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De femtio årgångarna är en ovärderlig källa för 
alla som vill lära känna Kumlas historia 



KUMLA JULBLAD 
50 årg. Utgivare: Nils Helander 1979 

Vetn störde 
julkonserten? 

Ju/betraktelse av Per Söderberg 

Mycket folk i kyrkan. En påtaglig stämning av för
väntan sorlade upp mot valven. Den traditionella jul
konserten skulle äga rum. Stor kör, orkester och tillresta 
solister. En höjdpunkt med välkända och efterlängtade 
sånger om natten, som förändrade världen. Man sjöng 
om en Gud som inte längre bara finns långt bortom 
rymder vida utan också nära - indragen i vår histo
ria, i vår vånda och i vår glädje. Så fint det var allt
sammans! Den som inte kan uppskatta musik och jul
budskap, den går miste om mycket, tänkte jag i en sär
egen blandning av högmod och tacksamhet. 
Det var då det började. Någon viskade och tisslade 

i bänken bakom. Först försynt, sedan allt mer störande. 
Denna någon var ett barn, ett frågvist och musikaliskt 
alltmer uttråkat barn med synpunkter på det mesta 
inne i kyrkan . Bredvid satt mamma och pappa. "Att de 
inte säger åt ungen att vara tyst", tänkte jag. Men icke 
så. De försökte bara stilla den lilles vetgirighet, så gott 
de kunde, för rummet var ganska främmande också för 
dem. Framför mig sjöng man om den heliga familjen 
och bakom mig hade jag den tisslande familjen. Det blev 
jobbigt efter en stund. Att julsånger skall vara så sköra. 
De fordrar tydligen mer stillhet än andra sånger. Kanske 
beror det på att deras säsong är så kort. Nåväl, jag be
slöt mig för att försöka hålla ut och hålla tyst. Det gällde 
bara att koncentrera sig. Men det gick inte. Efter en 
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Per Söderberg 

stund kunde jag inte låta bli att vända mig om. Visser
ligen sade jag ingenting - men jag blängde. Blängde 
så länge och så snorkigt att tisslandet kom av sig. Nu 
äntligen skulle jag väl få lyssna och njuta i fred. Men 
det blev inte så. Någonting hade blivit fel. I stället för 
julstämning kom en genant känsla av misslyckande. Så 
ytligt satt alltså min kristendom. Mot mig strömmade 
sånger om Guds generositet, men själv kunde jag inte 
kosta på mig att uppträda generöst. "Så älskade Gud 
världen", medan jag vände mig om och blängde. "Till 
människorna ett gott behag", men jag behagade inte 
tolerera litet avvikande beteende. 
Vad skulle de nu tro i den tisslande familjen? För

modligen hade jag förstört ett av deras sällsynta kyrk
besök med mitt blängande. "Han måste vara kristen, så 
sur som han såg ut", kanske de tänkte. Och så fick 
jag dem att känna sig mer utanför än de i själva verket 
var. För julevangelium är ju skildringen av hur Gud 
förvandlade "utanför" till ett "innanför". Frälsaren gick 
ju främst till sin tids icke-rumsrena. Ett genombrott 
- den som vågar lita på det - tryggare kan ingen 
vara. Tryggare och generösare. Herre hjälp mig. D 

************** 
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BÖRJE LINDGREN 

Sjukvård och 
medicinal personal 
i Kutnla 

Börje Lindgren 

Sjukvårdens historia i Kumla är inte lång men dock så 
lång och expansiv att den kan vara värd en samman
fattning. Utvecklingen har skett i takt med sjukvårdens 
allmänna utveckling i landet. 
De flesta aktiviteterna har startat på privata initiativ 

och byggts upp på frivillig grund. Småningom har de 
olika verksamhetsgrenarna överförts till myndigheter. 
Numera är Örebro läns landsting huvudman för nästan 
all sjukvårdande verksamhet. Privatpraktiserande tand
läkare och sjukgymnaster arbetar fortfarande under eget 
ansvar men författningar och försäkringssystem gör att 
myndigheterna styr även där. 
Utvecklingen har accelererat senare år. Landstingets 

övertagande av ansvaret har varit en förutsättn"ing där
för. 1921 inrättade landstinget en distriktssköterske
tjänst . I början av 1940-talet startade man folktand
vården . 1963 övertog landstinget huvudmannaskapet för 
läkarna . 1964 fick kommunen sin första sjukvårdsinrätt
ning, sjukhemmet med 52 platser för långvarigt kropps
sjuka. 1967 togs hälsocentralen i bruk. Där samlade 
man under ett tak landstingets samtliga aktiviteter, 
nämligen distriktsläkare, distriktssköterskor, distrikts
gymnast, mödra- och barnavårdscentraler samt folktand
vård . För närvarande är sjukhemmet under utbyggnad. 
Man skapar där ytterligare 60 vårdplatser, nu inte bara 
för kroppssjuka utan även för senildementa. 
Man har sagt att Sveriges historia är dess kungars. 

Man kan travestera och säga att Kumlas sjukvårds
historia är dess befattningshavares. - Låt oss se närmare 
på Kumlas medicinalpersonal. 

Barnmorskan kom först 
Den först medicinskt verksamma personen i Kumla var 
en barnmorska, som sig bör. Henning Julin har i Kumla 
Julblad 1945 refererat sockenstämmoprotokoll från 1813, 
skrivna av kyrkoherden Frans Michael Franzen. Socken-

stämman, som utgjordes enbart av män, ansåg till en 
början att barnmorskan var obehövlig, "hälst Örebro vore 
så nära belägen och flera barnmorskor där funnos". 
Församlingen beslöt dock - enligt Kungl Maj:ts nådiga 
vilja och säkerligen efter påtryckning av socknens 
kvinnor - att gemensamt med Hallsberg anställa en 
barnmorska. Man kallade barnmorskan i Örebro Ma
dame Broberg. Hon erbjöds i årslön 4 tunnor råg och 
100 riksdaler Banco. Madame Broberg tackade. dock nej. 
Slutet blev att hushållerskan Christina Carlström på 
Blacksta utsågs att på församlingens bekostnad resa till 
Stockholm och där undervisas och examineras. Hennes 
årslön blev även 4 tunnor råg medan penningersättningen 
skulle utgöras av frivilliga gåvor, som uppbars vid varje 
barndop. 
Barnmorskeväsendet utbyggdes kontinuerligt under 

1800-talet. År 1892 bildades länets barnmorskeförbund 
och dess förste ordförande blev fru Karin Gustafsson i 
Hallsberg. Vid sekelskiftet hette barnmorskan Klara 
Folke. Under 1900-talets första årtionden var Klara 
Hellström och Selma Isaksson kommunalanställda barn
morskor, den sistnämnda även ledamot i municipalfull
mäktige. Hulda Hellsten var privatbarnmorska från 
1905 till början av 40-talet. Barnmorskor senare år i 
Kumla har varit Mimmie Larsson 1923-44, Doris Canne
ryd 1944-72 och Elsa Norreborn sedan 1972. 
Dagens barnmorska har en helt annan verksamhet än 

forna tiders jordemoder. Hemförlossningarna upphörde 
1956. Senare förekom enstaka "störtförlossningar" i 
hemmet. Distriktsbarnmorskan arbetar numera enbart 
på mödravårdscentralen med en undersökande och före
byggande verksamhet. Hon undervisar i mödragymnastik 
och hon tager även cellprov för uppspårande av liv
moderscancer hos kvinnor i olika åldrar. Sedan 1979 har 
Kumla en deltidsanställd "preventivbarnmorska", som 
har en specialutbildning och som självständigt hand
haver preventivmedelsrådgivning och utprovning. 

Sjuksköterskorna 
Kumlas första sjuksköterska var sannolikt Otilia Sanden 
i början av seklet. Hon hade mottagning i en liten lägen-

En JULKLAPPSBOK för alla kumlabor 
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Personalen vid Kumla apotek 1932 

het i Johanneskyrkan 1 tr. Hon avlönades genom en 
fond, som bildades i samband med prosten Axel Per 
Falks SO-årsdag och som skulle användas till diakonissa 
eller sjuksköterska "som kan plåstra om sår och giva 
folk massage". Enligt räkenskaper i Kumlas kyrkoarkiv 
var år 1910 Otilia Sandens kvartalslön 125 kronor jämte 
37,50 i hyresbidrag. Sedan landstinget övertagit verksam
heten med distriktssköterskor har fondens ränta lagts till 
kapitalet, som numera uppgår till 65 000 kronor och som 
förvaltas av Kumla kyrkoråd. 

Under första världskriget och åren därefter hade Kumla 
Friförsamling (missionsförsamling) en hemsyster Agnes 
Andersson. Församlingen hade som medlemmar förmög
na skofabrikörer, vilka möjliggjorde denna verksamhet. 

1920 anställdes Märta Källman som församlingssyster 
av kyrko- och skolrådet. Samma år fattades beslut om 
att landet skulle indelas i sjukvårdsdistrikt med distrikts
sköterskor. Märta Källman fick 1921 tjänsten och var då 
landets yngsta distriktssköterska. Hon blev i Kumla un
der hela sitt verksamma liv fram till pensioneringen. 
Hennes gärning är skildrad i Kumla Julblad 1954. Märta 
Källman var synnerligen energisk och handlingskraftig 
med stor kärlek till yrket . Hon var även aktiv som 
politiker. Hon var ledamot i municipalfullmäktige, se
nare stadsfullmäktige, samt i fattigvårdsstyrelsen. 
Ingen kände kumlaborna så bra som syster Märta. Hon 
var ensam distriktssköterska fram till 1938, då Kumla 
delades i två distrikt. 

Syster Märta har haft många efterföljare. Äldre kumla
bor minns distriktssköterskorna Karin Pettersson, 
Gertrud Billhamn, Dagmar Herber, Ingrid Svedin-Malm
berg, Annie Pettersson, Dagmar Qvarfort, Edit Nilsson 
och Ida Wetterholm. Barnavårdscentralen hade tidigare 
en särskilt anställd sjuksköterska och där finner vi nam
nen Maj -Stina Eriksson, Rut Eriksson, Inga-Lisa 
Rickardt, Elisabeth de Jounge . Som sjuksköterska vid 
dispensären för lungsjuka tjänstgjorde i många år Lisa 
Pettersson, fram till 1944. Kumlas "mesta sjuksköterska" 
efter Märta Källman har varit Carin Dahlstein, som 

Märta Källman 
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tjänstgjort som sjuksköterska på dispensär, barnavårds
central, distrikt och skolor. Skolsköterskor har funnits 
sedan 1958 och de är nu tre stycken. 

Distriktssköterskeverksamheten har ökat oerhört i om
fattning. Märta Källman var ensam distriktssköterska för 
drygt 10 000 innevånare i 18 år . Nu har vi 7 distrikt på 
18 000 innevånare. Flera av dessa distrikt är besatta av 
deltidsanställda . För dagen har Kumla 10 distrikts
sköterskor, varav 2 manliga. Distriktssköterskeverksam
heten är framför allt förlagd till hemmen. Vården av 
gamla och handikappade dominerar men distriktsskö
terskan arbetar med hela familjen, inte minst med bar
nen, som tages om hand genom barnavårdscentralen. 

Sjukgymnaster 
Kumlas första examinerade sjukgymnast var Margit 
Dohlwitz, f Wilen. Hon kom som nyutexaminerad gym
nastikdirektör och sjukgymnast till Kumla 1927. På den 
tiden var utbildningen och verksamheten som sjukgym
nast kopplad till friskgymnastiken. Margit Dohlwitz 
hade sjukgymnastikpraktik, blev sjukgymnast vid Stene 
brunn och startade frivillig gymnastik för fruar i Kumla. 
Hösten 1928 blev hon kommunens första gymnastiklära
re med tjänstgöring 10 timmar i veckan med en skolsal i 
Fylsta skola som gymnastiksal. Hon verkade som sjuk
gymnast ända upp i pensionsåldern. 

Kapten Sven Floren, son till doktor Carl-August Flo
ren, hade sjukgymnastikutbildning i Frankrike. Vid sidan 
om sin verksamhet som företagsledare i Kumla har han 
haft sjukgymnastikpraktik. 
Kumlas första heltidsarbetande sjukgymnast blev Kåre 

Sörum, som kom till Kumla 1946. Han började i lokaler 
vid Trädgårdsgatan men kunde så småningom starta en 
fullständig sjukgymnastikverksamhet i Kumla fysikaliska 
institut i egen fastighet på Tennisgatan . Hans hustru 
Elsa och sista året dottern Ulla har deltagit i verksam
heten. 
Landstinget har sedan 1967 haft en tjänst i Kumla som 

distriktssjukgymnast men den har varit endast spora
diskt besatt. Det är stor brist på sjukgymnaster i lan
det. Sedan 1977 har Riksföreningen mot reumatism med 
medel från Solstickan haft en sjukgymnast stationerad 
på Kumla hälsocentral. Nu är en modern fysioterapi
och dagvårdsavdelning under uppförande vid hälso
centralen. 

Apoteksväsendet 
Kommunalnämnden i Kumla municipalsamhälle anhöll 
1925 hos Medicinalstyrelsen om inrättandet av ett medi
kamentförråd (filialapotek) i Kumla . Tidigare hade man 
fått medicin från Hallsbergs apotek med medicinlåda, 
som sändes med tågen till handlanden Fosselius och 
Bergöö på Kyrkogatan 1. Efter vederbörlig utredning 
fann medicinalstyrelsen att Kumla istället behövde ett 
självständigt apotek. Kommunen tvingades att ställa 
vissa ekonomiska garantier. Om årsomsättningen skulle 
understiga 25 000 kronor, skulle kommunen hyresfritt 
upplåta såväl apotekslokal som bostad åt apotekaren. 

Apoteket drevs av apotekare med personliga privilegier. 
I Kungl. brev 29 januari 1926 tilldelades privilegiet leg 
apotekaren Carl Hjalmar Lind, som alltså blev Kumlas 
första apotekare. 1 december 1926 öppnades apoteket i 
lokaler Köpmangatan 16 vid torget (nuvarande fotoaffär 
och utställningslokal). Förutom apoteksinnehavaren be
stod personalen av en leg apotekare, en elev, ett man
ligt laboratoriebiträde samt städpersonal. 1933 anställ
des det första tekniska biträdet, 14-åriga Eivor Hed
lund-Paulsson, som med avbrott under 40-50-talet fort
farande tjänstgör på Kumla apotek. 

