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KUMLA JULBLAD 
-i2 ärg. Utgimrc: Nils Helallder 1971 

Julbetraktelse av pastor Ruben lnghamn 

Jul - det ordet sätter hjärtats sträpgar i dallring på ett 
särskilt sätt. För barnen innebär det en förväntansfull 
spänning med tanke på vad julaftonen har med sig av 
underbara tin<> för barnasinnet. För oss äldre för det ordet 

b . o o 
till vå rt medvetande ljusa och vackra mll1nen fran var 
egen barndom, antingen vi har kommit från ett välbärgat 
hem där ingenting fattades, eller vi kommit från de fat
ti<>a hem där det inte alltid var så lätt att skaffa fram 
d:t som ~nses vara nödvändigt för ett svenskt julfirande. 

Jul - det ordet kommer oss också att tänka på det 
säregna i vårt lands natur och klimatförhållande. Det 
tunga vintermörkret, som ruvar över bygden i decem
benid. Tystnaden därute på landet, när man ser snö
flingorna stilla dala ner från en blygrå himmel och ge 
den mörka jorden ett förunderIigt vitt och mjukt täcke. 
Glittrande rimfrost i adventssol och månens silverflöde i 
stjärnklar kväll, när skogen står snöhöljd och tyst och 
röker stiger från de små stugornas skorstenar, och snön 
knarrar under vandrarens steg där han är på väg mot 
ljuset och värmen. 

Allt det där skänker värme och harmoni åt människo
själen. Men Jul - är också minnet av den stund, då far 
eller någon annan i familjen vid julljusens sken läste jul
evangeliet om Barnet i krubban, änglarna och herdarna 
som den första julnatten gjorde den underbara upplevel
sen att få se och tillbedja världens Frälsare JESUS. 

Julottefärd och orgelbrus, psalmsång och predikan 
söndagsskolfest med glada och stojande barn, lärare som 
gjort sitt bästa för att bereda barn och föräldrar glädje 
- allt det<ta hör också till julminnena. 

Då vi nu på nytt har förmånen att fira Jul i ett fritt 
land, låt oss göra det med tacksamhet och framförallt 
låt Herren Jesus komma i centrum i Ditt julfirande. Den 
första julnatten medan änglarna sjunger sin lovsång 
och herdarna bländas av den himmelska synen sysslar 
människorna med bostadsbekymren och de eviga skatte
frågorna. Låt inte något bli mer viktigt i Ditt julfirande 
än "Barnet som föddes", han som är Din och hela värl
dens Frälsare. 

För att Ditt julfirande skall bli riktigt fyllt av glädje, 
må Du ä ven tänka på dem, som a v olika anledningar 
saknar de <>läd]·eämnen Du rikligen äger. Givandet är ju 

b . 

själva kärnan i kristendomen och i julbudskapet påmll1-
nes vi om att Gud gav oss Jesus. Så må vi alla dela med 
oss av vårt överflöd och ge till dem som lider nöd, be
söka den som är ensam. Ett sant kristet julfirande är 
att verkligen göra något för att glädja en medmänniska. 

Om Du beaktar dessa två saker skall sanningen i or
den "Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall veder
faras allt folket" för Dig bli en verklighet. Denna jul
helg blir en glädjens högtid för Dig! 

GOD JUL 1971! 



NY KYRKA PÅ GAMMAL GRUND 
EN DIALOG OM KYRKBYGGET. AV OLLE ERIKSSON OCH TAGE TAPPER 

Kyrkokamrer Olle Eriksson och kyrkobyggnadskommittens ordfö
rande, kanslichef Tage Tapper, har haft ett samtal om Kumla 
kyrka och dess återuppbyggnad. Kumla Julblad återger här ett 
sammandrag av denna dialog. 

Olle Eriksson: Ja, du har ju bott och verkat i Kumla 
mycket längre tid än jag och varit engagerad i kyrko
kommunalt arbete långt före mig. Du har också före 
branden intresserat dig för kyrkobyggnaden. 

Tage Tapper: Ja, 1965 motionerade min partigrupp i 
kyrkofullmäktige om en plan för de framtida investering
arna, och bland dem fanns också en kyrkorestaurering. 
Då stod det inte så klart för alla hur nödvändig en res
taurering egentligen var. 

O. E.: Lyckligtvis var den utredningskommittt!, som 
då tillsattes, så handlingskraftig att den började förbe
reda en restaurering med noggranna uppmätningar och 
fotograferingar. Detta har sedermera visat sig vara av 
oskattbart värde, efter den förödande branden. 

T. T.: När vår kommi'W! arbetade med det här verkade 
ju inte kyrkorestaureringen vara det enda angelägna för 
församlingen. Kommitten arbetade även med en rad and
ra projekt, av vilka kan nämnas Kyrkskolan, Försam
lingssalen, Kyrkoherdeprästgården och Pastorsexpedi
tionen samt vissa markfrågor, vilket allt nu är genomfört. 
Kvar på det programmet är nu endast utvidgningen av 

kyrkogården och samordningen av kyrkomiljön, samt 
småkyrkan iHällabrottet. 

O. E.: Kyrkofrågan i Hällabrottet är väl delvis löst 
genom att vandringskyrkan finns och är lätt att flytta, 
t. ex. till Hällabrottet. 

T. T.: Men det var kyrkan vi skulle tala om. Du var 
ju en av de allra första som kom till kyrkan sedan bran
den börjat. 

O. E.: Den 10 februari 1968 är en dag jag aldrig 
kommer att kunna glömma. Någon gång mellan tre och 
fyra på morgonen väcktes vi av att kyrkklockorna 
började ringa. Tore Gustafsson - som då var kyrkovakt
mästare och liksom jag bodde i Kyrkskolan - hade vak
nat före mig och rusat ned till kyrkan för att stänga 
av klockorna och då upptäckt röken -i tornet. Medan han 
larmade brandkåren kastade jag på mig kläderna och 
tillsammans sprang vi ned till kyrkan för att försöka 
rädda vad som räddas kunde. 

Vi gick igenom kyrkan bort till östra delen där vi 
först bar ut en kista, som ställts in kvällen före i väntan 
på en jordfästning tidigt på lördagsmorgonen. 

Därefter skyndade vi åter in i kyrkan och kunde då 
märka att rök började samla sig uppe under taket. Vi 
började bära ut silver och textilier. Men redan efter en 
mycket kort stund var rökutvecklingen så intensiv att 
vi inte vågade fortsätta . Vi följdes åt hela tiden för att 
inte komma ifrån varandra. Denna tid på dygnet var 
ju mycket mörk och om ljuset hade slocknat kanske vi 
i röken inte kunnat ta oss ut. 

T. T. Kven jag väcktes, men av Hallsbergs brandkår, 
som körde igenom Kumla by. Efter några minuter var jag 
på plats och en av de förs ta jag träffade var just dig. 
Då var kyrkan övertänd, men du var fortfarande in
ställd på att rädda så mycket som möjligt. Tillsammans 
med ett par brandmän och några frivilliga, kunde vi 
tömma såväl sakristian som rummet ovanför - det s. k. 
museet - på föremål, som tillsammans med vad du och 
Tore räddade är det enda som är bevarat av de inventa
rier som förvarades i kyrkan. Kyrksilvret t. ex. fanns ju 
i kyrkoarkivet. 

O . E.: Det märkliga - när man nu efteråt tänker på 
den här morgonen - är att alla arbetade med ett be
slutsamt lugn. Vi hade fyra jordfästningar denna dag 
med början klockan 9.00. Och alla dessa kunde genom
föras på utsatt tid i andra snabbt iordningsställda loka
ler. Dessutom hann kyrkorådet sammanträda på förmid
dagen och därefter hålla presskonferens. 

T. T.: Redan på denna presskonferens framförde jag 
min mening att kyrkan borde återuppbyggas ungefär som 
vi alla vant oss vid att se den. Alla delade inte den 
uppfattningen, och ännu några månader efter branden 

GAMMAL AFFÄR l ny miljö . .. VKLKOMMEN TILL Hagendalsvägen 20 
och se vad vi har att erbjuda 
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hade inte alla övertygats om det riktiga i den uppfatt
nmgen. 

Investeringskommitten - som den tidigare utrednings
kommitten kallades - gjorde tillsammans med kyr
korådet en studieresa till en rad kyrkor, bl. a. ett fler
tal som brunnit och återuppförts, t . 'ex. Vånga och Vist 
i Ostergötland, Ostra Ed i Småland och senare till Norra 
Finnskoga i Värmland och Aspeboda i Dalarna. Vi såg 
också på ödekyrkor som restaurerats t. ex. Åtvids och 
Risinge kyrkor och så såg vi en rad nybyggda kyrkor. 
Om dessa resor har du skrivit i Julbladet för ett par år 
sedan. 

O. E.: Och så tillsattes kyrkobyggnadskommitten. 
T. T.: Ja, och innan den hunnit lägga fram sitt för

slag, kom den stora "folkstormen". Listor med ett par 
tusen namn lämnades över till församlingen med begäran 
att kyrkan skulle återuppbyggas i sitt forna skick vad 
exteriören beträffade, medan man förklarade sig inte ha 
något emot en ny interiör. 

O. E.: Men då hade redan kyrkobyggnadskommitten 
kommit till samma uppfattning, även om den inte klart 
formulerades på papperet. 

T. T.: Kyrkobyggnadskommi:tten ja. Den tillsattes 
1969 och har sedan dess arbetat målmedvetet. En del 
kanske tycker att vi har arbetat långsamt, men i stället 
får jag väl påstå att vi inte har lämnat något åt slumpen. 

O . E.: Vad jag kan förstå, har kom mitten i de flesta 
sammanhang anlitat de allra främsta experterna. Genom 
K-konsult har vi fortlöpande kontakt med ingenjör 
Ture Jangvik, som arbetat i hundratals kyrkor med stör
re och mindre arbeten . För akustiken har vi anlitat Ove 
Brandt i Stockholm, som är vår främste specialist på om
rådet, som konsult i orgelfrågan har vi haft domkyrko
organist Henry Weman i Uppsala, för klockorna har 
vi kallat komminister Lars Magnus Holmbäck från 
Atlingbo, i allmänna frågor har vi konsulterat Lars 

"Flygfoto" fr!ln brandk!lrens skylift av murarna till medeltidskyr
kan . Norr är upp!lt. 

Englund & C:o E/tr. Tore Johansson 

PLÅ TSLAGERI 
Ringvägen 18, Kumla Tel. 70822 

Mot öster sker en tillbyggnad för de utrymmen 
som behövs för jordfästningar. 

Ridderstedt vid kyrkans byggnads byrå, och så har vi 
förstås - liksom alla andra församlingar - fått utnyttja 
den expertis Riksantikvarieämbetet gratis tillhandahål
ler. 

T. T.: Med detta vill vi givetvis inte undanskymma 
dem som bär dagens tunga med projekteringsarbetet, ar
kitekt Jerk Alton och ingenjör Ove Eriksson, vår pro
jektledare. Eller ,entreprenörens arbetsledare ingenjör 
Ingvar Norden, som tidigare bl. a. varit arbetsledare vid 
restaureringen a v Karlstads domkyrka. 

O. E.: Och när det gäller den konstnärliga utsmyck
ningen anlitar församlingen en av de allra främsta kyr
komålare, som finns i landet just nu, Pär Andersson från 
Djursholm och Harry W. Svensson som vi tror på. 

T. T.: Och nu har vi börjat med arbetena. När Kumla 
julbla-d kommer ut måste pelarna ha rests och kanske rent 
av taket vara på, eller i varje fall vara under arbete. 

O. E. : Men nu har vi gått händelserna litet grand i 
förväg. Vi får inte glömma bort utgrävningen av medel
tidskyrkan. 

T. T.: Ja, intet Ont som inte har något gott med sig, 
är ett gammalt ordspråk. Genom branden fick vi tillfälle 
att gräva ut grunden för den gamla medeltidskyrkan, 
om vilken vi inte visste så värst mycket förut . Jonas 
Samzelius och Henning Juhlin har - var och en på 
sitt sätt - bringat visst ljus över den år 1828 rivna 
medeltidskyrkan. Men det är först nu - genom den av 

UTFOR ALLA SLAGS 

PLÅTSLAGERIARBETEN 

MODERATA PRISER BEGKR OFFERT 
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Kanonen 
i Sannahed 

Nästan alla frågar om kanonen i Sannahed. Kungen gjor
de det, försvarministern gjorde det och de allra flesta be
sökare, inte minst skolbarnen som kommer dit. 

Kanonen hör inte ihop med det militära Sannahed. 
Det skall sägas allra först. Det är en skeppskanon och 
några sjömän har inte exercerat i Sannahed. Inte ens sjö
män till häst. 

Kanonen kom till sin nuva·rande plats efter det rege
mentet flyttGl!t in till arebro. Året var 1924 och Kumla
Hallsbergs hembygdsförening - som den då hette -
hade öppnat sitt hembygdsmuseum i den gamla officers
mässen (som då kallades Sannaheds skola) . Kanonen är 
en gåva av grosshandlare Ernst DahlqV'ist från arebro 
till hembygdsföreningen. 

Så något om kanonens tidigare historia. 

1679, den 2 juLi, utkämpades ett sjöslag i Kalmarsund 
mellan danskar och svenskar, de gamla arvfienderna. I 
närheten av fyren Grimskär blev det danska amirals
skeppet "Enigheden" skjuten i sank av svenska kanoner. 
Danskarna själva ville efteråt påstå att fartyget sattes 

Tomas Billig ledda utgrävningen, som vi mera säkert vet 
en del av det vi tidigare bara kunnat gissa. Och så har 
vi dessutom fått reda på en rad nya fakta som tidigare 
varit fördolda. 

O. E.: Nu vet vi exakt var medeltidskyrkan var be
lägen. Murarnas läge kommer att markeras i den nya kYL 
kans kalkstensgolv, så att den som vill kan gå och sätta 
sig i "den gamla kyrkan" såsom Ivar Björklund brukade 
göra, fastän han bara an~de sig till var det var. 

T. T.: Vi har också fått bekräftat en del uppgifter som 
förut var litet osäkra. Så t. ex. uppgavs det att medel
t,idskyrkans torn lutade. Nu har man kunnat konstatera 
att torngrunden lutade 26 centimeter. Man har också 
konstaterat att den ursprungliga 1l00-talskyrkan var en 
romansk kyrka, medan man tidigare trott det vara en 
korskyrka. 

Men allt det där kommer man att redogöra för i en 
kommande del av Sveriges kyrkor och i Kumlabygdens 
historia. 

O. E.: Och nu får vi på sitt sätt den tredje kyrkan på 
samma grund. Först medeltidskyrkan, sedan 1830-tals
kyrkan och nu 1970-talets kyrka. 

på grund av sin befälhavare, men det faktum art det låg 
på 60 fots djup och var delvis brandskadat motsäger en 
sådan uppgift. 

Hamnkaptenen i Kalmar, Anders Parrow, historiskt 
intresserad, bildade 1907 tillsammans med några andra 
frimurarbröder i Kalmar ett bolag, AB Rex, som hade till 
uppgift att söka bärga detta och eventuellt ytterligare 
fartyg från de olika sjöslag som ägt rum utanför Kalmar
kusten. 

A v Enighedens bestyckning, 66 kanoner, fick man upp 
sju stycken, som såldes som souvenirer åt olika håll. Kal
mar museum, Armemuseum och arebro läns museum höll 

Forts. på sid. 48 

T. T.: Om kyrkan är ny eller inte kan man väl kanske 
tvista. Utvändigt blir kyrkan nära exakt lika den brun
na kyrkan. Invändigt blir det däremot något helt nytt. 
A v det gamla finns endast mindre föremål kvar i stort 
sett "bärbara" ting av dyrbart slag som främst räddades 
vid branden. Större saker som altare, p redikstol, dop
funt, orglar, bänkar och all övrig inredning blir ny och 
där har man inte ,i något fall försökt rekonstruera den 
gamla inredningen. Den konstnärliga utsmyckningen blir 
också helt annorlunda med en stor kormålning av Pär 
Andersson och ett triumfkrucifix av Harry W. Svens
son. 

O. E. : Man kanske vågar säga så här : När Kumlaborna 
går till kyrkan kommer de att finna sin gamla kyrka på 
sin gamla plats, men när man t räder in i den finner man 
en ny kyrka. 

T. T.: Ja. Det är nog en bra sammanfattning. 

O. E.: Och bygget pågår nu för fullt . Hittills har allt 
gåm: efter tidtabellen. Och håller man den i fortsättningen 
kommer kyrkan att vara färdig till första advent 1972. 

T. T.: Och då vill vi i kyrkobyggnadskommitten hälsa 
alla Kumlabor välkomna till vår nya kyrka. En ny kyrka 
på gammal grund. 

Hagendalsvägen 5 NYVELIUS Telefon 70023, 70500 
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NILS FREDÅS 

Logen N atanael 

90 år 

Logen bildades 1881 av metodistpastor C. A. Lundkvist, 
Orebro, med 16 anslutna medlemmar. Efter ett år hade 
logen 165 och 1887 200 medlemmar, det högsta i logens 
historia. Logen tillhörde först IOGT och senare NGTO. 
1922 sammanslogs Tempiarorden och Nationaltemplar
orden och i dag, 90 år efter Natanaels bildande, har NTO 
och IOGT gått samman. 

I början använde logen kyrkskolan till lokal. Som en 
kurositet kan anföras, att logen var en av de första i 
vårt land, som fick använda skolhusen för sina möten. 
1892 uppfördes ordenshuset N atanael. En byggnadsföre
ning hade då länge varit i verksamhet. Huset revs 1969. 

Inbjudningsmöte i Logen Natanael 10 febr . 1935 

Första raden från vänster: Bohlin, Ekeby, trädgårdsmästare E. A. 
Ericson, skomakare Carl Fjäder, Vaktmästare Lagerlöf, smed C. V. 
Ohlin, fiskhandlare Gust. Zetterlöv, fru Emma Zetterlöv, stations-

karl Rudolf Romin och sko arbetare Gustav Ring. 
Andra raden från vänster: Fru Anna Bergström, fru Greta Fredås, 
köpman Nils Fredås, trädgårdsmästare Herbert Pettersson, fru Sall y 
Kristiansson, frisörmästare Carl Arbin, Anna-Greta Bergström, fru 
Ragnhild Bergström, Maj-Britt Bergström, fru Anna Engkvist, sko
makare John Engkvist, fru Tilda Kihlström, vaktmästare Karl Kihl
ström, NTO:s distriktschef Torsten Hammarlund, iJrehro och må-

lare Emil Bergström. 

Ordenshuset Natanael, rivet 1969 

De första åren rönte logen starkt motstånd från olika 
håll. Prästerna med kyrkorådet och kommunstyrelsen un
derstödde emellertid vår verksamhet. Bland de första 
mera aktiva i logen kan nämnas: C. W. Zarelius, Karl 
Palmgren, Djurfeldt, G. Eriksson, Kollman, Carlstedt, 
Erik Larsson, Gust. Zetterlöv, C. A. Jonsson, Carl Fjä
der, Gustav Ring, C. V. Ohlin och E. D. Arbin. 

I början av 1900-talet uppvaktade logen tillsammans 
med blåbandsföreningen regementscheferna med anhållan 
att brännvinsförsäljningen skulle upphöra på husar- och 
infanterilägren på Sannahed. Uppvaktningen ledde till 
framgång liksom en liknande om slopandet av ölförsälj
ningen vid Kumla station. 

De första åren förekom livliga diskussioner i olika 
ämnen. Vid ett möte föreslogs att anordna en gemensam 
månskenstur. Det ville emellertid inte Carl Fjäder vara 
med om. Han ansåg sig "ha fått nog av månskenspro
menader". En annan gång diskuterades "Vad bör logen 
göra för att få sina gamla ungkarlar gifta?" Frågan 
skrinlades, då man ansåg att logen inte var någon gif
termålsbyrå . Vid ett möte beslutades om hänvändelse till 
prästerskapet och kyrkorådet om att varna kyrkans 
"ringare och grävare" för dryckenskap. 

En tid hade logen ett sommarhem i Tisarbaden. Detta 
såldes 1945, då logen iordningsställde en källarlokal i 
ordenshuset, som blev till stor nytta inte minst för ung
domsverksamheten. Inom logen arbetar för närvarande 
en junioravdelning och en ungdomsförening samt fyra 
studiecirklar i olika ämnen. 

Nio veteraner har tillhört Natanael i minst 50 år, 
nämligen Anna Pettersson, Hanna och Oscar Norlin, 
Edith Lindblom, Tilda Kihlström, Ragnhild Bergström, 
Anna Engkvist, Greta och Nils Fredås. 

Efter denna tillbakablick på vår 90-åriga verksamhet 
vill vi tacka alla dem som utfört en lång livsgärning i de 
ideella ideernas tjänst. Må den nya organisationen, 
IOGT-NTO, få en ljus framtid! Skall världen bestå 
måste det goda segra. 

BENGTSONS HERRKONFEKTION 
Herrkläder - Herrekipering - Fritidskläder - Arbetskläder 

TELEFON 701 82 
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Där Hagendalsvägen möter Södra Kungsvägen. T ill vänster Gerhard Vidllmds butik med kyrkan längst bort. Bilden från 1890-talet. 

NILS HELANDER 

När kumlaborna inte hade långt 
till handlarn 

Det stora affärshuset i sydvästra hörnet av torget upp
fördes 1915, således under det första världskrigets första 
år. Under nästan ett halvt sekel skulle det förbli det 
stÖrsta. Byggherrarna hette J. W. Johanson och Joel An
dersson. De hade under några år varit kompanjoner om 
en speceri- och diversehandel vid Hagendalsvägen 1, som 
sedan lång 6d tillbaka disponeras av Hults Glasmästeri. 
Efter något årtionde blev J. W. Johanson ensam ägare 
av fastigheten och var det till 1968, då den förvärvades 
av byggnadsföretaget Henry Ståhl, Norrköping. Då blev 
det oro bland de många köpmännen i huset, ty det ryk
tades, att den nye köparen ämnade riva byggnaden. 
"Hur kan man komma på en så tokig ide att riva en så 
fin och ståtlig byggnad med så många butiker och 
bostadslägenheter"? undrade man både på kommunalt 
ledande håll och mera allmänt bland stadsborna. Huset 
passar emellertid inte in i ett större byggnadssamman
hang. Och så skall det rivas. 

När jag en novemberdag 1917 blev kumlabo blev jag 
mest förvånad över de många "speceri- och diverse
affärerna" i samhället. Det fanns inte bara en affär vid 
varje gata utan en gata hade tre, ja t. o. m. fyra nära på 
liknande butiker. Jag skall försöka presentera dessa af-

färer och deras innehavare, så långt det varit mig möjligt 
att minnas dem. 

]. W. Johanson & C:o 
hette ovannämnda kompanjoners firma, och de lade na
turligtvis embargo på den centralaste butiken i det stora 
affärshuset. Chef för butiken var Joel Andersson, som 
hade två biträden till hjälp. Den ene var S. N. Sandahl, 
senare egen handlare i Hörsta. J. W., som han vanligen 
kallades, hade fått intresse för fröbranschen, som sedan 
under ett halvt sekel skulle bli hans melodi . Firman kal
lades först för Kumla Foder- & Utsädesaffär men efter 
bolagsbildning med J. W. själv som huvuddelägare för 
Kumla Foder- & Utsädesaktiebolag. Bolaget kom med 
tiden att få en ganska dominerande roll på den svenska 
frömarknaden och exporterade stora mängder frö till ut
landet. J. W. gjorde sig känd som en framstående expert 
inom fröbranschen och denna handelsvara intresserade 
han sig för under hela sin långa levnad. Vid sitt från
fälle 1969 var han 91 år gammal. 

J. W. Johanson & C:o bedrev partiaffär och distri
buerade varor till butikerna i landskommunen men även 
till kollegor i samhället. I början av 1930-talet överläts 

God jul och Gott nytt år 

ÖSTERMALMS LIVSMEDEL 
S:a Kungsvägen 17, Kumla telefon 70080 
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C. A. Fosselitts Gustaf Andersson 

rörelsen till firmans föreståndare Martin Andersson, som 
utvidgade företaget genom förvärv av Carl Bergvalls 
butik vid Skolvägen . 

I affärshuset var dessutom inrymd O . A. Olssons Ma
nufakturaffär och pälsvaruaffären Kungstigern. Den se
nare innehades av den tyskfödde köpmannen E. Hintze. 
Tillsammans med grosshandlare Lasse Buren, fabrikör 
Carl Nilsson och disponent G. Rudin, Hallsberg, star
tade han Elvbro Pälsskinnsindustri. Företaget började 
sin verksamhet under en tid, då utrikeshandeln var lam
slagen på grund av kriget. Närmast av den anledningen 
blev inte driften så långvarig men tillräckligt lång för att 
åsamka delägarna en miljonförlust. 

En dag kom Hintze in till mig för att beställa kuvert. 
Jag visade honom den bästa kvalite, som jag hade. Han 
vände på kuvertet och lyfte på fliken och fick se vatten
stämpeln med ordet Victoria. "Victoria", utbrast han, 
"det betyder seger, seger för de tyska vapnen! Den sorten 
bestämmer jag mig naturligtvis för." 

Speceri- och diverseaffärerna var fram till 1920-talet 
verkliga diversebutiker, som saluförde en mängd varor 
för lantbrukets behov - plogar, slåttermaskiner och red
skap av alla de slag m m men också glas och porslin, 
järnvaror, allt för byggnadsbranschen, färger och mycket 
annat. 

J. W. Johanson tog tillsammans med bokhandlare Carl 
Persson och föres tåndare Edvard Persson initiativet till 
en specialaffär i järnvaror, Kumla Järn- & Redskaps
handel (nuv. ägare Hans Emberg), och med Joel An
dersson och David Nyvelius till ett företag inom färg
branschen. Efter David Nyvelius frånfälle tillhör firman 
sonen Bengt. 

Frans Ericsson 
Vid sydöstra hörnet av torget hade köpman A. G. 

Ekman 1905 uppfört ett affärs- och bostadshus. Tidigare 
hade han en speceri- och diversehandel vid Hagendals
vägen 1, men flyttade affären till den nya fastigheten. 
Som biträde hade han en ung stockholmare Frans Erics
son. Till honom överlät Ekman 1909 sin rörelse, sedan 
han själv börjat intressera sig för grossisthandel med skor 

j. W. Johansson Joel Andersson 

och läder. Ericsson hyrde familjebostad i den Zareliusska 
gården men köpte sedan egen fastighet vid Hagendals
vägen 13 . 

Frans Ericsson hade många och trofasta kunder. Till 
dessa räknades framförall t greven, förvaltaren m. fl. 
på fideikommisset Säbylund. Han är den ende kvar
levande av de ursprungliga medlemmarna i köp manna
föreningen, som bildades 1909-. När föreningen 1934 25-
årsjubilerade hade Ericsson varit sekreterare i 23 år och 
tillerkändes köpmannaförbundets förtjänstmedalj i guld. 
Därmed upphörde han emellertid inte att vara sekre
terare utan var kvar på sin post under ytterligare ett 
drygt årtionde. 

Under föreningens första år var det si och så med 
sammanhållningen både när det gällde att hålla överens
komna gemensamma priser och öppethållandet av buti
kerna. Kommunalrådet Holger Hultman var någon tid 
under första världskriget anställd som springpojke hos en 
kollega t ill Frans Ericsson. Han omtalar att hans chef 
många kvällar skickade ut honom för att kontrollera om 
konkurrenterna höll stängningstiden. 

