred . 18-20. 

Bokbilen besöker varje vecka stadens ytterol11r~den . 
Närmare upplysningar om dess tider kan Hs per telefon 
706 80. Den besöker ocks~ efter anmälan per telefon 
sjuka och gamla, som har svårt att själva komma till 
biblioteket. 

Passa på och köp 

MEDAN LÄGERELDEN 
BRINNER 

NU ENDAST . 

5 kr. 
för bundet ex. 

Hugo Ericssons intressanta bok 
fr~n fjällvärlden och hembygden. 
En bok för b~de ung och gammal! 

~~ 
BOKHANDEL AB 



Allt för bygget hos 

KUMLA BYGGVAROR 
Tel. 70945 

BYGGMATERIAL - CEMENT - TRAVAROR 

JARNV AROR - GOL V 

BRANSLE: KOKS - OLJOR - VED 

En central för byggmaterial 

Gäller det 

ARBETSHANDSKAR? 

Efterfråga 

Tv&. märkesvaror av god kvalitet 

- välkända sedan Jrtionden 

Tillverkas av 

PAUL JOHANSSONS 

TELEFONER, 

Handskfabrik, Kumla 

Tel. örebro 730 73 

AB B. S. K. MEK. 
(I. d. BRtJDERNA SANDBERG) 

Grundad 1898 

Verkstaden . ... ........ 70113 
Einar Sandberg bostad .. 707 72 
Harry Sandberg bostad . . 79349 

~Eget bo 
Jag sätta 

077)) 

VZtt o 

Alla vill h" ett m~l ... ett hägrande 
fram tidsmål. Något att se fram mot, an 
hoppas på, att längta efter. 
Mitt framtidsmål är en egen bostad. 
En modern och trivsam bostad, där Jag 
kan träffa mina vänner och bekant~l 
och odla mina intressen. 
Den bostad som jag drönmlH U"t -
blir min genom HSB. 
I god tid har jag lagt upp en 
BOSPARA-plan och sparar regelbundet. 
Den dagen jag flyttar hemifr~n och 
behöver en bOS[(ld - så har jag pengar 

HSB både till insats och bosättning. 

Var förutseende gti med t HSB 

Expedition: 

Hagendalsvägen 20 - Telefon 792 05 växel 

E x p ed i tion s ti d e r: 

Måndag t. o. m. Fredag 10.00-11.30 

13.30-15.00 

Torsdagar dessutOm 16.00-18.00 

VERKSTAD - KUMLA 

MEKANISKA ARBETEN A V ALLA SLAG. Plåtrundningsmaski
nen BSK i 4 typer. Bärgningskärrao BSK. Järnkonstruktioner efter 
ritningar och förslag. Arborrning, Svarvning, Fräsning, Svetsning, 
Reparationer. 



K3ta vid P3reks sommarlappsläger 

Vildmarksvandring genom Sarek 
Av OSTEN JOHANSSON 

Om fjällresor och vä rdet av fjällturer har mycket sagts och 
mycket skrivits - upplevelser och skönhetsintryck har skildrats 
med många superlativ. Någon lär ha sagt ungefär s:1 här, att den 
största fördelen med en fjälltur är att alla bekymmer, som man 
eventuellt dras med, dom minskar allteftersom terrängen stiger. 
- För min del tror jag, att det till syvende og sist beror på hur 
,'ar och en upplever det hela. Ett vill jag dock påstå: den som 
första gången ger sig In l Sarek på en högfjällstur, upplever något 
utöver det vanliga! 

Så skulle vi alltså dit. ARNE ARNSHELM från Kumla, som 
aldrig satt sin fot på något fjäll men noga förberett sig på Kumla 
OK:s träningsorienteringar och genom att bära omkring en tung 
ryggsäck i terrängen kring Dovra sjöar. RAGNAR N ILSSON, väl
trin ad orienterare och skidåkare från Ostansjö, som varit uppe på 
Städjan i Dalarna och med eftertryck framhöll vilket imponerande 
fjäll det va r. Eftersom undertecknad varit i Lapplandsfjällen några 
gånger, utsågs jag som ansvarig ledare att svara för utrustning 
och uppläggning av turen. 