Befolkningsunderlaget liksom verksamheten har ökat 
kontinuerligt. 1959 flyttade apoteket till sina nuvarande 
lokaler på Hagendalsvägen . Antalet anställda är nu 20 
och årsomsättningen är 6 miij kronor. Verksamheten har 
i hög grad ändrat karaktär. Anda fram till 50-talet hade 
apoteket öppet dygnet runt . Apoteket framställde själv 
tidigare de flesta mediciner i form av dekokter, mix
turer, pulver och piller. Nu sker en distribuering av 
fabrikstillverkade och noga kvalitetskontrollerade 
läkemedel. 
Sista apotekaren med personliga privilegier blev Folke 

Rudebäck. 1971 förstatligades apoteksväsendet. Samtliga 
apotek i Sverige övertogs av Apoteksbolaget AB. Nu
varande chefen Anders Wärlegård är liksom hela perso
nalen anställd i Apoteksbolaget. 
Personliga innehavare av apoteket Kumla har varit 
följande: 

Carl Hjalmar Lind 
Edvin Bode 
Karl-Henric Wiman 
Alfhild Andersson 
Gert Bergholtz 
Folke Rudebäck 
(apotekschef till 1976) 

Tandläkarna 

1926-33 
1933-39 
1939-45 
1945-56 
1956-65 
1965-70 

Åren 1893-02 hade kumlaborna tillgång till en tandtek
niker August Wilhelm Bourelius. Det var en färgstark 
och mångkunnig man och kulturpersonlighet. Bland an
nat stiftade han Svenska Fredsarmen. Bourelius utövade 
tandläkarpraktik, trots att han saknade behörighet. Han 
hade mottagning i Kumlabyn och senare på Hagendals
vägen 5 (samma fastighet som Nyvelius Färghandel). 
Han hade även praktik på andra platser, bl a i Nora. 
Han satte in "bästa engelska och amerikanska tänder 
under garanti och efter allra nyaste metoder" . Specia
litet var tänder utan gom. 
Bourelius saknade tandläkarexamen och blev vid flera 

tillfällen åtalad och bötfälld för att han överträdde sina 
befogenheter. Vänner hjälpte till att betala böterna. I 
kommunen ledande personer som prästfolk, kommunal
politiker och industrimän vädjade i en skrivelse till Kungl 
Maj:t att Bourelius skulle få tillstånd att utöva tand
läkaryrket men det blev avslag. Han hade inte ens stu
dentexamen . 
Tandvården i Kumla bestod sedan i många år av tand

utdragningar. Doktor Floren hade en uppsättning tand-

DEN BÄSTA JULKLAPPEN 
Presentartiklar i guld och silver 
Väggur, köksur i stor sortering 

- ett armbandsur från stjärnurmakaren 
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Åke Runestad Gunnar Fahlvik 

Lars Regner Mats Pettersson 

tänger. Förvaltarna Mannerfeldt på Säbylund och Adlers 
på Yxhult samt kyrkvaktmästare Blomkvist lär ha stått 
till tjänst med tandutdragningar. 

Kumlas första riktiga tandläkare blev Peter Andreas
son, som vid sidan av praktik i Örebro hade bipraktik 
i Kumla 1922-26. Andreasson hade sina lokaler först i 
Ekholmska fastigheten Köpmangatan 15, men flyttade 
sedan över till Köpmangatan 16, alltså i samma fastig
het som Dohlwitz bokhandel. Praktiken överläts 1926 
till Folke Rydin, som i sin tur överlät praktiken 1931 
till Åke Runestad. Runestad blev kommunen trogen i 
36 år ända fram till 1967, då han drog sig tillbaka för 
att njuta sitt otium. 
Från 1928 och under 30-talet verkade i Kumla flera 

tandläkare, nämligen Sven Tenger, V alfrid Zetterlund, 
Karin Melin, Erik Svensson och Gunnar Frithioff. Gun
nar Fahlvik började praktik i staden 1941 och han är 
fortfarande verksam med praktiklokaler på Köpmangatan 
10. Under 1950-talet verkade Sven Svenning. Senare kom 
Nils Myrberg och Gunnar Hägglund. Nu i Kumla verk
samma privata tandläkare är Mats Pettersson sedan 1958, 
Lars Regner sedan 1961 och Bernt Johnson sedan 1972. 

I början av 1940-talet startade landstingets distrikts-

Herman Henkel Bo Nockner 

Bern t J ohnson Gurli Fri tz 

tandpoliklinik i lokaler vid Hagagatan. 1967 flyttade 
verksamheten över till den nybyggda hälsocentralen vid 
Norra Kungsvägen. Man har fem tandläkartjänster. Kli
nikchefer under åren har varit Arne Rindler 1948-51, 
Herman Henkel 1951- 67, Karl-Erik Hansson 1967-69 och 
sedan 1969 Bo Nockner. En stöttepelare genom åren har 
varit 1:a tandsköterskan Gurli Fritz. Hon har varit i folk
tandvårdens tjänst sedan 1951. 
Tandvården har förändrats mycket under årens lopp. 

Tandläkare Åke Runestad kan berätta att han under 
30-talet mest hade akutvård. Det var många tandextrak 
tioner. Skofabriksarbetarna hade dåligt betalt och de ha
de ej råd med tandvård. Skoltandvården hade en mycket 
liten omfattning. Det förekom tandproteser ända ned i 
tonåren. 
Dagens tandvård är något helt annat. Man inriktar sig 

alltmer på förebyggande tandvård och man börjar med 
detta redan på barnavårdscentralen. Folktandvården har 
tandhygienist, en specialutbildad tandsköterska med 
uppgift att behandla tandlossningssjukdomen. Tandsta
tus är nu mycket bättre, inte minst bland skolbarnen. 
Tandvårdsförsäkringen hade dock dragit fram ett behov 
av tandvård, som medfört långa vänteköer. 

JULKLAPPEN ska' vara från 

~~ Vi har massor av praktiska och 
nyttiga julklappar, som med 
självskrivenhet hör hemma 
på allas önskelista! H agendals-vägen 9 - T el. 706 2 7 
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Läkare i Kumla 
I gamla tider fick man vid sjukdom och olycksfall klara 
sig med kloka gummor och sjukvårdsintresserade lek
män. Provinsialläkarväsendet byggdes upp under 1800-
talet. Kumla fick vända sig till provinsialläkaren i Öre
bro fram till 1892, då det kom en extra provinsialläkare 
till Hallsberg. Man hade tidvis även tillgång till läkare 
vid militärförläggningen i Sannahed. Ofta fick man dock 
klara sig med lekmän. Det berättas att förvaltare Gustaf 
Ad!ers på Yxhult anlitades mycket vid olycksfall. I hans 
dödsruna hette det att "Visst är att mången lidande 
genom honom fått sina plågor lindrade och måhända 
räddats till livet" . 

Under åren 1912- 15 skall det i Kumla ha funnits en 
doktor Hjort med mottagning Hagendalsvägen 14 (huset 
där det i många år var musikaffär, revs 1978) . Om 
honom är föga känt, han skall ej ha fungerat riktigt 
tillfredsställande. 

Den första leg läkaren med välrenommerad mottagning 
blev Carl-August Floren, som vid uppnådd pensionsålder 
är 1916 flyttade till Kumla och öppnade praktik på 
Stationsgatan 6. Nils Helander har i Kumla Julblad 1958 
berättat om Floren och hans gärning. Han började 1892 
som Hallsbergs första provinsialläkare och järnvägsläka
re. Efter 10 år i Småland återvände han som pensio
när till Närke, som han lärt sig tycka om. Floren var 
mycket uppskattad och älskad av befolkningen. Sko
fabrikörerna svarade för praktiklokal .och bostad. 
Lasse Burens kontor skötte uppbörden av pengarna till 
detta. Floren arbetade mycket hårt, ibland dygnet runt. 
Hans förmåga att sova i vilken ställning som helst när 
tillfälle gavs, var en utomordentlig tillgång. Carl-August 
Floren fick besök av patienter ända fram till dagen före 
dödsdagen . Han låg då så gott som i dvala men hade 
kraft att säga "ser du inte att jag håller på att dö" . 

Erland Franklin kom som läkare till Kumla 1925. Han 
hade annonserat efter ort för praktik och fick många 
svar. Han valde Kumla, som erbjöd fri bostad. Han 
var först municipalläkare. Då Kumla 1942 blev stad 
ändrades titeln till stadsläkare. Första åren hade Frank
lin praktik i samma lokaler som Floren. 1931 flyttade 
han till Köpmangatan 10, där han arbetade fram till sin 
pensionering 1958. Efter denna tidpunkt bedrev han pri
vat praktik. 
Taxan för municipalläkaren var 3 kronor per patient. 

På 30-talet tillkom en lön på 4 000 kronor . Franklin 
var som tjänsteläkare ständigt jour, var med i hälso
vårdsnämnd, barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och 
han kallades även till byggnadsnämnden. Förmiddagarna 
gick åt till konsultationer på mottagningen, eftermid
dagarna ägnades åt hembesök. Arbetet fyllde hela dagen 
men det var kanske inte så jäktigt som nu för tiden. Folk 
satt troget och utan knot i väntrummet och väntade på 
sin tur. 

Särskilt intensiv var verksamheten under andra världs
kriget. I Röda Korsets regim, med hustrun Ulla Frank
lin som ordförande och med frivilliga krafter, drevs då 
"Finska barnhemmet". Lokal var fabriken som senare 
blev Klingbergs konfektionsfabrik. Man tog emot upp till 

GOTT BRÖD TILL JUL 

30 klena barn. President Mannerheim tackade personli
gen skriftligt och med medalj. 

Erland Franklin har genom sin livslånga gärning varit 
en av stöttepelarna i Kumlas utveckling. Yrket satte i 
hög grad prägel på tillvaron. Han har i alla tider vid 
bjudningar gått hem kl 22, hur trevligt det än var. 
Som läkare i ständig beredskap kunde han ej veta hur 
natten skulle bli. 
Åren 1937-39 hade Kumla en kvinnlig läkare, Svea 

Burelius-Ström, gift med skodisponent Einar Ström. 
Praktik hade hon i makens fastighet Hagendalsvägen 1, 
även kallad Solgården. 
I Harry Setterbom fick Kumla en färgstark och folkkär 

läkare. Han var praktiserande i Kumla åren 1934-49. 
Han hade praktik i grosshandlare Erik Olssons villa vid 
Hagendalsvägen och från 1946 i Manne Larssons fastig
het Trädgårdsgatan 15 vid torget. Om Setterbom går 
många historier, ofta drastiska. Han hade tydligen för
måga att ta folk psykologiskt. Trots hans alkoholmiss
bruk och andra problem fortsatte många kumlabor att 
besöka honom då han flyttat åter till hemstaden Hjo. 
Karl-Wilhelm Wikner har varit Kumlas andra privat

praktiserande läkare, som under åren 1944- 76 haft en 
mycket stor praktik i egen villa Järnvägsgatan 1. Han 
bor numera i Åsbro, där han fortfarande driver praktik 
i begränsad skala. 
Då Setterbom flyttade från Kumla, blev läkarsituatio

nen besvärlig. Stadsfullmäktige beslöt därför 1950 att 
inrätta en andre stadsläkartjänst. Till innehavare av 
tjänsten utsågs underläkaren på Centrallasarettet i Öre
bro, Börje Lindgren. Han övertog Setterboms praktik
lokaler vid torget men flyttade senare över till Svea
vägen 8. Då landstinget 1963 övertog huvudmannaskapet 
för öppna vården blev Lindgren provinsialläkare, för att 
senare döpas om till distriktsläkare . Som ansvarig för 
öppna vården i Sydnärke (Hallsbergs primärvårdsom
råde) är han även distriktsöverläkare. 

Sven Rehnlund kom till Kumla, då en stadsläkare
tjänst blev vakant vid Franklins pensionering. Rehn
lund hade praktik i ett av höghusen i Kvarnparken. 
Han övergick senare till verksamhet som företagsläkare 
i Köping. 
Stadsläkarna i Kumla var tjänsteläkare enbart för Kum

la stad. Kumla landskommun tillhörde Hallsbergs pro
vinsialläkardistrikt. 1955 skedde en delning och man 
fick Hällabrottets läkardistrikt. Landskommunen tvinga
des att bygga mottagningslokaler och bostad för läkaren 
för att kunna få sökanden till tjänsten. Stig Leirup blev 
den första befattningshavaren, därefter kom Christian 
Fenger och slutligen Börge Andersen. 
Som i inledningen nämndes kom landstinget att kon

centrera all sin medicinska verksamhet till hälsocentra
len. Då den öppnades 1967 flyttades Andersen, Lindgren 
och Rehnlund ihop under ett tak. Kumla hälsocentral 
var landstingets första moderna läkarstation. Första åren 
kom det många studiebesök från in- och utlandet, ända 
från Ryssland, Japan och Amerika. 
De tre läkartjänsterna på hälsocentralen har senare ut

ökats till fem. Det har under åren varit svårt att få 

matbröd, saffransbröd, kakor och tårtor 

JULKAKORNA KLARA VECKA 51. BESTÄLL GÄRNA Tel. 701 11 Stationsgatan 2 
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Carl-August Floren Erland Franklin 

Stig Leirup Börge Andersen 

tjänsterna ordinarie besatta . Istället har man haft ett fler
tal underläkare. Det har varit läkare under utbildning, 
som gjort ett obligatoriskt halvt års tjänstgöring i öppen 
vård. 
Här en sammanställning av läkare, fast stationerade i 

Kumla. 