1957 övergick rörelsen till sonen Stig, som alltifrån 
pojkåren bistått fadern i butiken. Huset, där butiken i 
närmare ett halvt sekel varit inrymd, skulle rivas för att 
lämna plats för ett bankhus. Stig Ericson startade då 
firman Centrum-Livs genom att flytta över till sydvästra 
delen a v torget och sammanslå sin firma med f d J. W. 
Johanson & C :o. Som ovan nämnts, blev det aktuellt 
att riva även denna byggnad, och i våras upphörde 
Centrum-Livs. Sedan dess har Stig Ericson sin verksamhet 
helt förlagd till ICA Trumpeten, Mossbanegatan 76. 

C. H. Larsson 

Den tredje butiken vid Hagendalsvägen innehades av 
C. H. Larsson. Han hade varit handlare i Hörsta. När 
han överlåtit den affären till ovannämnde S. N . San
dahl flyttade han till stationssamhället och startade en 
affär vid Hagendalsvägen 28 . Han biträddes i butiken 
av sonen Valter, sedermera mångårig handlare i Sanna
hed. 

GULD- och SILVERSMYCI(EN i rikt urval 
vackra saker i TENN. Matsilver i flertal modeller. Gamla smycken och ringar omarbetas på egen verkstad 

AB Elias Englunds Guldsmedsaffär 
Hagendalsvägen 8 - KUMLA - Tel. 70301 
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Gerhard och Anna Josefina Vidlttnd 

Gerhard Vidlund 
Där Hagendalsvägen slutar och möter Södra Kungs

vägen l~g samhällets mest välsorterade affär. "Gerhard 
Vidlunds Diverseaffär", som var firmanamnet, hade all
ting och hade mycket av allting. I butiken hade Vidlund 
hjälp av sin hustru Anna Josefina, och hon tyckte inte 
om att hennes man "köpte p~ sig" s~ mycket varor och 
försökte bromsa inköpen. En dag kom en "provryttare", 
som handelsresandena kallades, in i butiken d~ fru Vid
lund var ensam. Han hälsades av henne med: "1 dag 
blir det inga order. Ni ser att hyllorna är överfulla med 
varor och i magasinet har vi s~ tr~ngt, att man knappt 
kan komma in." Just som "provryttarn" skulle avlägsna 
sig kom emellertid Vidlund ut fr~n kontoret och hälsade 
p~ ett annorlunda sätt: "God dag, god dag, i dag har 
du verkligen tur, i dag behöver vi mycket varor!" 

Vidlund ville gärna g~ emot hustrun vid inköpen. 
Och det ledde till framg~ng. Vid första världskrigets ut
brott i aug. 1914 fanns ett mycket stort lager, inte 
minst av kolonialvorar, som allteftersom kriget fortsatte 
blev omöjliga att anskaffa. När hans kolleger började f~ 
tomt i hyllorna hade Vidlund ännu gott om varor och 
kunderna stod i kö hos honom. Han fick kunder som 
han aldrig tidigare sett och blev ganska snart en för
mögen man. 

Varulagret i butiken ans~gs ha stort värde, men det 
som fanns i magasinet p~ g~rden var en än större till
g~ng. Det berättas att under den s k "rötm~naden" p~ 
sommaren stängde Vidlund magasinet och förs~g det med 
betryggande skydd. 

Med bönderna hade Vidlund goda kontakter och gjor
de omfattande bytesaffärer. Han köpte deras produkter 
och de handlade av honom vad de behövde, inte minst 
när det gällde olika sorters jordbruksredskap. p~ v~rarna 
hade Vidlund "utställning" utanför butiken med plogar, 
harvar och annat som bönderna behövde. Han var fak
tiskt järnhandlare ocks~, innan n~gon specialaffär i 
branschen hade startats i Kumla. 

A ven inför det andra världskriget hade Vidlund för
sett sig med ett jättelager av varor, trots att han inte 
visste när det skulle bryta ut och inte fick uppleva det. 
I början av 1939 s~lde han sin affärsrörelse till Frank-

Otto Ekholm Enoch Pettersson 

Olof Jansson och i april ändades hans levnad. Han var 
d~ 73 ~r gammal. Makan överlevde honom i sju ~r och 
var vid sitt fr~nfälle 1946 82 ~r. 

Fru Vidlund var född Boberg och fr~n Fjugesta. En 
systerson är f. mjölnare Gustaf Boberg, Mossbanegat.m, 
Kumla. 

Frank-Olof Jansson är fr~n Vadstena trakten och kom 
till Kumla fr~n Zinkgruvan. Det visade sig snart att 
Kumla i honom f~tt en synnerligen skicklig och uppslags
rik köpman med en verklig fram~tanda. Han förvärvade 
grannfastigheten i norr, som till- och ombyggdes och en 
modern livsmedelsbutik kom till st~nd. När han f~ngades 
av intresset för skapandet aven fruk tindustri i Kumla 
blev det hans maka, som alltmer fick ta hand om livs
medelsaffären, vilken senare övertogs av butikens med
hjälpare Stig Johansson. Han ändrade firmanamnet till 
Ostermalms Livsmedel. 

Carl Sigge 

Medan vi befinner oss p~ Kungsvägen kan omtalas, att 
redan 1911 fanns en butik vid Norra Kungsvägen 16 
med Carl Sigge som innehavare. 

Sigge var fr~n Noratrakten och var en tid anställd i 
samhällets första Konsumbutik. Den var inrymd i en liten 
röd stuga intill södra järnvägsöverg~ngen. Stugan revs 
av trävaruhandlare Carl Johansson för att lämna plats 
för en st~tlig villabyggnad. 

Innan Sigge blev egen handlare i Kumla var han före
ståndare för en butik i Brändåsen. Där blev han bekant 
med en Hardemoflicka, som var honom till värdefull 
hjälp med kunderna. 

Carl Sigge var omtyckt för sitt lättsamma och till
mötesg~ende sätt. Kollegorna uppskattade honom för 
hans beredvillighet att tillvarataga köpmansk~rens in
tressen. 1929 överlät Sigge affären till J. W. Johanson 
& C:o. Som förest~ndare anställdes Eric Ericsson, om
talad p~ annan plats i denna krönika. Senare innehavare 
av affären var D . H . Sahlin och till dess den upphörde 
1970 Gösta Blixt. 

Carl Sigge var musikalisk och tillhörde som esskornist 
under många ~r fabrikör Axel Anderssons orkester. 

DEN BÄSTA JULKLAPPEN 
Presentartiklar i guld och silver 

Väggur, köksur i stor sortering 

- ett armbandsur från stjärnurmakaren 
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Carl Bergvall Ivan Fryxell 

Emil Hallmen 
Den lilla gatustumpen Odengatan hade under flera år

tionden två speceri - och diverseaffärer. På 1890-talet 
hade Kumla Handelsbolag, efter att någon tid haft en 
källarbutik vid Köpmangatan 28, sin affärsrörelse vid 
Odengatan 7. Föreståndare var först ovannämnde A. G. 
Ekman. När han senare övertog den Ekstrandska butiken 
vid Hagendalsvägen 1 fick han till efterträdare Johan 
Edstam. Biträde var då Emil Hallmen från Fylsta, som 
övertog rörelsen 1900. Under första världskriget delade 
Hallmen lokalerna med livsmedelsnämnden. Föreståndare 
för nämnden var Bror Andersson, fa r till bl a f konsum
föreståndare Erik Andersson. Affären upphörde på 1930-
talet och har sedan använts till bageri och herrfrisering. 

Johan Andersson & C:o 
Till de största och äldsta affärerna hörde Johan An

dersson & C:o, Odengatan 11. Affärens ägare var Gustaf 
Andersson. Fadern, Johan A., omtalas har skänkt tomt
mark till en ny kyrkobyggnad vid Köpmangatan. Som 
tack härför fick den nya frikyrkobyggnaden namnet Jo
hanneskyrkan. Under flera årtionden hade firman en 
märkbar dominans bland affärerna i samhället och hand
lade under många år också med spannmål. 

När Gustaf Andersson blivit kassör för Mälarbanken 
överlät han sin firma till Konsum. Lokalerna har senare 
innehafts av Martins och Svärds järnhandel. 

Innan det nuvarande torget togs i bruk på 1910-talet 
fanns vid Johan Anderssonska magasinen ett litet torg, 
där torghandel förekom tisdagar och lördagar. På västra 
sidan av Odengatan låg då järnvägens godsmagasin. 

c. A. Fosselius 
Samhällets äldsta affär hette Fosselius & Bergöö, Kyr

kogatan 1. Den grundades av C. A. Fosselius och Adolf 
Bergöö, Hallsberg. Efter åtta år blev Fosselius ensam 
ägare. Firman som var en 'typisk lanthandel hade ett 
rikligt varusortiment och handlade också med spann
mål och frö. Med åren blev Fosselius allt mindre synlig 
i butiken utan skötte i stället kontoret. Han var mycket 
förtjust i fåglar, som blev hans skyddslingar. Fosselius 
var musikalisk och trakterade gärna sin fiol. 

Eric Ericsson Frank-Olof Jansson 

1918 tröttnade han definitivt på affärslivet och slog 
igen. Meningen var att butiken skulle övertas aven av 
de anställda. Detta strandade emellertid och ett av de 
båda husen blev lokal för Svenska Handelsbankens av
delningskontor. Fastigheten förvärvades av bryggare Da
vid Benjaminsson, som på tomten uppförde ett bryggeri. 
Agare är numera Arboga Bryggeri AB. 

Fosselius flyttade först till Nora och senare till dött
rarna i Stockholm, där han ibland sammanträffade med 
sin "bodbetjänt" från slutet av 1870-talet, J. L. Saxon. 

Enoch Pettersson 
Störst väster om järnvägen och ett av samhällets mest 

välsorterade företag var Enoch Pettersson s, vanligtvis 
kallad "Enochs". Där kunde ortsborna handla inte blott 
specerier utan även byggnadsvaror av olika slag, glas och 
porslin, färger, garner, järnvaror och mycket annat. Till 
1914 hade Enoch Pettersson varit handlare i Julsta men 
flyttade då till Stenevägen 15. En av hans anställda 
minns honom med följande vänliga ord : "Den bäste chef 
man kunde få." 

"Enochs" hade samtidigt tre personer anställda, som 
med åren skulle bli egna köpmän i Kumla, nämligen 
Werner Pettersson (Hardmo), Bertil Pettersson (O P) och 
Paul Finnström, som först under många år skötte filialen 
i Götabro. 

Efter Enoch Petterssons frånfälle övergick rörelsen till 
sonen Samuel. Han förvärvade affärshuset Stenevägen 10 
på andra sidan gatan och flyttade dit livsmedelsavdel
ningen. På äldre dagar har han emellertid avvecklat 
båda affärerna och blivit tobakshandlare. 

Otto Ekholm 
I början av 1910-talet startade Otto Ekholm en spe

ceri- och diversehandel i en nyuppförd byggnad vid 
Skolvägen 2. Ekholm var klockarson från Lerbäck och 
hade en tid vistats i Amerika. Konkurrensen var hård. 
Det fanns tre andra liknande affärer i närheten, och det 
var ju på tok för många på den tiden, då det inte fanns 
så många hushåll på väster. 1920 sålde Ekholm slut på 
sitt lager, upphörde med affären och sålde fastigheten. 
Sedan november 1918 hade Kumla Tryckeri delat loka-

Helanders Conditori (stans äldsca) 
Hagendalsvägen 30 Tel. 70008 

I Choklad i trevliga 

p R E S E N T -kartonger 

Gott saffransbröd - Karlsbaderbröd och Småbröd 

Smaka våra härliga tårtor t. ex. 
OPERA, NOISETTE OCH CARAVELLE! 
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Kumla Köpmannajörenings 25-Jrs jubileum 1934 
Första raden fr~n vänster: Ebba Englund, Ingegerd Johansson, Frans Ericsson, J. \Y/. Joha nson, 

Martin Andersson, Joel Andersson, och Carl Kullberg. 
Andra raden från vänster: okänd, Manne Ericsson, Anna Ericsson, Ev y Sundberg, Carl Martin , 
Enoch Pettersson, David Nyvelius, Maj Persson, Elias Englund, Greta Andersson, Zandra 

H elander, Nils Helander och Ruth Kullberg. 
Tredje raden fr~n vänster: H enning Bengtson, Bertil Eriksson, Gunnar Gylin, Fredrik Emberg 

och Samuel Pettersson. 

lerna med Ekholm i det lilla affärshuset. Tryckeriet över
tog nu även de efter Ekholm lediga lokalerna. 

Han tog anställning som kontorist hos Kumla Foder
& Utsädes AB och blev senare delägare i en cementvaru
fabrik. 

Ekholm blev emellertid ganska snart åter fastighets
ägare i och med förvärvet av Köpmangatan 17. På tom
ten uppförde han ett större affärs- och bostadshus, som 
numera är rivet. 

Carl Bergvall 
Vid Skolvägen 16 hade Carl Bergvall sin butik efter 

att en kortare tid haft lokaler i hörnhuset Skolvägen
Villagatan. Bergvall kom redan 1906 till Kumla från 
Dalkarlsberg. I affären hade han hjälp av dottern Hanna 
och sonen Carl. Hanna ingick äktenskap med handlare 
D. H . Sahlin, som hade en liknande affär på S. Kungs
vägen 18 (f d Carl Sigge) . Hon blev tidigt änka och är 
bosatt i Hallsberg. Systern Frida var maka till skofabri
kör Adolf Eriksson. Carl gick bort i jämförelsevis unga 
år. Bergvall var omtyckt av kunderna för sitt glada och 
humoristiska sätt. I början av 1920-talet blev den Berg
vall ska butiken filial till ovannämnda firma J. W. Jo
hanson & C :0. 

Ivan Fryxell 
Inte långt från Ekholms och Bergvalls affärer hade 

Ivan Fryxell en liknande butik. Den hade startats aven 
handlare Aug. Johansson från Pålsboda, som även hade 
filial i Vissberga. Fryxell övertog affären 1914. Omkring 
1920 köpte Konsum fastigheten och byggde till den och 
övertog också den Fryxellska rörelsen. 

Fryxell fortsatte sin handelsbana som föreståndare för 
Enoch Petterssons filial i Götabro, Kräklinge. 

Som ovan nämnts hade flera av kumlahandlarna fi
lialer i den gamla landskommunen bl a i Yxhult, Hörsta, 
Vissberga och även i Julsta i Hardemo och Götabro i 
Kräklinge. 

Konkurrensen från Konsum gjorde sig knappast känn
bar förrän i början av 1920-talet och orsakade att flera 
av den enskilda handelns affärer upphörde. Det berättas 
att en handlare, som fått en Konsumaffär nästan mitt 
emot sin butik, fick besök av ett par "välgörenhets
damer", som tiggde någon sak till en auktion. Handlarn 
var inte på sitt bästa humör utan bad dem gå över till 

Frans Ericsson med sönerna Stig och Kjell 
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Handlare Carl Sigge säljer bensin 1925 vid sin butik 
N. Kungsvägen 18 

butiken på andra sidan gatan, "ty den har tagit mma 
andra kunder". 

Några speceri- och diverseaffärer finns inte längre. 
Numera kallas de livsmedelsbutiker och varuhus och 
även charkuterivaror ingår i sortimentet. Någon skylt 
med "fläsk- och charkuteriaffär" får man inte se i vå ra 
dagar. 

Nio livsmedelsfirmor finns i det område, som vi före 
inkorporeringarna kallade Kumla stad. Vi skall presen
tera dem här nedan. 

Den äldsta med samma innehavare är Eric Ericssons 
Självköp, Stenevägen 43, startad 1938, året före det 
andra världskrigets utbrott. Det var ett av de bästa åren 
för köpenskap, berättar Ericsson. Oron över ett nytt 
krig med varubrist som följd verkade stimulerande på 
köplusten. 

Ericsson är född i Sannahed. Det var också i Sanna
hed hos Vilh. Hagberg som han började i den bransch, 
som han skulle ägna ett långt liv. Sedan hade han ett 
flertal anställningar bl a i Vingåker, Malung och Kumla. 
Efter att ha förestått den av ]. W . Johanson & C :o 
förvärvade Carl Sigges affär, Norra Kungsvägen 16, 
övertog Ericsson 1929 butiken. 

Eric Ericsson har hunnit bli 76 å r, och v id pensions
åldern överlät han affären till sonen Olle, men är själv 
dagligen med och hjälper till med kontorsgöromål. 

Under senare år har Olle Ericsson tillbyggt affärshuset 
och betydligt utökat varusortimentet. Aven omsättningen 
har naturligtvis ökat och är nu c :a 5 millioner. 

Olle Ericsson har gjort sig känd genom sin kamp mot 
att vissa firmor använder svordomar i reklamen. Första 
gången han påtalade detta - det gällde en annons -
ringde firmans direktör upp Ericsson och beklagade an
nonsens formulering och ursäktade det med ett "olycks
fall i arbetet" . Aven en andra gång har Olle Ericsson 
haft anledning att dra en lans mot svordomar i reklamen 
med gott resultat. För detta sitt agerande har han blivit 
uppmärksammad av pressen och även fått varma vitsord 
från bl a ICA-koncernen och länets köpmannaförbund. 

Werner Hardmo började sin handelsbana som spring
pojke hos Enoch Pettersson och hette då Werner Pet
tersson. Emellertid var det för många Petterssöner hos 
"Enochs" - tre stycken utom chefen och hans son. W er
ner hade länge funderat på att ändra namn för att und
vika förväxling. Han berättar, att han en dag hade ett 
ärende till pastorsexpeditionen och träffade då prosten 
Caleb Häger. Han passade på att avslöja sitt intresse för 
ett namnbyte, närmast för att få ett råd. Förslaget om 
Hardmo kom från prosten. Werner tyckte, att det var 
ett bra namn och har inte ändrat uppfattning. 

Om han bibehållit namnet Pettersson hade han säkert 
inte fått en gata uppkallad efter sig. Kommunalborgmäs
tare Axel Axelman höll vid den tiden på att hitta på 
namn på en del nya gator i staden. Bland dessa var en 
mindre gata intill Idrottsparken. Just då slog gångstjär
nan Werner det ena världsrekordet efter det andra. Vad 
va r då naturligare än att kalla gatan för Hardmogatan, 
och det tyckte också stadsfullmäktige. Om inte Werner 
hade bytt namn, hade inte den folkkäre kommunalborg
mästaren fått det så lätt. Att föreslå att en gata skulle 
heta Petterssonsgatan hade givetvis inte vunnit gehör på 
något hål l. 

1947 fick Werner Hardmo annat att tänka på än att 
tävla om att gå fort. Det året blev han nämligen egen 
speceri- och diversehandlare genom förvärvet aven myc
ket liten butik vid Köpmangatan 27. Den hade startats 
av Bertil Eriksson, som snart tröttnade och blev handels
resande och flyttade till Linköping. Butiken övertogs av 
adelsdamen Maria Katarina Kuylenstj ärna. N ågon större 
kundkrets hade hon inte. Hennes sista deklarerade om
sättning var inte mer än 33 000 kronor. En dag hittades 
den gamla adelsdamen död i sin lägenhet. 

Hardmo lyckades bättre att få kunder. Efter knappt 
tio år fick han det för trångt och flyttade över gatan 
till det nyuppförda affärs- och bostadshuset Köpman
gatan 30. 

Hardmos affär Köpmangatan 27, Cir 1948 
Från vänster: Erik \Vallin, då känd orienterare, numera docent vid 
Göteborgs Universi tet, Werner Hardmo, Maj-Britt H ardmo och 

Monica Johansson. 

Välkommen till oss NAR DET GALLER 

LIVSMEDEL 
Köpmangatan 30 Välsorterad butik med många sparpriser 

Tel. 70364 .79602, KUMLA 
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S tig Ericsson G. Rössberg 

Kunderna har blivit alltfler och varusortimentet ökat, 
så Hardmos Livsmedel har det mer än trångt. Själv 
hoppas Werner Hardmo att byggnadsfirman H . Ståhl 
snart skall få sätta spaden i marken för det planerade 
rCA-varuhuset, där hans jämte någon ytterligare ICA
affär skall ingå. 

Linden & C:o, Mossbanegatan 17, med Leon Daniels
son och Göte Linden som grundare daterar sig till år 
1944, då affärs- och bostadshuset blev färdigt. Sedan 
1968 är Linden ensam ägare. 

Leon Danielsson har gjort sig känd som en synner
ligen skicklig skytt med en lång rad erövrade utmärkelse
tecken. Han spelade också med i IFK:s fotbollslag, när 
det var som bäst. 

Arnes Liv s på Andrens väg - innehavare Arne Nils
son - var en av de första livsmedelsaffärerna i 
Prästgårdsskogen. Från 1953 till 1968 tillhörde butiken 
Paul Finnström. Han började, liksom Werner Hardmo, 
som springpojke hos Enoch Pettersson och var i tio år 
föreståndare för dennes filial i Götabro, Kräklinge. Där
efter återvände han till huvudaffären vid Stenevägen. 
Sammanlagt hade han varit hos "Enochs" i 24 år, innan 
han blev egen företagare . 

[CA Trumpeten är det tredje namnet på den stora 
självköpsaffären, som 1962 startades av AB Lithell i det 
nyuppförda Folkets Hus Husaren. Föreståndare för 
"Lithells - för god mat" var Göte Björklund, som emel
lertid ganska snart fick överta rörelsen. Han ändrade 
firmanamnet till Götes Livs. När Björklund 1968 erhöll 
anställning hos Hakonkoncernen i Västerås överlät han 
sin rörelse till Lars Gunnar Ericsson, son till innehavaren 
av Centrum Livs. 

När "Lithells - för god mat" startades vid Skolvägen 
övertog firman den av Frank-Olof Jansson ägda filialen 
Mossbanegatan 76 . Vid de olika överlåtelserna har denna 
butik följt med vid uppgörelsen. När Stig Ericsons firma 
Centrums Livs på grund av fastighetens rivning upphör
de i maj i år övertog han sonen Lars Gunnars filial vid 
Mossbanegatan 76. Namnet blev även i fortsättningen 
rCA Trumpeten. 

Vivo är ett företag, som efterträdde Handelsbolaget 
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Lars-Gzmnar Ericsson Olle Ericsson 

Bröderna Larsson i Orebro. I Kumla övertog Viv o 
Lithells Livsmedel Hagendalsvägen och även den av Sa
muel Pettersson startade butiken Stenevägen 10. Den se
nare har upphört. Lokalerna disponeras numera av 
Bernts Konditori. 

Östermalms Livsmedel fick sitt namn 1963, då Frank 
Olof Jansson överlät sin vid S. Kungsvägen 17 belägna 
affär till sin föreståndare Stig Johansson. Som framgår 
ovan hade Jansson 1939 övertagit Gerhard Vidlunds un
der flera årtionden bedrivna affärsrörelse vid Södra 
Kungsvägen 19. Det huset är nyligen rivet. 

Konsums första butik i Kumla lär ha varit inrymd i en 
liten röd stuga vid dåvarande Södra Järnvägsövergången, 
Stenevägen 1. På tomten uppfördes på 1920-talet en 
villa, som numera tillhör Hjördis Johansson. 1919 
övertog Konsum ovannämnda Johan Andersson & C :o 
affärsrörelse vid Odengatan 11. Konsum har under årens 
lopp haft ett flertal livsmedels och andra butiker i olika 
delar av staden, bl a vid Hagendalsvägen, Köpmangatan, 
V. Drottninggatan, i Hällabrottet och Äbytorp. I och 
med varuhuset Domus tillkomst har de flesta butikerna 
dragits in och nu återstår endast butikerna vid Skolvägen 
och Vandrargatan. 

När Konsum alltmer expanderade i Kumla rådde stor 
pessimism bland privathandlarna i Kumla, som inte på 
något sätt var intresserade av samarbete. Det "kalla kri
get" blev av ganska kort varaktighet. r stället insågs 
på båda hållen fördelen av samarbete och det har fortsatt 
och fortsätter alltjämt. 

Kumla Köpmannaförening eller, som den först kalla
des, Kumla Minuthandlareförening bildades en vinter
kväll 1909. Styrelsen fick följande sammansättning : 
A. G. Ekman, ordförande, Gustaf Andersson, vice ord
förande, J. W. Johanson, sekreterare, C. A. Fosselius, 
vice sekreterare och Emil Hallmen, kassör. 

Stig Ericson har under mer än ett årtionde varit ledare 
för köpmannaföreningen och därvid visat stor kunnighet 
och arbetsvilja. Han efterträddes vid årsmötet av hand!. 
G. Rössberg, Äbytorp. V. ordf. är Bertil Persson, sekr. 
Kjell Eriksson och kassör Olof Svärd samt övriga leda
möter Olle Moberg, Harry Starkenberg och Hans Carl-

I sen. 



ERNST SODERLUND 

Trädgårdar och planteringar 
i Hallsberg på 1920-talet 
Ernst Söderlund var en flitig ortsmeddelare till Nerikes-Tidnin gen 
på 1920-30-talen . H an var innehavare av Hallsbergs H andelsträd
gård, H allsbergs Blomsterhandel och Pomona Frukt- och Konfektyr
affär. 

Vid bestämmande av plats för ett samhälle tas knappast 
hänsyn till växtvärldens krav. Andra önskemål är alle
narådande och andra syftemål utslagsgivande. Så var 
fallet när platsen för Hallsberg köping bestämdes. 

Så kom tågen . .. 
Järnvägens funktionärer, som ansåg platsen vara lämp

lig för tågen att hålla rasts tälle, fann för gott att på 
rullstensåsen peka ut platsen för det erforderliga sta
tionshuset. Tallarna bröts upp med roten, grund lades, 
och stationshuset stod snart färdigt. Så kom tågen, tra
fiken var i gång, och människor som behövde bostäder 
samlades. På furuskogen, som bredde ut sig på båda sidor 
om landsvägen, sattes rot yxorna i gång, och de höga 
timmertallarna fann god åtgång vid bostadsbyggen. 

Att odla blommor anstod herremannen 
Allt tätare reste sig husen. Tomterna var små, trots 

att marken var billig. Fick man plats för bostadshusen, 
ansåg man sig ha nog. Något behov av planteringar 
tycktes man inte ha. Att odla blommor, fruktträd och 
grönsaker var en lyx, som blott anstod herremannen. 

Människans sinne för trevnad gjorde sig dock så små
ningom gällande och förståelsen för växtvärldens bety
delse växte fram . Resultatet var inte alltid uppmuntran
de, ty byggplatsen var ej vald med hänsyn till växterna. 
Den kunde knappast valts sämre. På rullstensåsens båda 
sidor var jordlagret tunt och dåligt, och därunder var 
blott stenblandat knapergrus eller sand och alv. Där hade 
knappast, innan människan uppträdde på platsen, några 
andra än den högre växtvärldens spartaner, tallarna, vå
gat ta upp kampen för tillvaron . Och nedanför dessa 
sluttningar, den forna sjöns stränder, tog sumpmarkerna 
vid. 

Under dessa förh ållanden är det ej att förvånas över 
att det gick så långsamt med blom- och trädplanteringen. 
Hallsberg saknar numera ej grönska, men ännu återstår 
ofantligt mycket, innan Närkes enda köping i trädgårds
hänseende blir vad den kunde vara. 