Skulle jag redan nu göra mitt inlägg i "Debatten om fjällturer" 
så är det många gånge r så, att för turledaren ökar bekymren med 
turens ökande höjd över havet och svårighetsgrad i övrigt. Pro
blemet når sin kulmen i inledningsstadiet när det gälle r att skaffa 
fram utrustningsdetaljer till deltagarna. - Säkringslina, isyxor och 
stegjärn, bergbult och klätterhammare är saker som endast undan
tagsvis förekommer i Kumla. Ovrig utrustning, såsom tält, sov
säckar, ryggsäckar, kläder, mat och foroutrustning är betydligt 
enklare an få tag på. Men tanken på vad allt ska komma an väga 
kan förstöra nattsömnen för flera dygn. 

Utrustningen 80 kilo. 

När alltsammans ändigen är ombord på Nordpilen, är nästan 
det värsta gjOrt, och','man kan börja koppla av. Visserligen literstår 
ännu en hå rd pärs strax innan Gällivare, det vill säga om man 
ska lämna kikaren eller teleobjektivet, stativet eller halva film
förrådet på stationen där, tills man passerar på återvägen. 

Vi lyckas dock pressa ned nästan allt i ryggsäckarna, så när vi 
stiger av bussen, som fön oss de sista milen till Kvikkjokk turist
station, där vi ska sova sista gången i bäddade sängar, så väger 
vår gemensamma utrustning cirka 80 kilo. 

Eu problem aU få tag i stegjärn. 

Efter att ha besett Kvikkjokk, som dock ej ska skildras i denna 
berättelse, återstår endast att förhyra det återstående tredje paret 
stegjärn, som vi tidigare ej fått tag i varken i Kumla, Boden, Gäl
liva re eller Jokkmokk. - Stegjärn är ett slags broddskor med långa 
taggar, som användes på glaciärer. 

Här på turiststationen skulle det, enligt Svenska Turistföreningens 
handbok, gå bra att få hyra sådana. Emellertid - då ordet steg
järn nämndes i receptionen på Kvikkjokks turiststation, som ligger 
hir vid foten av Sarek, och där man från turiststationens balkong 
ser Sareks 2 000 meter höga toppar, så stirrade man på oss, som 
und rade man hur det stod till med vårt förstånd, eller om vi för
sökte driva med personalen och föreståndarinnan. Efter en livlig 
konferens bakom kulisserna fick vi dock anvisning till folk ute 
i byn, som möjligen hade de efterfrågade grejorna. 

Resultatet av våra vidare efterforskningar blev, att VI fick oss 
till livs de mest skrämmande berättelser om folk som hade för-

Välkommen och köp 

till juibordeti 

BLOMMOR 

Westlins Handelsträdgård 
(f. d. Fyista Handelsträdgård) Hardmogatan 3 

Telefon 78222 Beställningar av kransar och buketter mottagas 
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Spricka L glaciären 

svunnit på glaciärerna, och man rådde oss allmänt att vad 111 gör, 
så gå inte ut på glaciären! 

Några stegjärn hade man dock inre, vilket väl till en del för
klarar befolkningens grundmurade respekt för dessa isöknar. Arne 
och Ragnar undgick väl inte att deras förväntningar inför det kom
mande ytterligare spändes, medan det för mig var en missräkning 
att mina kamrater måste dela på ett par 'stegjärn - vilket minskade 
deras möjligheter att rädda mig, ifall jag skulle ramla ned i någon 
jökelspricka. 

På vår vandring i Sarek följer vi till att börja med Kungsleden , 
som härstädes inte skiljer sig mycket från en skogsstig hemma kring 
Dovra sjöar, varför Ragnars kommentarer inskränker sig till: "Folk 
som inte gått med en riktig packning, dom vet ime vad en fjäll
marsch vill säja!" - I fortsättningen kommer jag an återge 
Ragnars direkt från hjärtat kommande kommentarer vid olika till
fällen som en bättre beskrivn ing av situationen än jag någonsin 
själv kan åstadkomma. 