Carl-August Floren 
Erland Franklin 
Harry Setterbom 
Svea Burelius-Ström 
Carl-Wilhelm Wikner 
Börje Lindgren 
Stig Leirup 
Sven Rehnlund 
Christian Fenger 
Börge Andersen 
Sigvard Karlehagen 
Lennart Halfvarsson 
Ulla Bäckström 

1916- 24 
1925- 58 
1934-49 
1937-39 
1944- 76 
1951-
1955-64 
1959-67 
1965 
1966- 71 
1972-74 
1974- 78 
1979-

Det har sedan 1970 funnits en företagshälsovård för de 
större industrierna i Kumla, numera kallad Kumlahälsan. 
Man har haft lokaler på Götgatan, sedan på Köpman-

Specialaffär 1: GULD 
SILVER 

TENN 

Carl- Wilhelm Wikner Sven Rehnlund 

Sigvard Karlehagen Lennart Halfvarsson 

gatan 54, samt en filialmottagning vid K varntorpsin
dustrierna. Företagshälsovården arbetar huvudsakligen 
med sjukdomar och problem förknippade med arbetet 
samt förebyggande hälsovård. Företagsläkare har varit 
Werner Sagmeister 1970-72, Ingemar Borggren 1972-76 
och sedan 1977 Arthur Kaijser. 
Det bör nämnas att kriminalvårdsanstalten i Kumla 

har sjukavdelning med psykiater och 2-3 sjuksköterskor. 
Vidare har barnpsykiatriska kliniken vid regionsjukhuset 
ett behandlingshem i Kumla, Kumlahemmet, som be
tjänas av läkare från regionsjukhuset. 

Läkarnas verksamhet har med åren förändrats på många 
sätt. Infektionssj ukdomarna hade förr . en dominerande 
betydelse. Tbc och lunginflammation var stora folksjuk 
domar. På mitten av 1800-talet talas om koleraepide
mier i länet. Folk vårdades i regel i sina hem. 
Dagens sjukvård är mer koncentrerad till sjukhus och 

den är tekniskt inriktad . Man tager mycket prover och 
gör avancerade undersökningar. Allmänläkarens arbets
dag upptages av stressjukdomar, psykiska sjukdomar, 
socialmedicinska frågor och inte minst alkoholbetingade 
problem. Tidigare hade läkaren ett mottagningsbiträde, 
ofta utan särskild utbildning. Kumlas distriktsläkare har 

ABEnglunds 
Guldsmedsaffär 

Hagendalsväg. 8 Kumla Tel. 703 01 
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INGVAR SAMZELIUS 

Lantbrukarnas Elektriska AB 
-Leabolaget 

Lantbrukarnas Elektriska Aktiebolag - i dagligt tal Lea
bolaget - har haft stor betydelse för Kumla- och Halls
bergs-bygden och de 15 övriga berörda närkessocknarna 
under de senaste 60 åren. 
Stationssamhällena Kumla och Hallsberg hade redan 

tillgång till elektrisk ström under första världskriget, men 
för landsbygden var svårigheterna med kraft och belys
ning kännbara. Fotogen fanns inte att få, och karbiden för 
belysning var dyr och besvärlig att använda. Under de 
sista krigsåren och krisåren därefter blev det en våld
sam aktivitet ifråga om landsbygdselektrifiering. 
Från den 5 maj 1917 finns ett kortfattat protokoll, 

fört vid ett kommittesammanträde i kommunalrummet i 
Kumla "angående elektrifieringen av Kumla och Halls
berg". Där beslutades efter livlig diskussion 
att bilda ett aktiebolag, 
att infordra kostnadsförslag, vartill valdes prosten Gustaf 

Pettersson, Kumla, och nämndemannen Lars Pärs
son i Blacksta, 

att välja 5 personer att stifta bolagsordning. Härtill ut
sågs Erik Persson i Samsala, Herman Persson i 
Ålsta, fabrikör Land bu, Hallsberg, Gottfrid Andersson 
i Södra Sanna och Josef Andersson i Samsala. 

Den 19 maj 1917 hölls nästa sammanträde, varvid för
slag till bolagsordning enhälligt antogs . Vidare beslöts 
att inbjuda till teckning av 1 000 aktier a 100 kr och att 
utse Erik Persson, Olof Landbii och Josef Andersson 
till " huvudledning för det tillämnade företaget". 
Dessa kommitterade lämnade i skrivelse 3 september 

1917 en redogörelse för, hur kraftfrågan tänktes ordnad. 
Kumla Elektriska AB hade egen, otillräcklig kraftstation 
i Backa, Hallsbergs Elektriska AB köpte från Örebro 
och hade "ej kraft nog för egna abonnenter", Hassel-

nu en hel stab av hjälppersonal, med sjuksköterskor, 
laboratoriepersonal, kurator, sjukgymnast och sekrete
rare. 
Det är intressant och tankeväckande att konstatera den 

oerhörda utvecklingen inom sjukvårdens alla områden. 
Visst har den inneburit framsteg såsom lägre barnadöd
lighet och bättre tänder. Men standardböjningen har 
skuggsidor. Vällevnad och stress har skapat problem och 
nya sjukdomar . Medellivslängden har ej ökat senare år
tionden. Förvisso har ej heller lycka och livskvalite 
ökat i takt med den medicinska utvecklingen. D 

fors kunde inte heller leverera. Blickarna riktades därför 
mot söder. Motala Ströms Kraft AB hade egen kraft
station i Motala ström och högspänningsledning till 
Zinkgruvan. Kungl Vattenfallsstyrelsen hade ett 
visst inflytande och ställde sig förstående men avvaktan
de. 
En 20 000 volts ledning planerades till en transforma

tor i Tomta i Hallsberg med avgreningar till Bränd
åsen i Hardemo, Hallsbergs köping, Samsala och Översta 
i Hallsbergs socken och till Rala fram mot Kumla. Det 
var alltså ett ganska begränsat område, som man först 
avsåg att elektrifiera. 
Stiftelseurkunden är daterad 26 maj 1917 och ingavs till 

Länsstyrelsen den 3 augusti 1917. Den 28 december 1917 
avgav stiftarna berättelse, varav framgår att maximi
kapitalet 300 000 kr övertecknats med 18 100 kr. Stiftar
nas skäl för att aktiebolagsbildning borde ske förtjänar 
att citeras : 
1. Att förbrukarna själva böra äga distributionsnäten. 
2. Att allmänna läget, brist på oljor till drivkraft och 

lyse är sådant och torde bliva sådant för tider framåt, 
att ingen annan möjlighet synes föreligga, än att elekt
risk energi måste avhjälpa bristen på kraft och lyse. 

3. Att distributionsnäten ägda och kontrollerade av för
brukarna själva, äro de bästa medel att för alltid 
skänka förbrukarna kontroll och medbestämmande
rätt ifråga om förbrukning och pris på förbrukad 
energi. 

Den 29 december 1917 hölls konstituerande bolagsstäm
ma med Erik Persson som ordförande. Ur bolagsord
ningen, som i huvuddrag ännu gäller, kan noteras, att 
rösträtten är begränsad till en tiondel av vid bolags
stämman företrädda aktier. Denna bestämmelse var av
sedd som en spärr mot kupper och förhastade beslut. 
Leabolagets bolagsstämmor var under de första årtionde
na livligt besökta och ofta mycket stormiga. 
Den första styrelsen bestod av fabrikör Olof Landbii, 

Hallsberg, lantbrukaren Erik Persson i Samsala, handels
föreståndaren K A Englund, Mariedam, lantbrukaren Hj 
Tibblin i Kärr, Hardemo, och lantbrukaren Julius An
dersson i Tomta, Hallsberg. Alla utom Erik Persson av
gick redan 1922 och 1923 i samband med den regimför
ändring, som då ägde rum. Erik Persson var ordförande 
ända till 1937. 

Vid styrelsens första sammanträde, den 9 januari 
1918, utsågs Olof Lundbii till verkställande direktör och 

NAR NI SKALL RESA - GOR DET BEKVAMT MED 

F. N. WEIDERMANS BUSS AB 
Tel. 780 25 
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Personal vid Leabolaget upp
vaktar verkst dir Hugo Anders
son på hans 50-årsdag 1935. Fr v 
forräds man Oscar Skeppstedt, 
kontorist Herman Assarsson, 
verkst dir Hugo Andersson, 
verkmästare Knut Andersson, 
kontorist Bertil Wiren och över
montör Carl Larsson. 

sekreterare . Vidare beslöts föreslå bolagsstämman att 
medelst nyteckning öka aktiekapitalet till minimum 
500 000 kr och maximum 1500000 kr. Teckningen, som 
i stort sett skedde i förhållande till åkerarealen, gav 
950 800 kr . År 1941 nedsattes aktiekapitalet till nuvaran
de 713 100 kr genom återbetalning av 25 kr per aktie. 
Varje aktie lyder alltså nu på 75 kr. 
Den 15 januari 1918 uppdrogs åt ingenjör K Jungholm, 

Stockholm, att uppgöra program och kartor för elektri
fieringen av ifrågasatta socknar. Utredningen förelåg 6 
mars 1918 och lämnades omedelbart till Vattenfallssty
relsen med anhållan att få inköpa elektrisk kraft. Till 
utredningskostnaderna hade tillskrivna kommuner 
lämnat bidrag med 4 öre per hektar odlad jord. 
I april 1918 hölls upplysningsmöten för anslutning och 

aktieteckning i 6 socknar. I maj samma år behandlades 
Vattenfalls krav på minimianslutning och "konjunktur
bidrag" på 450 000 kr på grund av onormalt höga ut
byggnadskostnader. Lerbäck ville Vattenfall inte ha med, 
emedan bebyggelsen var så gles. Bolagets styrelse var 
angelägen att få en snabb utbyggnad, helst borde vissa 
områden vara klara hösten 1918. Från Mosjö, K vismar
dalen och Gällersta fanns intresse att vara med. Ler
bäck ansågs som en oskiljaktig del av Leas område, häv
dade en extra bolagsstämma. I övrigt godkände stämman 
i princip Vattenfalls villkor, men uppdrog åt styrelsen 
att söka jämka konjunkturtillägget. 
Nu vidtog ett jättearbete med utbyggnaden av distri

butionsnätet. Vattenfall drog fram en 40 kV ledning från 
Finspång till Hallsberg och vidare till 6 leveranspunkter, 
där sk tertiärstationer byggdes. Strömmen transformera
des där ner till 3 kV, gick ut på Leas högspännings~ 

ledningar och transformerades vid bolagets egna trans
formatorstationer ned till lågspänd kraft 380/220 volt. 
Det var stora svårigheter att få fram material, särskilt 

isolatorer. Även installationerna hos abonnenterna blev 
besvärliga, och förslag framställdes, att bolaget skulle 
engageras i installationsverksamheten och inköpa mate
rial. Så blev det inte, men styrelsens ledamöter starta
de Lantbrukarnas Elektriska affär Olof Landbii & Co. 
Prisras på material av undermålig kvalitet medförde 
stora förluster för firman . Styrelsen avgick i detta sam
manhang utom ordföranden Erik Persson. Direktör Land
bu avgick i juli 1921. 
Den 10 maj 1919 inkopplades tertiärstationen i Halls

berg och övriga stationer successivt under 1919. I decem
ber 1919 var uppbyggnaden av nätet i huvudsak avslu
tat . Då hade 462 km högspänningsledningar, 325 km 
lågspänningsledningar och 313 transformatorstationer 
byggts till en kostnad av 2 268 954 kr. Från Pensions
styrelsen lånades 1 miljon kr mot kommunal borgen och 
5,75 % ränta (prutades 1929 till 5 %). Vidare lånades 
350 000 kr med borgen av enskilda aktieägare. En extra 
utdebitering av 15 kr per andel, i normalfallet 1 har odlad 
jord, inbringade 1920 ca 400 000 kr. 

Bolaget ingick 1919 som medlem i Örebro Läns Elekt
riska förening och är idag största andelsägare i denna 
intresseorganisation för eldistributörer i länet, såväl pri
vata som kommunala. 
Med Vretstorps Elektriska Belysningsförening, som 

fanns före Lea, förhandlades om samgående, men dessa 
förhandlingar strandade och Vretstorpsföreningen är fort
farande en ö i Leabolagets område. Däremot övertogs 
Viby Västra Elektriska förening 1919 för 6 000 kr . 

OLOV KARL SS ONS CYl(ELAFFÄR, l(UMLA 

Hörnet Drottninggatan- Mossbanegatan 

Tel. 704 76 
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1920 anställdes som driftsledare (övermontör och verk
mästare) Knut C M Andersson. Han verkade till pen
sioneringen 1956 och avled 1961. Nu har hans son Gösta 
Bjerneus tjänsten som driftsingenjör. 

1920 hade personalen "kommit i åtnjutande av en veckas 
semester per år" . 

Vid omvälvningen 1922 omvaldes i styrelsen Erik Pers
son och nyvaldes Carl Wetter, Bärsta, Torsten Thorsell, 
Getingeberg, Gustav Larsson, Nybble (född i Hjortsberga, 
Kumla), Arvid Gust Eriksson, Skävid och Gunnar Pers
son, Falla. Verkställande direktör blev Hugo Andersson, 
Vibytorp, Hallsberg, som innehade tjänsten till 1953. 
Han avled 1971. Hugo Andersson var född i Södra Sanna 
i Kumla och son till häradsdomaren A G Andersson . Han 
nedlade ett outtröttligt och framgångsrikt arbete på att 
sanera bolagets ekonomi. Då han avgick 1953 var alla 
låneskulder betalda och hela distributionsanläggningen 
bokförd i 4 000 kr . 
Det var inte bara krisåren i början av 1920-talet, som 

var svåra, utan även jordbrukskrisens år i slutet av 
1920-talet och början av 1930-talet var utomordentligt. 
påfrestande även för Leabolaget, dess personal och abon
nenterna . En långvarig strejk bland linjearbetarna för 
högre löner får bedömas mot bakgrunden av det pressan
de ekonomiska läget. Krigsåren 1939-1945 medförde nya 
påfrestningar. 

Den 7 maj 1927 kunde verkställande direktören för 
styrelsen redogöra för "Freden i Örebro 1927", som 
Vattenfalls chef senare· döpte den till. I 3 år hade Lea 
genom sina skickliga förhandlare, Hugo Andersson och 
Gunnar Falla, förhandlat med AB Hallsbergs Elektrici
tetsverk, Kumla Elektriska AB, AB Backa Kraftstation, 
Örebro Elektriska AB, Gustaf Andersson i Brotorp och 
Kungl Vattenfallsstyrelsen om kraftleveranser, distribu
t ionsgränser och taxor. Hugo Andersson skriver i Lea
bolagets 40-årsskrift: "Vi fick en verklig fred och kunde 
i stärkt förtröstan gå vidare trots alltmer tryckande låg
konjunktur och trots de stora underhållsarbeten som före
stod." Förhandlingarnas presidium var landshövding 
Elmqvist, riksdagsman Råstock och Vattenfalls överdi
rektör Borgqvist. 
I oktober 1927 beslutade styrelsen att elektrifiera Ås

bro stationssamhälle, ehuru direktörens kostnadsbe
räkning, kr 16 000 inkl 3 kV-ledning Tomta-Åsbro, 
väckte betänkligheter hos flera ledamöter. På julaftonen 
1927 kl 15.55 fick abonnenterna i Åsbro sitt efterläng
tade julljus. 