De naturliga betingelserna för trädgårdsodling i Halls
berg är numera annorlunda än förr . Den sterila jorden 
på åsens sluttningar har under årens lopp genom allt 

Rössbergs SNABBKÖP 
Å B Y T O R P Tel. 730 72 

Ernst Säderlund 
(1868-1950) 

djupare bearbetning och gödsling förvandlats till en rätt 
dräglig jordmån, där allahanda växter kan framkomma. 
Sumpmarkerna har genom torrläggning förvandlats till 
bördiga fält, där växtligheten är utmärkt och där så gott 
som alla växtalster som med fördel kan odlas inom länet 
nu trivs och frodas . 

Den som först insåg värdet av och tog initiativet ti ll 
ett förskönande av köpingen medelst planteringar var 
länsman E. A . Gustafsson. Han donerade 1 000 kronor 
för detta ändamål. 

De första parkerna 
Omkring 1910 utfördes den första planteringen på all

män plats med en rad stamlindar utefter torgets fyra 
sidor. Ett tiotal år senare förskönades torgets södra sida 
med blomstergrupper och gräsmattor. Jämsides utfördes 
en parkanläggning om något tunnland nordost om Baltic
mejeriet. Kostnaderna bestreds huvudsakligast av kö
pingen, som anslog 11 000 kronor och var ett led i ar
betslöshetens bekämpande. 

Den första plantering på allmän plats var den utmed 
Långängsvägen. Den bestod av blandade lövträdssorter. 
För kostnaderna svarade fabrikör P. E. Duberg och 
skräddarmästare P . Wettergren. 

Vackra villor och trädgårdar 
Vid en vandring huvudgatan fram ser man vid nästan 

varje hus någon plantering, vittnande om intresse för 
trädgårdsskötsel. Här och var ser man dock exempel på 
bristfälligheter i såväl anläggningen som underhållet. 
Men säkert är att trädgårdsodlingen allt mera " vinner 
terräng". Detta gäller inte minst odlingarna västerut på 
egnahemsområdet. Omkring de trevliga villorna kan man 
träffa på små t rädgårdar, vilka man med nöje kan kalla 
köpingens vackraste. 

- E TT VA R U H US I M I N I ATY R 

SPECER IER , CHAR KUTERI, MJOLK, BROD 

Platsen för förmånliga inköp 
såväl till julen som året runt Kapitalvaror t. ex. TV, Frysboxar, Kylskåp, Tvättmaskiner m. m. 
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T åg/{rspårning i närheten av Hallsb erg 

Köpingen får handelsträdgård 
Koloniträdaårdarna, som inom städer och större orter 

blivit så omh~ldade, är ej populära i Hallsberg. Ett un
dan ta a utaJ'orde kristiden, då efterfrågan på kolonilotter 

::>::> o dO d o dk o var stor. Syftemalet var a en ast att asta omma nagot 
ätbart för att dryaa ut de snävt tilltagna ransoner, som 
man erhöll på livs::>medelskorten, sorgliga i åminnelse. Så 
snart det blev slut på ransoneringen, blev det även slut 
på efterfrågan på kolonilotter. .. o . 

Det första försöket att starta en handels trad gard I 

Hallsberg gjordes aven lantbrukare ~. J. .Olsson .. och 
hans familj, boende intill örebrobanan I köp111gens ostra 
del. Det var dock en lantbrukets blygsamma binäring. 
Sedan kom mera trädgårdskunniga personer. Platsens 
första växthus anlades av trädgårdsmästare K. Jonsson. 
Numera finns i köpingens östra del intill Motalabanan 
en större handelsträdgård. (Söderlund talar inte om, att 
det var han själv som drev denna så välkända ha~del.s
trädaård och även en minutaffär vid Storgatan. Vid S111 
som~arvilla i Åsbro hade han anlagt en trädgård med 
riklig blomprakt. ) 

Sköna skogs- och hagmarker - nu ett tättbebyggt 
bostadsområde 

Det torde inte vara ur vägen att nämna något om de 
platser, där köpingsborna kan njuta av grönskan och 
behac-et i Guds fria natur. Närmaste platsen är Kårsta
hults~kogen med sköna skogs- och hagmarker. Där är 
även Folkets park belägen, och där har godtemplarna 
en eaen naturskön tillflyktsort. Där och i Stocksäters
skog~n har frikyrkans folk sina friluftsmöten under hög
sommartiden. 

Ang med böljande skördar 
En behaalio- vandringstur kan man företa till Lång

ängens vilG.s~mhälle. D~r ~r liksOlJ1 ~~ träd.~årdsstad 
med näpna, välansade tradgardar. Langa~gen, aven kal
lad Låno-änasbacken, har ett högt och fnskt läge. Jord
månen tr s;enbunden men god. Grunden är varmare än 

nedanför på slätten. Fruktträden, som i den öv~iga ?m
givningen ser tynande ut, fröjda r här ögat med sm ffIska 
utseende. 

Idylliskt kaje, slutserv erat för längesedan 
Fortsätter man vandringen och korsar Mjölbybanan 

passeras en äng, där man sommartid skådar böljande 
skördar. Skyttarnas paviljong syns till vänster. Sedan tar 
skoo-en vid, till en början med väna lövträdsdungar. 
Vä:en bär uppför, och vi har kommit till Sågarbacken, 
där::> barrskoo-en dominerar med sin friska och rena luft. 
Här finns st~ra möjligheter till trevnad och ro. Vid väg
korsningen finns ett nyinrett kafe (Månskens-kafeet) 
idy lliskt och inbjudande. 

Tisaren, hallsbergsbornas sjö 
Väaen till vänster löper genom den vackra skogen 

fram ::>till Ormhult med några pittoreska mindre lan t
o-årdar och sädesfält, omramade av storskog och löv
~rädsdungar. En sidoväg leder till Tisaren. 

Tisaren är, kan man påstå, hallsbergsbornas sjö. När 
det o-äller rekreation, friluftsliv eller båtfärder uppsöker 
man::> o-ärna Åsbro. Mången har där skaffat sig egen 
bostal eller hy rt en sådan för att njuta av härliga hög
sommarveckor. 

Ett stycke norrlandsnatur 
Dalabergen och Skallerudsdal är på grund av sin när

het till köpingen populära vandringsmål. De de~s skog
klädda dels kala bergspartierna, de mäktiga klipporna 
och branta stupen utgör ett stycke Norrlandsnatur,. me
dan i bergsskrevorna och dalbotten en yppig växtlighet 
och en rik flora prunkar. 

I ostlio- riktning från köpingen finns den mycket om
talade H~rrfallsäng . Den har blivit en gärna anlitad plats 
för friluftsmöten och en tillflyktsort för sällskap, som 
med cykeln eller bilen färdats dit ut, eller på grund av 
den korta vägen från Hallsberg valt platsen som mål för 
en promenad. . 

Mycket har förändrats i Hallsberg sedan den duktige 
handelsträdaårdsmästaren skrev denna översikt om blom
mor, trädgå~dar, parker och attraktiva utflyktsmål i sin 
kära hembygd. 

Bröderna Jacob , SIm on och V erner Olsson samt svågern Gott/rid 
Stenegård pratar om gamla H allsberg sminnen 

Kurnla Bil & Traktor 
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Försäljning av NYA och BEGAGNADE BILAR 
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HOLGER HULTMAN 

SÅ BÖRJADE DET 

"Beslutsamhetens friska hy går i eftertankens kranka 
blekhet över" lyder ett känt Shakespearecitat, som i hög 
grad kan tillämpas på skrivaren av dessa rader. När 
redaktören för Kumla Julblad bad om några minnes
anteckningar svarade jag aningslöst ja, utan att närmare 
fundera över huruvida förmågan att fullfölja uppdraget 
räckte till. Kanske gjorde fåfängan sitt. En inbjudan att 
medverka i Kumla Julblad skjuter man ju inte från sig 
utan vidare. 

Ernst Wigfors säger i sina "Minnen" att en av förut
sättningarna för framgång är att inte dra sig undan från 
de svåra jobben; och med de orden i tankarna får jag 
väl gripa mig verket an och hoppas på läsarnas tålamod 
och redaktörens välvilja. 

Frågan är, var man skall börja och hur långt tillbaka 
man skall gå? Händelserna flätar tiden samman och var 
helst man låter tanken stanna upp, så leder alltid någon 
förbindelse bakåt. Året 1942, när Kumla blev stad, vore 
ju en bra början, men därbortom finns municipalsam
hället, ur vilket staden växte upp. 

Nödvändigt att "välja sida" 
Egentligen var jag inte särskilt intresserad av politiskt 

arbete innan jag 1934 blev invald i municipalfullmäk
tige. Det fackliga arbetet och medlemskapet i logen Käm
pen av IOGT var tillräckligt, en och annan studiecirkel 
krävde sin tid och så fanns det massor av böcker som 
skulle läsas. Konfrontationen med de politiska partierna 
kunde dock inte undvikas, och det var väl heller ime 
avsikten eller ens möjligt, om man deltog i fackligt ar
bete. Kampen mellan socialdemokrater och kommunister 
om makten i fackföreningen pågick ständigt och var ofta 
både hård och bitter. Dessemellan gjorde LS (syndikalis
terna) sina flankangrepp i kampen mot kollektivavtalen 
och till förmån för den direkta aktionen. Jag fann det 
till slut nödvändigt att "välja sida". Jag hade många 
vänner längst ut på vänsterkanten och upptäckte, att 
jag ibland fick förtroenden som endast var avsedda för 
medlemmar eller sympatisörer. Jag begärde därför, om 
jag minns rätt, 1927 inträde i Kumla Arbetarekommun. 

Under hela 20-talet arbetade jag på skärningsavdel
ningen i Ströms skofabrik. Någon politisk medvetenhet 
fanns knappast bland de anställda, med ett lysande un
dantag, den fackligt och politiskt verksamme Gustav 

H olger H ltltman 

Ring. Om någon påverkade mig i det politiska ställ
ningstagandet så var det han. Vi hade många och ibland 
ganska heta debatter, där jag väl oftast fick "dra det 
kortaste strået". Det var spännande att framföra kri
tiska synpunkter mot partiet till Gustav Ring. Han gick 
alltid i svaromål och kunde komma med ganska dräpan
de repliker. En god människa var han, och jag är t:ack
sam att ha haft honom som arbetskamrat och minns 
honom med värme. 

Efter att ha arbetat vid Ströms hela 20-talet blev den 
följande anställningen så mycket kortare, endast c:a 10 
månader. Det var i den av Adolf Eriksson nystartade 
Skofabriken ExceIsior, där jag som arbetskamrat hade 
den för de äldre kumlaborna icke okände David Årsell. 
I december 1930 började jag vid Skofabriken Skandia i 
Orebro, där jag arbetade till 1943 och blev sedan -
efter att på grund av skokrisen ha haft permission i två 
år - antagen som arbetsledare iskärningsavdelningen 
på Skofabriken Ornen. 

Men åter till politiken och 30-talet. 

Medborgerlig skyldighet 
När Kumla Arbetarekommun inför 1934 års val no

minerade kandidater sattes mitt namn upp på municipal
fullmäktigelistan. Jag var ovillig att ge mig in i politiskt 
arbete och gav också uttryck för detta till nominerings
kommim!n. Protesterna hjälpte föga och utlöste endast 
det beskedet att detta var en medborgerlig skyldighet. 
Ett försök att få Manfred Johansson, sedermera Ingenäs, 
till hjälp att slippa uppdraget, med hänvisning till att 
jag ingenting kunde, medförde bara att han plockade 
fram en korrespondenskurs i kommunalkunskap och 
överräckte med orden: "läs det här så länge". Och så 
började en fritidssysselsättning, som kom att pågå i 36 år 
och mot slutet övergick i heltidsjobb. 

Det har varit intressanta och ibland även spännande 
år, och jag har all anledning att känna tacksamhet mot 
dem som en gång tvingade in mig på det kommunal
politiska verksamhetsfältet. 

dulbordets läckerheter 
KOPER N I MED Fö RDEL HOS OSS ICA IRUMPETEN 

HANDLA RKTT 

Förstklassiga charkuterivaror -
- stor sortering av delikatesser 

PARKERA LK TT 

SKOLVKGEN 

MOSSBANEGATAN 

TEL. 78400 

TEL. 78401 
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Gustav Ring P. G. GIJstavsson 

Anton Olsson, som också tillhörde logen Kämpen, 
fick nog så rätt när han efter valet sa till mig: "Jasså, 
du har gett dig in i politiken, då får vi inte mycken nytta 
av dig, för den kommer snart att ta' dig med både hull 
och hår". 

Municipalsamhällets verksamhet var starkt begränsad. 
Municipalborna var ju skattskyldiga även i landskom
munen och hade därför att betala, dels den skatt som 
erlades av alla kommunens skattebetalande medlemmar 
och dels den särskilda skatt, som behövdes för tätortens 
speciella nyttigheter, municipalskatten, som användes till 
gator, vatten och avlopp, brandväsen, badhus och efter 
1935 även Kumlasjön. Municipalläkare fanns men den
nes årsarvode erlades av kommunen . 

I samhället fanns, förutOm municipalnämnd: byggnads
och hälsovårdsnämnd, vattenledningsstyrelse, gatu-, be
lysnings- och badhusstyrelse. De tunga nämnderna såsom 
skolstyrelse och de sociala nämnderna, med åldrings- och 
barnavård, saknades, emedan deras arbetsuppgifter var 
kommunens angelägenhet. 

Inte heller tyngde vare sig fritids- eller kultursektorer
na municipalsamhällets budget, men i paritet med de 
färre uppgifterna stOd de mindre resurserna. Arbetsupp
gifter saknades dock inte. Samhället befann sig i ett in
tensivt uppbyggnadsskede, stora och betydelsefulla frå
gor blandades med andra av mera rutinmässigt slag. 

Samhället och livet i detsamma förändras och alla vi, 
som varit med om denna utveckling, kanske inte märker 
den, ty Kumla är och förblir en småstad med all den 
idyll och charm som detta för med sig. Men även denna 
förändras och med den betingelserna för vårt handlande. 
En protokollsanteckning från 1935 ställer i en blixtbe
lysning den förändring som skett. Ett förslag till ändring 
av ordningsstadgan för municipalsamhället behandlades. 
Beredningsavdelningen tillstyrkte med den ändringen, 
"att skyldighet för husägare att framför tOmten sanda 
gata till 1,5 mtrs bredd skulle ändras till 0,75 mtr därför 
att en hel del gatOr äro så smala, att i det närmaste hela 
gatan blir sandad och försvårar därigenom framförandet 
av slädar". 

Ett spännande ordförandeskifte 
Den nya fullmäktigeuppsättningen, som trädde till 

1935, hade fått en förändrad politisk sammansättning 
genom att socialdemokraterna erövrat majoriteten. Dver
lärare Erik Ekdahl, som varit fullmäktiges ordförande 
sedan 1928 hade i anledning härav tillställt berednings
avdelningen en skrivelse, som delgavs fullmäktige och 
hade följande lydelse: "Med anledning av den förändring 
i municipalfullmäktiges sammansättning, som nu ägt 
rum, ber jag få meddela till avdelningen, att jag anser 
det vara på sin plats och helt naturligt, att det parti som 
utgör fullmäktiges majoritet bör besätta ordförandebe
fattningen . För blivande gott samförstånd är det av 
värde att ordföranden blir enhälligt vald, varför jag 
anhåller att ej bliva av avdelningen i sin helhet eller av 
några reservanter framförd såsom kandidat till denna 
befattning" . 

Beredningsavdelningen framförde som förslag till ord
förande i fullmäktige skofabriksarbetaren Josef Johans
son men anförde i sitt protOkoll att vid dess sammanträde 
hade ifrågasatts lämpligheten av att besätta ordförande
posten med en nyvald ledamot. Något enhälligt val blev 
det emellertid inte. En av de borgerliga ledamöterna i 
fullmäktige framförde som motkandidat Manfred Jo
hansson, partikamrat till Josef, som tillhört fullmäktige 
förut. Vid valet begärdes sluten omröstning, som utföll 
så att båda kandidaterna fick 10 röster vardera samt 
en nedlagd röst. Efter lottning kunde Erik Ekdahl fast
ställa, att Josef Johansson blivit vald. Han innehade 
detta uppdrag till 1939, då han blev ordförande i muni
cipalnämnden, och fick som efterträdare Carl Andersson. 

Till ledamöter i municipal nämnden för åren 1936-
1939 valdes: Skofabriksarbetare Manfred Johansson 
(Ingenäs), gårdsägare P. G. Gustafsson, ombudsman Con
rad Axelsson, överlärare Erik Ekdahl, skofabriksarbetare 
Carl Andersson, verkmästare Gottfrid Carlson och kam
rer Erik Samzelius. Av dessa var Carl Andersson nyvald 
och likaledes Gottfrid Carlson, som tidigare varit supp
leant för grosshandlare Erik Olsson, vilken avlidit 1935. 
Bland suppleanterna blev manfallet så mycket större. A v 
dessa återstod endast Romanus Karlsson och Wilhelm 
Söderlindh. Nyvalda blevo: Alex Andersson, Holger 
Hultman, K. E. Ljungqvist, Helge Ahrberg och Allan 
Fridell. 

A v de ordinarie ledamöterna kom samtliga, med un
dantag av Erik Samzelius och P. G. Gustafsson, att till
höra de nya stadsfullmäktige 1942. 

Erik Samzelius tillhörde inte dem som ofta yttrade sig, 
men jag har minne av att hans ord vägde tungt när han 
någon gång begärde ordet, särskilt när det gällde att 
uttolka författningarna. 

P. G. Gustafsson var skrothandlare och ägare till fas
tigheten Ulfåsa, vars tOmtmark nu utgör del av par
keringsplatsen vid Domus varuhus. Han tillhörde pion
järerna inom arbetarrörelsen i Kumla, och var även med
lem i logen Kämpen. Det ansågs att han hade en god 
ekonomisk ställning. Det berättas att när logen Kämpen 
skulle bygga sitt ordenshus Vega vid Skolvägen, så var 
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banken obenägen att låna ut pengar till denna profana 
lokal. "P. G." tog då hand om lånehandlingarna, gick 
in på banken och frågade om banken skulle släppa till 
pengarna eller om han var tvungen att ta ut sina egna. 
Lånet beviljades. 

Lokalen är nu riven efter att i många år ha stått i 
föreningslivets tjänst. Där har fackföreningar och poli
tiska organisationer haft många av sina möten. Otaliga 
är de diskussionskvällar som förekommit och där stridens 
vågor stundom gått höga. Vem minns inte O. L. Gillberg, 
senare förbundsordförande i Sko- och Läderindustri
arbetareförbundet, som, när diskussionen pågick som hår
dast, ofta satt nedsjunken i sin bänk och nästan syntes 
sova för att slutligen begära ordet och med de mest drä
pande inlägg avslöja att ingenting gått honom förbi. 

Lokalen stod också till förfogande för olika slag av 
underhållning. Där har förekommit teater av turnerande 
mindre teatersällskap med både lätta och allvarliga pro
gram på repertoaren. "Skånska Lasse" m. fl. inom forna 
tiders komikerfack har skänkt kumlaborna många glada 
kvällar. Och hur kunde denna lilla lokal rymma så myc
ket folk som under 20-talets "basarer"? Med skjutbana, 
fiskdamm, peka rätt o. dyl. attraktioner, för att inte tala 
om kaffeservering och "tjomika", denna kulinariska njut
ning med sitt speciella kumlanamn. Jag har många gånger 
vid sammankomster med människor på andra orter roat 
mig med att fråga om de vetat vad "tjomika" är, och i 
de fall någon känt till ordet har denne vistats någon tid 
i Kumla eller dess omgivning. 

"Politik är att vilja", har Olof Palme sagt och det 
gäller naturligtvis i hög grad även inom den begränsade 
sektor som kommunalpolitiken utgör. Men kommunal
politik är också ett lagarbete, där ingen ensam kan åstad
komma någonting. När man tänker tillbaka och försöker 
att minnas träder bilder fram av personer som man haft 
tillfälle samarbeta med . 

Det är många som alltjämt är verksamma antingen i 
Kumla, eller på annat håll, eller likt skrivaren dragit 
sig tillbaka för att "njuta sitt otium" som det så vackert 
heter. 

Kamrater som gått bort 
Raden av personer som för alltid lämnat jordelivet 

börjar också bli lång. Om jag i dessa minnesanteckningar 
skall nämna ytterligare några, så får det bli av dem, som 
gått bort. 

Gott/rid Carlson, verkmästare vid Kumla Skofabrik, 
representerade Folkpartiet. Hans stora lidelse var Kumla
sjön och hans intresse för de aktiviteter som förekom 
där var alltid på toppen. Särskilt gällde detta simunder
visningen och de simavslutningar, som han inte åsåg var 
lätt räknade. En gång saknades Gottfrid Carlson vid en 
simavslutning. Han var upptagen aven begravning. Me
dan promotionen pågick, kom det en man klivande på 
badstranden iförd frack. Det var Gottfrid Carlson, som 
kommit hem, sett att simavslutningen pågick, och utan 
att ge sig tid att byta om skyndat ner till Kumlasjön. 
(Han bodde invid Kumla Skofabrik) "Ja, du förstår, 
jag vågade inte byta kläder för då kanske jag inte hun-

Erik Ekdahl J ase! Johansson 

nit ner före avslutningen", var kommentaren. Carlson 
hade ett gott minne och i förlitan på detta noterade han 
aldrig när ett sammanträde skulle hållas, vilket på äldre 
dagar kunde vålla honom en del förtret. Gottfrid Carl
son tillhörde även stadsfullmäktige och var dess vice 
ordförande från stadens tillblivelse 1942 till sin död 
1954. 

Conrad Axelsson (s) var skoarbetarnas förste heltids
anställde ombudsman. Han var en debattglad människa, 
och det kunde nog behövas i det tvåfrontskrig, som han 
ibland fick föra mot både arbetsgivare och arbetare. Att 
företräda det fackliga var då ett både slitsamt och hårt 
jobb, som ibland nog kunde kännas ganska otacksamt. 
Två favorituttryck hade Axelsson, som användes allt 
efter behov och lämplighet. Det ena löd: "Jag kasta en 
käpp i hundhögen, och den det tog på han skrek". Det 
andra var att en meningsmotståndare i en diskussion 
"målade fan på väggen bara för nöjet att få piska ho
nom". Conrad Axelsson, som under många år varit verk
sam inom municipalfullmäktige, invaldes även i stads
fullmäktige vars ordförande han blev i dec. 1942, en 
befattning som han innehade t . o. m. 1949. Axelsson 
kvarstod i fullmäktige till sin död 1955 och hade flera 
betydelsefulla uppdrag, bl. a . ordf. i Sociala nämnden. 
Han tillhörde även Kumla Sparbanks styrelse. 

Carl Andersson (s) älskade, icke utan fog, att framstå 
som teoretikern bland partifolket i Kumla. Han åtnjöt 
stort förtroende och valdes 1939 till municipalfullmäk
tiges och 1942 till stadsfullmäktiges ordförande. Redan 
vid oktobersammanträdet samma år avsade han sig upp
draget på grund av flyttning till Karlskoga, där han 
skulle tillträda platsen som lokalredaktör för Karlskoga
Kuriren. Han trivdes emellertid inte där utan återvände 
redan 1943 och togs åter i anspråk för olika kommunala 
uppgifter. Arbetstiden blev dock mycket kort . Redan 
följande år, 1944, avled han efter en tids sjukdom. 

Folkpartiets starkaste profil torde ha varit den förut 
omnämnde överlärare Erik Ekdahl. Det berättas, att han, 
som lärare hade "hårda nypor" och mången kumlason 
lär ha gjort deras bekantskap, varför han kanske var 
mera fruktad än älskad av skolbarnen. Bland de vuxna, 
som han kom i beröring med, tillvann han sig aktning 
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K umLasjöns f örsta styreLse: H enning H agLund , Manfred Johansson 
och Gottfrid Ca rLson v id en k affet räff 1935 tillsamm ans m ed f ru 
S tina H aglund ( t. v .) och fru Fredriksson, skohandlarhustrt-t f rJn 

Flen . 

och många av dem, vilka som barn kände fruktan för 
den stränge läraren, kom som vuxna att hysa vördnad 
för honom och uppskatta hans rättrådighet. En egenskap 
som alla som haft tillfälle att samarbeta med honom 
snart lärde känna. Mina personliga minnen a vEkdahl 
hänför sig helt till hans verksamhet som kommunal för
troendeman och främst i hans egenskap av ledamot och 
vice ordförande i drätselkammaren. Hans kunnande var 
stort och som nybliven drätselkammarordförande kändes 
det ibland skönt att ha honom vid sin sida. Läraregen
skapen hängde dock med även vid sammanträdena; om 
han någon gång läste igenom en skrivelse, gjordes detta 
alltid med pennan i handen, för att, med små grymtan,. 
den, sätta in de skiljetecken som saknades. När Ekdahl 
1948 avgick från skolarbetet med pension avsade han 
sig de kommunala förtroendeuppdragen och fl yttade tii! 
Arboga. Han ansåg att hans efterträdare som skolchef 
borde få arbeta utan att behöva riskera sin företrädares 
kritiska blickar. 

Den siste i raden av ledamöter i municipalnämnden 
för perioden 1936-1939 är nämndens ordf. Manfred 
Johansson. Två stora frågor har särskilt knutits till ho
nom, vilkas genomförande han starkt bidragit till. 

Redan den 19 december 1933 beslöt fullmäktige, efter 
en motion av Manfred Johansson, tillsätta en kommitte 
med uppdrag att utreda "möjligheterna för Kumla sam
hälle att söka och ev. erhålla stadsrättigheter". I kom
mitten invaldes: skofabriksarbetare Manfred Johansson, 
ombudsman Conrad Axelsson, fjärdingsman Emil Lars
son, överlärare Erik Ekdahl, grosshandlare Henning 
Haglund, bankkamrer W. Söderlind och kamrer Simon 
Ström. Till sammankallande utsågs Manfred Johansson. 

Kommitten hade den 5 mars 1935 slutfört sitt uppdrag 
och till fullmäktige överlämnat en preliminär utredning 
om utbrytning av Kumla municipalsamhälle till egen. 
kommun. Utredningen hade utförts av förste amanuensen 
i Kungl. Kommerskollegium Mogens Möller. 

OLSONS 

Fullmäktige beslöt enhälligt att "hos Kungl. Kom
merskollegium hemställa om utredning rörande avskiljan
de till egen stadskommun och eget skoldistrikt av Kumla 
municipalsamhälle med vissa omgivande områden ... " 

Den förut valda kommitten erhöll uppdrag att fort
sätta arbetet, vilket som bekant resulterade i stadsinvig
ning den 31 dec. 1941 med stora festligheter och fyr
verkeri på torget kl. 24.00. 

Den andra stora frågan, där Manfred Johansson var 
starkt engagerad och utförde ett förtjänstfullt arbete, 
var samhällets övertagande av den elektriska distribu
tionen inom området. 

Kumlasjöns tillkomst 
Av andra stora frågor som varit till glädje för kumla

borna må nämnas Kumlasjöprojektet. I municipalfull
mäktiges protokoll av den 6/2 1933 lyder § 4 sålunda: 
"Från trenne ledamöter av kommunens arbetslöshetskom
mitte hade inkommit en skrivelse med förslag att full
mäktige måtte besluta företaga en skyndsam utredning 
beträffande möjligheterna för anläggande av ett frilufts
bad inom Kumla municipalsamhälle samt att detta före
tag skulle ordnas i form av statskommunalt arbete. Till 
skrivelsen var närslutet protokollsutdrag från arbetslös
hetskommittens sammanträde den 19/ 1 1933, enligt vil
ket kommitten uttalat som sin uppfattning, att det före
slagna arbetet skulle vara synnerligen lämpligt som re
servarbete. Som lämplig plats för anläggningen förut
sattes området öster om nya samhällsbrunnen. 