Efter en dryg mil svänger vi av från Kungsleden och följer den 
gamla lappstigen mot P3.reks lappläger. Och efter att ha kämpat 

n1gra timmar uppför en fjällsluttning och kommit ovanför träd
gränsen, står vi plötsligt vid kanten av Pårekslätten och blickar 
ut över en högslätt med hundratals små sjö:lr. 

"Inte en kotte pJ. Majorka". 

På andra sidan slätten syns de mäk:iga På rek fjällen med snö på 
sluttningarna och i bakgrunden några av Sareks högsta snöklädda 
roppar. 

Ragnar utbrister spontant: "Visste folk det här, så skulle det 
inte bli en kotte på Majorka"! 

Arne talar allvarligt, nästan bekymrat. "Nu skulle jag kunna 
vända och fara hem, för jag förstår inte hur jag ska kunna ta emOt 
och smälta flera intryck. Det är inte alls som jag förestä llt mej ... , 
för det var ingenting jämfört med denna verklighet" . - Jag minns 
inte, om jag sa något själv, men jag tog flera bilder. 

Medan solen sänker sig bakom fjällen, le:ar vi oss fram över 
Phekslätten. En promenad, som från fjällkammen ser ut a::;: kunna 
gå på tjugo minuter, tar flera timmar. 

På något sätt har man svårt att föreställa sig att detta är Lapp
land. Man tänker mera på ord som prärien, Klippiga Bergen och 
Amerika. 

I skymningen når vi andra sidan och den jämna och lättgångna 
sluttningen av Pårektjocko. Snart flammar vår lägereld utanför 
tältet, och något trevande äter vi var sena middag på rOtmos och 
skinka. 

Innan vi kojar, försöker jag förhöja stämningen inför natten 
med tal om slagbjörnar. Jag inbillar mig att effekten inte helt ute
blev. 

Klar och solig morgon - is på diskvattnet och Påreks a\' civili
sationen fullstindigt opåverkade lappläger Strax intill. Detta som
marlappläger fungerar fortfarande som i forna tider, och här sam
las samerna ännu för ren märkning. På reks lappläger på sydslutt
ningen av Pårektjocko är faktiskt det första riktiga lappläger jag 
studerat på nära håll, och jag måste säga att trots all vyko rts
romantik så överträffar detta alla förväntningar. 

Här ligger ett flertal väl bevarade och underhålln:l kåto r ut
spridda över en underskön gräsäng mellan ett par fjällbäckar. Varje 
kåta har sitt eget vå rdträd i form aven kraftig fjällbjörk. Ut
sikten är hänförande, med snöklädda fjällmassiv i norr och väster, 
Pårekslätten med alla sina fiskrika sjöar i söder och I varlako i 
öster. 

Vackrare än så här kan det inte bli! 

Detta måste vara ett paradis efte r lappländska ideal. I det vackra 
väder som råder, så framstår platsen som ett paradis även för oss 
slättbor, och vi är alla trc överens om att använde man si:t för
stånd på rätt sätt, så stannade man här en veck::!. i stället för att 
ränna omkring miltals med tunga packningar. - Vackrare än så 
här kan det ju inte bli, oeh något mera sevärt än denna plats kan 
ju knappast existera i Lappland, menar mina färdkamrater och tviv
lar helt och fullt på min försäkran att kommer vi bara upp på 
fjällkammen, som ligger i vår färdväg, öppnar sig på andra sidan 
en vy, som ställer allt annat i skuggan. - Hur kan jag förresten 
veta det? - Jag försöker förklara så gOtt det går, att man med 
litet vana och med hjälp av fjällkartan kan utläsa en hel del om 
terrängens karaktär och beskaffenhet. 

Efter en arbetsam men härlig bestigning av P1rektjocko - först 
övcr en helt slät och jämn fjällhed, som med sin låga men färg
rika fjäll vegetation mycket liknar en ryamatta, sedan brant uppför 
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Pårteglaciären sedd från Pårektjokko - en (/v Sveriges största glaciärer 

bland grus och yassa stenblock, där isranunkel ~r den enda före
kommande växten och slutligen över gnistrande snöfält, står v i på 
bergets kam. 