1936 övertogs Brotorps anläggningar från godsägare 
Gustaf Andersson i Brotorp för 25 000 kr . 
Redan vid Leabolagets start var det meningen, att Mo

sjö Elektriska AB skulle införlivas med Lea, men av
talet därom godkändes slutligen inte av Mosjö. Men 
1943 anmälde bönderna i Mosjö, att de önskade sälja . 
Lea köpte aktierna, rustade upp nätet och sammanslog 
det med Leas. Mosjö hade då 292 abonnenter . 

Vid Hällabrottet träffades uppgörelse med samhället 
och Yxhultbolaget om att Lea from 1952 skulle över
taga Yxhults detaljdistribution . 

1962 uppgick Snavlunda Elektriska förening i Leabo
laget. ätet var starkt nedslitet och måste nästan helt 
byggas om, delvis med statsbidrag. Området är ett 
typiskt glesbygdsområde. 
De svåraste gränsregleringsärendena gällde Kumla stad 

och Hallsbergs köping. Efter sega förlikningsförhandling
ar undertecknades uppgörelse med Kumla nyårsaftonen 
1943. Lea avstod 590 abonnenter. From 1945 avstod Lea 
121 abonnenter till Hallsbergs köping. 
Leabolaget hade de första åren sitt kontor i skohand

lare Emil Haggrens hus vid Västra Storgatan. Efter en 
brand där fick bolaget provisoriska lokaler i "Trions" 
industrifastighet vid Vadsbron - nuvarande "Träme
kaniska" - och återflyttade sedan till Haggrens nyupp
förda hus vid V Storgatan, där nu "höghusen" reser sig. 

1948 köpte Lea för 190 000 kr av Skandinaviska Ban
ken fastigheten Östra Storgatan 12. Detta hus byggdes 
1887 av Hallsbergs Folkbank för eget, postens och tele
fonstationens behov. I 31 år har Lea haft sitt kontor och 
även personalbostäder i detta gamla fina stenhus. Våren 
1980 beräknas Leas nya kontors- och personalbyggnad 
på Bäck 3:4 vara inflyttningsklar. Därigenom kommer 
det administrativa kontoret för första gången att finnas 
på samma tomt som driftsavdelningen . Driften flyttar 
sina kontors utrymmen, och all personal får sina personal
utrymmen och matsal i den nya byggnaden, vars yta 
blir omkring 850 m2 • Kostnaden beräknas till drygt 2 
miljoner kr. 
Bäck 3:4 i Hallsberg vid Vadsbron öster om Tall

backen inköptes 1929 för 9 000 kr . Arealen var 26 150 m2 

och en del byggnader fanns. Efter tillbyggnad tjänst
gjorde dessa som förråd och garage till 1968, då nu
varande förrådsbyggnad uppfördes för en kostnad av ca 
800 000 kr . Där inrymmes förråd, garage, verkstad, 
driftskontor, personalutrymmen och en större samlings
lokal, där även styrelsesammanträdena hålles. Byggnads
ytan är ca 1 500 m2 . Som nämnts flyttas en del av 
fuktionerna 1980 till nybyggnad på samma tomt med 
läge öster om förrådet. Längst i öster på tomten ligger 
Leas egen 40 kV mottagningsstation, som 1974 ersatte 
Vattenfallsstyrelsens station på åsen ovanför. Till mot
tagningsstationen lånades 1 miljon kr från Industrikre
dit. 

Leabolaget inköpte ända till 1945 all sin kraft från 
staten , men detta år tillkom ytterligare en råkraftleve
rantör, Örebro Elektriska AB, numera ingående i Gull
spångs Kraft AB, som levererar kraften till områdena 
närmast Örebro tätort, f n ca 35 % av Leas behov. 

Leabolagets taxa var 1922: Grundavgift 8 kr per hektar 
odlad jord och 40 öre per kilowattimme. 1949 blev nor
maltaxorna i samband med en taxeomläggning: Grund
avgift kr 4:50 per tariffenhet/år (1 te= 2 ha odlad jord 
eller 1 rum i villafastighet) och 6 öre per kilovattimme. 
Nu är taxorna på grund av höjda råkraftpriser och 
andra kostnadsökningar snabbt på väg uppåt. Kanske 
passeras snart 1922 års nivå . I vart fall är det nog 
slut på den långa tidsperiod, då elkraften relativt sett 
blev allt billigare . 

Både AMATÖRER 
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Leabolagets direktör 1953-1979 
Göte Korsell 

Leabolagets kraftinköp och antalet abonnenter vart 
tionde år framgår av följande tabell (1918 saknas sta
tistik och även 1919 är siffran lite osäker): 

1919 
1928 
1938 
1948 
1958 
1968 
1978 

Miljoner kwh 
1,0 
1,4 
3,3 
8,1 

23,9 
49,7 

106,2 

Antal abonnenter 
1650 
2 584 
3 894 
5 652 
6 621 
7 685 
9 093 

Kraftförsäljningen har i % ökat ännu mer, eftersom för
lusterna vid överföring och transformering sjunkit från 
ca 36 % 1918 till ca 10 % 1978. Vissa år visar stati
stiken ännu lägre siffror. 

Leabolagets historia är i viss mån dess direktörers. 
Olof Landbo 1918-1922: Pionjärtiden, den snabba 

uppbyggnaden i efterkrigstidens svåra materialbrist. 
Hugo Andersson 1922-1953: Konsolideringstiden med 

sträng ekonomisk hushållning i tider av ekonomiska kri
ser och världskrig. 
Göte Korssell 1953- 1979: Den tekniska upprustningens 

tid med ombyggnad av högspänningsnätet från 3 kV 
till 10 kV, den elektriska uppvärmningens intåg, köks
maskinexplosionen, den våldsamma nyanslutningen av 
framförallt nybyggda villor, tiodubblad kraftförsäljning. 

Till ny direktör efter Göte Korssell, som avgick den 1 
september 1979, har styrelsen utsett civilingenjören Stig 
Berggren, som närmast kommer från Smålands Kraft 
AB, ett dotterbolag till AB Skandinaviska Elverk. 

Leabolaget har haft viljestarka och skickliga ledare, 
men dessa har också haft en mycket stabil och lojal 
stam av dugliga medarbetare. Avgång annat än vid pen
sionsåldern har hört till undantagen. Låt oss bara nämna 
några namn från gamla tider, som säkert väcker många 
minnen hos Kumla Julblads äldre läsare: Knut Anders
son, Carl Larsson, Herman Assarson, Bertil Wiren, Oscar 
Skeppstedt, Josef Andersson, Erik Haglind, Gunnar Bo-

För julinköpen 
rekommenderas 

Leabolagets driftschef Gösta Styrelsens ordförande sedan 1972 
Bjerneus Arne Larsson 

ström, David Asplund, Bertil W allin, Nils Nilsson i Östan
sjö, Sven Hedlund i Gällersta (riksspelmannen, den ende 
kvarlevande av de nämnda). 
Antalet anställda var 1978 40 personer, till vilka i löner 

utbetalades 2,4 miljoner kr. Lea är alltså en betydande 
arbetsgivare i Hallsberg. ågra friställningar har aldrig 
förekommit, möjligen med undantag av den första upp
byggnadstiden. 
Leabolaget har haft en ganska ovanlig styrelseinstitu

t ion. Tio män (ännu ingen bolagsstämmovald kvinna!) 
har representerat olika delar av distributionsområdet. 
Det har varit män med stort inflytande i sina socknar, 
a ll t id måna om bolagets bästa. Såsom abonnenter har 
de också haft närkontakt med problemen. 
Särskilt styrelseordförandena har haft stor betydelse 

som direktörens medhjälpare: 1918- 1937 nämndemannen 
Erik Persson i Samsala, Hallsberg, 1937-1943 godsägaren 
Torsten Thorsell i Getingeberg, Viby, 1943- 1956 riks
dagsman Gunnar Falla (Gunnar Persson i Falla) , Halls
berg, 1956-1962 häradsdomaren Torvald Gustafson, Söd
ra Folkavi, Kräcklinge, 1962- 1970 häradsdomaren Carl 
Hult, Södra Valla, Tysslinge, 1970- 1972 häradsdomaren 
Torsten Landin, Värnsta, Viby, från 1972 lantbrukaren 
Arne Larsson, Norra Sanna, Kumla. Samtliga dessa har 
varit aktiva jordbrukare. 

Under senare år har genom lagstiftning och avtal sty
relsen utökats med representanter för personalen, ett 
förhållande som torde ha upplevts som positivt. 

Leabolaget har allt id varit abonnentägt och abonnent
styrt. Den ekonomiska politiken har varit att hålla 
taxor, som täcker kostnaderna inklusive förbättringar av 
distributionsapparaten, men som inte ger vinst, utöver 
vad som behövs för att hålla upplåning och därmed 
räntebelastning nere. Utdelning på aktierna har inte 
lämnats. Genom att Lea förutom till tätområden lämnar 
service till stora glesbygdsområden, är taxorna numera 
vanligen något högre än hos angränsande rena tätorts
områden med egna elverk, alltså Hallsbergs, Kumla och 
Örebro tätorter. Den mycket höga beredskap, som Lea 
måste hålla dygnet om både ifråga om folk, bilar och 

Clarys Garn & Handarbeten 
Allt i garn och handarbeten 
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I GA DAVIDSSON 

När Sannahedstvätten kördes till 
Skarbjörka 

Man hör ibland Ekebybor ifrågasätta om Ekeby har nå
gon anknytning till Kumla. Men det har funnits flera 
samband långt före kommunsammanläggningen. Ekeby 
har tex fått en präst från Kumla - Karl Lithell som 
var bondson från Stene. 
En gammal förbindelselänk utgjorde Skarbjörka gård i 

Ekeby . På 1800-talet bodde där regementskommissarien 
och kaptenen för Närkes regemente, C J G Muntzing. 
Under hans tid gick oxfororna ofta mellan Skarbjörka 
och Sannahed med nysydda eller tvättade soldatpersed
lar. 
Skarbjörka har ej tillhört någon by utan ligger mellan 

byarna Ålsta och Aby. Gården hette på 1600-talet Skall
björka, vilket anses tyda på att gården varit samlings
plats vid vargskall. Men marken runt gården har minnen 
ända från forntiden. En kulle ute på ett gärde sägs inne
hålla forngravar, som senare planterats med lövträd. Där 
var 10-årige Nils Muntzing med, när drängarna från Skar
björka hittade en murad grav och ett välbevarat skelett år 
1877. 
Den förste kände ägaren enligt 1549 års jordebok var 

Per ij Skarbiörkie. I slutet av 1700-talet ägdes gården av 
2 bönder, Nils Jönsson och 01 Månsson. Då fanns där 2 
lika stora stugor med gavlarna intill varandra, 2 ladu
gårdar, 2 bodar och 2 logar. När storbonden och kyrk
värden Lars Karlsson köpte gården 1838, revs ena stugan 
och den andra byggdes till mot norr och fick därigenom 
sitt nuvarande utseende. På skorstensmuren i den äldsta 
delen finns årtalet 1718. 
När enda dottern Sofia föddes hos Lars Karlsson efter 

12 års äktenskap, blev det en så stor glädje, att alla 
kvinnor var klädda i rött och det dansades på krist
ningskalaset ( = dopdagen) . När denna Sofia gifte sig 

annan utrustning, kostar alltmer och blir av andra di
mensioner än för ett tätortselverk, som dock har sina 
speciella problem. Leas abonnenter blir alltmer beroende 
av att avbrotten vid fel och arbeten blir så korta som 
möjligt. 
Leabolagets styrelse och personal har inför kommunala 

framstötar om sönderstyckning och kommunalisering för
klarat, att man önskar - till abonnenternas och sam
hällets gagn - fortsätta verksamheten inom nuvarande 
område, där Lea har koncession till år 2004. Ett vidgat 
samarbete med grannarna anses dock önskvärt och är 
föremål för diskussioner och förhandlingar. D 

1850 med kaptenen Carl Johan Gustav Muntzing från 
Södra Kapptorp i Ekeby, skänkte Lars Karlsson gården 
till sin dotter och måg. Det kunde han gärna göra, 
för han ägde själv ytterligare tre halva hemman i olika 
närkessocknar. Sofia Muntzing var känd för att kunna 
bota sjukdomar, t o m smittkoppor. Hon hade naturmedi
ciner för både människor och djur. Det var mest de 
fattiga hon ägnade sin tid, de rika uppmanades att söka 
läkare i Örebro. 
I Skarbjörka växte 8 syskon Muntzing upp, däribland 

Nils - sedermera känd som folklivsskildrare och sago
berättare. Han har skildrat livet i barndomshemmet 
och de många människor som framlevde sitt liv där. 
Hushållet bestod vanligen av ca 25 personer. Förutom 
familjens 10 medlemmar, fanns där 3 drängar och 4 pigor 
samt informator. 
På vintern satt 8 skräddare och sydde och lagade 

Sannahedsbeväringarnas kläder. De hade sin verkstad i 
"lilla byggningen", en flygel som ännu finns kvar. Dess
utom förekom många tillfälliga dagsverkare, som behöv
des för allt hantverksarbete på en gård, och för slåtter, 
dikning, tröskning m m. 
På sommaren kom det 8 tvättgummor, som bykte hela 

Sannaheds regementes byk. Detta var ett tungt arbete, 
som tog lång tid i anspråk. Ansvarig för byken var 
Hytte-Kristin och hon höll ett vakande öga på alla tvätt
madammerna. Hennes uppgift var också att byka på i 
flera kar under natten, så att tvätten var klar att klappas 
och sköljas på morgonen nere vid Skarbjörkabäcken. 
Hela gården var som ett litet rike för sig, där kapten 