På förslag av 3 :e beredningsavdelningen och muni
cipalnämnden beslöto fullmäktige att uppdraga åt muni
cipalnämnden att med anlitande av sakkunnigt biträde 
låta verkställa en allsidig utredning av förslaget, varvid 
även skulle beaktas frågan om hela det föreslagna om
rådets ordnande i enlighet med stadsplanen och eventuellt 
nödigt markförvärv. 

Medel till kostnaden för utredningen ifråga skulle utgå 
ur nöjesskattefonden." 

Ur kommunalfullmäktiges protokoll ha vi fu nnit att 
de " trenne ledamöterna" var: maskinist Gustav Samuels
son, skofabriksarbetare, senare socialsyssloman, Josef Jo
hansson och folkskollärare Georg N yman. 

Redan den 11 /4 samma år hade nämnden till fullmäk
tige framlagt ett av arkitekt Gösta Nilsson, Kumla, 
(Nesser) utarbetat förslag, vilket kostnadsberäknats till 
65 000 kr, som fördelade sig på transporter med 5 600, 
byggnadsmaterial och redskap 17200 och arbetslöner 
42200. Därtill skulle komma förvärv av c:a 11 000 kvm 
mark. Förslaget godkändes och det beslöts att man skulle 
hemställa hos kommunfullmäktige om bemyndigande för 
arbetslöshetskommitten att få utföra arbetet som stats
kommunalt reserv arbete. Den 21 aug. 1933 påbörjades 
det "statskommunala reservarbetet anläggning av fri
luftsbad i Djupadal", som var färdigt för avsyning den 
29 april 1935, då det överlämnades till kommunfull
mäktige och vidare till municipalfullmäktige. Beslut om 
mottagande finnes infört i municipalfullmäktiges proto
koll av den 27 maj 1935. 
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Som en liten nullitet om den mänskliga faktorn kan 
antecknas, att i kungörelsen om protokollsjusteringen har 
sammanträdesdagen angivits till den 20 maj. 

Ön som icke lät rucka på sig 
När arbetet med friluftsbadet pågått i c :a 3/4 år eller 

den 20 mars 1934 hade municipalfullmäktige att taga 
ställning till en framställning från Idrottsföreningen 
Kamraterna om att ön i sjön skulle schaktas bort så att 
tävlingsbandy kunde förekomma . Efter votering beslöto 
ful!mäktige med 12 röster mot 10 bifalla framställningen. 
Detta dock under förutsättning att inga ökade kostnader 
åsamkades samhället. 

Vi kan förmoda att förslaget hade medfört ökade 
kostnader eftersom ön blev kvar, men någon redovisning 
därom kan ej hittas i fullmäktiges protokoll. 

Förvärvet av Prästgårdsskogen 
Mark i samhällets ägo är en god förutsättning för ge

nomförandet av den fysiska planeringen. I municipal
samhället var det ofta byggnadsnämnden som framförde 
förslag om markförvärv, vilket framgår av protOkollen. 
Ett sådant förslag, som sedan haft stOr betydelse för sta
dens utbyggnad, var förvärvet av den s. k. prästgårds
skogen. Detta väcktes i fullmäktige den 18 dec. 1934 och 
förslaget resulterade omedelbart i en utredningskommitte. 
Efter många turer med segslitna förhandlingar beslöt 
fullmäktige den 29/7 1940 enligt nämndens förslag "att 
med hänsyn till det nuvarande läget nu avstå från för
värv av den omförmälda marken men att upptaga frå
gan igen, då lugnare förhållanden inträda". 

Stadsfullmäktige aktualiserade åter förvärvsfrågan och 
köp skedde den 17/12 1945. 

Innan berättelsen avslutas vill jag gärna erinra om 
ytterligare några namn. 

Alex Andersson mötte jag första gången som modellör 
och förman i skärningsavdelningen vid Ströms Skofabrik, 
där han lärde upp mig som tillskärare. Han var under 
många år brandchef och var som sådan mån om brand
försvarets utveckling. 

Henning Haglund var verksam grosshandlare inom 
skobranchen. Han var en vidsynt och klok man . Sitt 
största intresse ägnade han åt eldistributions frågan, där 
han i samarbete med Manfred Johansson nedlade ett om
fattande arbete vid samhällets övertagande av Elverket. 
Haglund blev ordinarie ledamot av belysningsstyrelsen 
1933, dess ordf. 1939 och kvarstOd sedan i den av staden 
ombildade elverksstyrelsen som ordf. till sin död 1946. 

Helmer Andersson, senare med tillnamnet -Age, son
son till partiskomakeriets fader, intresserade sig mycket 
för industri- och annan lokalisering till Kumla, och en
gagerade sig även hårt i den på sin tid verksamma s. k. 
lasarettskommitten. Han var mångårig ledamot av löne
nämnden, som han tillhörde vid sin död 1946. 

Emil Larsson blev drätselkammarens förste ordf. Vår 
första bekantskap gjordes 1924, när han i egenskap av 

Conrad Axelsson 

fjärdingsman hade att driva in skatter, som till följd av 
värnpliktstjänstgöring blivit obetalda. Han var full av 
förståelse för problemet, och vi gjorde gemensamt upp 
om lämpliga avbetalningsterminer. Vårt samarbete inom 
det kommunala blev mycket kort, eftersom han före 
stadsbildningen varit verksam inom kommunen. 

]. A . Tillkvist är kanske ett namn, som de flesta nu 
inte minns. Han tillhörde municipalfullmäktige en pe
riod och hans största insats i Kumla, torde vara hans 
arbete för Folkets Hus, där han nedlade ett flerårigt och 
förtjänstfullt arbete. 

En tillbakablick 
Mitt eget arbete inom m.p. började lite försiktigt men 

ändå kanske i raskare takt än kunskaperna berättigade 
till. Redan 1935 blev jag ledamot och ordförande i en 
av beredningsavdelningarna och 1936 ordinarie ledamot 
av vattenledningsstyrelsen samt suppleant i municipal
nämnden, gatustyrelsen och hälsovårdsnämnden. När 
fullmäktige 1937 inrättade lönenämnd invaldes jag även 
i den, så utbildningen måste ha gått snabbt, får man väl 
förmoda. 

Det svåraste jobbet kom 1939 när fullmäktige valde 
mig till sin sekreterare. Ingen anade väl min bävan när 
jag - med en på fyra orter splittrad folkskola som bak
grund, avslutad i Kumla, med två år i femte klass -
skulle inta sekreterarens framskjutna plats. ProtOkollen 
skulle skrivas på maskin, och eftersom jag inte behärska
de den konsten fick de renskrivas på m.p.-kontOret. 
Detta medförde att sekreterarens möjlighet till ev. jus
teringar av texten i samband med renskrivningen för
svann. Jag beslöt därför att lära mig maskinskrivning, 
och en korrespondenskurs rekvirerades. På en lånad gam
mal Halda började - till min hustrus förtvivlan -
några månaders hamrande på skrivmaskinstangenterna 
för inlärandet av den s. k. " tOuchmetoden" . 

Den förutvarande sekreteraren järnvägstjänsteman 
Hjalmar Rosdahl hade innehaft uppdraget sedan 1929, 
först som vice och från 1931 som ordinarie. Rosdahl var 
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utomordentligt kunnig och allmänt uppskattad. Varför 
han inte blev invald i fullmäktige för perioden 1939-
1941, känner jag icke till. Han återkom emellertid till 
stadsfullmäktige 1942 och invaldes då som tredje namn 
av Folkpartiets nio mandat. Genom den tragiska olyckan 
på Kumla järnvägsstation den 22 december 1943 blev 
hans verksamhetstid i stadsfullmäktige mycket kort. 

Uppdraget som sekreterare fortsatte t. o. m. 1941, då 
municipal fullmäktige upphörde. Det blev tre intressanta 
och lärorika år, och även kunskapen att skriva på maskin 
har ibland kommit till nytta. 

Med stadens tillkomst 1942 fick det kommunala ar
betet en helt annan dimension, men att föra in vad som 
hänt i denna krönika skulle kräva allt för stort utrym
me. Kanske kan vi återkomma, om intresse finns och 
"orken" räcker till, men en liten episod vill jag dock 
redan nu rädda undan glömskan. 

Drätselkammaren i den nya staden bestod av 15 leda
möter, fördelade på tre avdelningar med skilda förvalt
ningsuppgifter: l:a avdelningen hade bl. a. hand om 
finanserna, 2:a utgjorde fastighetsavdelning och den 3:e 
var tekniska avdelningen, som svarade för gator, vatten 
och avlopp. I sin helhet sammanträdde drätselkammaren 
för beredning av ärenden till fullmäktige eller för hand
läggning av frågor som krävde samfällda dk:s beslut. 
Drätselkammarens ordförande skulle alltid tillhöra l:a 
avd. och vara dess ordf. 

När vår partigrupp skulle fördela sina drätsel kammar
ledamöter på de olika avdelningarna hade den kom
mitte, som förberett detta, föreslagit mig till 3:e avd. 
Jag minns att jag kände mig besviken. Jag hade hellre 
velat tillhöra l:a eller 2:a avdelningen, men tänkte att 
det var väl för mycket begärt att få välja. Då begärde 
Waldemar Lundberg, numera ordförande i Sv. Fabriks
arbetareförbundet, ordet och yttrade ungefär följande: 
"Här har man föreslagit mig i finansavdelningen, men 
det där med finanser får någon annan gärna ägna sig åt . 
Ar det någon som vill byta?" 

Waldemar Lundberg och jag bytte plats, och jag kom 
att tillhöra l:a avdelningen, som småningom blev myc
ket arbetstyngd. Det fanns i reglementet klara uppgifter 
om fördelningen av arbetsuppgifterna mellan avdelning
arna, men för l:a avdelningen gällde dessutom att alla 
frågor, som inte kunde hänskjutas till någon särskild 
avd., skulle behandlas i l:a avd. När därför exempelvis 
frågan om förmedling av statliga bostadslån blev aktuell, 
h~mnade denna uppgift helt oegentligt hos l:a avdel
nmgen. 

Drätselkammarens förste ordförande blev Emil Lars
son, som emellertid redan den 8 mars 1943 avsade sig 
uppdraget. Han efterträddes av Gunnar Brånstad, som 
redan under sommaren samma år måste avsäga sig på 
grund av flyttning till Karlskrona. När den tredje ord
föranden skulle utses den 2 september 1943, är det inte 
osannolikt att det ovan relaterade bytet med Lundberg 
medverkade till att den nye ordföranden kom att heta 
Holger Hultman. Det vore i så fall inte enda gången 
som tillfälligheter spelat in i mitt liv. 

Köp julklapparna . 
l 

Bortgången medarbetare 

Ivar Björklund 

Annu en av Kumla Julblads medarbetare har under året 
avlidit, nämligen folkskollärare Ivar Björklund. Han 
började sitt medarbetarskap i 1949 års tidning med ett 
bidrag titulerat Carta Marina medan hans sista artikel 
var införd 1968 och handlade om hembygdsgården Puke
stugan. Denna sistnämnda artikel var bl. a. illustrerad 
med en bild visande Ivar Björklund tillsammans med 
kung Gustaf Adolf, tagen vid kungens besök i Sannahed 
o . 
aret mnan. 

Björklund var en kunnig och nitisk hembygdsforskare 
och gjorde under många år en stor insats som ledare för 
hembygdsföreningen. För museet ·har han visat ett före
dömligt intresse och haft glädjen att se samlingarna ut
ökade med en hel del unika saker och han har också var,it 
mån om att föremålen fick den nödvändiga konservering
en. På sina vandringar i markerna spårade han upp åt
skilligt av intresse för fornforskningen vilket inte minst 
flera av författarna till bokverket Kumlabygden haft en 
ovärderlig hjälp av. Han visade ett stort kyrkligt intres
se och var under många år ordförande i Kurnla kyrko
brödrakår. 

Efter sin pensionering flyttade Björklund till Halls
berg. Han hyrde också den nedlagda Trolleflods skola i 
Hjortkvarn. Där -gjorde han det trivsamt, räknade det 
som sitt egentliga hem och hastade dit efter sina många 
föreläsningar. 

Kumla Julblad tackar sin medarbetare för ett upp
skattat samarbete. 

Nils Helander 

. KUMLA JÄRN- & REDSKAPSHANDEL 
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FLOREN/HELANDER 

lllan lätnna lllötet Skulle 
fick Ulan ta fönstervägen 

Metodister hade jag inte hört talas om förrän jag 1917 
blev kumlabo. I min gamla hembygd vid Vätterstranden 
fanns inga metodister, och över huvud var de nog ganska 
fåtaliga i skaraborgslänet. 

Men i Kumla- Hallsbergstrakten förekom metodistisk 
förkunnelse redan under 1870-talet. I och med tillkoms
ten av Stene kapell 1884 följde en livaktig verksamhet. 
Stora skaror samlades vid mötena, och det var ofta så 
trångt att skulle någon lämna lokalen under mötet fanns 
ingen möjlighet att göra detta annat än fönstervägen. 

Min hyresvärd i Kumla hette Otto Ekholm. Han hade 
speceri- och diversehandel. Vi delade på lokalerna i det 
lilla huset utefter Skolvägen. Det har sedan tillbyggts 
fyra gånger och har i 54 år disponerats av Kumla Tryc
keri . 

Initiativet till metodistisk verksamhet i Kumla sam
hälle togs av makarna Otto och Hulda Ekholm. De hade, 
ehuru ej medlemmar, tidigare deltagit i missionsförsam
lingens verksamhet, och Ekholm hade också någon tid 
tjänstgjort som körledare. Innan ordenshuset Natanael 
blev möteslokal samlades man till möten i hemmen. 

Till Ekholms butik kom ofta metodistförsamlingens 
pastor Oscar Emrich. Ekholm var denna tid kassör och 
sångledare. Jag blev redan under min första tid i Kumla 
(nov. 1917) bekant med Emrich, som beställde trycksaker 
hos mig. 

Emrich var inte mycket mer än 20 år gammal, repre
sentativoch såg mycket bra ut. Han ansågs vara mycket 
begåvad och ägde en ovanlig talareförmåga. Jag har var
ken förr eller senare hört någon, som levt sig in i för
kunnelsen likt Emrich. När han under passionstiden pre
dikade om Jesus bärande sitt kors till Getsemane, blev 
han så gripen att han nödgades avbryta sin predikan 
och torka bort tårarna som rann över det unga ansiktet. 
N ågon tog det för skådespeleri men de flesta ansåg att 
sinnesrörelsen var äkta. 

År 1920 fick Emrich hjälp av en 17-årig evangelist, 
som under ett par månader tjänat metodisterna i Laxå, 
men som en vårdag hamnade i Stene, i vars kapell han 
mestadels predikade men även någon gång i ordens
Iokalen Natanael. Han omtalade att han kom från en 
plats "där det luktade valsverk och järnväg till en plats 
där det doftade becksöm och sulläder överallt". Denne 
fattige arbetarpojke skulle gå en lysande framtid till 

Gunnar Floren 

mötes, bli en av landets främsta frikyrkliga förkunnare 
och framstående författare. En eldsjäl som predikade 
med sådan kraft, att rappningen föll ned i kapellen och 
som fick skriva autografer efter mötena. Han som reste 
så mycket så att han fick julkort från SJ och som en gång 
betygade, att "frälsningen är som en kroppkaka, den 
blir bättre ju längre in man kommer". Den gudabenådade 
talaren, som kanske längsta tiden tjänade pingstkyrkan 
men, som någon sagt, alltid innerst inne var metodist. 
Han är den verklige ekumenen, beredd att tacka ja till 
alla samfund som vill ha hans hjälp. Vem var han, som 
författaren Per Wänge i Svenska Journalen kallar " Guds 
lille clown"? 

Ja, v,em var han? Säkert är det inte många som inte 
känt igen honom på denna beskrivning. Det kan inte 
vara någon annan än C. G. Hjelm. 

I sin bok "Vallfart till Vimmerby" har Hjelm bl a be
rättat om sina upplevelser i Kumla. En av artiklarna 
"Fromma skomakare i Kumla" är införd i Kumla Jul
blad 1952, och 1964 skrev han en uppsats "Tältet i 
Kumla". 

Kort tid efter uppbrottet från Kumla lämnade Emrich 
Metodistsamfundet för att bli präst i statskyrkan . När 
han gick bort i slutet av 1969 hade han tjänat Karlstads 
stift ett 50-tal å r. Jag skrev då några minnesord om ho
nom i Nerikes Allehanda, som sekreteraren för Karl
stads stifts årsbok uppmärksammade och bad om kom
plettering. Så mycket mer hade jag emellertid inte att 
tillägga. 

Min första söndagskväll i Kumla - november 1917 -
tillbringade jag på ett väckelsemöte i Natanael, som då 
var metodisternas möteslokal. Två unga skomakare, 
Erik Jonsson och John Palmborg, som nyligen kommit 
med i församlingen vittnade. Den sistnämnde hade under 
hösten kandiderat på vänstersocialisternas lista vid 
andrakammarvalet men någon chans hade han inte att 
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Kyrkan i advents- och jultid 

komma med bland de folkvalda . Nu hade han tröttnat 
på politiken, sedan han funnit något som gav mera inne
håll och tillfredsställelse. Palmborg stannade inte så länge 
hos metodisterna. Efter en kort tid som salvationist kom 
han till "fädernas kyrka", där han stannade livet ut och 
arbetade oförtrutet på kyrkans olika fält. En tid till
hörde han kyrkofullmäktige. 

Erik Jonssons jordeliv blev inte så långt. Jag vill min
nas att han bröts ner av den förr så vanliga folksjuk
domen tuberkulos. Så länge hans krafter varade var han 
flitig i talarestolen i såväl Kumla som på utposterna i 
Hällabrottet, Stene och Ålsta och var även en värdefull 
tillgång i styrelsen. 

Från Emrichtiden minns jag en annan skomakare E. 
Molin, som under flera årtionden var sekreterare i för
samlingen och flitig predikant. Hans intresse för försam
lingen har gått i arv till ett par döttrar, som ~jort be
tydande insatser inom kyrkans ungdomsarbete, sang- och 
musikliv. En trotjänare som också förtjänar att nämnas 
är Dagny Ekholm. Jag minns henne från hennes tonår, 
då hon var organist när församlingen ännu hade sina 
möten i Natanael. Under flera årtionden har hon varit 
en verklig tillgång för församlingen, bl a som orgamst 

och körledare. Hon tillhör ännu de aktiva. Hon är dotter 
till Otto Ekholm, min gamle hyresvärd. 

Evald Car/ors, som blev Emrichs efterträdare, kom 
till församlingen just som det hade blivit aktuellt med 
kyrkobygget vid Västra Drottninggatan. Entusiasmen för 
en egen kyrka var stor och det var också offervillig
heten. Flera medlemmar utförde ett föredömligt fritids
arbete med kyrkobygget. Särskilt minns man ett par brö
der Törnvall, Alvar Larsson, Aug. Ek och Herman Ros
mark, alla byggnadssnickare. Carfors var klen till hälsan. 
Tjänsten :var krävande med ansvaret för flera försam
lingar. Bilar var ju inte så vanliga på hans tid, och någon 
kapitalist med tillgång till bil hade f ö inte församlingen. 
Den bräcklige Carfors fick gå eller åka cykel till mötena. 
Vanligt på hans tid var att pastorerna utgav egna trak
tat. Det gjorde också Carfors åtminstone vid ett tillfälle. 

Under den korta tid, som Carfors tjänstgjorde i Kum
la, gjorde han sig synnerligen omtyckt, såväl inom som 
utom församlingen, för sina predikningar och för sitt 
älskvärda sätt och samarbetsvilja. 

1923 var Kumla Metodistkyrka färdig att invigas. Nå
got år efter denna händelse lämnade Carfors Kumla och 
fick som efterträdare Aug. Engelgren. 

Engelgren var i motsats till sin företrädare kraftigt 
byggd. Aven han gjorde sig omtyckt och var en verklig 
ekonom, som kunde få debet och kredit att gå ihop i den 
då genom kyrkbygget skuldsatta församlingen. 

Med Hugo Magnuson fick metodistförsamlingen åter 
en ung och begåvad ledare. Han ägde ett rörligt intellekt, 
såg bra ut med sin friska ansiktsfärg. Magnuson och jag 
blev mycket goda vänner. Vi brukade göra kvällsronder 
i municipalens utkanter, och han försökte få med mig i 
sin församling. Jag övertalade honom att kandidera till 
kommunalfullmäktige. Han tillhörde sedan fullmäktige 
till sin avflyttning från Kumla. Det stod nog klart för 
kamraterna i församlingen och många andra, att han 
snart skulle avancera till högre befattning. Under en 
längre tid var han distriktsföreståndare och hade sin 
bostad i Gävle. 

I min egenskap av trycksaksleverantör har jag haft 
kontakt med så gott som samtliga efterträdare till Hugo 
Magnuson. Jag vågar emellertid inte ge mig på en pre
sentation av dem utan har fått Gunnar Floren att åta sig 
såväl denna uppgift som att erinra om en och annan 
mera betydelsefull händelse i församlingens historia. Flo
ren får räknas till de mest aktiva medlemmarna i för
samlingen. Han har stort litterärt intresse och känner till 
såväl våra andliga som profana författare. Själv älskar 
han att återge sina tankar i poesiens form. Som han är 
en god talare är han ofta anlitad vid olika samman
komster, även utanför den egna församlingen. 

Nils Helander 

Efter Hugo Magnusson kom Eric Lindberg som för
samlingens pastor åren 1935- 1937. Han var en fin per
sonlighet som utövade ett gott inflytande på alla han 
kom i beröring med. Församlingen upplevde under slutet 
av 1930-talet en brytningstid, som medförde att både 
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Evald Car/ ors H ltgo Magnusson 

Eric Lindberg och ännu mera hans efterträdare, Åke 
Thor, fick stora problem att brottas med. 

Pastor Å ke Thor tillträdde platsen som föreståndare 
1937, efter att föru t ha tjänstgjort några år på Gotland. 
Thor fick liksom sina båda företräda re förs t sin bostad 
i Stene kapell, men under hans tid inköpte församlingen 
fastighe ten V. Drottninggatan 28 i Kumla. Denna fas 
tighet tjänade sedan som pastorsbostad fram till 1963, 
då en modern enplansvilla i stället uppfördes vid Eriks
bergsvägen 13. 

Under den oroliga tid då andra världskriget pågick 
blev Åke Thor ofta inkallad att tjänstgöra som fältpräst . 
Beredskapsmännens andliga manskör bi ldades under den
na tid av den då så välkände mellansvenske mästaren i 
dragspel Arthur Hultin, sedermera missionspastor. Mans
kören var mäkta populär och överallt där den turnerade 
i bygderna samlades överfulla hus. Vid dessa tillfällen 
var Åke Thor med både som talare och sångare. 

Församlingen fick på olika sätt vidkännas beredskaps
tidens svårigheter. Sten e Kapell rekvirerades till militär
förläggning. Gunnar Floren fick församlingens uppdrag 
att vikariera som söndagsskolföres tåndare under pastorns 
inkallelseperioder, men detta vikariat kom sedan att 
räcka i sjutton år. 

Percy Tho rsfm Erik Lind 

Vi har mer ä n f olk tror -

Eric Lindberg Ake Th or 

År 1942 efterträddes Thor av Percy Thorsen. Också 
han kom direkt från Gotland. Han var en synnerligen 
god församlingsvårdare och ungdomsledare. Under hans 
sjuåriga verksamhet upplevde församlingen en lycklig 
tid. Under Thorsens sista år i denna bygd utökades pas
toratet med Hällabrottets Metodistförsamling. 

Eric Lind blev Thorsens efterträdare 1949. Han var 
en färgs tark personlighet, som gjorde sig känd i vida 
kretsar. Förutom församlingsvården som vid denna tid 
även omfattade Ålsta Metodistförsamling, räckte hans 
tid till för en hel del kommunala uppdrag, bl a som 
ledamot av barnavårdsnämnden. Församlingens kyrka i 
Kumla restaurerades och tillbyggdes under Linds tid år 
1951. 

För att arbetet med reparationen skulle bli färdigt till 
utsatt återinvigningsdag ingrep Lind genom att hjälpa 
till med golvläggningsarbetet. En kontrollant från Läns
arbetsnämnden infann sig för att tillse att gällande 
restriktioner beträffande arbetskraft följdes och resul
tatet blev att Lind ins tämdes till Hallsbergstinget för att 
han utan tillstånd (och utan ersättning) deltagit i arbetet. 
På frågan om han erkände sitt "brott", svarade Lind fri 
modigt : "Jag erkänner att jag spikat parkett!" 

Ett initiativ som togs av pastor Lind har under många 
år glatt kumlaborna, nämligen den stora utomhusjulgra-

Gösta Ericson Erik Väs tvik 
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K arl G IHtav Nordström 

nen vid Metodistkyrkan. De första åren monterade Lind 
själv med hjälp av församlingsmedlemmar och junior
pojkar upp belysningen i granen, men allt eftersom gra
nen växt i höjden har denna syssla övertagits av brand
kåren. 

Efter sex års intensiv verksamhet efterträddes Lind av 
Oskar Thunberg år 1955. Han var en god talare, sångare 
och musiker. Hans tid i Kumla blev tämligen kort. Efter 
ett och ett halvt års tjänst i församlingen övergick han 
till Svenska Kyrkan. 

På hösten 1951 blev pastor Gösta Ericson föreståndare. 
Genom sin originalitet och sin enkla, varmhjärtade för
kunnelse samlade han många intresserade åhörare om
kring sin predikstol. Ungdomsverksamheten i försam
lingen upplevde under hans tid ett kraftigt uppsving. 
Hällabrottets Metodistkapell restaurerades genom Eric
sons försorg. Predikstolen där är ett verk av hans hand. 

Erik Västv ik tillträdde sin tjänst 1960. Han var en 
gedigen personlighet och hade stor omsorg både om för
samlingens andliga liv och om dess kyrkoegendomar. Så
lunda restaurerades både Ålsta och Stene Kapell under 
hans tid. Han tog initiativet till restaureringen av Kumla 
Metodistkyrka. Arbetet hann dock ej bli färdigt förrän 
Västvik flyttat från orten. 

Sedan år 1966 betjänas församlingen a v pastor Karl 
Gustav Nordström, som på olika områden utför en väl
signelsebringande gärning. Nordström är en "kraftkarl", 
inte bara på det andliga området. Hans praktiska lägg
ning har tagits i anspråk för många arbetsuppgifter vid 
kyrkoegendomarna. Dessutom har tid och krafter också 
räckt till för uppgiften som lastbilschaufför. Vare sig 
Nords tröm uppträtt i ämbetsdräkt vid gudstjänsten eller 
civilklädd med sitt dragspel på vårdhem o d eller i den 
röda vardagsuniformen har han tillvunnit sig allmän 
aktning och uppskattning. 

Under de gångna åren har pastorerna vid sin sida haft 
många trogna och dugliga medarbetare. Församlingen har 

r -HANDLARE 

visat enastående prov på sam arbets- och offervilja. 
Många namn skulle kunna nämnas, men vi nöjer oss med 
att konstatera att även år 1971 finns en trogen grupp 
som arbetar vidare med tro och tillförsikt. 