Efter någon minuts absolut tystnad, utbrister Ragnar: "Det här 
jl· det mest storslagna jag hittills ha, sett i hela mitt k,,! Det är 
absolut höjdpunkten i mitt liv - det överträffar allt vad jag tidi
gare upplevt ... " - Arne verkar nästan förkrossad och sträcker 
vördnadsfullt armarna framåt-uppåt, som för att hälsa den stor
slagna utsikten. - Själv gör jag väl en läng re utläggning om att 
sådana här syner går inte att beskriva - inte med ord - inte 
ens med fotografier - de måste ses och upplevas på platsen. 

Vi står på fjällkammen på randen aven stupande avgrund -
bara detta gör att man uppfattar situationen intensivare, verkligen 
upplever den stora höjden och känner den hisnande och kusliga 
osäkerhetskänsla, som följer en sådan belägenhet. I djupet under 
oss utbreder sig en av Sveriges största glaciärer, Pårteglaciären. 

Runt om glaciären reser sig skyhöga 2 COO-metersfjäll och bortom 
dem snöhöljda toppar med glaciärer emellan, så långt ögat når. 
En skönhe tsupplevelse av det fantastiska, sällan skådade och nästan 
otroliga slaget, skrämmande i sin frusna ödslighet. Man upplever 
intensivt sin egen oerhörda litenhet i detta sammanhang. 

Arne och Ragnar bygger ett röse ett stycke in på platån. Jag 
fotograferar slut ett par rullar film; tele-vid vinkel - panorama -
smalfi lmar. 

Synnerligen nöjda med vh dag klättrar vi ned I dalen, där 
Kåtokjokken kommer brusande från glaciären. 

Tältning på gräsäng med en liten bäck klart vatten. Efter ma
ten somnar Ragnar genast. Arne, som varit som bedövad hela efter
middagen, pratar om sina upplevelser de senaste dagarna - vill 
aldrig sluta - har bekymmer för hur han skall kunna ta emOt 
ytterligare intryck. - Jag försöker svara ja och nej på rätt ställe -
tänker på glaciärvandringen nästa dag och på det par stegjärn 

OLOV KARLSSONS 
Senaste ny tt 
i Cyklar, Mopeder och Motorcyklar 
Cykel- och motordelar samt tillbehör alltid på lager 
VI NTER- och SOMMARSPORTARTIKLAR 

som fanas oss. Medan Jag så smanmgom somnar in, hör jag att 
Arne fortfarande pratar. 

Grått och regnigt - vi kämpar längs K3.tokjokken, som här 
vindlar bland jättelika grusåsar och ändmoräner, upp mOt glaciären, 
som plötsligt sträcker fram sin nedersta tunga lir dimman. 

Vaminnigt att gJ in i denna iSllmnel. 

Vi står vid glaciärkanten, som likt en yäldigt isberg reser sig 
grå och skrovlig ur gruset. 

Situationen måste framstå oerhört unik och fascine rande för den 
som första gången står inför en glaciär på detta plötsliga och ut

manande sätt. Från glaciären brusar jokken fram ur en väldig 
isttmnel, som försvinner i mörkret under glaciären. 

Jag förklarar det vansinniga i att gå in i denna tunnel - in 
under tusentals ton is, som när som helst kan störta ned - för 
det gör det endera dan, eller med det samma det är alldeles 
säkert . 

Men jag kan inte hålla mig så värst länge ... jag går in. Spän
IlIngen är nästan ol idlig - jag går mitt i jokken och fotograferar. 
Här under glaciären verkar tunneln som en Stor sal. Dagsljuset 
som silar ned genom isen färgar tak och väggar i en kall blå färg. 
Nedstörtande isblock ligger överallt. Det är fantastiskt. Snabbt tar 
j=tg de bilder jag vill ha och går ur. 