Muntzing var oinskränkt härskare över arbetet utomhus 
och fru Sofia inomhus. Arbetsdagarna var långa, men 
det fanns också tillfälle till lek och fest, inte bara vid 
helger utan också i samband med slåtter och skörd. Till 
underhållningen bidrog alla som hade något att berätta 
och därigenom kunde mycket av historia och historier 
leva kvar via den muntliga traditionen. Man berättade 
om varg och björn, om trolldom och spöken, om na
turens hemligheter och sagoväsen. En som gärna lyssnade 
till gårdens många berättare var lille Nils. I hans efter
lämnade samlingar sagor finner vi inte bara mors sagor 
och fars sagor, utan även sagor efter trotjänarinnnan 
Lotta Björnram från Setterböl och efter pigorna Nätta
Fina, som var dotter till soldaten Nätt, och efter Erkers 
Kristin från Nävesta. 
Nils Muntzing beskriver sig själv som en särling: "över

måttan lång och tunn, krokiga ben, inåt med tårna, 
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Skarbjörka gärd i Ekeby. Nuvar
ande ägare är Carl Svedbergs 
dödsbo men gärden brukas av 
Anna-Brit och Torsten Olsson 

krokig i ryggen, grönögd som en katt_ Men det värsta 
var änuä håret, som var kritvitt och stelt som borst och 
stod rätt ut över pannan, jag tyckte det liknade tak
foten på logens halmtak." 
Tidigt kände han samhörighet med naturen och lyssnade 

på dess språk. Sin glädje över bäcken skildrar han så 
här: "Min bästa vän var bäcken, som rann mellan bygg
ningen och brygghuset. Nästan varje kväll gick jag ut 
och hörde dess sorl. Jag förstod vad bäcken sade, visste 
att vattnet skulle fara hän över Kvismarängarna ut till 
sjön, kanske till världens ände. Jag önskade av allt mitt 
hjärta att jag skulle få bo kvar och höra bäcken och se 
den stora slätten i all min tid." 
Men denna framtidsvision blev ej verklighet. Fadern 

kom på obestånd, han hade gått i borgen för regements
kamrater och måste sälja gården. Föräldrarna tilläts dock 
bo kvar på gården under sin livstid. Fadern dog 1900 och 
modern 1911. 
Nils Mi.intzing hade nu ett stort mål i livet: han skulle 

bli lantbrukare och återköpa Skarbjörka. Efter 2 år på 
Kävesta folkhögskola fick han sin första plats som lant
brukselev på Nynäs säteri. När han var 20 år reste han 
till Amerika "för att tjäna pengar till gården". Men han 
lyckades inte med detta. Lantbrukare blev han under 
hela sin livstid, men Skarbjörka kom aldrig åter i släkten 
Mi.intzings ägo. 
Det som gjort Mi.intzing mest känd är hans uppteck

ningar av folktro, folkdiktning och arbetsliv i äldre tider . 
Över 1 000 sidor finns bevarat åt eftervärlden i länets 
folkminnesarkiv. Arbetet med att nedteckna sagor på när
kesmål från Ekeby och angränsande socknar påbörjade 
han inte förrän de sista åren av sitt liv. Mot slutet 
berättade han muntligt för Maja Forsslund, som slut-

Kumla/rakt AB 

förde arbetet och utgav hans sagor 1939, samma år som 
Nils Mi.intzing avled. 
Han levde hela sitt liv nära naturen, fick av sin mor 

kunskaper om hur man botar människor och djur med 
naturmedel, älskade att lyssna till naturens röst och med 
fantasins hjälp tränga bortom den triviala vardagen. Han 
har till vår tids människor förmedlat ovärderlig kunskap 
om gamla seder och tänkesätt och bevarat åt efter
världen en stor sagoskatt från Närke . D 

Kun1ladräkten 
Kumla socken hör till de få socknar som kan ståta med 
egen sockendräkt. Många bygder komponerar en fantasi
dräkt, men Kumlas kvinnodräkt består av originaldelar 
som för många år sedan skänkts till Kumla hembygds
förening. 
Liksom andra folkdräkter var även Kumladräkten un

derkastad modets växlingar. Ursprunglig är den brodera
de schalen - alternativt använd med den köpta siden
schalen, som under en viss tid ansågs finare. Även mössan 
uppvisar modeinfluerade variationer. Även om inte modet 
på den tiden växlade från vår till höst, utan kanske tog 
årtionden att slå igenom. 
Mansdräkten är däremot en konstruktion. Det fanns tre 

västar att utgå ifrån. Långrocken med det broderade tor
net och ståndkragen visste man ungefär hur den såg ut. 
Byxor och strumpor likaså. Och att halsrosetten var svart. 

Vi kan vara stolta i Kumla över att ha så vackra 
dräkter. Kumla Hembygdsförening skänker ett dekora
tivt silversmycke med Kumlakorset till alla kvinnor som 
syr upp den gamla, äkta Kumladräkten. D 

Telefon 701 16, 711 51 
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LENNART WILSON 

Kutnla 
Kritninal vårdsanstalt 
-en anstalt i förvandling 

Min företrädare kriminalvårdsdirektör Gösta Ringius 
skrev i förra numret av Kumla Julblad om den första 
tiden på anstalten och jag har blivit uppmanad att göra 
en fortsättning på den historieskrivningen. Jag gör det 
med tvekan med tanke på att jag ingalunda besitter 
min företrädares briljanta stilistiska förmåga. Dess
utom fick han förmånen att som väl bibehållen och av
stressad pensionär författa. En situation som jag långt 
ifrån befinner mig i. Nog om detta. Jag gör ett försök 
och ber om överseende. 
Man kan säga att förvandlingen gått fram på två plan, 

dels säkerhetsmässigt på grund av rymningar och dels 
innehållsmässigt på grund av nya lagar och författningar 
för såväl intagna som personal. Som exempel kan 
nämnas lag om kriminalvård i anstalt, arbetsskydds- och 
miljölagar och sist men inte minst medinflytandebestäm
melser. För att leva upp till förverkligandet av dessa 
författninga rs andemening har anstalten genomgått en 
omfattande ansiktslyftning både ur byggnadssynpunkt 
och till sättet att driva verksamheten. 

Den stora rymningen i augusti 1972 från anstaltens 
säkraste avdelning satte fart på säkerhetsexperterna. 
Vid detta tillfälle försvann inte mindre än 15 av lan
dets mest kvalificerade intagna. Man konstaterade då 
att muren runt anstalten inte räckte till för att för
hindra rymningar utan en komplettering måste ske. Till 
att börja med fick vi en sk bilpatrull som hela dygnet 
körde runt anstalten på en för ändamålet nybyggd as
falterad väg. Denna modell var inte särskilt lyckad. Dels 
var tjänstgöringen i bilpatrullen synnerligen enahanda 
och dels var det risk för yrselproblem på grund av ett 
ihärdigt varvande med bilen runt muren. Tanken på 
TV-bevakning låg nu nära och accepterades även av 
kriminalvårdsmyndigheterna. Systemet gick ut på att 
skapa ett sk ingenmansland mellan muren och ett sär-

skilt uppbyggt staket på utsidan av institutionen. I 
detta ingenmansland registreras nu alla in- och utbryt
ningsförsök och tyvärr även fågelflockar som slår sig 
ned inom området. Men som någon uttryckte sig från 
den firma som levererade anläggningen: det är bättre 
att det larmar för ofta än inte alls. Larmen utlöses 
på centralvaktens monitorer efter det att de sex kame
rorna på de höga stålmasterna runt anstalten fångat in 
antingen intagna på flykt eller flyttfåglar som slagit sig 
ned för tillfällig vila på muren eller i ingenmansland på 
väg till varmare länder. Man kan konstatera att TV
bevakningen varit effektiv mot sk klassiska rymningar. 
Endast ett utbrytningsförsök har lyckats av denna sort. 
Däremot skyddar systemet ingalunda mot sådana för
svinnanden, där man tagit gisslan bland personalen och 
på så vis tagit sig ut. 1975 i november inträffade just 
en sådan incident att fångarna medelst gisslan försökte 
rymma. Det hela avstyrdes tack vare en vaksam personal 
dock icke utan våld och tumult och flera blev skadade 
båda bland personal och intagna. Det rymningsförsöket 
skedde också från anstaltens säkraste avdelning, varför 
man omedelbart dels byggde om denna för att få den 
ännu säkrare, varvid man även här utnyttjade ett TV
system liknande det tidigare beskrivna och dels ändrade 
arbetsrutiner och instruktioner för personal och intagna 
för att undvika ett upprepande av detta slag. Efter om
byggnationen fick avdelningen i pressen namnet "Bun
kern" under det att det mera officiella namnet är Kumlas 
special-avdelning. 

För att få ett mera samlat grepp på Kumlaproblema
tiken såväl byggnads- som behandlingsmässigt tillsatte 
kriminalvårdsstyrelsen en särskild utredningsman pla
cerad på anstalten under tiden 1 januari - 31 maj 1976. _ 
Orsaken var att det redan på projektstadiet riktats kri
tik mot anstalten, som ansågs för kompakt och svår
administrerad. Personalens arbetssituation hade blivit 
allt svårare, vilket accentuerats inte minst genom den 
nya kriminalvårdsreformen som trädde i kraft 1 juli 
1974. Målsättningen för omorganisationen har varit att 
anpassa anstalten till den nya lagstiftningens krav. 
Härvidlag har speciell uppmärksamhet ägnats åt möjlig
heterna till bättre samordning av de olika yrkesgrupper-
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Medlemmar i den kristna besöksgruppen, som under ett 10-tal år regelbundet ordnat träffar för internerna vid Kriminalvårdsanstalten i Kumla. 
Vid dessa träffar har man bl a underhållit med sång och musik och även sa mtalat med de intagna. Också efter fängelsetiden har man haft kon
takt och hjä lpt dem i olika sammanhang. På bilden ses fr v Per Arne Wählberg, Berit Colliander, Kerstin Wåhlberg, Annette Bliicher, Marina 
Norberg, Peo Eriksson, Roger Norberg, Mona Karlsson, Olle Ericsson, Viola Ericsson och Roland Antonsson. 

nas arbetsinsatser samt åtgärder som syftar till en större 
spridning av beslutsfunktionerna inom anstalten. 
Stor vikt har också lagts vid nya organisatoriska ar

betsformer med beaktande av samrådsförfarande och 
arbete i grupp. Genom att sprida beslutsfattandet och 
ändra anstaltens organisatoriska mönster och fysiska 
miljö har det varit möjligt att dels skapa bättre ar
betsmiljö för personalen, dels skapa underlag för bättre 
relationer med de intagna. Även chefens arbetsuppgifter 
kom att förändras avsevärt. Ifrån att ha varit besluts
fattare i nästan alla frågor som rört anstalten, fick nu 
styresmannen en mera överblickande, samordnande och 
informativ funktion . Kort sagt en allmän demokratise
ringsvåg har svept över anstalten. Demokratins vagga 
var vid detta tillfälle företagsnämnden och från den 
tillsattes fem arbetsgrupper med sammanlagt 45 per
soner från alla yrkeskategorier på anstalten, som skulle . 
bearbeta och utreda olika delproblem, exempelvis dele
gations- och vårdfrågor, lokal- och informationsfrågor, 
schema och organisationsfrågor samt övriga administra
tionsproblem . Vid företagsnämndens sammanträde 27 
maj 1977 godkändes de av arbetsgrupperna överarbetade 
förslagen och beslutades att desamma skulle överlämnas 
till kriminalvårdsstyrelsen med anhållan att det nya 
systemet skulle få sätta igång 1 november 1977. 

Vad innebär nu detta? För det första drogs platsantalet 
ned från ursprungligen 435 till ca 270 platser och i sam
band därmed indelades anstalten i fem mindre administ-

rativt självständiga enheter, dvs de gamla paviljongerna 
på normalområdet bantades ned från 80 platser till 48. 
De intagna utgjorde därmed en mindre och lättare han
terlig behandlingsgrupp för den administration, som flyt
tades ut på de olika husen från den tidigare kompakt 
centraliserade ledningen i anstaltens huvudbyggnad. 
Samtidigt byggdes de olika husen om på så vis att för
utom administrationsdelen fick de intagna nya fritids
utrymmen såsom biljardrum, musikavlyssningsutrym
men samt studiecirkelrum m m. Regeringen beviljade 
8 februari 1976 pengar till dessa ombyggnadsprogram till 
ett belopp av 2 150 000 kronor. Även det sk H-huset 
som inrymmer svårbehandlade klienter fick platsantalet 
reducerat från 20 på varje avdelning till 12, vilket var 
väl motiverat med tanke på fångarnas sammansättning 
där. Den sk " bunkern" på H-huset bantades också ned 
och förvarar numera endast 9 intagna mot tidigare 15. 
Dessa 9 uppdelades i grupper om 3, vilka har olika 
verksamheter såsom arbete, fritid och studier. Denna 
uppspaltning är helt dikterad av säkerhetsskäl. Permis
sioner och förflyttningar beslutas centralt av kriminal
vårdsstyrelsen av samma anledningar när det gäller 
specialavdelningen. 
Sedan 1971 omfattas Kumlaanstalten av försöksverk

samheten med programbudgetering. Institutionens eko
nomi är uppdelad på ett antal kostnadsställen, där varje 
kostnadsställeinnehavare har möjlighet att planera sina 
tilltänkta aktiviteter på sitt område för ett år framåt och 
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naturligtvis också kontrollera och följa upp verksamheten 
så att kostnadsramarna kan hållas. Också detta är ett 
led i demokratiseringsprocessen med möjlighet att få 
deltaga i den ekonomiska planeringen samt få ett visst 
medinflytande i anstaltens liv. 
Jag vill gärna citera något från den första verksamhets

berättelsen efter det att programbudgeten infördes för 
att visa hur positivt vi uppfattade detta nya redovis
ningssystem. "Man känner sig friare i beslutsprocessen 
när vissa oväntade problem uppstår, man kan kvickt 
omdisponera medel för att lösa det aktuella behovet. 
Denna känsla är nästan hisnande för en fångvårds
tjänsteman, som tidigare varit så hårt bunden av det 
"gamla" systemet i olika begränsningsramar. Samtidigt 
är det kanske en risk, att man i sin iver att lösa olika 
behandlingsproblem svävar för långt ut". F n kostar 
anstalten i programbudgettermer 39 miljoner om året, 
varvid personalkostnaderna tar största potten. 
I den nya lagen om kriminalvård i anstalt sätter man 