Gunnar Floren 

)Jag gläds åt naturens under, 
åt solsken och grönskande träd)) 
BOKSLUT heter en diktsamling, S0111 kom ut förra julen 
och blev en julklappsbok i Hallsberg och Kumla. Bakom 
dikterna döljer sig ett tragiskt livsöde. Författaren till 
dikterna, Bertil Rolfsgård, fick i 40-årsåldern MS. Han 
blev förlamad i hela kroppen och nödgades tillbringa de 
återstående tio åren av sitt liv i rullstol, dels på sjukhem
met i Hallsberg och dels på kronikerhemmet i Kumla. 
Han avled 1969. 

Men varför blev livet sådant, frågar han i inlednings
dikten : 

D et brinner en lampa i taket, 
den brinner så blåvit och kal. 
Jag ligger på sjukhus sen länge, 
jag ligger på kronikersal. 

Mitt liv är bland gamla och sjuka, 
mitt liv är en lång korridor. 
Min sjukdom mig bundit vid sängen, 
min sjukdom är långsam och svår. 

Men varför blev livet sådant? 
Och varför skall jag leva här? 
Jag frågar - och fylls utav tvivel. 
Jag frågar - och oron mig tär. 

Men kanske finns mening med allting, 
och kanske jag klarhet kan nå. 
Kanhända min vantro skall skingras, 
kanhända begriper jag då. 

O Herre, förlåt min tvekan, 
o Herre, giv mig ännu en frist! 
Ack, låt mina tvivel försvinna 
- ack, lär mig att tro till sist! 

Dikterna talar på ett gripande sätt om ensamhet och 
lidande. Rolfsgård fick det allt svårare att göra sig för
stådd med sitt tal och nödgades mot slutet av sitt liv 
med en sked i munnen peka på bokstäverna på ett stort 
vitt papper. En anhörig eller sjuksyster antecknade där
efter vad han skrivit. 

I dikten Ensam skriver han om fåglarnas jubel i träden 
och om djupröda rosors fröjd : 

Hur kan jag känna mig ensam 
när solen milt på mig ser, 
nar bäcken förtroligt viskar 
och blommorna nickar och ler. 

Allt i branschen under ansvar 

garanterar Eder alltid högsta kvalite till lägsta möj liga~pris 
Marknadens förnämsta fabrikat demonstreras och försäljas på förmånliga villkor 
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Bertil Rolfsgb d 

Varför är jag så sorgsen 
fast vinden torkar min tår, 
fast fåglarna jubla i träden 
och doften av rosor mig når. 

Men kanske det är just vinden 
och rosornas djupröda fröjd -
som fyller mitt sinne med vemod 
och lämnar mig oförnöjd. 

I förordet till BOKSLUT skriver Henrik Nilsson: "I 
Bertil Rolfsgårds lyriska samling finns några dikter av 
stor gripenhet och anmärkningsvärd skönhet och kraft. 
Minnen och upplevelser vandra förbi och avteckna sig 
mot den nakna verkligheten med vinsuell skärpa. - -
Lägg inte undan denna diktsamling sedan ni läst den! Läs 
den en gång till, tag fram den efter en tid och läs den på 
nytt! Och ni kommer att upptäcka att den ger mer och 
mer, att ni för varje gång avvinner den nya väsentliga 
tonfall och värden . För en och annan kanske den kan 
komma att bli både en tröstare och vägvisare - och 
därmed en trogen livsledsagare till vägens slut. Inför 
Bertil Rolfsgårds diktning och livsöde minns man osökt 
en av Dan Anderssons sista korta strofer: 

Jag har sagt något litet och fattigt av det 
som brunnit hos mig och så snart brunnit ner, 
Men den kärlek, som fanns ej förgängelse vet -
god natt - god sömn åt er. 

Så slutar Henrik Nilssons fina presentation av BOK
SLUT. Vi uppmanar Kumla Julblads många läsare att se 
till, att den inte saknas i boksamlingen. Kännedomen om 
under vilka förhållanden dikterna kommit till, gör dem 
så mycket mer värdefulla och intressanta. 

Med en pensel i munnen målade Rolfsgård också ett 
antal tavlor, som delvis var avsedda att illustrera dik
terna. 

En av de vackraste dikterna är onekligen "Det skall 
spira tusen rosor", som tycks ha kommit till under Rolfs
gårds ljusare stunder. 

Det är en sång i dina ögon, 
ljusa drömmar i ditt hår, 
som ett mollackord 
så mjuk och rund din kind. 
Det skall spira tusen rosor 
överallt i dina spår 
- och din smekning är 
som nattens ljumma vind. 

Dina tankar är en saga 
och ditt hjärta är en dikt, 
allt hos dig är solsken, 
fågelsång och vår. 
Du är all min drömda längtan, 
min musik, min kärleksbikt 
- det skall växa tusen rosor 
där du går .. . 

Bertil Rolfsgård var född i Norra Via, Kumla, men 
han hade sin uppväxttid i Hörsta. Fadern, Rolf Johans
son, hade anställning på A. G. Anderssons skofabrik. På 
äldre dagar var han vaktmästare för Vegaiokalen. Han 
tillhörde en stor syskonkrets från Viby, bl a Valdemar, 
Bror och Jonas Johansson, den sistnämnde f d Folkets 
Hus-föreståndare i Kumla. I 13-årsåldern fick Bertil 
plats hos en handlare i Ätorp. Handeln skulle också bli 
hans förvärvskälla. Han återvände till födelsebygden och 
hade först anställning i Frank Olof Janssons Livsmedels
affär, Kungsvägen, och därefter i butiken Mossbane
gatan 76. Är 1959 övertog han en livsmedelsaffär i Halls
berg. Egen företagare fick han tyvärr ej förbli så länge, 
ty redan efter ett år började han få känning av den svåra 
sjukdomen. Namnet Rolfsgård antog han under Kumla
tiden. 

Rolfsgård tyckte mycket om fåglar att döma av att 
han ofta återkom till dem i sina dikter. En av dikterna 
kallade han "Talgoxen". En vers ur den vackra dikten 
får avsluta vår presentation aven begåvad ortsbo. 

Han lärde mig något den fågeln 
- tsi-si tsi-si tsi-si-
där han 'sjöng från sin vintriga kvist. 
Att man aldrig skall sluta att hoppas 
om än livet är dystert och kallt; 
man får inte försjunka i tvivel 
på sig själv, på sin nästa, på allt 
- för det kommer en vår till sist. 

Album, Skrivunderlägg, Reservoarpennor, Gästböcker, Brevpapper, Almanackor, 
Jultidningar, Närkeslitteratur, Julkort med Kumlamotiv 
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XIX M ossbanegatan 

Mossbanegatan eller Mossbanan, som var det gamla nam
net och ännu i dag ofta används, härleder sig säkerligen 
från den tid, då bränn torv transporterades från Ekeby
mossen till Kumla Ångkvarn. Ji..garen av kvarnen, direk
tör Sandahl, tyckte att det vanliga bränslet till kvarnen 
blev alltför dyrt. För att förbilliga driften byggde han 
en bana i storskogen och på denna forslade Johan Nils
son i Långgälla med hjälp aven häst torven mellan de 
nämnda platserna. Ibland vikarierade "Adolf på Fallet", 
som ägde skogen, för honom. 

Efter ett tiotal år var det slut på bränntorven, men 
trafiken höll på ännu ett årtionde för frakt av torvmull 
och torvströ, som salufördes av Kumla Ångkvarn . 

Smedsonen Carl Ohlin, 81-årig pensionerad folkskol
lärare i Eskilstuna, skrev 1952 ett kåseri i Kumla Julblad 
om när han och ett halvt dussin kamrater i 12-årsåldern 
färdades med" Johannilse", som han kallades, till Ekeby
mossen för att göra dagsverken där. Det var ackords
arbete, och det dröjde en bra stund innan förtjänsten 
blev ett öre. Hela dagens inkomst blev blott 18 öre. Det 
blev för honom och för de flesta andra av kamraterna 
endast fråga om ett dagsverke. De intjän ade 18 örena 
skulle hämtas på arbetsplatsen, och dit var det för långt. 
Carl Ohlin lyfte aldrig slantarna, som nu bör ha räntat 
sig bra. 

Hur kom det sig att bebyggelsen under seklets första 
årtionden koncentrerade sig till Mossbanan och att den 
nästan undantagslöst omfattade småstugor och att i dessa 
nästan lika undantagslöst bodde fattiga skomakare? En 
minnesrik fru, som haft sin uppväxttid i Mossbanans 
länge största hus, vill förklara det så här: "Det var ett 
hedersbegrepp för skomakarna att skaffa sig en egen 
stuga, om än så liten med en trädgårdstäppa för potatis
och grönsaksland och några fruktträd . Några hyreshus 
fanns ännu inte att tillgå. Det blev C. G. Lundholm, 
storbyggmästaren, som senare ordnade med hyreshus". 

Man kan också komplettera detta påstående med, att 
tack vare att Ångkvarn med sin transportbana "öppnade 
skogen" uppstod lättåtkomliga byggnadstomter till hygg
ligt pris på båda sidor om banan. 

Allt för Motoristen 

Mossbanegatan 23 på den tiden FahUm hade trädgårdsservering 

När kumlaungdomen gav sig ut "på vift" valde de 
Mossbanan, som var torrare än andra vägar. Ångkvarn, 
som hade ansvaret för dess framkomlighet, hade bättre 
resurser än samhället att sanera. 

Mossbanegatan är långsträckt. Tomternas antal över
stiger hundratalet. Denna krönika beskriver endast en 
del av den. 

Nr 1 (Granliden) byggdes 1910 av skomakare Alfred 
Liljedahl. 1916 sålde han fastigheten till lantbrukare 
Olof Larsson. Efter hans bortgång ärvde dottern, söm
merskan Amanda Olsson, Granliden. Från 1957 och någ
ra å r framåt va r Konsum ägare. Den välbelägna hörn
fastigheten , där tre gator möts, tillhör nu elektriker Rune 
Andersson. 

N r 2 (Edinsborg) ligger mitt emot Granliden . Huset 
är byggt av skomakare Karl Johan Edin . Han överlät 
fastigheten till ban vakt Eriksson. 1929 kÖPte elektriker 
Sven" Wallentin Edinsborg, men alltsedan - 1945 tillhör 
den köpman Olov Karlsson. På tomten uppförde Karls
son 1960 en tvåvåningsbyggnad, som förutom bostad in
rymmer hans sportaffär. 

Nr 3 (Lyckan) byggdes 1909 av snickare Erik Karls
son, "Brädgårds-Karlsson". 1911 såldes fastigheten till 
fabrikör Anton Olsson, som senare byggde till huset och 
uppförde en gårdsbyggnad för sin vändskotillverkning. 
Under flera årtionden bedrev Olsson en efterkravsfirma 
i skobranschen med ombud på olika orter i landet. Lo
kalerna disponeras numera av firman Svensson & C :o. 
Efter Olssons död 1946 ägdes fastigheten a v makan 
Hanna, som 1955 sålde den till dottern Svea och hennes 
make Martin Adelind. Bostadshuset tillbyggdes 1967. 

Olsson tillhörde pionjärerna bland såväl godtemplarna 
som Konsum. Han tillhörde först logen Skyddsvakten i 
Folketorp. Vid flyttningen till Kumla municipalsam
hälle anslöt han sig till logen Kämpen . Olsson var bl a 
mångårig ledamot av stadsfullmäktige. 

Nr 4 (Gustafsdahl) uppges vara byggt 1901 av sko
makare Gustaf Bäck, som också med sin maka bodde 
där under drygt ett par årtionden. Nästa ägare av Gus-
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Chefer och personal vid AB J onsson & 
Kjellins första skofabrik Mossbanegatan 5, 
Jr 1923 

Första raden från vänster: Otto Andersson, 
Uno Jonsson, kompanjon med Erik KjeJlin, 
Ester Larsson, Lilly Kjellin, Agda Jansson, 
syster till Hugo Jansson (sålde mark ti ll 
Folkets hus) Rut Bergstedt, Karin Sjöborg, 
Erik Kjellin, kompanjon med Uno Jonsson 
och H erbert Persson, delägare i skofabrike.n 
Mona (kyrkofullm .) 

Andra raden från vänster: Edvin Anders
son, Holger Sundqvist, senare skofabri kör, 
Ture Pettersson, okänd, Edvin Jan sson, John 
Engkvist, Johan Linder, Gustav Larsson, 
Ernst Andersson och Gunnar Blixt. 

Tredje raden från vänster: Karl Stel in, 
mångårig ledamot a v bl. a. skolstyrelsen, 
Uno Larsson, innehavare av skofabriken 
Mona (kommunalfullmäk ig), Harry Larsson, 
(med lem av "Kumla-kvartetten"), Isidor 
Gustafsson, David Andersson, Ernst Gustafs
son, Gösta Andersson, senare kiosk- och 
golfbanein nehavare och Karl Larsson. 

tafsdal var skomakare P. G. Hultman, far till kommu
nalrådet Holger Hultman. Nuvarande ägare är fru Est
rid Johansson. 

Om Bäck herättas det, att han opererades för hlind
tarmsinflammation med lycklig utgång. Dåhan kommit 
hem från lasarettet, sa en av hans vänner till honom : 
"Stackars Bäck, nu har du inte mer än tio år kvar att 
leva". Det sades att en människa, som blivit av med sin 
hlindtarm, skulle få sin levnad förkortad. Och därför 
försökte man om möjligt ha kvar sin blindtarm. 

Nr 5 var i början av seklet en liten rödmålad stuga, 
som på 1910-talet ändrades flera gånger. 1920 blev nr 5 
ett fabriksområde, som då förvärvades av AB Jonsson & 
Kjellin. Tidigare ägare av tomten var Bernhard Gustafs
son, Fylsta gård. Den utgjorde en avstyckning av Adolf 
Larssons skogsmark (se nr 7!). Industrifastigheten upp
fördes 1920 och lagerbyggnaden 1951. 1953 överläts 
fabriken till nuvarande ägaren C. A. Jonssons Försälj
nings AB. Skofabrikationen upphörde 1967. Lokalerna 
är uthyrda till örebro läns landsting som driver en skyd
dad verkstad för tillverkning av plastartiklar och till 
A. Höjertz Eftr., engrosfirma i plastartikiar. Lagerbygg
naden disponeras av AB Kumla Kartongindustri. 

Erik Kjellin, delägare i AB Jonsson & Kjellin, var en 
verklig sällskapsmänniska med humoristisk läggning. 
Han var späckad med historier, som han berättade på 
sin oefterhärmliga närkesdialekt. Här är ett par om ho
nom själv. 

När han en natt var på hemväg från örebro, stannade 
hans bil utan föregående varning. Bensinen var slut, och 
det var sent, men det var ingenting annat att göra än 
att störa handlare Ekberg. 

När Ekberg frågade vem det var som mltt natten 
störde honom, fick han till svar: 

- Människa, var inte rädd, det är ingen tjuv utan 
fabrikör Kjellin ifrån Kumla som fått slut på bensinen 
och vill köpa fem liter. 

När Ekberg, yrvaken kom ut på trappan, sa han: 
- Dä ä samma besvär att ta på sej böxera för fem 

liter som för tretti. 
- Ja, då tar jag tretti då, sa Kjellin. 
När Kjellin en gång kröp under "AG:s bommar" 

(norra järnvägsövergången) motades han bort av polisen, 
som sa : 

- Ser ni inte att bommarna är nere? 
På detta svarade Kjellin slagfärdigt som vanligt: 
- Har ni sett dom uppe nån gång? 

Nr 6 (Fridhem) var uppförd av Johan Moberg och 
dess förste ägare var skomakarmästare Per Erik Eriksson. 
Han flyttade nämligen 1909 med sin stora elvaharns
familj från Sannahed, där han haft skomakarverkstad. 
I Kumla fick han plats på den Lundholmska skofabriken, 
och där stannade han fram till 85-årsåldern, en verklig 
prestation . 

I Sannahed var han med och bildade Soldaternas Vän
ner, som var initiativtagare till Sannaheds Missionshus. 
De flesta av sönerna blev med tiden egna företagare. 
Arvid Persson bedrev under en längre tid skomakeri vid 
Åkergatan 11 och Erik Ericsson har sedan 1938 varit 
livsmedelshandlare vid Stenevägen 43. 

Efter Per Erik Erikssons frånfälle ärvde dottern Ellen 
Fridhem, som hon behöll till 1970. Hon hade under 
många år matservering. Nuvarande ägare är f lantbru
karen Harald Olsson från Odensbacken. 

BLOMMOR för alla tillfällen 
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Skomakare Gustaf Lagers stuga vid nuvarande Mossbanegatan 14. 
~tigen i förgnmden har blivit Annebergsgatan. Kortet tage t narri/rån 

Nr 7 (Solhult) är gatans äldsta hus och härleder sig 
från 1880-talet. Huset låg länge ensamt djupt in i stor
skogen och tillhörde skomakare Adolf Larsson från Sör
by. (Om honom står att läsa på annat ställe i detta num
mer, "Adolf på Fallet" och "Mossbanan".) 

Efter Adolf Larsson blev ovannämnde Bernhard Gus
tafsson ägare av Solhult och en del annan mark i grann
skapet. Under den korta tid han ägde fastigheten till
byggdes den åt öster. 

1919 sålde Gustafsson Solhult till skomakare Frans 
Erik Franzen. Efter hans död ärvdes fastigheten av dot
tern Ellen Larsson, under flera årtionden skrivbiträde på 
Sko & Läders expedition i Kumla och mycket engagerad 
inom föreningslivet och med en del kommunala uppdrag, 
bl a ledamot av stadsfullmäktige. Hon känner mer än 
de flesta till folk som bott och bor vid Mossbanegatan. 
Hon omtalar, att en dag fick hennes far erbjudande av 
Bernhard Gustafsson att köpa ett stycke tomtmark söder 
om Solhult. "Han ville ha 1 000 kronor, och så mycket 
pengar hade inte far. Gustafsson sålde sedan tomten till 
Folkets Husföreningen, som hade för avsikt att starta 
en Folkets Park. Det visade sig emellertid att tomten 
var för liten för ändamålet, varför den snart såldes till 
AB Jonsson & Kjellin, som uppförde en lagerbyggnad 
på platsen. Tomten var som nämnts inte stor, men den 
blev aivetvis större, när man hittat på att vår källare 
och t\~ättstuga hörde till. Erik Kjellin var hygglig att låta 
oss tills vidare få använda källaren. Men en dag hade 
han kommit på, att den kunde vara bra till att förvara 
skocementen i. Och så var vi utan källare igen. Vi ord
nade emellertid med en källare under huset, och därmed 
var det problemet löst, säger Ellen Larsson. Nuvarande 
ägare av Solhult är Karl Gerhard Johansson. 

Nr 8 (Skogshyddan) är byggt av skomakare Emil 
Persson 1905. Han sålde huset redan 1907 till änkefru 
Maria Persson. 1918 blev hennes son, Rudolf Pettersson, 
verksam inom logen Kämpen, ägare till Skogshyddan. 
F rån 1 921 fram till 1955, tillhörde fastigheten skoma-

karemästare Karl Andersson. Sedan dess är hans måg 
skofabriksarbetare Sven Lindberg ägare. 

Nr 9 är en obebyggd tomt, som tillhör Kumla stad. 
Nr 10 (Loviselund) är uppförd 1915 av byggnads

snickare Gustaf Erik Carlsson, som i flera årtionden 
ägde huset. Sedan 1961 tillhör fastigheten slöjdlärare 
Yngve Gustafsson. 

Nr 11 (Hannelund) är byggt 1904 och räknas till 
Mossbanegatans äldsta hus. Förste ägare var skomakare 
Aug. Persson. Skräddaremästare Oskar Mossberg har un
der flera årtionden ägt fastigheten. 

Nr 12 (Mossbo) är byggt av E. J. Andersson och 
Erik Karlsson och tillhörde ett flertal år skomakare Ernst 
Sandberg (tidigare bosatt i Sannahed) och efter hans 
bortgång makan Cea, född Kihlstedt. Hon ägnade sig åt 
sömnad och är numera boende på Snickargatan. Under 
en lång följd av år har Cea Sandberg varit verksam inom 
Frälsningsarmens samarittjänst och ännu längre i logen 
Kämpen. Kgare av fastigheten är numera stenhuggare 
Fritiof Sjödin. 

Nr 13 (Hagalund) tillhör också den äldsta bebyggel
sen, sannolika byggnadsåret är 1906. De tidigaste ägarna 
har varit skomakarna Bock och Karl Erik Persson, "Jä
garn" kallad. Sedan 1931 har Hagalund tillhört sko
makaren Elis Janson. 

Nr 14 är ett hörnhus till Annebergsgatan, byggt 192I. 
Förste ägare var skoarbetare Gustaf Adolf Lager, an
ställd på Lundholms skofabrik. Han ägde fastigheten i 
mer än ett kvarts sekel. Nästa ägare var skoaI1betare Ha
rald Eriksson. Nuvarande ägare är offsettryckare Ebbe 
Pettersson. 

Nr 15 är troligen uppfört av snickare A. W. Svens
son, "Rörmossen" kallad efter hembyn. I huset har 
konstnären Tore Lundborg, Åsbro, bott under uppväxt
åren. Efter Svensson har fastigheten ägts av Ida Am
ström, som för mer än ett kvarts sekel sedan köpte huset 
tillsammans med sin syster Maria, som numera är död. 

Nr 16 är en avsöndrad tomt från nr 18 (Kärr) och 
inköpt av byggmästare Bertil Karlsson. 1947 uppförde 
han en 2-våningsbyggnad på östra delen av tomten med 
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C. ]. ThorelI 
som blev över 100 lir 

ingång från Annebergsgatan. 1951 sålde han fastigheten 
till fru Rut Rulander. 1961 såldes huset till Josef Larsson 
från Hardemo. Agare från 1970 är lantbrukare Börje 
Pettersson, Hardemo. 

Nr 17 är uppfört av ovannämnde Bertil Karlsson 
1944 men överläts samma år till Leon Danielsson. Till
sammans med Göte Linden startade han samma år livs
medelsaffären Linden & C:o. Sedan 1968 är Linden en
sam ägare av firman . I huset hade till för ett par år se
dan Gittans Konditori butik. 

Danielsson har gjort sig känd som en skicklig skytt 
med ett fle rtal tilldelade utmärkelsetecken. När Kumla
fotbollen var som bäst var han en duktig lirare. 

Nr 18 (Kärr) tillhörde tillsammans med avsöndrade 
tomtmarken nr 16 järnvägsmannen C. J. Thorell. På 
Kärr firade han sin lOD-årsdag. Så gammal blev han 
nämligen. Annu då han var i 95-årsåldern kunde man 
få se ~den vitale åldringen på väg till och från Kumla 
kyrka. Några år före sin bortgång överlät han Kärr till 
sonen fabrikör Carl Thorell, som rev det gamla huset 
och på grunden uppförde den nuvarande byggnaden. 
Det gamla huset fl yttades till Sannahed. En annan son, 
John, var under många år handelsbiträde, först hos Fos
selius och senare hos J. W. Johanson & C:o. 1922 blev 
han egen handlare i Götlunda och senare i Askersund och 
sist i Almby. 

På sin lOD-årsdag 1946 hade Thorell samlat grannarna 
till en festlighet på Kärr. Glad och spänstig gick han 
omkring och hälsade på sina vänner och höll ett trevligt 
tal och tackade för god grannsämja. Under dagen blev 
han föremål för många uppvaktningar bl a från staden 
och församlingen. 

Nr 19 (Tureberg) uppfördes 1911 av skomakare Lars 
Erik Andersson . Dessförinnan hade han på västra delen 
av tomten byggt en liten stuga för att familjen skulle ha 
någonstans att bo under tiden som det stora huset kom 

till. Under en längre tid bottnade han skor till den kände 
partiskomakaren Gustaf Halling i Hörsta. Senare hade 
Andersson anställning på skofabriken Sture. Tillsammans 
med grosshandlare Lasse Buren, disponent Adolf Eriks
son och skomakaremästare Pelle Jansson bildade han ett 
jaktlag och omtalas som en synnerligen intresserad jägare. 

I den lilla stugan bodde en tid målare Bertil Persson, 
som gjorde sig känd för sin skicklighet i ådring av möb
ler. Han målade också tavlor av vilka det lär finnas åt
skilliga av i kumlahemmen. 

Nr 20 tillhör den äldre bebyggelsen och förvärvades 
av Kumla Elektriska AB för att få tomtmark till en 
transformatorstation. Bostadshuset användes av Ång
kvarn som mjölnarbostad och där har i ett 25-tal år bott 
mjölnare Gustaf Boberg. När Ångkvarn lade ned driften 
köpte Kumla stad fastigheten . 

Nr 21 (Tuneborg) har ägts av grovarbetare Emil 
Rehnvall och senare av Ruben Lindblom, Harry Haglund 
och H ilding Henriksson . Huset revs sedan Kumla stad 
köpt fastigheten . 

Nr 22 köptes i början på 1910-talet av skomakar
mästare Robert Andersson från Hardemo. Efter hans 
död tillhörde fastigheten i många år hans maka. Senare 
ägare har varit verkmästare Gustaf Carlsson och lager
förman Valter Hoffner. Nuvarande ägare är Bernt Pet
tersson från Fjugesta. 

Nr 23 (Fagersta) var uppfört av Gustaf Adolf 
Fahlen. Han var händig med litet av varje och byggde 
ett tiotal hus i grannskapet. Fahlen var under många år 
kassör för en sjuk- och begravningskassa. 

I slutet av 1910-talet fick kumlaungdomen sin första 
nöjespark, som efter några år blev Kumla Folkets Park. 
"Från början ordnades inte med någon servering, utan 
det ville man att far skulle ta hand om", omtalar Fahlens 
dotter Daga, gift med byggnadssnickare Bertil Karlsson, 
Kumlaby . "Vi hade ju stor trädgård, där far hade plan
terat både träd och blommor och gjort det mycket trev
ligt, och vi hade också en kiosk. Den första högtalaren 
i Kumla hade far monterat i vår trädgård. Vi var nära 
på grannar med Folkets park, och jag var ofta där. Bland 
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Kärr, Mossbanegatan 16, pJ C. ]. ThorelIs tid 

dem, som jag hörde, var sådana kommande storheter som 
Karl Gerhard och Gösta Ekman. Karl Gerhard kom en 
gång in till oss och ville ha hjälp med skoborstning. 
Mossbanan kallades för "Knivskärargränd". Det före
kom ofta slagsmål mellan onyktra rallare och ungdomar 
i trakten och särskilt var det tre bröder som ställde till 
gruff och hade lätt att ta till kniven. Då var det skog 
väster om parken och där samlades bråkstakarna och 
festade om värre även på hembränt sa man, omtalar fru 
Karlsson. 

Efter Fahlens död fortsatte fru Karlsson serveringen en 
tid men överlät sedermera rättigheterna till Gittans Kon
ditori. Agare till nr 23 blev då lästmakare Holger Karls
son. Innan Kumla stad slutligen blev ägare tillhörde fas
tigheten er: kort tid Byggnads AB Ridi (Nyckelhus) . Hu
set är nu nvet. 

Nr 24 har ännu ej blivit bebyggd på annat sätt än en 
större kiosk. Tomten tillhörde under många år fabrikör 
Otto Rosen, som hade tänkt bygga ett bostadshus. Han 
a vstod emellertid härifrån och sålde istället tomten till 
Gösta Andersson. I början av 1940-talet anlade Anders
son en golfbana, som var i bruk under många år. Utmed 
Mossbanegatan uppförde han en tidnings- och kioskbygg
nad, som nu innehaves av Torsten Helge. 