"Nej, aldrig i livet gå r jag in däd" försäkrar Ragnar. "Men 
ta min kamera och ta ett kort på mej framför tunnelöppningen, 
så jag får ett minne. Det här är så fantastiskt så det kan ingen 
tro som inte vart där". - Jag tar kortet han önskar men kommer 
samt idigt på att jag vill ha litet film också. Med filmkameran går 
jag åter in i tunneln och filmar inifrån kamraterna stående j öpp
ningen. Plötsligt kommer Arne in och Ragnar följer efter. - Då, 
med ens hörs ett kraftigt dån i glaciären. Besinningslöst störtar 
vi oss ut. 

Cy kelaffär, Kumla 
H örnet Drottninggatan-Mossbanegatan 
Tel. 704 76 
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jökelporten i glaciären - ingenting att ge sig in i 

Det m:lste ha sett komiskt ut, om någon hade stått utan för och 
sett oss komma farande ur tunnelöppningen, som vore \"i skjurna 
ur en kanon. 

Ragnar sk riker, nistan upphetsad, att det här överträffar går
dagens upplevelse r betydl igt. 

Uppjör glaciären i jlera timmar. 

Sammanbundna med repet går vi upp på glaciiren, j;tg förs! 
med stegjärn på båda fötterna, kamra terna efter med var Sitt. 

Glaciä ren är helt avsmält, och vi ser tydligt alla sprickor . En 
del ä r vida och djupa, och man ser ingen bo:ten eller slut på dem. 
I så kallade glaciärbrunnar, stora runda hål i isen, störtar bäckar 
!led. Vi går fram till kanten och tittar. Vattnet, som störtar ned, 
försvinner i en avgrund, som kanske är hundratals meter djup. 
Ragnar har filmat ideligen, sen vi kom till glaciären. H an är be
kymrad över sitt filmförråd . "Här .skulle mari: kunna göra av med 
hu r mycket film som helst", försäkrar han, håller ut kameran 
över glaciärbrunnens kant och trycker av. Armen och b.meran 
skakar som hade han frossa. 

Jag klättrar ner i en spricka för att filma, tycker att bannen 
ser fast ut och tänker stå på den. Prövar med isyxan, som bara 
försvinner i issörja . Det känns mycket äckligt. Skönt att ha repet 
om sig, för jag börjar bli trött, då jag gått miste om den beräk
nade vilan. Tycker det är förargligt att behöva be om hjälp och 
kämpar förtvivlat för att komma upp för egen maskin. 

Arne ryser och tycker det är otäckt men skulle inte vilja gå 
miste om den här promenaden. 

Vi fortsätter uppfö r glaciären i ett par timmar utan att nå dess 
slut. Det stretar alltmera i repet, tydligen dags för rast. 

Vi kokar vår buljong på vatten, smält av den eviga snön. D et 
känns vemodigt att lämna den tomma rödspritflaskan här uppe 
på isen. Kanske hitta r någon den om tusen år? 

Det blåser kallt och snöar. Vi är våta, trötta och frusna och 
längtar ner i dalen till fast mark och värme. Tillbaka gh det lät
tare och snabbare i utförslutet. 

Genomblöta och frusna, hungriga och trötta traskar vi vidare 
västerut genom Kaskasavagge. Vad man vid ett sånt här tillfälle 
saknar civil isationens alla bekvämligheter! Den allra sämsta lapp
kåta, där man skulle kunna göra eld, värma sig och torka klä
derna, vore vän hur mycket som helst. 

Man nästan gapskrattar åt sig själv, som frivilligt försätter sig 
I en sådan här situation, för att i nästa ögonblick känna ängslan 
och oro smyga sig på en fö r vad man egentligen gett sig in på . 

En hel dagsmarsch till närmaste kåta, nu då mörkret börjar falla 
och inte en jämn fläck att sätt ... tältet på, bara sten och grus, vat
ten och blöt jord . 

. . . ",iiken vildmark vi gett oss pJ. 

Skulle vi över huvud taget klara a:a övernatta här i detta be
drövliga tillstånd, kanske bli sjuka, eller i varje fall utsätta oss 
för en massa otrevligheter? Till råga på allt så regnar det och 
blåser halv storm genom passet, och ingen Vet ju hur läng;! det kan 
h?tlla på. 