likhetstecken mellan arbete och studier. Tidigare var 
huvudiden att det byggdes en fabrik med arbetare 
(intagna) runt om. Numera växer det upp skolor med 
elever (intagna) grupperade i dess närhet. Tendensen är 
klar, liksom ute i det civila så ökar studiemöjligheterna 
även för de intagna. Vi började med folkhögskolan , där 
Kävesta folkhögskola stod för regin till höstterminen i 
år, då Komvux tog över. Förutom studier på grundskole
och universitetsnivå bedriver vi enskild undervisning för 
intagna med läs- och skrivsvårigheter. Eftersom anstal
tens population också består av 1/3 utlänningar så ger .vi 
dessa tillfälle att lära sig svenska språket. Allt som allt 
studerar ett 30-tal intagna på skolan och ca ett 15-tal 
har enskilda studier antingen på fritid eller i cellen. 
För att inte trötta ut eleverna så varvas studierna med 
arbete i verkstäderna halva dagen. Verksamheten försig
går i en modern studiepaviljong som arbetsmarknads
verket skänkte oss en gång i tiden och i nära anslut
ning till anstaltens swimmingpool, vilken är ett omtyckt 
rekreationsställe under sommartiden. Till skolan brukar 
vi också inbjuda olika företrädare för viktiga samhälls
funktioner , tex radio- och TV-folk för debatter om yrkes
etik mm . Detta för att de intagna skall få bryta sin 
isolerade tillvaro och få kontakt med människor ute i 
samhället. Vid ett tillfälle ställde biskop Åke Kastlund 
i Strängnäs stift upp för en debatt om kyrkans syn på 
kriminalvården. Ledare för diskussionen var Per-Arne 
Axelsson, känd radio- och TV-producent. 
Även arbetsdriften har förändrats till sin inriktning på 

grund av klienternas sammansättning och ökning av ut
slagna individer. En del kan sysselsättas med yrkes
inriktad verksamhet som tex trä-, pappers-, mekaniskt
och konfektionsarbete medan andra är så pass arbets
handikappade, s k svagpresterande, att de först måste 
placeras på arbetsträningsavdelningen för att sedemera 
slussas ut i produktionen. Denna träningsavdelning är 
numera inrättad på H-huset. Som exempel på fördel 
ningen av intagna förr och nu kan nämnas att tidigare 
hade vi ca 190 arbetsplatser i verkstäderna mot f n ett 
80-tal. Studierna på skolan har naturligtvis inverkat till 

16 

AB a.s.K. MEK. 
er d B R UDERNA SANDBERG) 

Grundad 1898 

TELEFONER: Verkstaden .... . .. .. ... 70113 
Harry Sandberg bostad .. 793 49 

stor del på denna förändring och anstaltens nedbantning 
av platser överhuvudtaget. Produktionssiffrorna under 
anstaltens första år var ca 8 milj och f n är vi nere i 5 
milj . Till psykiatriska avdelningen hör också en verk
stadslokal för arbetsterapi. Verkstaden leds av en chefs
terapeut och en verkstadsförman. Här sysselsätts under 
dagtid patienter från såväl psykiatriska som somatiska 
avdelningen med enklare terapiarbeten. Vi skall inte 
heller glömma den konstnärliga utövningen som 4 in
tagna f n håller på med under ledning av 2 konst
närinnor, Karin Ward-Ponten (Täby-kvinnan) och Lena 
Hedberg. Denna grupp målar den 600 meter långa kul
verten med fantastiska bildsviter från antiken till nu
tid. Bl a kan man få skåda Mona-Lisas underfundiga 
leende i den för övrigt under anstaltens första år hårt 
kritiserade kulverten . Pengar till detta, 233 000 kronor, 
håller arbetsmarknadsverket med. En amerikansk högre 
fångvårdstjänsteman på studiebesök utropade förtjust 
vid ett tillfälle "Oh, this is like Disneyland". 
I och med att den nya kriminalvårdslagen kom till 

1974 ändrades också kriminalvårdens organisation i stort. 
För Kumlaanstaltens del innebär detta att den blev s k 
riksanstalt och utbröts ur inlandsregionen, blev själv
ständig och administrerad direkt under kriminalvårds
styrelsen. Klienternas sammansättning ändrades också 
och inga intagna under 1 års strafftid skulle placeras 
här. Tack vare den höga säkerheten och de varierande 
differentieringsmöjligheterna på anstalten kom också de 
mest rymningsbenägna och långtidare, ofta utlänningar 
med förvisningsbeslut i domen, samt svårdisciplinerade 
fångar att hamna här. Det är naturligt om klimatet på 
anstalten under vissa perioder inte varit det bästa. För 
att klara av situationen har naturligtvis en ökning av 
personalstaten varit nödvändig. Vi har f n ca 300 per
soner anställda. En del av uppsvinget på personalsidan 
kan naturligtvis även hänföra sig till de nya lagarna på 
arbetarskyddsområdet, arbetsmiljön och medinflytande
bestämmelserna m m. 
För att bl a klara av MBL-situationen har tillkommit 

en l:e byråsekreterare att bit räda anstaltsdirektören i 
dessa frågor och likaledes en ytterligare inspektörstjänst 
för att bemästra behandlingsmetodiken rörande de in
tagna. Företaget har med andra ord intensifierats betyd
ligt sedan starten. 
Anstalten har rönt ett väldigt stort och positivt intresse 

internationellt sett och otaliga är de utländska besökare 
och experter, som satt sin fot här. Det varierar från 
justitieministrar från olika länder till f d vice-kungen av 
Indien, lord Mountbatten, som nyligen omkom under så 
tragiska omständigheter på Irland. På sitt sätt kan just 
den sistnämndes ankomst i april 1968 till Kumlaanstal
ten tjäna som exempel på hur komplicerat det ibland 
kan vara att genomföra dessa studiebesök. 

Det hela skulle gå till på så sätt att Mountbatten med 
dåvarande justitieminister Kling och överdirektör Ny
man i kriminalvårdsstyrelsen skulle komma så att säga 
från skyn och landa på gräsmattan utanför anstalten 
medelst helikopter på ett visst klockslag. Landningsplat
sen skulle vi utmärka med ett vitt lakan. Nu bar det sig 
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Kriminalvårdsanstalten i Kumla har rönt ett stort internationellt intresse vilket bl a visat sig i åtskilliga utländska studiebesök . På bilden 
är det den med helikopter anlände lord Mount batten som välkomnas av regionchef Gösta Ringius. Med på bilden är dessutom bl a justitie
minister Kling (skymd av Ringius) och överdirektör Nyman (med ryggen mot kameran) samt längst till höger Kumlaanstaltens direktör Lennart 
Wilson. 

inte bättre än att lorden blev försenad så mycket att 
hela vårt väl genomtänka och tidsmässigt väl inprickade 
program var helt passe. Regionchefen Gösta Ringius, 
som var en organisatör av format, blev upprörd och orolig 
trots att jag föreslog att vi kunde ta programmet bak
länges i stället. Vad som rubbade cirklarna ännu mer 
var att det helt plötsligt började att snöa så att det vita 
lakanet blev osynligt. Jag kom då på iden att byta ut 
lakanet mot svart tjärpapp, som fanns på anstaltens 
förråd. Sagt och gjort och vi hoppades nu att piloten 
skulle uppmärksamma detta. Men lorden dröjde ytter
ligare och följden blev att snön smälte undan och vi 
tvingades att veckla ut det vita lakanet igen. Men inte 
nog med detta, landningsplatsen hade p g a snön blivit 
våt och dyig och Ringius, som var rädd om Mount
battens fötter, ville lägga ut plywoodbitar som landgång 
trots att jag påpekade att bitarna skulle flyga i luften på 
grund av lufttrycket från helikopterpropellrarna och att 
jag försäkrade att lorden säkert var van vid gyttja från 
djungelkrigen i Burma. Allt slog in som jag förutspått, 
plywoodbitarna yrde omkring och Mountbatten fick gå i 
gyttjan en bit i alla fall innan regionchefen Ringius 
hade samlat ihop plywooden och skapat en provisorisk 
väg in till asfaltvägen, där jag stod torr om mina, just 
den dagen, nyinköpta skor. Lord Mountbatten, som inte 
hade en aning om vilka organisationsproblem han or
sakat oss, var helt nöjd och överväldigad av upplägg
ningen av studiebesöket och vi kunde andas ut . 

Precis som min föregångare Gösta Ringius, som skrev 
i detta julblad 1978 om anstaltens historia t o m augusti 
1967, har även jag samlat på pressklipp och fört vissa 
dagboksanteckningar för att konstatera att Kumlaanstal
ten ingalunda varit en institution som lugnt fått bedriva 
sin verksamhet i Nirvanas ro utan snarare varit ett 
ganska eldfängt ämne, speciellt för massmedia. Man 
kan enkelt uttrycka det så att pressen sett till att ar
betsron har varit så gott som obefintlig med vissa un
dantag. För att dels belysa hur pass omväxlande ar
betet på anstalten gestaltar sig och dels ge en bild av 
vad folk utanför institutionen tänker och tycker om oss 
och vårt agerande, tar jag mig friheten att använda mig 
av en del pressröster. 

Jag börjar med Nerikes Allehanda 4/1 1968: Kumla
fängelset är oförtjänt beryktat. (Kommentar av författa
ren: Det fanns dom i kommunen som ville ändra på 
namnet, emedan namnet Kumla användes i betydelsen 
fängelse på ett sätt som uppfattats som mycket nega
tivt i en Aktuellt-sändning i TV, som kallade en upp
lagsplats för skrotbilar och felparkerade bilar för "Bilar
nas Kumla". Namn som kom på förslag var bl a Via
borg, Viaberg och lite skämtsamt Violen eller Kaktusen. 
Det blev dock ingen namnändring.) 

Orebro Kuriren 3/4 1968: Engelskt beröm, Kumla
anstalten bäst i världen! (Earl Mountbattens uppfatt
ning i personligt tackbrev till mig.) 

MUSIKINSTRUMENT 
Orglar, pianon, gitarrer, 

violiner, blockflöjter, 
klarinetter m m 
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HF:s BOK & MUSIK 
Stationsgatan 18 

KUMLA 
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NA 27/7 1970: Turistsevärdheterna kommer i andra 
hand. Det är fängelset som gjort Kumla känt bland tu
rister . 
NA 2/12 1970: Nu orkar vi inte längre. Femtio vårdare 
på Kumla söker nya arbeten idag. Vi utmålas som sa
dister. Under platssökande i samma tidning stod också 
att läsa. 50 man ur tillsynspersonalen vid fångvårds
anstalten i Kumla söker annat arbete . Alla svar beaktas. 
Svar till : "Andra arbetsförhållanden", NA-NT, Kumla. 
(Pressen på arbetsplatsen hade varit för stor men kri
tiken riktade sig varken mot anstaltsledningen eller 
facket utan mot kriminalvårdsstyrelsen.) 

NA 25/5 1971: Socialchef: Fångarna på Kumla måste 
hungerstrejka. Fångarna måste sätta hårt mot hårt. 
Fängelseledningen på Kumlaanstalten förstår inget annat 
än maktspråk och den tycks vara inställd på att inte 
införa några reformer och inte demokratisera på Kumla. 
OK 11/6 1971: Matstrejken på Kumla slut. (Internerna 
fick inte igenom sina krav). 
OK 23/7 1971: Högsta beredskap i Kumla. Polisen be
redd på väpnat kuppförsök. Polisens bilar patrullerar 
runt anstalten. Läget i Kumla allvarligt. Nya ligamed
lemmar från ett av de största narkotikasyndikaten i 
Europa befinner sig i landet enligt Interpol. (Efter en 
ganska jobbig sommar tog man ju tacksamt emot en in
bjudan till middag från justitieminister Lennart Geijer 
i september i Arvfurstens palats tillsammans med The 
Judiciary Committee of the Italien Senate, som också 
gjorde ett studiebesök på Kumla.) 

Dagens Nyheter 15/10 1971: Svåra förbrytare special
isoleras i Kumlafängelset. (Den sk "Bunkerns" födelse 
avsedd för 20 intagna). 
OK 22/10 1971: Kumla fick inte något samlagsrum. 
(Kom till stånd strax efter). 
NA 13/5 1972: Jarl Hjalmarsson ingriper. Kumlafångar
nas isoleringsstraff väcker protester. (Gällde "Bunkern" 
och Jarl Hjalmarsson fick också besöka den i Röda 
Korsets regi). 
OK 21/8 1972: Kumlafängelset ett misslyckande! (Enligt 
generaldirektör Martinsson efter massrymningen från 
"Bunkern"). 

OK 7/11 1972: Vilt upplopp på Kumla. (137 intagna 
befann sig uppe på verkstadstaket och murarna och skrek 
i talkör " Bort med Ringius" och "Bort med Wilson") . 
Expressen 14/11 1972: Under B O (Barnombudsman
nen): Kumlachefen är dum. Tänk att svälta ut män
niskor, låta dem vara i rum där värmen är avstängd! 
Jag tycker att han skall ligga ute fem nätter och inte 
äta på fem dygn. Sen ångrar han sig nog. Anna 9 år . 
(Jag hade vägrat att skicka upp mat till fångarna, 
som strejkade uppe på fabrikstaket). 
OK 1/12 1972: Oro bland Kumlavårdarna. Mordhot 
tas på fullt allvar (under årens lopp har både jag själv 
och många andra anställda mordhotats) . 
OK 17/4 1973: Efter takrevolten hårdare än någonsin 
på Kumla. 