Nr 25 lär från början ha ägts av K. Pettersson, som 
var anställd på C. G. Ströms Skofabrik. De många sko
makarna på Mossbanegatan var eljest arbetare på A. G. 
Anderssons fabrik. Paul Hjalmar Ekberg ägde fastighe
ten på 1940-50-talet. 

Nuvarande ägare är fasadputsare Bengt Pettersson. 

Nr 26 är en nyrestaurerad byggnad, uppförd 1914 av 
ovannämnde Gustaf Adolf Fahlen. Förste ägare av fas
tigheten var skomakare Joh. Teodor Eriksson, far ti~l 
fastighetsmäklare Bengt Ericsson. Senare ägare har vant 
fru Eva Lindkvist. Numera tillhör fastigheten Axel 
Eriksson. 

I övervåningen hade Joh. Eriksson reparationsskoma
keri . 

E. KE MP ES Manufaktur 

Nr 27 och 29 (det forna Folkets Park) ligger norr om 
Gartzvägen och förbigås denna gång. I hörnet på tomt 
27 hade Axel Sundström under många år kiosk. 

Nr 28 (Marieberg) tillhör de älds!?. husen. Plåtslagare 
Johan Karlsson köpte 1905 en gammal stuga i Sanna
hed. Den rev han och körde materialet på en kärra till 
Mossbanan. Det var många kärror som Johan fick köra, 
och det skulle behövas en energisk smålänning till det. 
Och smålänning var Johan. Den första stugan hade han 
ingen särskild tur med, då den brann ner, en brand som 
gjorde att de tolv familjemedlemmarna kom på "bar 
backe". 

Johan Karlsson fick börja om igen. Denna gång med 
att flytta en stuga från Blackstabacken. I den växte 
många duktiga pojkar och flickor upp, som skänkte far 
och mor glädje och uppmuntran i deras fattigdom . Den 
som skulle bli mest känd var sonen Gullmar. Han lärde 
målareyrket och blev med tiden målarmästare. Men det 
var inte som målare han blev beryktad utan som "rolig
hetsminister" . Han roade både det unga och gamla 
Kumla i Folkets Park, Folkets Hus, på Barnens Dag 
och många andra platser. Han framträdde i revyer, ca
bareer och på teatrar. När det riksbekanta Karin Svan
strömska teatersällskapet en gång gästade Kumla hade 
en av skådespelarna insjuknat. Då fick Gullmar hastigt 
"rycka in" och han klarade rollen bra. Gullmars begåv
ning smittade av sig på barnen, vilket de fick visa både 
på skoltid och vid olika skolarrangemang. Hela familjen 
har för övrigt medverkat vid festligheterna på Barnens 
Dag. 

När Johan Karlssons arbetsamma levnad var till ända, 
fick Gullmar ta hand om Marieberg och efter hans allt
för tidiga bortgång har fastigheten tillhört makan Gun
hild. Hon har berättat en del vad jag här skrivit och 
dessutom varit mig till stor hjälp, tack vare sina goda 
hågkomster om folk som bott vid "hennes" gata. 

Nr 30, ett hörnhus mot Hagagatan, är uppfört av 
fabrikör Thure Hammarberg 1922. Från 1948 till sin 

Forts. pJ sid 44 
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HUGO ERICSSON 

RUNTEROM HÄRHEMMA 
Så där ja, sista skarven på den filmen. Nu gällde det att 
hitta en hyfsad titel, ty något skulle den heta. Men vad? 

N ågra dagar senare stod jag och sågade vinterveden, 
när sågen plötsligt stannade. Tankarna flög nästan femtio 
år bakåt. Till en annans vedsågning. Där fanns filmtiteln. 

Låtom oss minnas! 
Vid ett tillfälle den vintern blev jag kvardröjd i bib

liotekets läsrum, så Ekdahl påminde om tiden. Men han 
hade inte bråttom, tog rundlig tid för att stämpla boken. 
Såg på mej, bläddrade i boken och begynte berätta om 
fåglar, om tjädern och dess vana att samlas till spel om 

o varen. 
Det lät spännande och gav impulsen att söka upp ett 

tjäderspel, när den niden kom. Men var fanns något så
dant? Bäst ge sig ut på rekognosceringstur. 

En söndag i slutet av mars tog jag morgontåget till Äs
bro. Frågade stationarn om sjön bar. Jodå, sa han, det 
gick hästforor över i går, så nog bär den alltid. 

An tjäderspel då? 
Nää, ja det vill säga, dä finns ett rätt så bra alldeles 

här ovanför backen (ungefär där vattentornet nu står). 
Jag hade tänkt mej nedåt södra sidan av sjön. Väl nere 

på sjön får skidorna, som jag hade till låns, ligga kvar på 
axeln, ty spåret, där kol körarna dragit fram under vin
tern , är utmärkt att gå. 

Snart märker jag att hästarna med stor regelbundenhet 
har lagt långa strängar med prutt. En extra kraftig sådan 
syftar jag in. Linjen kajen-Nyckelhultarnas nätbod och 
ca 70 meter utanför Fyrnäs udde. 

Bra att minnas till sommaren, om det skulle bli fråga 
om långr,ev. Här skulle man bergsäkert få ål. 

Vid nätbodarna kommer skidorna på. Så följer ett ar
betsamt motlut, innan man är uppe. 

Till en början följer jag stora stigen. Tätt som ofta 
skrattar tjädrar upp på bullrande vingar. Det blir ännu 
fler när jag lämnar stigen och gör stora slingor i skogen 
i söket efter en spelplats. Vid middagstiden kommer jag 
fram till en öppning i skogen. Ett torpställe. Svartsjöfal
let. 

Torparn sågar ved. Jag åker fram, hälsar och pratar 
bort en stund. Frågar till sist om han har något bra tjä
derspel i närheten. 

Motfråga : Ska du skjuta? 
Nej , bara lyssna och glo. 
Då gör han en sv,epande rörelse med handen och säger: 

"Fina tjäderspel dä finns dä runterom härhemma, men 
bäst i närheten av Kroksjön." 

Runterom härhemma. Just så skulle filmen heta. 
Jag tackar och sticker till skogs igen. Gör en lov innan 

jag kursar Kroksjön. Har tur. Äker rätt på den spelplats 

KEMPES KIOSK 

torparn tippat. Allt tyder på, att här gått livligt till trots 
att det måste vara alldeles i början av spelaktiviteten. 

En tät, yvig gran, som den lilla Luthkompassen place
rar sydost om arenan, får mej att länge fundera . 

Ekdahl talade om att "gå på tjäderspel". Varför inte 
ligga? Lotteri visserligen, men kom det inga tjädrar hit 
fick jag väl söka upp dem. 

Under granen var det snöfritt. Ja, dagsmejan for illa 
med den lilla snÖn som fanns, och om några dar skulle 
skidorna bli till hinders. Synd att skidorna inte var mina. 
Då skulle jag lagt dem i botten och granris ovanpå. Nu 
fick det istället bli en tjockare granrisbädd. Som avslut
ning flätade jag hop en vägg av r.is mellan marken och 
de nedersta grenarna. Tänk om allt detta jobb blev för
gäves. 

Jag lydde torparns råd och återvände inte förrän om 
två veckor. Tveksamt om sjön skulle bära, så iag gick 
runt. 

I skogen var snÖn i det närmaste borta. Tog in i kolar
kojan vid Kroksjön. 

Ät ett rejält mål mat, samlade hop grejorna och stack 
upp till granen. Jag hade ingen som helst erfarenhet av 
tjädrar. Visste inte när de brukade komma till spelplatsen 
eller om de hade olika platser varje natt. Och när började 
spelet? På kvällen, på natten eller på morgonen! 

När jag gjort mej så mycket besvär för det här, skulle 
ett misslyckande inte enbart bero på mej . 

Kröp in under granen och gjorde det bekvämt. Ordna
de ryggsäcken till huvudkudde, tog av skorna och kröp i 
sovsäcken (en hopsydd filt) och undrade om det här var 
riktigt klokt. Klockan visade åtta. Hur lång skulle vän
tan bli? 

Jag låg varmt och skönt på den doftande granrisbäd
den, fick tunga ögonlock, kunde gott sova. Kom det någ
ra tjädrar, skulle de säkert ordna väckning. 

Tre tjädrar hade jag skrämt upp mellan kojan och hit, 
två alldeles här intill, så det kanske var förkylt för i natt. 
Men kom det någon till spel inte alltför långt bort, skul
le jag säkert vakna. Så kom sömnen. 

Svå rt att säga hur länge jag sovit, när den första tjä
dern anlände med dunder och brak och slog till på en 
gren. Så kom där fler, men något som kunde kallas spel 
hördes inte. 

När en kattuggla hoade stack jag huvut ur sovsäcken 
och möttes av ett kolande mörker. Kunde inte se vad 
klockan var. Tolv, ett, två, kanske mer, så klarvaken 
som man kände sig. Ekdahl hade sagt att koltrasten väck
te tjädern, men när han började var skogen redan full av 
underliga ljud, som jag inte fick någon rätsida på. Här 
under granen råade natt, men när jag försiktigt förde 

vid Hagendalsvägen 
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Parti från Tisaren 

undan en kvist från närmaste kikhålet silade en svag gry
ning ned till de öppna ytorna mellan tallarna. Någon 
tjäder syntes inte till, trots att där måste finnas flera 
stycken, så som det bullrat. 

Jo, vänta, visst var det en tjäder som satt där uppe i 
tallen, och jag som sökt dem på marken. 

När ögonen vant sig vid ljuset, såg jag honom tydligt. 
Kopplade bort den andra olåten och fixerade honom för 
att om möjligt få ordning i huvut. 

Han satt på sin gren med halsen sträckt och näbben 
mot himlen, stjärten var lyft och utslagen som en solfjä
der, vingarna hängde ned och verkade obrukbara. Så 
knäppte han med näbben några trevande gånger men 
accelerade snabbt så det lät som en virvel, så kom ett 
ljud förbluffande likt det ölgubbarna i Länsmansskogen 
åstadkom, när de drog korkarna ur ölpavorna, klickopp, 
så började han jonglera med halsen, så jag trodde han 
skulle ramla av pinn, hade visst svårt att få luft, och lju
det lät underligt, något sugande, väsande. 

Så startade han om. Nu stod Ekdahl bredvid och kom
menterade: "Först knäpper han med näbben, därefter 
några korkurdragningar, det kallar vi för klunken, och 
sist det där gnisslande, sugande ljudet, det är sisningen, 
och då varken hör eller ser han. Nu kan Hugo det." 
Tack, Ekdahl. 

Sedan nu Ekdahl lagt tillrätta de första förvirrade 
intrycken, kunde jag lyssna till de andra också. Men 
det var långtifrån lätt. Hela skogen tycktes full av 
spelande tjädrar. 

Så, utan föregående varning, brakade det till och en 
tupp tog mark. Andra följde, gryningen hade gått över 
i en begynnande grå dager, jaha, det var markspelet då. 
Oj då, vilka härliga luftsprång och vilka tjusiga ving
smällar! Där försökte en mocka gräl, men misslyckades. 

Jag vågade inte sticka fram ögonen för att räkna dem, 
men tror det var en åtta, tio stycken. Tre befann sig 
hela tiden i synfältet. De såg för dråpliga ut. Ibland 
skred de fram sida vid sida under fullt spel, eller stod 
öga mot öga tillsynes färdiga att råka i luven på varann. 

Vid sextiden började spelet matta, och några gav sig 
av. Jag dröjde kvar till strax efter sju, och var beredd 

A lIt för by gget hos 
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på snabb avfärd, när närmaste tuppen slog klunken. 
Tre sekunder senare blev jag tvivlare, ty tj ädern stack 
till väders så det svor om det. Han både hörde och såg. 

En stund senare brann en fyr i Kroksjökojan, och 
kaffet smakade underbart. 

Först försvann kolmilorna och med dem kolarkojorna 
från Äsbroskogarna, så försvann tjädrarna och med 
dem tjäderspelen. Måhända tjädrarna kommer åter, men 
återhämtningen går långsamt, långsamt, det är så myc
ket nytt som de måste anpassa sig till, men kolningen 
kommer aldrig åter. Kolarkojor och tjäderspel i ljusa 
vårnätter, det hörde ihop - jag saknar dem båda. 

Mycket. 

Sjöarna vid Kvarntarp 
- apropå omslagsbilden 

Från och med den 1 januari 1971 har Ekeby församlings 
område införlivats med Kumla kommun. Vi har väl alltid 
här i Kumla tyckt att Kvarntorp har hört ihop med 
Kumla. En stor del av Kvarntorpsindustriernas anställ
da har alltid bott i Kumla, Skifferoljeaktiebolaget ägde 
hus och mark i Kumla, Kvarntorpståget gick ut ifrån 
Kumla station och Kvarntorps produkter passerade till 
större delen genom Kumla på sin väg ut över landet. 
Dagligen har vi sett den stora askhögen, "Oljeberget" 
kallat av folkhumorn, och dagligen (i någon mån även 
nattligen) kände vi under många år även lukten. 

Nu är Kvarntorp en del av Kumla, liksom hela det 
övriga Ekeby. Kommunen innefattar nu tre församlingar, 
mot tidigare två. Förut har vi bara haft ett stort gods -
Säbylund - nu har vi y tterligare ett inom kommun
gränsen, nämligen N ynäs säteri. Det andra godset i 
Ekeby - Näsby gård - har en gång varit utgård till 
Säbylund i Kumla. 

Ekeby kyrka är värt ett besök, och om den har kyrk
värden, major Åke Byström på Nynäs, skrivit en utmärkt 
liten skrift. Kyrkan är förresten restaurerad av kumla
arkitekten Jerk Alton. 

En del a v Ekeby - den västra delen - har sedan 
många år haft Kumla som postadress, har tillhört Kumla 
mejeriförening osv. Efter den 1 maj 1972 kommer större 
delen av Ekeby att få Kumla som postadress. 

Omslagsbilden visar att vi i den vidgade kommunen 
får sjöar, med vilket vi det senaste halvseklet varit 
vanlottade. (Om man undantar Kumlasjön och den lilla 
Algsjön i Hardemo). Vi får ju ,inte glömma att vi tidigare 
haft både Mosjön och Skarbysjön, nu utdikade. 

Den sjö vi ser på omslaget kallas skämtsamt för Nord
sjön eftersom den ligger norr om landsvägen mot Norr
torp, medan sjön söder därom kallas Söderhavet. Att det 
är gamla skifferbrott, som genom vattenfyllning avloc
kats helt nya skönhetsvärden, vet väl de allra flesta om. 

T. T. 
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HILMER LANNHARD 

Jätte-, offer- och altarstenar 
i "Gamble Tre-skogen" 

"Det ligger en jättesten och en jättekälla uppåt Valla 
till", fick jag till svar aven bonde i Baggetorp, då jag 
frågade om han kände till några gamla sägner eller kan
ske några gamla vägar i trakten. Egentligen var jag och 
min gode vän Torsten Andersson i Skeppsta ute och sökte 
spår ·efter den i ett tidigare julblad omskrivna S:t Olovs 
källeväg, men upplysningen var så pass intressant att vi 
bad vår sagesman följa med och visa oss platsen. 

]ättestenen och källan visade sig ligga i ett skogsparti 
som sträcker sig från Skyberga i söder till Vaholm i norr. 
Den ca 1 mil långa skogen genomkorsas aven urgammal, 
nu nedlagd väg benämnd Munkastigen. På Nalavisko
gens karta, troligen från 1600-talet, har området be
nämnts "Gamble Tre-skogen". Tre-skogen kan vara ett 
lämpligt namn emedan Närkes östra, västra och norra 
domsagor eller tredingar möttes här vid den stora Hul
tastenen. Enligt Kumlatraktens jordarts- och Fornmin
neskarta är jättestenen belägen 58,7 X 56,2 invid Valla 
i Vallersta, Kumla. 

Stenen har, säger sägnen, slungats iväg aven jätte som 
blev ond då han hörde kyrkklockorna i Mosås. Stenen 
var tung och hamnade bara några meter bortåt i rikt
ning mot kyrkan. Men se! Där stenen tagits upp sprang 
det fram ,en källa och på stenen fanns märken kvar efter 
jättens fingrar. ]änrestenen har kluvits, varefter troligen 
en del sten har bortforslats. Den nu kvarstående stenen 
är 2 m hög och 1 m bred. Klyvytorna är ca 2 m, översi
dan nästan flat, men med eroderade rännor. Västra sidan 
som lutar något åt öster är den sida som bearbetats. 
ö verst finns tre skålgropar i vågrät riktning, 1 vänstra 
kanten en fördjupning i form aven skål med 20 cm dia
meter. Skålen har jämna kanter. På mitten av den bear
betade sidan finns en 25 cm bred utformning med avlopp 
nedåt, som kan föreställa "livets träd". Flera fördjup
ningar finns i stenens ojämna yta, de lägst sittande på 
ca 112 m höjd. 

I många år visade lärare Svensson från Hörsta sina 
skolbarn den märkliga stenen, berättar Linnea Karlsson 
som är uppfödd vid Valla och militärerna brukade rasta 
vid källan, vars vatten aldrig lär tryta hur torra som-

.. er 
rarna an ma vara. 

Under mitt sökande efter forngravar i närheten av jät
testenen har jag gjort långa vandringar kring Munkasti
gen och S:t O lovs källeväg. Under en sådan vandring 

j ättestenen v id Valla, Vallersta, K umla 

upptäckte fabrikör Ragnvald Nilsson, örebrokurirens 
redaktör Gösta Eriksson och jag efter att ha passerat 
K varnbäcken en lagd stig a v sten på östra sidan av vad 
vi antog vara en forngrav. Stenläggningen är nästan 
flat med svag höjning mot en till synes jordfast sten. 
Platsen är belägen på 58,6 X 56 på Sörby mark i Kräck
linge. Vid ett senare besök påträffade jag ett fint forn
minnesområde något längre söderut med ett tiotal rösen 
eller gravar. 

I kraftledningsgatan sydväst om Larsbo i VaIlersta 
stötte jag under en av mina vandringar på en altars ten 
med fotspår. På Kumla geologiska ·kartblad är läget 59 X 
56,6, på höjdkurvan 50 m Ö. h. och endast ca 300 m 
nordost om jättestenen som ligger ca 60 m ö. h. 

Altarstenen är jordfast, med 2 m sidor, nästan flat 
översida och är ca 60 cm hög. På östra kanten har ste
nen en avp laning. Avplaningen är 21/ 2 aln bred, dvs. det 
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Altarstenen vid Vallersta, Kumla 

mått som användes på altaren i förkristen tid. A vpla
ningens höjd är ca 50 cm och visar en halvelliptisk figur, 
vilkens ytterkanter är nedsänkta. Nedsänkningen var 
tydligen gjord för att man lättare skulle kunna avleda 
och tillvarata blodet vid blotandet. Fotspåret som är an
bragt på stenen är ungefär 50 cm långt med en kraftig 
breddning för fotbladet. Hålfotens fördjupning är smal 
och en fördjupning finns anbragd för hällan som höll fast 
skon vid foten. Liknande fördjupningar för hällor fö
rekommer även på hällristningar. Ett runlikt B som finns 
på stenen är otydligt och kan eventuellt också föreställa 
tre fördjupningar med förbindelsespår. 

Ungefär 300 m sydväst om Hökholmen, 61,5 X 54,5 
enligt Kumlatraktens ]ordarts- och Fornminneskarta, lig
ger en altar- eller offersten. Platsen domineras aven 
skogsbeklädd höjdplatå, från vilken man har utsikt över 
Täby och Vinteråsa. Här finns rester a v en inhägnad, 
gjord av sten. Intill inhägnaden ligger en fyrsidig sten 
med ca 1112 m sidor. Den är tydligen uppflyttad från en 
underliggande sten och har med ett par stenars hjälp bli
vit vågrät. Stenen, som har en höjd av 50 cm, ]'iknar med 
sitt 20 cm mittenhål en stor kvarnsten . Mittenhålet är ca 
10 cm djupt och i mitten försett med en skålgrop. Skålar
na som finns på den västra halvan är av varierande stor
lek och ofta ordnade parvis eller som en trampdyna med 
tre avtryck. På två ställen kan avtrycken liknas vid jät
tehänder. Motsatta sidan har inga märken, det ser ut som 
om en del av stenen här blivit bortskalad. Troligt är att 
offerblodet tillvaratagits på den jämna ytan. 

Oskar Almgren skriver i sin bok om Sveriges fasta 
fornlämningar att offerskålar och fotsteg finns i alla län
der och att de tolkas mycket olika. Oskar Almgren själv 
tror att skålgropar är föregångare till hällristningar och 
således mycket gamla. Enligt vissa teorier är skålgropar
na matofferskålar till de döda, då de ofta ligger i anslut
ning till begravningsplatser. D å de emellertid för det mes
ta är anbragta på mycket sluttande hällar och stenar 

är det troligare att man sökte smörja bort sina sjukdomar, 
något som man bevisligen försökt göra intill våra dagar. 
I Indien, framhåller författaren, är sådana gropar med 
ränna symboler för fruktsamhet. 

Söder om den sist nämnda stenen finns ett tiotal 
rösen eller gravar. Platsen är trolsk och mörk då den 
täta granskogen förkvävt all undervegetation. Annu någ
ra hundratal meter åt sydost finns höga stenrösen på
minnande om bronsåldershögar. Annu en minnesrik sten 
bör omnämnas i sammanhanget, nämligen Predikstolsste
nen på Skeppsta ängar. Den finns markerad som en rest 
sten på en odaterad karta över Skeppsta. Det svårlästa 
namnet på stenen har jag uttytt till Hässle-Holmstenen. 
Maja Forslund har i en skrift "Minnesrika stenar i Orebro 
län" beskrivit märkliga stenar i Närke men inte redo
gjOrt för någon av de här nämnda stenarna. 

En sten, som kan inrangeras i gruppen bostenar, finns 
i Skyberga hage, strax öster om den vackra forngraven 
på Sörängens skogsmark. Stenen, som är 2 X 4 m med en 
höjd av 11/ 2 m har en nästan flat yta som lutar, liksom 
många beskrivna stenar, något åt öster. Det som förr me
ra uppmärksammades på stenen är de fågelfjät man tyck
tes skönja. Decimeterlanga f,ickor ansåg man vara natur
bildningar. 

Genom studier av J.itteratur i ämnet "Offer- och altar
stenar samt hällristningar" fick jag en tankeställare ge
nom att läsa ovannämnda Maja Forslunds "Alvstenar i 
Linde och Guldsmedshyttan", däri hon skildrar dockoffer. 
Man gjorde dockliknande klutar, oftast nio till antalet, 
vari man lade naglar och hår från den sjuke. Under tre 
torsdagsnätter å rad skulle man genom besvärjelser och 
smörjning av stenen sätta klutarna i de oftast decimeter
Iånga fickorna. Man avsåg på detta sätt blidka älvorna, 
som ansågs vara upphov till det onda på isynnerhet bar
nen. Alvorna ansågs bo i eller under stenen. Att stenar i 
Skyberga hage vidskepligt brukades har jag fått verif,ie
rat av äldre personer. 

Altarstenen sydväst om Hökholmen i Kräcklinge 

"j~ C;, . ... ~ ~ ~ 

~~ 
Då Ni går i BILKDPSTANKAR 
välkommen med en förfrågan till 

Thage Ekb l olTl 
LARS EKBLOM bostad 78910 Stenevägen 39, KUMLA Tel. 713 00, 713 34 
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Karl Kempe 
berättar • llltnnen 

Karl Kempe som bi/instruktör 

A. F. Kämpe hette en under flera årtionden känd murare 
i Kumla. Han var kommunalt intresserad och tillhörde 
municipalfullmäktige under ett par perioder. Kämpe var 
född i Trästena, Skaraborgs län, och blev redan på 1880-
talet kumlabo, anställd som skomakardräng på en gård 
i Vallersta. Det var inte alls ovanligt att bönderna an
ställde västgötar till att sköta jordbruket, medan de 
själva sysslade med handskomakeri . 

Sonen Karl var olik sin far såtillvida, att han varken 
ville bli murare eller befatta sig med kommunalt arbete. 
Han stavade inte heller Kämpe med ä utan med e. 

- Jag är född vid Södra Kungsvägen 57, inleder 
Kempe sin berättelse. I närheten låg kyrkstallar, och de 
var våra lekstugor. Innan stenhuggeriet kom till hade 
Säbylund sina kyrkstallar på platsen, och där fick vi inte 
leka. 

Springpojke åt prostinnan Falk 
Mitt första arbete, om det kan kallas så, var när jag 

drog köttkvarnen hos Lithells. Min mor handlade näm
ligen i den nyöppnade butiken vid Hagendalsvägen, och 
jag följde med henne dit för att tjäna en femöring varje 
gång. Under ett skollov hjälpte jag prästgårdsarrendatorn 
med att köra tröskverket. För en pojke i 10-11-års
åldern var det nog alltför enformigt och pressande att 
från kl. 7 på morgonen till 6 på kvällen sitta på en bräd
lapp och åka runt, runt och bara mota på oxarna. När 
dagsverket var gjort, brukade jag kila över till präst
gården och fråga prostinnan Lotten, om hon behövde 
ha något uträttat hos handlare Fosselius. Den lilla, rara 
prostinnan var så snäll och rar och gav mej en 5- eller 
10-öring till något gott. 

Jag minns prostparets son Johannes, som med sin fa
milj bodde hos Lars Blom i Kumlaby. Han hjälpte sin 
far på gamla dar både på expeditionen och med pre
dikandet. Han var duktig sångare och musiker. Johannes 

hustru gav pianolektioner. Regdbundet varje tisdag och 
torsdag kom ett par damer från Säbylund åkande till 
henne. 

På somrarna bar jag stockholmstidningar till lägret på 
Sannahed. Det var en stor läderväska med 100-150 
tidningar. Ibland hade jag tur, när "Åkar-Gustaf" eller 
Herman vid Sterners åkeri var på väg till Sannahed. Då 
tog de med väskan och lämnade den till Brydolfs atelier. 
I ersättning som tidningsbud hade jag ett öre för varje 
exemplar. När jag hunnit fram till lägret var jag i regel 
hungrig. Då var det bara att gå ner till kokhuset och 
träffa den snälla tant Fromstedt, som gav mej mat. 

"Målar-Lasse" var konstnär 
På platsen norr om kyrkogården hölls andra tisdagen 

i varje månad marknad eller komöte, som man sa. Vid 
dessa marknader sålde min mor kaffe till bönderna. Vi 
hade långbord i ett av rummen. Kaffe med dopp kostade 
25 öre. Från den här tiden har jag mitt första minne av 
"Målar-Lasse". När han en gång var i mitt hem, låste 
han in sig i rummet. När mamma på morgonen kom in 
på rummet fick hon till sin häpnad se hur han målat 
kakelugnen full med allehanda exotiska djur. I en s k 
nisch, där mamma brukade ställa in en tillbringare med 
mjölk för att hålla den varm, hade Lasse målat ett tiger
huvud. När man såg på det ryste man till, ty det var 
liksom tigern var på språng mot en. Om man hade haft 
kakelugnen kvar, så hade den varit värd stora pengar. 

När jag vid ett tillfälle var hos en familj i Vallersta, 
som kallades för "Guldkronors-Jon", såg jag där en 
tavla, som Lasse hade målat på glas. Den köpte en jude 
för 600 kronor. Om "Målar-Lasse" använt spriten någor
lunda måttligt, hade han säkert blivit en konstnär, som 
gjort sig ett namn. Tyvärr var han djupt alkoholiserad. 
En kall vintermorgon fann man honom ihjälfrusen vid 
södra Kungsvägen . 