Detta var alltså Sarek. Nu sku lle vi f1 känna vilken vildmark 
vi gett oss på. 

Vi inser till sist det meningslösa i att fortsätta och bestämmer 
oss för att försöka få upp tältet, hur r.1otbjudande det än verkar. 

Tsyxan får tjänstgöra som korp - fast nog känns det som en 
helgerån - för att nödtorftigt jämna till en stenig jordkulle. 

Jag skall ordna till litet mat, och de andra sätta upp tältet. 
Efter en kvart ger mina kamrater upp försöket, och Ragnar för 
klarar att det inte går att säna upp tältet - det bl~ser för myc
ket, och förres ten kommer tältet att blåsa sönder. 

T dylika situationer, när pessimism och förtvivlan hotar att ta 
överhand, kan man få nytta av sin envishet . Snören och säkrings
lina har vi som väl är gOtt om, och medan två man håller tältet 
kvar på plats, kan den tredje förank ra i stor::. stena r, som dec 
minsann inte heller är någon brist på. 

Till sist står vå r hydda där, flaxande i bl3.s~en, och vi kan 
flytta in b~de oss själva och matlagn ingen under tak . - Ragnar 
menar att det aldrig kommer att gå väl - jag kommer säkert 
att sän a eld på tältet. 

Det hela lyckades dock, och sedan jag pysslat om mina kameror, 
som halva dagen vari t obrukbara på grund av väta och att fil
men klibbat fast i fi!mbanorna, så kunde jag konstatera att i ett 
smattrande tält, som man väntar när som helst ska blåsa bort, 
sover man som på ejderdun i dunsovsäckar med plast inunder. 

Skildringen avses att fortsätta i nästa nummer av julbladet. 

Den del av färdleden som skildrim!en omfattar ( prickade Iinien. 
Klmf.!.sleden ) 

För Edra transporter anlita _ 
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Utför alla slags transporter 

L a s t m a s k i n och t r a i l e r för hyrning 

Försäljer: Sand, grus och makadam 

T ELEFON: Kontoret, Sveavägen 11, Kumla 

Växel 79240 
Skifferstybb och krossad stenskärv 
till idrottsanläggningar, vägar, husgrunder ITI . !TI. 



W Ny -inte bara till namnet. 
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Det är Ambassy Atlet för kraftig fot. 

atlet Modell4834 
Tillverkare: Kumla Skofabrik 

AB LASSE BUREN· KUMLA 
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SPARBANKEN GER BÄTTRE SPARLÅNEMÖJLIGHETER 

ett • • • 
• Spera regelbundet i minst 10 månader 150-

1.500 kronor per kvartal och Ni får låna 
lika oycket som Ni sparat 

tu • • • 
• Sp::tra regelbundet i m inst 15 månader 150-

1.500 kronor per kvartal och Ni får låna en 
och en halv gång så mycket som Ni sparat 

tr.edubbeltl • Spara regelbundet i minst 20 månader 
150-1.500 kronor per kvartal och Ni får 
lånl dubbelt så mycket som Ni sparat 

- det går bra att spara till ett lån 1 sparbanken - familjebanken . 

H~inua folder i 

KUMLA SPARBANK 

.Bygg Vtonghus 

PRIS 4 KRONOR (oms. inräknad) 

- ,' stenhus i byggsats 

Ärerförsäljare: 

Med väggmaterial av låsfogad Ytong
stav är Ytonghus' materialleverans 
mycket lämplig för egnahemsbyggare 
- särskilt för dem som vill göra en 
större egen arbetsinsats. 

Bjälklag av Ytong och monterings
färdiga takstolar underlättar den egna 
arbetsinsatsen liksom de fullständiga 
och lättfattliga entreprenadhandling
arna för byggn",dsarbetet, vvs- och 
elinstallationerna.. 

Ytonghus betyder brandsäkra och 
ekonomiska bos,täder med god värme
isolering - sparat kapital. 
Begär vår katalog med närmare upp
lysninga r. 

BYGGS ERVICE, KUlTlla 
G. Fredriksson AB 
Görgatan 24, dn 756 SO 

KB Kumlg Trycke'; 1967 
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