Kom in till oss, 
vi har jultårtan för er 

OK 5/5 1973: Brev avslöjar planer på ny revolt på 
Kumla. "Det är ett rent helvete här inne" . 
NA 8/6 1973: Rymmarna gick inte att hejda. Fängelse
chefen tog själv upp jakten. ( 4 interner tog en sopbil och 
körde rakt igenom 3 st fängelseportar. Vi kallade dem för 
"Dolittle-ligan" fritt efter My fair Lady). 
NA 14/1 1974: Fängelsechefen sjöng ut inför kumlainter
nerna. Inför ett par hundra interner rev han av två låtar 
under en musikgala på fängelset. Själv trodde han att 
han skulle bli utvisslad. Men istället blev det rungande 
applåder. Kåkbandet kompade. (Jag fick ett nytt till
namn, Kumlas Frank Sinatra). 
OK 26/1 1974: Mickael Wächter skriver i en underfun
dig ton. Sjung ut om Kumla. Den mjuka linjen inom 
fångvården på Kumla inleddes med att fängelsechefen 
framträdde som Frank Sinatra. Han sjöng med mjuk och 
förledande röst . Det blev en strålande succe. Han blev 
en fängelsernas Lill-Babs. 
OK 16/5 1974: Mera sprängdeg fanns i bunkern. Nu letar 
experter efter skjutvapen. 
Dagens Nyheter 14/7 1974: Kumlaanstalten hermetisk 
bunker. Radarvåg håller vakt dygnet runt . 
OK 3/9 1974: Biskopen besökte Kumlafängelset : "Jag 
skulle inte klara isolering en enda natt" . 
OK 18/10 1974: Paucksch fri mot Palme! Skulle nar
kotikakungen Karl Paucksch ha frisläppts från Kumla
fängelset om statsminister Olof Palme tagits som gisslan 
i Holland? 
DN 29/11 1974: Kumla " tätnar", glashala kulor täcker 
murarna. 
OK 26/5 1975: Väpnat flyktförsök på Kumla. Hotade 
vakter inlåsta . 
NA 24/7 1975: Polispådrag efter bombhot, Kumla-fän
gelset skulle sprängas. "Ikväll klockan 22 .00 smäller 
det" . (Som tur var small det inte. ) 
NA 14/10 1975: Styr och ställer som dom vill "Maffia 
i fackstyret" vrider klockan tillbaka på Kumla. (Det 
var fångarnas förtroenderåd som påstod detta. ) 
N A 20/11 1975: Interner tog gisslan. Tio skadade vid ny 
fångrevolt på Kumla. " Öppna grindarna" . Vårdare hota
des med sprängmedel. (Det hela inträffade när f d världs
mästaren i tungviktsboxning, Floyd Pattersson, skulle 
prata med internerna om narkotikavård på besök på 
Kumlaanstalten.) 

OK 8/1 1976: Terror på Kumlaanstalt en, 12 intagna 
sitt er i självvald isolering på grund av rädsla för andra 
intagna. 
Aftonbladet 10/61976: Polisen stormade Kumlafängelset. 
Internernas strejk på Kumla är slut. 50 poliser med 
hundar gick in i fängelset i natt. Anstaltsledningen såg 
sig i natt tvingad att med hjälp av 100 man varav 50 
poliser med våld tvinga internerna tillbaka till cellerna. 
Svenska Dagbladet 9/8 1976: Dags igen för ombyggnad 
av landets mest utskällda fängelse. 
DN 20/7 1976: Tumult på Kumla. Fångar i vilt slags
mål. forts på sid 43 

SÖRGÅRDENS KONDITORI 
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Kumla Julblad upphör 
Det första numret av Kumla Julblad kom ut redan 
till julen 1918. Det var en trevande början. Nils 
Helander hade då varit i Kumla drygt ett år . Forma
tet var sk "stor oktav" och sidantalet endast åtta. 
Innehållet var enbart berättelser och betraktelser, 
det var Kumlas präster som stod för det huvudsak
liga innehållet. Och så Nils Helander själv förstås. 
Mycket annonser naturligtvis och så "klipp" ur 
andra publikationer. Behållningen - ty det blev 
överskott på den tiden - gick till behövande 
i Kumla . Och sådana fanns säkert i första världs
krigets sista år. 
Man kan kalla den här perioden före 1931 för experi

menterandets tid . Det kom liknande publikationer 
både 1919 och 1920. De kallades inte Kumla Julblad 
utan Julefrid över Kumla och rätt och slätt God jul. 

Så upphörde verksamheten för några år. Men 1925 
kom Hembygdens jul. u hade en viss förändring av 
innehållet kommit till stånd. Denna tidning - som 
var i sk tabloidformat, nu så modernt - var den 
första som innehöll artiklar om Kumlas historia. 
Men experimentens tid var inte förbi . Till julen 

1930 återvände Helander till det första namnet, dvs 
Kumla Julblad. Men nu prövade han ett år med 
dagstidningsformat och bara fyra sidor. u var det 
- utöver betraktelsen - nästan enbart Kumla
historia och så annonser förstås. 
Därmed var experimentens tid förbi. Kumla Jul

blad 1931 hade ett format, som obetydligt skiljer sig 
från det nuvarande. Även innehållet hade stabilise
rat sig, trots att man ännu prövar sig fram. Man kan 
kalla det "sökandets tid" . Nils Helander är givetvis 
den flitigaste bidragsgivaren även under detta år
tionde, men nu tillkommer Hugo Ericsson, som har 
medverkat sedan 1934 - alltså i fyrtiofem år . 
Nästa årtionde kan karaktäriseras som stabilise

ringens tid. I skiftet mellan 1930- och 1940-tal träder 
byggnadsintendenten Henning Juhlin in i kretsen 
kring Kumla Julblad. Han skaffar nya medarbetare, 
han ger råd om den typografiska utformningen, han 
konstruerar korsord och han kommer med uppslag, 
som sedan bearbetas av andra. Nu har julbladet 
funnit sin form . 

1950-talet kan möjligen kallas expansionens tid. 

Julbladet tillföres en rad medarbetare, tex Jonas 
L:son Samzelius, Anna Persson, Karl Östlund, Olle 
Johansson och många andra. Julbladet är nu en 
institution. Det når sin högsta upplaga och sitt 
största omfång under detta årtionde. 

1960-talet - som man skulle kunna kalla den typo
grafiska uppstramningens tid - präglas av färgen. 
Framsidan får färgtryck och hela tidningen stramas 
upp rent typografiskt. Det är Nils Helanders son 
Gunnar, som begränsar stilsorter och även gör den 
övriga typografin konsekventare och renodlar där
igenom intrycket av en väl genomarbetad produkt. 
Så har vi då kommit fram till 1970-talet. Vad som 

hänt under de senaste tio åren är egentligen bara ett 
fullföljande av tidigare ambitioner. Gamla medar
betare har försvunnit och nya har kommit till. En
visas man med att ge detta årtionde en benämning, 
så skulle det möjligen vara fullkomnandets period . 

Detta nummer är det sista. Varje nummer för sig är 
inte så märkvärdigt, men samlade under sextiotvå år 
är det en livsgärning. Ja, en kulturbragd. Nils He
lander har genom dessa blad bevarat många minnen 
från det gamla Kumla, som eljest skulle ha gått i 
graven med sina bärare. Genom att intervjua äldre 
människor och skriva ned vad de sagt och genom att 
upplåta spalterna åt minnesgoda och skrivkunniga 
äldre kumlabor, har en "bank" där minnena blivit 
"insatta" skapats . Och den är oskattbar. Vi kan 
göra "uttag" ur den närhelst vi vill. Många uppgif
ter kanske även finns på annat håll, men mycket 
finns bara i Julbladet. 
Detta verk av en enda man har uppmärksammats. 

Nils Helander var en av de allra första som tilldela
des Djurklous minnespenning av Örebro läns hem
bygdsförbund. Det skedde redan 1956 då han fick 
mottaga den ur kungens hand. När Kumla kommun 
1971 instiftade sitt kulturpris, var det självklart att 
det först av alla skulle tilldelas Nils Helander. 
Samfundet för hembygdsvård utdelar sin plakett 
För hembygdsvårdande gärning, och även deras val 
föll på Nils Helander. 
När Kumla Julblad nu upphör, avslutas inte bara 

en serie uppskattade julpublikationer . En oskattbar 
insats i Kumlas historia är avslutad. 

TT 
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TAGE TAPPER 

Att intervjua 
• • 

en 1nterv1uare 
-ett samtal med Kumla Julblads 
utgivare Nils Helander 

Hur många kumlabor som utgivaren av Kumla Julblad, 
Nils Helander, har intervjuat under årens lopp har han 
inte räknat, men nog är det hundratals. 

Nils Helander flyttade till Kumla för 62 år sedan och 
fyller om några månader 90 år. 
- Du är inte född i Kumla? 
- Nej, jag föddes i Jönköping, men familjen flyttade 
något år senare till Hjo. Min far var skomakare och 
själv började jag som typograflärling redan i de tidigare 
tonåren. 
- Tänkte du aldrig på att studera vidare efter folk
skolan? 
- Redan som mycket ung hade jag läshunger. Mitt av
gångsbetyg från folkskolan pekade på förutsättningar för 
fortsatta studier, men några pengar fanns inte. Jag an
mälde mig till Brunnsviks folkhögskola och hoppades 
på att bli tilldelad ett av Svenska typografförbun~ets 
stipendier. Men storstrejken kom 1909 och de1: 1:?1ss
lyckade strejken gjorde ett flertal typografer fnstal~da 
och bland dessa utsågs stipendiaterna. Själv hörde Jag 
till dem som fick behålla arbetet. Jag är emellertid 
glad att jag blev "konstförvant", som typograferna förr 
kallades. Särskilt glad är jag över att på äldre dagar ha 
fått så mycket tid över till författararbete. 

är hörde du först talas om Kumla? 
- Ett par ungdomar i Hjo missionsförsamling gick om
kring och sålde ett litet häfte kallat "K umlamartyren". 
Jag köpte ett exemplar och fick läsa o~ ~ur en ung 
lärarinna grymt och meningslöst hade bhv1t bragt om 
livet då hon kom cyklande mellan Hallsberg och Kumla. 
Men inte kunde jag då tänka mig att jag några år senare 
själv skulle vara kumlabo. 
- Du blev alltså boktryckare i Kumla! 
- Ja om det har jag berättat i annat sammanhang. 
På Hjo tryckeri AB hade jag avancerat till fakt~r och 
min chef, Fritiof Colling, hade utan att delge mig det 
planerat att jag skulle få överta företaget . Hade j~g anat 
något sådant hade jag naturligtvis stannat i J:IJo. Nu 
blev det i stället firmans kassörska, Dagmar KJellgren, 

som senare blev den nya ägaren. Mellan min arbets
givare och mig hade aldrig växlats ett ont ord, men 
när jag kom för att säga upp min plats, fick jag mitt 
livs värsta utskällning. Nästa gång vi stötte ihop, bad 
han om ursäkt. 
- Hur var starten i Kumla? 
- Den var mycket blygsam. Jag hade med mig en 1/ 2 
hkr motor från Hjo, men den kunde tyvärr inte användas 
i Kumla. Troligen hade inte elektriker Bodin observerat 
detta, när han överlät åt en av sina anställda att montera 
in den. Det osade bränt värre, när motorn kopplades 
på. Resultatet blev att motorn brändes upp och Bodin 
fick fortast möjligt skaffa en ny. 
Det behövdes naturligtvis kraft till motorn. Att det var 

brist på elkraft är lätt att förstå eftersom själve Gottfrid 
Thermaenius assisterad av sin verkmästare Assarsson 
måste vara ~ed för att göra upp kontraktet för den lilla 
motorn. Jag fick inte använda den efter klockan sex 
under den mörka årstiden, då behövdes kraften till ljus
abonnenterna. Jag minns inte hur strängt jag följde 
kontraktet, men jag vet att min arbetsdag i regel över
skred dussintalet timmar. 
- Minns du något från din första tid i Kumla? 
- En höstkväll under mitt första år på tryckeriet då jag 
arbetade sent knackade det på dörren. Utanför stod en 
vacker och välklädd dam. Hon berättade att hon för
sökt att få rum för natten på hotellet men misslyckats. 
Nu undrade hon, om jag inte kunde upplåta något ut
rymme på tryckeriet. Hon pekade på pappershyllan och 
menade att där skulle nog gå att göra i ordning en bädd. 
Jag måste då berätta för henne att jag var nyetablerad 
på den här orten och var rädd om mitt rykte. Det kun
de ju komma i fara om det blev bekant att sköna da
mer använde tryckeriet som natthärbärge. Mina be
tänkligheter var obefogade, menade hon. Innan kumla
borna hade vaknat skulle hon vara på väg söderut med 

offset - boktryck 
Kb Kumla tryckeri 

Telefon 708 81, 796 20 
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det tidiga morgontåget. Jag tog med henne ut på Skol
vägen, där det på granntomten hos Sofia Pettersson 
fan ns en stor anslagstavla. Här fanns bl a en del lappar 
som talade om att det fanns rum att hyra. På en lapp stod 
att fru Rosenström (mor till Sara, som skrivit i Kumla 
Julblad) hade ett ledigt rum. Jag följde damen till andra 
idan järnvägen och visade henne var fru Rosenström 

bodde. Hur det gick sedan, vet jag inte. 
- Hur började du skriva? 
- Det började jag med redan i uppväxtåren. När något 
anmärkningsvärt hade hänt i Hjo-Guldkroksbygden skrev 
jag om det i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 
Jag minns att jag hade 15 öre raden och det var bra 
betalt på den tiden . 
Jag hade inte varit i Kumla så länge förrän jag fick 

besök av urmakare Gustaf Olsson, som hade hälsningar 
från utgivaren av Nerikes-Tidningen, chefredaktör Elof 
Ljunggren, vilken undrade, om jag ville bli ortsmeddela
re . Jag tackade då nej till uppdraget. Utan några för
pliktelser började jag dock så småningom att skriva för 
tidningen. Under några år skrev jag rätt flitigt och sedan 

erikes-Tidningen uppgått i Allehanda, har det blivit 
denna tidning som jag skrivit för, under de senare åren 
dock i allt mindre omfattning. 
Den förste ortsmeddelaren här i Kumla var troligen J L 

Saxon, som skrev både notiser och krönikor i slutet av 
1870-talet, då han var biträde hos Fosselius & Bergöö. 

När jag blev kumlabo 1917, var det framförallt läraren i 
Brånsta, Bror Lagerberg, som var reporter för örebrotid
ningarna Nerikes Allehanda, Örebro Dagblad, Nerikes
Tidningen och ibland även Örebro-Kuriren. "Kurren" 
hade dock en egen meddelare i skofabriksarbetaren C H 
Qvarfordt. 