Jag minns mitt första skolår. När man talar om snö, 
så kommer jag ihåg en skoldag då det var så mycket 
snö på Kungsvägen, att det var omöjligt att komma till 
skolan. 

Från mina uppväxtår minns jag några duktiga kvin
nor, som jag med vördnad såg upp till. Det var fram
förallt min mor, Ida Billgren och gumman Nylen. Ida 
Billgrens far var konstsmed. Hos honom tjänade jag min 
första S-öring. Jag var med och slagtröskade på hans 
loge. Hos honom fick vi våra råg- och vetenekar "tröska
de". Alltid skall jag minnas den goda sammanhållningen 
familjerna emellan. 

JULKLAPPEN ska' vara från 1) Vi har massor av praktiska och 
nyttiga julklappar, som med 
självskrivenhet hör hemma 
på allas önskelista! 

Hagendalsvägen 26 - Tel. 70627 

KUMLA 
HERR- & GOSSEKIPERING 
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Det Kempeska hemmet vid Angvägen numera Knektgatan 

"Mor Nylen" och Ida Billgren 
"Mor Nylen", som vi kallade henne var duktig att 

behandla sår. Hon plockade örter och kokade till salvor. 
Ryktet om henne spred sig och det kom folk från lång
väga håll för att få sina sår behandlade med hennes 
salvor. 

Ida Billgren var en gammal fröken. Hon gjorde mej en 
gång en stor tjänst. Målare Friberg hade bjudit mor och 
far på teater i Orebro för att se på "Värmlänningarna". 
Vi hade en ko, som jag fått i uppdrag att mjölka på 
kvällen. Det gick inte så bra. Kon var nog fräck att 
sparka till både mej och mjölkhinken. I min nöd sprang 
jag ner till Ida Billgren och bad henne hjälpa mej med 
mjölkningen. När jag talte om för Ida, att kon sparkat 
mej, sa hon: "Inte pojke, inte pojke"! Så satte hon sig 
på mjölkpallen, och kon rörde sig knappast. Vad jag 
gjorde för rackartyg med kon vet varken jag eller någon 
annan. Ida Billgren uppnådde hög ålder, men hennes 
ålderdom förmörkades aven tilltagande blindhet. Hen
nes glada och goda hjärta varade livet ut. (Om Ida Bill
gren står att läsa i Kumla Julblad 1949.) 

l lära hos Einar Sandberg 
Meningen var att jag liksom far skulle bli murare. 

Det hade jag ingen som helst lust med. Allt ifrån barna
åren var jag "biten" av motorer. Mitt första jobb i 
branschen fick jag liksom så många andra hos Hugo 
J ohansson men kom ganska snart till Bröderna Sandberg 
vid Stenevägen. Jag glömmer aldrig den underbare Einars 
glada och tillmötesgående sätt. Hur lekande lätt gick det 
inte att arbeta och lära under det man lyssnade till ho
nom. 

Ingen buss chaufför i Örebro 
Snart skulle jag ut och rulla på vägarna, och det skulle 

bli en hela livets melodi. På landsvägen har jag hållit 
till i ett halvt århundrade och trivts med mitt arbete. 

1921 hade bröderna Artur och Ture Bergman och jag 
blivit antagna som busschaufförer i Orebro. Där fanns 
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Utför alla slags tr a ns p o r t e r 
Sopcontainer 
Lastmaskin och trailer för hyrning 
Försäljp-r: Sand, grus och makadam 

tydligen inga som kunde köra buss. Vi körde faktiskt 
de första bussarna i Orebro. Det visade sig vara ett pro
blem att komma åter till Kumla på kvällen. Nattåget 
kl. 12 stannade inte i Kumla. Vi frågade lokföraren på 
tåget, om han inte ville sakta farten vid Södramosbron, 
så att vi kunde hoppa av, och det gjorde han. Denne 
lokförare körde inte varje natt. Hans kamrater var inte 
lika medgörliga. Men det gick ett godståg 12.20 från 
Orebro. Med detta reste vi i fortsättnin§en. Det fanns 
bromsare med godstågen på den tiden. Taget bromsades 
i närheten av Kumla station så att vi utan risk kunde 
hoppa av. Besväret med att komma hem gjorde att VI 

tröttnade på att vara busschaufförer efter något år. 

Snyggt i Weidermans bussar 
När Ingeman & Weiderman startade sin busstrafik i 

Kumla blev jag först avbytare och sedan ordinarie chauf
för. Jag var kvar i ett tiotal år. Med Weiderman var det 
ordning och reda. Han var särskilt noga med att bussarna 
skulle hållas i toppform och var präktig på alla sätt. Sö
nerna följer sin fars fina traditioner. Man kan knappast 
komma in i en buss, som är snyggare och renare än 
Weidermans. 

Inkallad det blev jag - vilken överraskning! 
Mobiliseringsdagen under andra världskriget glömmer 

jag inte så lätt. Jag körde sista dagturen till Orebro. Med 
var bl a Bengt Nyvelius och Stig Englund. De skulle in 
och titta på ett mobiliseringsanslag på Stadshuset. Deras 
namn fanns inte. Däremot såg jag till min häpnad nam
net Karl Kempe. Klockan åtta på morgonen dagen därpå 
skulle jag inställa mej i Sannahed. 

Till Finland med Boforskanoner 
Någon dag efter det jag lämnat in i Sannahed var 

jag i Orebro. Där träffade jag Manfred Sterner, åkarson 
från Kumla. Han skulle just starta med lastbil till Umeå 
och över Kvarken till Vasa med tre kanoner, som han 
lastat i Bofors. Det var inte svårt att övertala mig att 
följa med. När vi kom till Vasa var det 30 grader kallt. 
Med en ledarbil fick vi i den starka kylan fortsätta vi
dare norrut. Sterner gjorde ett flertal liknande resor för 
Bofors räkning, men jag följde bara med en gång. 

Jag var utan arbete när Petsamotrafiken började och 
anmälde mej att köra på evakuering från Vilrnarsstrand, 
Kexholm m fl platser. När jag längre fram en dag kom 
till Torneå i avsikt att resa hem till Kumla, träffade 
jag en åkare som jag frågade vart han skulle ta vägen. 
Han -omtalade att han skulle till Petsamo. Jag frågade 
honom om jag fick följa med. "Jo, det går bra, du kom 
som beställd. Min chaufför måste vända i Rovanemi 
för hans mor har hastigt gått bort, så jag får köra ensam. 
Följ med en vänna!" Nog var det intressant att komma 
till Petsamo, men det var fruktansvärt vemodigt att se 
vad tyskarna med sin "brändajordentaktik" hade ställt 
till med. 

53 grader kallt 
Från Haparanda ringde jag en dag en bekant åkare 

i Mosås för att intressera honom för att vara med i den 

TELEFON: Kontoret Vattugatan 3, Kumla 

Växel 79240 
Skifferstybb och krossad stenskärv 
till idrottsanläggningar, vägar, husgrunder m. m. 



Fyra generationer Kempe 

livliga trafiken . Det pratades om att det en tid var 2 600 
bilar i farten i Petsamoområdet. Det var hårt arbete och 
kylan fruktansvärd . En dag visade termometern -53 
grader, och det är den värsta kyla som jag varit med om, 
Genom att alla hus var !brända fanns inga bostäder utan 
man fick ta sin tillflykt till en barack under natten. 

Jag tröttnade snart och reste den långa vägen hem och 
kom till Kumla dan före julafton, då min hustru födde 
en son. 

Gåva till kungen 

Vid den tiden hade skifferbolaget i Kvarntorp kom
mit igång. Jag fick anställning där som förman vid tran
sportavdelningen under planeringen av driften. När den 
kom igång var konung Gustaf Adolf där en dag och 
tittade på anläggningen. Något tidigare hade jag på
träffat en orsten, som jag fick tillfälle att lämna maje
stätet. Han visade sig vara mycket glad åt den och stop
pade den i fickan. Stenen var stor som en apelsin . 

När produktionen startade på allvar blev det allt 
flera bilar, alla med gengas. Intill garaget hade jag mitt 
lilla kontor. Där fick jag sannerligen känna på gasen 
med påföljd att jag blev förgiftad . Det blev en lång och 
tålamodsprövande tid med specialbehandling inte bara i 
Orebro utan även i Stockholm och Göteborg. Med tiden 
rättade jag till mej, men var gång jag besökte kamra
terna och röken låg åt mitt håll så blev min tunga brand
gul och jag är för alltid allergisk mot svavelväte. Att 
jag kunnat bli frisk får jag framförallt tacka en läkare 
på Karolinska sjukhuset i Stockholm för, som bytte blod 
på mej. 

Till sist "järnhandlare" 
En av mina elever i bilskolan var järnhandlare Olof 

Svärd. Han är ekonom och det var han också då det 
gällde att ta körkort. Någon dag innan jag ville ta an
svaret för att rekommendera honom att "köra fram" 
kom han och sa: "Nu är jag Har för framkörning!" 
"Det är du inte", sa jag, "du behöver några lektioner 
till". Det blev emellertid som den energiske järnhand
laren ville. Men jag var verkligen nervös dagen för den 
stora händelsen, då Svärd och två kamrater, som jag 
inte hyste minsta tvivel om att de skulle godkännas skulle 
begå "eldprovet". Döm om min häpnad! Svärd klarade 
sej fint men de båda andra underkändes. 

I tre vintrar fram till 75-årsåldern hade jag förmånen 
att ha den trevligaste arbetsplats, som jag någonsin haft. 
Jag var något slags lagerkarl och hade stor frihet att 
ordna med det stora lagret i Svärds järnhandel. Det var 
också en rolig anställning därför att jag träffade så 
många av mina vänner och fick också nya bekanta, som 
kom ner till mej för att få hjälp med att plocka fram 
någon lagervara. 

På somrarna har jag det skönt på ostkusten. En av 
mina döttrar har ett sommarställe i Arkösund. Där har 
jag tillgång till bad och fiske. Varken min dotter eller 
jag tål att se en plastbåt. Vid en färd med en sådan båt 
råkade hennes make ut för en drunkningsolycka. 

Kumla har blivit allt kärare för mej. Här är jag född 
och slitit barnskorna och haft mina uppväxtår. Visst har 
jag varit en farande svend och sett mycket som attrahe
rat mej, men jag har aldrig haft en tanke på att överge 
min gamla hembygd. I mer än 20 år har jag haft det 
trivsamt vid Tennisgatan 4, inte minst därför att Jag 
haft en god och förstående hyresvärd. 

Närkesslättens pärla 
Du Närkesslättens pärla, vackra sjö. 
Smaragd, som glänser i den stad v i bygga. 
Se Kumlasjön en gång och dig förströ. 
Se dig omkring, här leker barnen trygga. 

Hör vinden för till dig de glada skratt, 
från karusell och gungor leken ljuder. 
I sanden spår av barn, som lekt ta-fatt. 
Ja, allt är lek och allt av glädje sjuder. 

Smaragd, som glänser, stadens sköna skatt, 
fontänens friska glittrande kaskader. 
Och allt är tyst och skymning gått till natt 
och blommor står där uti tysta rader. 

Låt denna fägring finnas kvar och strö 
sitt skimmer över livets allvarsdagar. 
Var rädd om blommans fröjd, låt den ej dö . 
Låt allting leva, som vår själ behagar. 

Och sen, när morgon gryr och luften ren 
av morgondagg, allt syns omkring dig blänka. 
Så gläds åt sol och gräs och jord och sten 
och av allt gott, som livet dig kan skänka. 

ESTER ÖSTLUND 

NAR NI SKALL RESA - GOR DET BEKVAMT MED 

F. N. WEIDERMANS BUSS AB 
Tel. 703 65, 713 65 

Vi ordnar alla resor i moderna bussar. Begär offert! 

37 



Lantbrukare och annat folk 
i Kumlaby för mycket 
länge sedan 

Olga Andersson är namnet på en vital och ovanligt min
nesrik 88-årig dam på Sveavägen 24. Hon är född i ett 
lantbrukarhem i Kumla by. Fadern hette Anders Larsson 
och modern Birgitta. Hon var född Jonsson och kom 
från Vissberga. 

Flinkagården, som var namnet på Larssons gård, om
fattade 80 tunnland, därav 20 tunnland åker. Skogen 
låg där vi nu är vana att se Kumlasjön, i Via och vid 
Stationsgatans södra del. Centrumkyrkan är uppförd på 
mark, som är avsöndrad från Flinkagården. Det var 
flera kumlabybönder, som hade skogsmark i Djupadal, 
som kumlasjöområdet förr kallades. "Far hade vid sin 
skog ett par åkerlappar, som han sådde havre och råg 
på", omtalar Olga Andersson. 

Flinkagårdens ägor sträckte sig till Kumla högar i sö
der. Anders Larsson hade ingen häst men oxar, 6 kor, 
grisar och en massa höns. 

Olga Andersson ville inbilla mig att hon ingenting 
hade att berätta. Men ack vad hon visste mycket och 
mindes mycket! Hon var lätt att intervjua och hade 
verklig berättarglädje, som stegrades när jag lät bandet 
gå tillbaka och hon fick lyssna till vad hon berättat. Det 
följande är blott en liten del av det som bandades. 

- När min syster Elsa och jag var små hade vi tjäns
tefolk men så fort som vi kunde hjälpa till med mjölk
ning och annat arbete fick vi ersätta dessa. Vi gick i små
skola hos den rara Hanna Gransten och i folkskola hos 
Dreborg och läste en tid för pastor David Nilsson. Han 
var inte här så länge utan gick bort snart och har en 
minnesvård på södra delen av kyrkogården. 

Far hade inte så mycket maskiner. När kyrkovärd 
Lars Andersson, som bodde på andra sidan vägen, köpte 
hästräfsa, fick far låna den. Lars Andersson var snäll och 
hjälpsam och hade stiftat Kumla blåbandsförening. En 
dag bad han min syster och mej att komma med i före
ningen vilket vi gjorde. Det var år 1896. 

(När Olga Andersson i våras hade varit blåbandist i 
75 år uppmärksammades det ovanliga jubileet av hennes 
förening men också i ord och bild a v ortspressen.) 

Jag var ofta och hjälpte till på kalasen, fortsätter Olga 
Andersson. I Länsmansgården var jag många gånger. 
Länsmansfrua var sjuklig, så .länsman Velin hade inte så 
roligt. Men han var en bra och snäll man. Spela piano det 
kunde länsmanskan. När hon var ung var hon ofta med 
och spelade på enskilda och offentliga fester. Med så 

Anders Larsson 

mycket folk umgicks inte länsmans. Jag minns av dem 
som var där bankkamrer Arvid Olsson, disponent Aron 
Petterssons på Ångkvarn och bankkassör Almblads. 

Jag var med i kantor Andrens kyrkokör och även i 
Halls. Inte var Hall så styv som Andren på orgeln, men 
han var begåvad han också. Lärare Josef Svensson i 
Hörsta sa en gång, att han njöt aldrig så mycket av 
musik som när han hörde Hall i kyrkan. Det var synd 
om Hall. Han blev med tiden grubblande. Synd på en 
så bra karl, som i sina bästa stunder kunde vara så glad 
och humoristisk. 

Far fick inte mycket för vad han sålde från gården. 
10 öre litern för mjölken fick han nöja sej med under 
många år. 80 öre var det mesta vi fick för ett tjog ägg. 
Lars Petter Olsson från Orsta körde omkring på bond
gårdarna och köpte upp smör och andra produkter, som 
han sedan sålde i Orebro. Han var liten till växten och 
ansågs vara duktig att göra affärer. Lars Petter var far 
till Erik Larsson, som var postkörare under många år 
och slutade tjänsten i våras. 

Jag ville komma bort och lära mej lite mera hushålls
arbete. Jag fick plats som praktikant på ett pensionat i 
Sundbyberg. Matgästerna var mest järnvägsfolk. Jag fick 
betala för mej. Femton kronor i månaden minns jag det 
var. Längre fram tog jag tj änst i Dannemora i Uppland. 
Där var jag i närmare två år. Men det var inte roligt 
att vara där. Frun hade det svårt med alkoholbegäret 
och gjorde inte mycket i hemmet. Hon var ofta bortrest. 
Utrikes och på badorter i Sverige. Jag hjälpte till i köket. 
Familjen hade två barn och hade barnflicka. Mannen var 
bergsingenjör och mycket förmögen. När de hade bjud
ningar köpte han hem sprit och gömde det som blev över 
för att inte hans hustru skulle komma åt det. Men hust
run hon skaffade sej sprit ändå. Ja, det var för sorgligt. 

Har Ni julklappsbekymmer? 
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vår närmaste granne i norr var Axel Larsson. Han 
ägde också under många år ett stort hus i hörnet av 
Sveavägen och Köpmangatan. Missionsförsamlingen köp
te fastigheten och meningen var att en ny Johanneskyrka 
skulle byggas där. Huset blev rivet och ett stort affärshus 
byggdes istället med flera affärer. Axel Larssons son blev 
först skohandlare i Kumla men har sedan många år kon
ditori i Västerås. Dottern Dagny drabbades i unga år av 
en svår sjukdom och har under mer än 25 år vistats på 
sjukhus. 

En annan av våra grannar var Per Johan Persson och 
han ägde Oppegården. Han var skrivkunnig och hjälpte 
ibland länsman Velin med diverse skrivarbete. En av 
sönerna, Carl, emigrerade till Amerika och kallade sej 
Alden. Han skrev under flera år i N erikes-Tidningen 
om sina upplevelser i Amerika. Hans bror Gustaf flytta
de till Hallsberg. Aldst av syskonen blev Anna. Hon 
bodde en tid i Ebeneserförsamlingens pensionärshem på 
Parkgatan. (Om Carl Alden står att läsa i Kumla Jul
blad 1940). 

Per Johan Persson hade sin skog öster om Mossbane
vägen. Där blev allt flera hus och tomtpriserna steg i 
höjden. Men då hade skomakare Lars Blom från Val
lersta övertagit Johan Persagården. Blom var en skojig 
man. Han åtog sej skjutsar. På den tiden fanns knappast 
några bilar. Syster Märta Källman beställde ibland häst
skjuts av Blom när hon skulle på något sjukbesök långt 
bort och vädret inte var tjänligt för att cykla. Bloms 
gård övertogs av dottern Dagmar, gift med lantbrukare 
Karl Stark. Gården såldes som så många andra gårdar i 
Kumlaby till Kumla stad. 

Vår närmaste granne i söder var Lars Jonsson. Grav
fältet skilde våra gårdar från varandra. Lars Jons' hade 
två döttrar, Frida och Ingeborg. De var mina lekkam
rater. Gården hade sin skogsmark där stan skulle få sitt 
centrum mellan torget och t5stra Drottninggatan. Lars 
Jonsson sålde 1905 gården till grosshandlare Lasse Buren 
men behöll själv skogsmarken i samhället. Där byggde 
han en liten röd stuga, stall och ladugård. Från Kumla by 
hade Lars Jonsson tagit med sig både häst, ett par kor 
och en del höns. Han startade också en vedgård, som 
han överlät till skomakare Oskar Björklund, när denne 
gift sej med dottern Frida. Den röda stugan fick systern 
Ingeborg ärva. Allteftersom stan behövde tomter steg 
markvärdet. Frida och Ingeborg blev rikare och rikare. 
Och det hade de att tacka sin far för att han inte hade så 
bråttom att sälja sin skog. Det lönade sej bättre för 
Björklund att sälja tomtmark än att ha vedgårn kvar 
och lönsamt var även att riva Ingeborgs stuga och det 
större Björklundska vitrappade huset. Allt är rivet, och 
de blir allt fåtaligare som minns hur det var förr, när 
mina barn- och ungdomsvänner med sina föräldrar flyt
tade dit från gården i Kumla by. 

Buren arrenderade ut gården. Jag kommer ihåg att en 
trädgårdsmästare Pettersson under några år brukade går
den. Han odlade mycket grönsaker och även blomplan
tor. Buren sålde gården till en hantverkare från sam
hället. Man kallade honom "Torn-Olle" för att han bod
de vid vattentornet. 

Kumlafrakt AB 

Flinkagården, huset som Fromstedt byggde. Från vänster makarna 
Larsson samt döttrarna Olga och Elsa 

En annan av våra grannar var Adolf Eriksson. Han 
hade med mycket folk att göra för han skulle betala ut 
skottpengar till dem som sköt kråkor och andra skade
djur. Det var kommun som släppte till pengarna. Gården 
köptes av Valfrid Gustafsson. Han brukade inte gården 
och han och Märta bodde inte heller på sin gård utan 
på Sveavägen. Valfri d slutade att vara lantbrukare 
och hjälpte till på fodermagasinet under många år. Han 
dog för ett par år sedan. Några år förut hade stan köpt 
gården. 

Smedsgården var den första gården på vår sida från 
norr räknat. När jag var ung ägdes den av Johan Karls
son. Hans son Axel var händig med att sköta trädgårdar 
och åtog sej sånt arbete i samhället. Men Axel blev inte 
gammal. En släkting till honom, som hette Roland Ro
mell, byggde sej en villa på gården och bodde där under 
semestern och när han hade annan ledighet. Han hade 
plats på ett konstförlag i Stockholm. (Om Smedsgården 
har Romell (1953) och kanslichef Tage Tapper (1961) 
skrivit i Kumla Julblad). 

Jag glömde att tala om Petter Persagården. Persson var 
granne till Adolf Eriksson . Gården blev delad sinsemel
lan bröderna Karl och Axel Harfelt. 

Mest bekant av våra grannar öster om landsvägen var 
Erik Persson, t5stergården. Han hade två pojkar, Arvid 
och Gunnar. Arvid övertog föräldragården . Han var nog 
den förste som sålde till stan. Till t5stergården hörde 
Djupadal, som Arvid sålde till samhället och som blev 
Kum!asjön. Till gården hörde också stora markområden 
på båda sidor om Angavägen. Arvids bror Gunnar köpte 
en gård i Värmland. Han liksom Arvid är för längesedan 
döda. 

(Lantbrukarna i Kumla by hade även skogsmark väster 
om järnvägen. Till t5stergården hörde ett område mellan 
Skolgatan och Nygatan, bl a tomterna 2, 4 och 6, där 
pingstförsamlingen bygger pensionärshem, hotell och kyr
ka, samt nr 8, tryckerigård). 

Lars Fromstedt köpte en bit av vår gård närmast grav
högarna. Han byggde själv ett hus på tomten. Flinkagår-

Telefon 70116, 711 51 
Dagliga körningar Kumla-Örebro 
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U ppvaktning hos Olga pli hennes 75-lirsdag SOm bllibandist. T il! 
vänster N ils H elander och tt/l höger Henry Ka rlsson 

den sålde far till Erik Karlsson. I köpet ingick även mar
ken i närheten av Kumlasjön. Något större värde hade 
inte marken på den tiden. Det var bara kullar med myr
stackar och en del tallar. Men Karlsson fick bra betalt 
när han sålde vår gamla gård. När han gick bort fanns 
inte ~ycket kvar av hans pengar. Karlsson var en ärlig 
mänmska som trodde alla om gott, det fick han lida för. 

En av de mera kända i Kumla by var kreaturshandlare 
Pettersson. Han bodde i södra delen av byn. Han åkte 
omkring och gjorde affärer med hästar, oxar och kor 
då det var torgdagar och på marknader. ' 

Kumlaborna redde sej bra. Men det fanns olyckligt 
folk. Mest synd tyckte jag det var om Ester. Hon var inte 
sån som hon skulle och ville vara. Hennes mor fick lung
sot och dog medan Ester var ett litet barn. Fadern blev 
heller inte så gammal. Ester togs först om hand aven 
faster . En tid var hon inackorderad hos pastor Johannes 
Falk och sedan hos Fromstedts. Ester hade så hon kunde 
betala för sej. När skogen såldes fick hon 35 000 för den. 
Ester fick inte pengarna själv utan hennes förmyndare 
fick ta hand om dem. När Fromstedtsmora en gång stekte 
fläsk och Ester kände oset sprang hon skrikande ut. Hon 
tålde inte fläskoset och hade också bacillskräck. I skolan 
fi~k hon sitta för sej själv och skrev och ritade på en 
gnffeltavla. Lärare Dreborg brydde sej inte så mycket 
om henne. Hon var obildbar och var ' som ett nummer. 
När jag bodde på Kyrkogatan kom hon ibland och kla
gade på förmyndaren för att hon inte fick några pengar 
för att köpa än det ena än det andra. Men hon kunde inte 
h.andla något själv. Under långa tider var hon borta på 
Sjukhem. Hon ägde ett hus vid Sveavägen, som revs då 
den nya Johanneskyrkan byggdes. 

Hos Lars Blom bodde Johannes Falk. Han hjälpte sin 
far, prosten Axel Falk, på gamla dar och hade betalt av 
honom. En präst hade inte så mycket i lön på den tiden. 
Och skulle då två familjer leva på den, så blev det inte 
så fett. Johannes hustru hjälpte till med vad hon fick för 
sina pianolektioner. När far sålt Flinkagården köpte han 
Fromstedts hus, och där bodde vi tills far köpte ett bra 

I(UMLA ÅI(ERI 
Innehavare: HENRY och HARALD KARLSSON 

Telefoner: 70658 och 70659 
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stort markområde på södra sidan av Kyrkogatan. Det 
mesta sålde han sedan han styckat området i tomter. 
Far byggde en stuga för oss, som jag fick ärva. Min syster 
Elsa hade klent hjärta och låg en sommar på MösseberCTs 
kur,?rt i n~r~eten av Falköping. Någon förbättring bl;v 
det mte. VI fIck höra talas om Enköpingsdoktorn Vester
lund. Han skulle vara specialist att bota hjärtsjukdomar. 
Fromstedt reste till Enköping med Elsa. Vesterlund var 
inte hemma utan det var en annan läkare som under
sökte henne. Det var nog inte mycket mening med den 
resan. 

Jag var hemma och skötte mor och far tills de gick 
bort. Mor blev 83 och far 84 år gammal. 

Mina föräldrar var länge sjuka. Mor hade fått flera 
hjärnblödningar. Jag fick ibland hjälp av syster Lisa på 
dIspensären. Hon bodde strax intill oss på Kyrkogatan. 

Ett nattbesök hos dr Floren år 1921 glömmer jag ald
rig. Far blev svårt sjuk och jag trodde att han skuJle dö. 
Jag skyndade mej till Floren, som bodde i huset som se
dan blev järnvägshotell. När jag väckte hembiträdet, sa 
hon: "Jag ska gå in och tala med doktorn men han vill 
nog inte ut så här mitt i natten". Men han klädde sej och 
följde med. Jag talte om för honom att jag inte kunde 
få nån bil mitt i natten. Jag gick före och han kom efter 
pulsande i snön. Far hade fått lunginflammation och 
skulle ha tabletter. Vi kunde inte få nån medicin i Kumla 
för vi hade inte fått apotek än utan medicinen kom från 
Hallsberg. Floren var bra och snäll. Han kom åter till 
far utan att jag behövde kalla på honom. 

Då och då kontrollerar vi att bandet fungerar. Och det 
gör det. Mer än en gång har jag fallit i beundran över 
Olgas klara intellekt och hur oändligt mycket hon minns 
och hur mycket namn som hon kan komma ihåg. Olga 
tycker att det är tid för kaffepaus. Under det vi njuter 
av "Löfbergs lila" så blir det lite funderingar om förr 
och nu i Kumla by. De lantbrukare, som inte haft brått
om att sälja sina marker här och var i stationssamhället 
utan väntat till Kumla blev stad, blev förmögna på 
grund av värdestegringen. 

Det gamla, vackra Kumla by låg fortfarande orört. 
Skulle det så få vara? Nej, det skulle det inte. Planer dök 
upp att göra en stad ,i staden av hela Kumla by, ett otro
ligt projekt. Vad man först gjorde, var att göra bönderna 
i Kumla by rikare. Staden köpte in deras gårdar, en efter 
en. Agarna fick mycket pengar och behövde inte flytta 
ifrån dem utan har det som förut. Det skulle ta en evin
nerligtid, innan man planerat hur man ville ha det. Det 
dyker upp nya förslag och åter nya. Så inte brådskar 
det med flyttningen från gårdarna. 

Olgas föräldrar sålde sin gård innan det blivit några 
höga värden vare sig på skogsmarken eller på marken i 
Kumlaby. Det var på municipalens tid och då hade inCTen 
människa tänkt sig Kumla som stad. Olga missunnar i~te 
dem i Kumlaby som fått det bra. Själv är hon nöjd med 
tillvaron, att få vara vital och rörlig och att ha en hälsa 
god nog för att hon alltjämt ska klara sig själv. 
. I en femsidig artikel "En vandring genom Kumla by" 
l Kumla Julblad 1962 har Tage Tapper beskrivit de olika 
gårdarna i den gamla byn. 

Rekommenderas 
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Välj kvalitet 
välj 

EKLÖFS RADIO - TV 
VARUHUS 

Tel. butiken 019/60671 

service 019/70644 

Välutbildade tekniker med 

färg-TV -legitimation 

Vid 

FASADPUTSARBETEN 
VAND ER TILL 

fackspecialisten .. 
AB FASADRENOVERING 

tel. Kumla-kontoret 019/754 75 

tel. Nyköpings-kontoret 0155/ 163 04 

tel. Gävle-kontoret 026112 12 60 

VI LAMNAR GARANTI 

Å UTFORT ARBETE 

En sammanslutning av elektriker 

BOLAGET 
Trädgårdsgatan 3 

Affären för elköksutrustningar 
och modern armatur 

Telefon 754 70 växel 

VAROR med garanti 

och service 

Borgs Motor AB 
ELVESTA, KUMLA Tel. 70481,75423 

Peugeot service 

Reservdelar och tillbehör 

Bensinstation 
ELVESTA Tel. 75423 

BÄRG NINGSBIL - BOGSERINGAR 

Ring 

ALL-TJÄNST 
vid behov av transporter 

Sveavägen 24, Kumla 

Tel. 71856, 718 82 



NILS HELANDER 

"Adolf på Fallet" 
och Mossbanan 

På 1880- 90-talet fanns det endast några gårdar väster 
om järnvägsstationen. Skogen härskade, och marken var 
mestadels mycket vattensjuk. Ensam djupt inne i den 
täta skogen bodde en skomakarfamilj från Sörby. Sko
makarns namn var Adolf Larsson och vanligtvis kallades 
han för" Adolf på Fallet". Han hade för en ringa kost
nad förvärvat ett större skogsområde med högstammiga 
tallar. 

Familjen hade långt till närmaste granne och levde 
så lugnt som någon kunde göra. Ett rävtjut kunde störa 
tystnaden, och "Mickel" var djärv ibland och knyckte 
en och annan höna i hönsgården. En ensam vandrande 
älg eller ett skyggt hjortpar strövade väl i trakten, eljest 
rådde det stora lugnet. 

Det berättas att långt före Larssons tid hade en kop
parslagare byggt en jordkula åt sig och sin familj på 
platsen. Kojan bestod av ett enda rum. En dag fick han 
ett högst ovälkommet besök. En släkting hade blivit av
hyst från sin bostad för att han inte betalt hyran, och 
nu kom han med hustru, barn och en hel del bohag dra
gande till kojan och ville ha logi. I kojan var det redan 
förut trångt med sovplatserna. De båda männen hjälptes 

Anders Larssons gJrd Fallet 

Makarna Larsson med sonen David och dottern Anna-Lisa 

emellertid åt att spika fast några läkter på takstolarna 
och på dessa ordnades sovplatser. 

På nätterna hände det att den ene efter den andre 
sovande ramlade ner på jordgolvet. Det blev visserligen 
in~e något stort fall men tillräckligt för att kännas och 
mmnas. 

Adolf Larsson hade "tjocka släkten" i Kumla by och 
vid station. H an var nämligen svåger med kyrkovärden 
Lars Andersson och målaremästare C. V. Wigrell. 

Med tiden skulle det visa sig att Larsson med sitt 
skogs köp skapat sig en förmögenhet. Allt eftersom sko
industrin expanderade, och som en följd därav en liv
li~are byggnadsverksamhet kom igång, blev efterfrågan 
pa virke och tomter allt större. Larsson kunde stå till 
tjänst med både tomtmark och byggnadsvirke. 

Trots att Larsson gjorde sig stora slantar på sin skog 
tyckte han inte om att den kom bort och allra minst att 
det blev så många hus och så mycket folk på hans gamla 
marker. 

Adolf Larsson var en av ortens största biodlare. Bar
nen var välkomna till hans bigård och undfägnades då 
med läckra honungssmörgåsar. När han i början av 
1920-talet slutade sin levnad fanns det blott några en
staka träd kvar i det nybyggarområde, som vuxit fram 
i hans forna skogsområde. Där hade också uppförts två 
skofabriker. 

Makarna Eriksson tillhörde Kumla Friförsamling, som 
Kumla Missionsförsamling förr hette. I deras hem bilda
des i slutet på 1890-talet Johanneskyrkans första sång
förening. 
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ö:a Storgatan 2 
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KUMLA 
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LINKöPING: 
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MALMö 
Stadiongatan 3 
Mobilia 
040/96 92 90 

öREBRO 
Drottninggatan 7 
019/ 13 93 03 



GUNNAR LAGERBERG 

PUKESTUGAN 
- lllin barndollls 
lekstuga 

Man brukar bygga små trevliga lekstugor för barn, stu
gor som är imitationer av de vuxnas hus. När jag och 
mina bröder växte upp i skolhuset i Brånsta, behövde vi 
inte något sådant lilleputthus. Nere i byn bodde pojkarna 
Bergman, Torsten och Erik, som var jämnåriga med oss, 
Torsten med mig och Erik med min yngre bror Bengt. 
Och på deras föräldrars, Karl och Edla Bergman, gård 
låg Pukestugan . Den var ett verkligt kärt tillhåll för oss 
fyra, senare även för mina yngre bröder Olle och Gösta. 

På en gård finns ju tusen saker att pyssla med för 
livliga pojkar, men vad allt kunde man inte roa sig med 
i Pukestugan! I rummen till vänster i förstugan var det 
allra bäst att vara. (I köket, till höger, stod den stora 
dragmangeln, som familjen Lagerberg - och många 
andra i byn - fick låna vid de stora bykarna ett par 
gånger om året). I det största rummet fanns det bl a en 
rejäl hyvelbänk och mycket annat intressant. Och tänk 
att få göra vad man ville - nästan. Vi var naturligtvis 
strängt förbjudna att syssla med tändstickor. 

Mestadels lekte vi i det största rummet (salen enligt 
Ivar Björklund 1968). Vi byggde hus inne i rummet. 
Hus av de mest skiftande fasoner och storlekar. Vi kunde 
krypa in i dem också. Material? Ja, det fanns det gott 
om. Lådor, brädstumpar. Som hörnstolpar användes of
tast spånkubb, som praktiskt taget varje år sågades upp 
a v gårdens egen avverkning. 

Sommaren 1914 byggdes ny skola i Brånsta. Familjen 
bodde då på Sven Bergmans gård. En dag bad vi be
vekande våra mödrar, Wilma Lagerberg och Edla Berg
man, att de borde gå till den hygglige byggmästaren 
Gustafsson vid skolan och fråga om han inte kunde av
stå några brädstumpar. Och si, det gick för sig! Vi fick 
så många att vi fick gå många vändor. En stor del av 
brädstumparna var därtill spåntade och hyvlade, varför 
~litaget på skinn och byxor blev något mindre, förmodar 
Jag. 

Puk estHgan, nit hembygdsmuseum i Sannahed 

På somrarna flyttades husbyggandet ut på lagårds
backen. Då byggdes lagårdar med foderbord och "vat
tenledningar" av långa maskrosstänglar. När höstregnen 
kom, blev Pukestugan åter vår tillflyktsort. 

Visst fick man då och då under barndomen höra, vil
ket fint hus "Pukestuga" var. Aldrig fick man dock helt 
klart för sig vem Puke egentligen var, men pojkf"ntasin 
hjälpte till att göra en hjälte av mannen. Ivar Björk
lunds artikel 1968 har givit fakta kring stugan och dess 
första innevånare. Ar det förmätet att anse oss lekkam
rater, av vi lka Torsten ej längre är i vår krets, som stu
gans sista? 

KUMLA JULBLAD 
i Sveriges Radio 

I december förra året hade Kumla Julblads utgivare be
sök av redaktör Gunnar Åslund från Sveriges Radio i 
Orebro. Han omtalade hur i hans ungdom det fanns en 
hel flora av jultidningar, som en efter en upphört och att 
nu endast ett fåtal finns kvar, däribland Kumla Julblad 
som nu utkommit med sin 41 :sta årgång. Helander berät
tade att hans avsikt var och alltjämt är att i en hem
bygdsbetonad tidning framförallt samla vad minnesrika 
äldre ortsbor berättat om egna upplevelser och vad far
och morföräldrar omtalat om händelser och förhållanden 
i orten under långt försvunna tider. Utgivaren nämnde 
också om några prominenta personer som medverkat i 
tidningen liksom om mera uppmärksammade artiklar i 
julbladet. Intervjun ingick i ett regionsprogram en lör
dagseftermiddag. 

~vea. BAGERI & KONDITORI 

Kvarngatan 22 

Tel. 701 11 

Rekommenderar sina tillverkningar av 

Tårtor, kaffebröd In. In. 

Erkänt gott kaffe. Alltid färskt bröd 

Specialite: Skorpor 
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Borta ur stadsbilden 

s. Ku.ngsvägen 19. Framför butiken handlarparet V idlrmd. 
Kortet fr!ln 1920-talet 

Forts. fr!ln sid 42 

Erikssons hade en dotter och en son. Dottern Anna
Lisa hade först plats hos Jenny Lundhs manufakturaffär 
vid Hagendalsvägen men övertog senare en liknande af
fär i Smedjebacken, där hon avled. Brodern David var 
handelsresande, innan han blev skohandlare i Varberg. 
Där har han alltsedan varit bosatt och hunnit bli 90 år 
gammal. 

Några vägar fanns inte i det ursprungliga skogsom
rådet. Man fick nöja sig med små stigar, vilka under den 
mörka årstiden inte var så lätt att ta sig fram på. Så 
småningom kom Adolf Larssons stuga att ligga vid en 
väg och längre fram vid en gata. Genom området hade 
Kumla Ängqvarn lagt ut ett litet järnvägsspår mellan 
Ekebymossen och kvarnen. Spåret användes för tran
sPOrt av bränntorv och fanns ännu kvar i börj an av 
1920-talet. Från denna transport härleder troligen nam
net Mossbanan . 

Utefter Mossbanans västra sida fanns ett djupt av
lopps dike. Det var ganska vanligt med sådana diken i det 
s k Södramosområdet och betraktades som verkliga pest
härdar. De förekom ännu när Erland Franklin blev mu
nicipalläkare i Kumla. Han gjorde upprepade framställ
ningar till hälsovårdsnämnden om faran med dessa öpp
na diken, varifrån många epidemier härledde. 

I skogen var det gott om vattensamlingar. Jag minns 
från mitt första år i Kumla - 1918 -, hur jag tillsam
mans med några kamrater besökte området norr om nu
varande Gartzvägen. Området var då relativt glest be
byggt. Vi fick träna längdhopp mellan de många tuvor
na, som lyste röda i septembersolen. Här hämtade Kum
lafamiljerna under många år sitt lingonbehov. 
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AB B. S. K. MEK. 
( ' . d . BRODERNA SANDBERG) 

Grundad 1898 

TELEFONER: Verkstaden . . .. . . . .... . 701 13 
Harry Sandberg bostad . . 79349 

KUMLABYGDEN 
Forntid - Nutid - Framtid 

Redigerad av Jonas L:son Samzelius 

Band I: BERG, JORD OCH SKOGAR 

Av Josef Eklund, Arvid Bergdahl och Sten Florin 

* 
Band II: FORNTIDSLIV 

Av Sune Lindqvist 

* 
Band III: ORTNANM OCH BEBYGGELSE-

HISTORIA 

Av Lars H ellberg 

Nytt band utkommer 1972 

* 
Pris: Halvklotband 40 kr ; Helklotband 45 kr 

DISTRIBUTION: 

Dohlwitz Bokhandel AB 

EN LÄMPLIG JULKLAPP ! 

Forts. fr!ln sid. 30 

död 1970 ägde vägförman Einar Karlström fastigheten. 
Hans maka har 1971 sålt huset till fru Astrid Gustafsson. 

öster om denna del av Mossbanegatan var fram till 
mitten av 1920-talet ganska ringa bebyggd. Det stora 
området tillhörde på 1910-talet kreaturshandlare Emil 
Gustafsson. Han var jämte sin maka Helga pionjär i 
Helgelseför'bundet. 1919 blev lantbrukare Thure Ham
marberg ägare av den nämnda marken. Senare startade 
han cementvarufabrik i lokaler, som ursprungligen upp
förts av Emil Gustafsson. Hammarberg sålde sedan tomt
mark till landstinget för dess tandklinik även till ett 
stort antal egnahem. 

VERKSTAD - KUMLA 

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



Gäller det 

ARBETSHANDSKAR? 

Efterfråga 

INREG V.\RuMAAKf. 

T vå märkesvaror av god kvalitet 

- välkända sedan årtionden 

Tillv erkas av 

HANDSKFABRIKS AB 
PAUL JOHANSSON 

KUMLA 

Tel. 019/73073 

I(UMLA I(YRI(A 
En skrift om medeltidskyrkan och den brunna aderton

hundratalsky rkan, prästerskapet genom tiderna m. m. 

utarbetad av Nils Helander och Tage Tapper 

Utgivare KUMLA FÖRSAMLING 

Rikt illustrerad - Pris 5 kronor 

Säljes hos Dohlwitz Bokhandel och HF:s bokhandel 

När det gäller 

FÖRSÄKRINGAR 
av alla slag 

KONTAKTA 
distriktschef 

LARS RA GNARSON 
Gamla Örehrovägen 6 

KUMLA 
Tel. 019/793 10 

SKODON EN GROS 

EKMAN HAGLUND AB 
TELEFON: VÄXEL 792 30 



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 

Där finns grammofonskivor med klassisk musik, Jazz, 
pop, diktarröster och fåglar. 

Där finns konstverk till hemlån 
och ingenting kostar det 

Där finns några lokaler att hyra eller låna för föreningar 
och studieförbund 

Ring och fråga om: 
Barnfilmvisningar 
Barnteater 
Kasperteater 
Musiklekskola 

Sagostunder 
Biblioteksvisningar 
InI ärningsstudion 
Utställningar 

H uvudbiblioteket i Kumla folkets hus är öppet vard. 
11- 20,lörd. 11 - 17,sönd. 16- 20. (Stängt helgdagar och 
jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton) . 
Telefon 706 80. 

Filialen iHällabrottet månd., onsd., fred. 18-20, torsd., 
lörd. 10-12, i A bytorp månd., tisd. torsd. 18-20, fred. 
10- 12, i Sannahed månd., torsd. 18-20, t.isd., fred. 
10-12 i Kvarntorp tisd. 17.30- 19.00, torsd. 13.30-
15.00. 

Bokbussen besöker varje vecka kommunens ytterområden. 
Närmare upplysningar om dess tider kan fås per telefon 
706 80. Den besöker också efter anmälan per telefon 
sjuka och gamla, som har svårt att själva komma till 
biblioteket. 

På biblioteket finns också kulturnämndens expedition. 
Kulturkonsulent Gunnar Haag träffas här på tel. 787 25. 

AKTIEBOLAGET 

O~~e6 MEKANISKA 
Stenevägen 35 - T el. 71018 

SVAR VNINGAR 

KONSTR UK TIONER 

EL- OCH GASSVETSNINGAR M. M. 

_

fl'#. 
'fil _.-

I KUMLA 
projekterar, bygger, förvaltar 
åt Stiftelsen Hyresbostäder 

i Kumla 

... förvaltar 1502 bostadslägenheter samt bu

tik er, lokaler och garage i färdigbyggda fas

tigheter. 

. .. bygger för Stiftelsens räkning 324 bo

stadslägenheter i Kumlaby. 

Stiftelsens lägenheter fördelas genom den 

kommunala bostadsförmedlingen. 

Expedition : 
Hagendalsvägen 20 - Telefon 792 05 växel 

Expedi tionstider: 
Måndag t. o. m. Fredag 10.00- 11.30 

13.30-15.00 
Torsdagar dessutom 16.00- 18.00 



LARS C. TISELL 

Kumla julblads pristagare 
1970 

Det var trehjulingen på bakgården som tände honom. 
Barndrömmen om en karriär i boxningsringen spolades ... 

I dag 20 år senare tillhör han världseliten i speedway 
och kör professionellt i England. I Sverige åker han för 
Kumla-Indianerna. 

En engelsk sportkollega sa för en tid sen apropå det 
här med speedway och Berndt Persson: 

- Ni hade en kung på 1700-talet som stod i rök och 
damm. I dag har ni en speedwayförare som förutom rök 
och damm står i solen ... 

Liknelsen kom spontant - och tillråg,a på allt aven 
sansad bedömare - och speglar på ett lättförståeligt sätt 
hur engelsmännen ser på Kumla-indianen. 

Berndt Persson har alltså sitt levebröd genom att 
flänga runt en kolstybbsbana med en "knarr". Konstigt 
yrke, tycker kanske många. Vad säger han själv? 

- Inte är det någon rosendans precis. Ett hårt och krä
vande arbete. Visst kör man mycket. Men jag tror att jag 
ligger lika mycket under hojen för att få den i trimm. 

- Men du kan väl inte komma ifrån att du tjänar 
stoPa laxar . .. ? 

- Det blir väl en månadslön på 2 000 kronor. Det är 
ju inte speciellt mycket. Mer kan det ju förstås bli -
om man lyckas i de individuella tävlingarna som VM 
och EM. Sånt ger ju reklam till Creadley Heath ... 

Creadley Heath är alltså Berndts engelska klubblag, 
som hör hemma i den lilla staden Bridge North utanför 
\V 01 verham pton. 

Några plock ur hans meritlista: två år i rad bland de 
25 bäsua proffsåkarna i ligan som består av över 225 fö
rare, en femtepla:ts i EM-finalen 1967, nionde man i VM 
samma år, VM-finalist året därpå - men drabbades av 
maskinkrångel, framskjutna placeringar i stora tävlingar 
som Champion Trophe och Olymphia, rankad som en av 
världens 15 bästa åkare och - naturligtvis - en given 
landslagsman. 

Landslaget, ja. De kumlabor som letade sig ut till San
naheds Motorstadion i pingstas minns vad som hände när 
Sverige mötte Norge ... 

Bäste poängplockare? Självfallet - säger man av vana 
- Berndt Persson. Vann alla sina heat. Satte stybben i 
ansiktet på norska storheter och proffsåkare som Reidar 
Eide, Odd Fossengren och Oivind Berg ... 

Redan i första heatet då Reidar Eide fanns på plats 
vid sidan om Berndt förstod man: kumlingen skulle ogär
na släppa poäng ifrån sig - ingen betydelse vem som 
återfanns vid startgrinden. Den suveräna körningen speg
lade Berndts tre stora tillgångar på speedwayovalen: här-

Berndt Persson 
- speedway-landslagets ankare. - är Kumlasportens bäste PR-man 

JUSt nu. 
FotO Lars G. T isel!. 

lig stadga på både kropp och maskin, smidigt och nästan 
luftigt driv; fulländad kurvteknik. 

Det var inte bara publiken som var "paff" över den 
perssonska körningen. A V'en speedwayens starke man i 
landet, Arne Bergström kunde inte dölja sin uppskattning 
i wilda westerfacet: 

- Berndt körde verkligen bra i dag. Punkt - slut. 
Landskampens sevärdhet var hemmason. 
- Sverige, det är jag ... Orden kunde ha kommit från 

segerherren. Men han sa bara lite blygt: - Jovisst, det 
gick ju ganska hyggligt det här. 

Vad är det då som gjort Berndt Persson till en sån 
hejare på motorkamelen? 

F orts. p& nästa sida 

OLOV I(ARLSSONS Cykelaffär, Kumla 
Senaste nytt 
i Cyklar, Mopeder och Motorcyklar 
Cykel- och motordelar samt tillbehör alltid på lager 
VINTER- och SOMMARSPORTARTIKLAR 

Hörnet Drottninggatan-Mossbanegatan 
Tel. 70476 

REP ARATIONER 
utföres omsorgsfullt 
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Forts. från föreg. sida 

Min personliga åsikt är denna: helt enkelt en outtyd
bar rädsla att förlora; eller annorlunda uttryckt: en öken
het vilja att klippa mållinjen först, vilket utvecklat sig 
till ett måste! 

För au än en gång återknyta till den unge Karl som 
stod i rök osv ... Karl blev inte gammal - striden tog 
honom. 

Berndt Persson: Han står i karriärens rök och damm 
och sol - må ingen annan klubb ta honom ung ... från 
Kumla-Indianerna ... 

Berndt Persson erhöll 1970 Kumla Julblads hederspris. 

Forts. från sid. 4 

Sig framme. Dvs. Orebro läns museum hade inga pengar 
till inköp, trots att priset var så lågt som 225 kronor. 
Men dåvarande museiintendenten Hugo Hedberg, även 
han frimurare, startade en insamling bland frimurarbrö
derna i Orebro och tre av Enighedens kanoner anlände 
så småningom till Orebro. Frimurarna skänkte två till 
länsmuseet och den ·tredje inköptes aven privatperson. 
De två kanonerna placerades först söder om slottet -
i närheten av dåvarande museiingången - men flyttades 
sedan till vallen norr om slottet. 

Den tredje kanonen prydde enligt uppgift intendent 
Hedbergs trädgård vid Fredsgatan intill Stora Holmen 
och kom så småningom genom donation till Sannahed. 

Bland Kumla hembygdsförenings papper finns även ett 
intyg av följ ande lydelse: 

INTYG 
P~ anmodan af A. B. R ex i Kalmar hafva vi undertecknade 

denna dag besigtigat en under tak liggande kanon märkt ~ venstra 
och högra tappen med F. 

Nämnda kanon, som är af jern, har af bolaget upptagi ts frh 
vraket af D anska lin jeskeppet Enigheden i Kalmarsund. 

Kanonen mäter vid drufvan S fot 4 tum i omkrets, samt har p1 
undersidan tre stycken ungefär en half tums intryckning, märke efter 
ketting vid upptagning O. S. V. 

I öfrigt intet att anmärka utan förefaller kanonen utan fel och 
god t skick med fullt bibeh~llna relifver. 

betyga 
Kalmar den 22 D ecember 1908 

T . A. Jansson P. Löfgren 
Befälhafvare ~ Kalmarsund III. Af Magistraten i Kalmar utsedd 

besigtningsman. 
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I F Kamraternas 
fotbollslag 
1930-31 

Sdiende fr~n vänster: 
Albert Johansson, kassör, Karl Tolf, Sven 
Svärd, Valter H offner, Bengt Björkström, 
Birger Möller, tränare, Leon D anielsson, 
Sigvard Halling, Erik Ek, Einar "Lulle" 
Pettersson, Axel Högberg, lagleda re. 

Sittande: 
Göte Ferm, Olle Nilsson, Levi Sjöborg. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 
JuL. Av pastor Ruben Inghamn ... . .......... .. ... .. . 

Ny kyrka på gammal gmnd. Av kyrkokamrer Olle 
Ericsson och kanslichef T age Tapper .. . ......... 2 

Kanonen i Sannahed. Av Tage T apper ...... . ... . ... 4 

Logen Natanael 90 år. Av köpman Nils Fredås 5 

När kHmlaborna inte hade långt till handlarn. 
Av boktryckare N ils H elander . .. ..... . .... . .. 6 

T rädgårdar och planteringar i Hallsberg på 1920-talet. 
Av trädg~rdsmästare Ernst Söderlund ..... ..... 13 

Så började det . Av kommunalr~det H olger Hultman 15 

Shdle man lämna mötet fick man ta fönstervägen. 
Av Gunnar Floren och Nils H elander ............ 21 

" Jag gläds åt naturens under . . . " .......... ... . .... . . 24 

M in barndoms gata, X l X, M ossbanegatan. 
Av Nils H elander ...... . . ... ... ..... . ........ 26 

RHnterom härhemma. Av skofabriksarb. Hugo Ericsson 31 

Jätte- , offer- och altarstenar i "Gamble Tre-skogen" 
Av lantbrukare Hilmer Lannhard ............. . 33 

Karl Kempe berättar minnen .... . ............ .. . . . 35 

Lantbrukare och annat folk i Kumlaby för mycket länge 
sedan .. . ... .. ...... .. . . ....... . ........... . .. 38 

"Adolf på Fallet" och Mossbanan. Av Nils H elander 42 

P"kestugan - vår ungdoms leksll{ga. Av byr~di rektör 
Gunnar Lagerberg, Sollentuna . .. . ...... . . . ..... 43 

Berndt Persson, Kumla Julblads pristagare 1970. 
Av journalist Lars C. T isell ... . . . ... ... ... . .... 47 

Av det "fullt bibehållna" relieferna finns i dag föga 
kvar, men att ha en kanon från ett danskt amiralsskepp 
från 1600-talet är ju något att visa upp då våra vänner 
från Frederikssund kommer och hälsar på oss. Kanonen 
är visserligen 50 år yngre än kanonerna från skeppet Wa
sa, men den har ju i alla fall varit med ,i ett sjöslag. Det 
hann aldrig Wasas kanoner. 

T. T. 



Fråga efter 

UJ 

SS! 
- en bra KUMLA sko-

Alla fötter är inte lika. Inte alla skor heller. 
Ambassy är svenska skor gjorda för de 
flesta fötter. Sköna moderiktiga skor av hög 
kvalitet. Agoklistrade eller randsydda, och 
med läderbindsula förstås. Tillverkade av 
AB Kumla Skofabrik 

4MI4SSY i Eder skoaffär 



Lithells i SkölIersta, Europas största och modernaste specialfabrik för varmkorv. 

Här tillverkas bl. a. Lithells tre huvud produkter: Kumla Korv för detaljhandeln, 

Sibylla Korv för gatuköken och Dinette Korv för storköken. 

God Jul önskar 

LITHELLS I KUMLA 

Sparbanken 
lånar ut mer pengar 
till småhus 
•• o an nagon annan 
bank 

Det finns pengar till dig också 
- som bostadssparar i sparbanken 

Det finns s~ mycket vettigt att spara till ·- t ex en bättre bostad. 

S~ börja spara i sparbanken. Kom till oss och diskutera dina bostadsplaner! 

KUMLA SPARBANK 
Oppet 9-18. Tel. Vx 754 30 

PRIS 5 KRONOR (moms inräknad) KB KUMLA TRYCKERI 1971 
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