Bror Lagerberg var mycket flitig. Han använde kal
kerpapper och kunde på så sätt skriva kopior till alla 
tidningarna. Bror cyklade från Brånsta ned till stationen 
för att posta sina brev till tidningarna och när vädret 
hindrade cykelåkning måste han använda apostlahästar
na. Det dröjde många år innan han fick tillgång till 
telefon . 

C H Qvarfordt som skrev för Örebro-Kuriren var också 
kåsör. Ett av de mer lyckade kåserierna minns jag från 
ett möte vid Stene brunn. Det hade namnet "Felix vid 
Brunnen" . Qvarfordt blev sedan skomakare i Lindes
berg och lär där ha varit en nitisk salvationist. 

- Hur klarade en ungkarl sitt hushåll i dåtidens Kumla? 
- Det var över tusentalet människor anställda inom sko-
industrien vid den här tiden. Många kom utifrån och 
många var ensamstående och de kunde om de så ville an
lita någon av de många matserveringar som fanns. Själv 
åt jag dagligen på Kumla hotell. Hotellet hade ett 20-
tal fasta abonnenter, därav ett dussintal kvinnliga. Da
merna hade en egen liten matsal och i den stora mat
salen samsades tillfälliga gäster, örebroare som kom med 
tåget varje morgon till sina anställningar vid skofabri
kerna och behövde ett mål mat mitt på dagen samt vi 
fasta abonnenter. 

HUfflLR BYliliURROR RB 
V. BANGATAN 48 
692 00 KUMLA 
TEL. 019/709 45 

En söndag spreds ryktet att järnhandelns nya kontorist 
Greta skulle premiäräta på kvällen. Hon beskrevs som 
mörk och mycket söt. På kvällen infann vi oss i god tid 
för att få se en skymt av den sköna . Dörren till lilla 
matsalen var tyvärr stängd, men den påhittige Axel 
Svensson på stationen ordnade kö vid nyckelhålet. Han 
bestämde att tittandet för var och en inte fick över
skrida en halv minut . Det var han mycket noga med. 
Den som inte tittat nog fick ställa sig längst bak i kön och 
komma tillbaka en eller flera gånger. 
Vi ungdomar hade verkligen roligt och våra äldre vän

ner Clevander och Hofstrand hade lika roligt som vi. 
Clevander var kassör på Kumla Ångqvarn och Hof
strand hade kartongfabrik på Köpmangatan 28. 
- Du började snart intressera dig för det politiska livet 
i Kumla. 
- Jag minns framförallt ett nämndemansval. Då jag 
blev kumlabo fanns det två större skogrossistfirmor i 
Kumla, P J Carlsson och Lasse Buren. Den .sistnämnda 
innehades av bröderna Erik Olsson och Lasse Buren. 
Erik Olsson var en av de ledande kommunalmännen i 
municipalsamhället och hade således många uppdrag. 
Det hade också firmans kassör Helge Ahrberg. Båda 
kallades ofta till sammanträden på kontorstid, vilket 
mycket förargade Lasse Buren, som inte hade några upp
drag alls. 

Så skulle det bli nämndemansval. Vi var några vänner 
till Buren, som enades om att föra fram hans namn. 
Överlärare Erik Ekdahl var utsedd att föreslå Buren 
vid stämman. När tiden var inne för valet kom en skol
pojke springande till mig med en lapp där det stod: "Fått 
förhinder, föreslå du. Ekdahl". Det fanns ingen tid att 
fundera på. Jag visste, att byggmästare Gustafsson i 
Kyrkfallet skulle föreslå lantbrukare Johan Johansson i 
Södra Mos och det gjorde han också, med motiveringen 
att denne bodde på en gammal nämndemansgård . Jag 
motiverade mitt förslag med att samhället inte tidigare 
haft någon nämndeman, så det borde vara dags nu. 
"Namnet Buren är det väl ingen som har något att er
inra mot", sade jag. 
Valet var avgjort redan från början. Vi hade nämligen 

uppbådat ett tillräckligt antal personer, som skulle rösta 
på Buren. Efteråt fick jag höra att Gunnar Brånstad 
hade som uppdrag att föreslå Manfred Johansson (senare 
lngenäs), men hans namn nämndes aldrig vid valet. När 
Buren fick veta att han valts till nämndeman blev han 
storbelåten. "Det var det käraste uppdrag, som ni kunnat 
hitta på åt mig", förklarade han nöjd. Det påstods att 
han inte försummade ett enda tingssammanträde. 
Mer aktivt började jag delta i politiken då jag invalts 

i kommunalfullmäktige. Där satt jag med under de be
svärliga krisåren i början av 1930-talet då det främst 
gällde att få ersättningsarbeten åt alla skofabriksarbetare 
som blivit arbetslösa. I början fanns det en hel del att 
göra, arbeten som tidigare blivit eftersatta och som man 
nu med AK (arbetslöshetskommissionen) kunde avhjäl
pa. Senare var det svårt att hitta sysslor som passade 
skomakarna och förtjänsten blev dålig. 

TRAVAROR OCH ÖVRIGT BYGGMATERIAL 
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Mitt företags skötsel begränsade mina möjligheter att 
engagera mig offentligt, men utöver kommunalfullmäk
tigesysslan har jag varit ledamot av folkskolestyrelsen 
och realskolestyrelsen. I kyrkofullmäktige var jag ledamot 
ett 25-tal år och under en kort period satt jag med i 
municipalsamhällets gatustyrelse. I Kumla sparbanks 
styrelse hade jag förmånen att sitta med under många år. 
- Jag vet att du varit aktiv i en del föreningar ., 
- Blåbandsrörelsen har jag alltid varit intresserad av. 
Jag var med i dess styrelse i mer än 25 år och är fort
farande medlem. Då Hembygdsföreningen bildades 1923 
var jag med och satt senare i styrelsen i 20 år . I 
Föreläsningsföreningen, "arvtagare" till Kumla foster
ländska förening, var jag föreståndare i många år. 
- Du började tidigt skriva om skomakeriet i Kumla. 
- 1920 utkom en bok med titeln "Handskomakeriet i 

ärke". Utgivare var journalisten Bernhard Forssell, Öre
bro. Bokens utgivning möjliggjordes genom att ett fler
tal skofabrikanter tecknade sig för ett antal exemplar. 
Jag minns från ett besök på AG Anderssons skofabriks
lager, att verkmästare Torsten Risberg visade mig flera 
hyllor fyllda med den boken. Under kriget lämnades de 
flesta till pappersinsamlingen. Ingen anade då att boken 
med tiden skulle bli en dyrgrip . 
I "Handskomakeriet i ärke" finns en avdelning om 

handskomakeriets pionjärer och då främst Anders An
dersson, " partiskomakeriets fader", far till A G Anders
son. Inspirerad av denna hade jag till Kumla Julblad 
1940 lyckats samla porträtten av elva av dessa pionjärer. 
Jag sände då A G Andersson ett julblad och avslöjade 
mina planer på att skriva en serie artiklar om sko
industriens " fyra stora" , A G Andersson, C G Ström, 
Carl Nilsson och C A Jonsson. Ström hade gått bort 
1940, men sönerna Einar och Simon stod gärna till tjänst 
med uppgifter. I brevet bad jag om ett sammanträffande 
med A G Andersson för att få göra anteckningar om 
honom själv och om fadern . ågon dag senare ringde 
A G Andersson och meddelade att han var mycket intres
serad av mitt förslag och på själva Luciaaftonen inbjöds 
jag på kaffe i det Anderssonska hemmet. 

Den 83-årige A G Andersson var en god berättare 
varför kvällen förflöt snabbt och då jag vid 11-tiden 
reste mig för att tacka och gå visade det sig att han 
trots sin ålder var mycket kvällspigg. Var inte inter
vjuaren för trött, så ville han gärna berätta en stund till 
sade han. Under denna Luciakväll samt vid två senare 
sammanträffanden berättade A G utförligt om sitt och 
faderns liv. Efter varje möte måste jag trots den sena 
timmen sätta mig ned och anteckna allt jag mindes av 
det som berättats under kvällen. Jag fick nämligen inte 
göra några anteckningar, då vi satt tillsammans. När 
jag tog fram papper och penna bad han mig vänta och 
detta upprepades varje gång jag ville skriva ned något. 
Resultatet av mina nattliga anteckningar blev två ar
tiklar i Kumla Julblad. 
Min bekantskap med familjen A G Andersson gjorde 

att jag senare fick vara med då det en höstdag 1946 
hemma hos Harry och Helmer Andersson-Ages kusin 

i V allersta bestämdes att man skulle resa en minnes
sten över AG:s far Anders Andersson. Marken vid 
Hörstabacken där torpstugan låg, i vilken Anders Anders
son föddes, tillhörde kronan. Ett stort stenblock fanns 
på platsen och det visade sig att en av blockets sidor 
lämpade sig väl för en inskription. Texten bestämdes 
och redan samma dag fick stenhuggare Carl Sjödin en 
beställning på att hugga in texten som lyder: 

Anders Andersson 
den förste partiskomakaren 
skoindustrins föregångsman 

fader till skofabrikören 
A G Andersson 

föddes i en torpstuga här 
år 1823 

Vid ett annat tillfälle ringde Helmer Age och undrade 
om jag kunde hjälpa honom att komplettera hans Kumla 
jul bladssamling. Det lyckades inte helt, utan tre nummer 
saknades. Själv hade jag dem inte, men trodde att de 
skulle kunna finnas hon änkan efter Carl Hall i Nalavi, 
Kräcklinge. Då far vi dit i eftermiddag, sade Helmer. 
Sagt och gjort. Då fru Hall lyfte på kökssoffans lock 
såg vi genast julbladen och hon fick nästan en chock 
då Helmer erbjöd henne tre tior för de saknade num
ren, som tillsammans betingade ett inköpsvärde av en 
krona och fem öre. Carl Hall hade varit hemskomakare 
åt Kumla skofabrik. Han var rikt begåvad och kunde 
flera utländska språk. Varje julafton kom han och häm
tade ett julblad som tack för de historier han bru
kade berätta för mig, när han hade ärenden till Kumla. 

- Du hade väl också ett finger med i spelet när Fran
zens minnesvärd kom till? 

- Det gick till på det här sättet. När det stora östra 
kyrkogårdsbygget närmade sig sin fullbordan och endast 
parkkyrkogården .återstod dog ledamoten i kyrkogårds
nämnden, kyrkovärden Axel Olsson, och som suppleant 
för honom fick jag rycka in. Året var 1945. En dag var 
julbladets flitige medarbetare, byggnadsintendent Hen
ning Julin, Stockholm och hälsade på i mitt hem. Vi tog 
t illsammans en promenad på den nya kyrkogården och 
givetvis uppmärksammade vi förfallet vid Franzengrot
tan . Vi var båda överens om att nu borde vara rätta 
tiden att sätta grottan i stånd i samband med att park
kyrkogården anlades. Vi var även överens om att en 
minnes vård skulle pryda den lilla grottan. J ulin förslog 
att jag skulle berätta för mina vänner i kyrkogårds
nämnden, maskinist Gustaf Samuelson, som också var 
ordförande i kyrkofullmäktige, samt kyrkovärd Arvid 
Ericsson om våra tankar. Mina vänner blev genast intres
serade och resultatet blev en motion i kyrkofullmäktige, 
som utan debatt godkände nämndens förslag. Julin fick 
i uppdrag att beställa vården hos stockholmsfirman 
Sporrong och han författade även dess text: 

Frans Michael Franzen 
kyrkoherde i Kumla 

1812-1825 
författade på denna plats 

flera av sina evangeliskt sköna psalmer 

SKODON EN GROS 
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- Vad har du skrivit utöver dina artiklar i Kumla Jul
blad? 
- Om Kumla gav jag ut ett par skrifter 1922 och 1925. 
Sedan gjorde jag ett par jubileumsskrifter för Kumla 
hantverksförening och folkpartiet . När Kumla sparbank 
gav ut sin 100-årsskrift hade Erik Samzelius och jag 
ansvaret för den biografiska avdelningen . För Hjo tid
nings julnummer skrev jag då och då artiklar och kom 
efterhand underfund med att man kunde samla dem till 
en bok. Så kom boken "Hjo - Guldkroksbygden" 1953 
och följdes av ytterligare två delar 1963 och 1969. Sam
manlagt är det över 1 300 sidor. 
- u får du berätta litet närmare om Kumla Julblad. 
- Den första tidningen med namnet Kumla Julblad gav 
jag ut redan till julen 1918. Då hade jag bara varit i 
Kumla drygt ett år. Det var ett litet blad och med
arbetare var Kumlas statskyrkopräster och pastorerna 
från frikyrkorna . Behållningen gick helt till behövande 
i Kumla. Samma gällde de två följande bladen Jule
frid 1919 och God jul 1920. 
En kommitte som hade planer på att ge ut en tidning 

för Kumla, började år 1925 ge ut Hembygdens jul. I 
kommitten satt bl a kamrer Arvid Olsson, som förresten 
skrev en bra artikel om Kumla municipalsamhälle i 
tidningen. Någon fortsättning på tidningen blev det inte, 
utan det var bara julnumret som gavs ut. 
Först 1930 började jag med det egentliga Kumla Jul

blad. Då tryckte jag ett blad om fyra sidor i dagstid
ningsformat i 900 exemplar vilka delades ut gratis. Med 
1931 års tidning hade jag kommit fram till något som 
liknade det nuvarande formatet, men det var egentligen 
först 1940, som julbladet fann sin nuvarande form . Till 
detta bidrog min mångårige och högt skattade medarbe
tare Henning Julin, som mellan 1939 och 1966 varje år 
skrev i julbladet. Han gjorde för övrigt även ett flertal 
korsord. 
- Det är många som medverkat i julbladet under årens 
lopp. 
- Redan 1934 började Hugo Ericsson att skriva och det 
har han fortsatt med under alla år. Han är den som har 
medarbetat längst i tidningen. 
Alla sorters människor har medverkat. aturligtvis 

många minnesgoda och skrivkunniga kumlabor, men ock
så erkända vetenskapare som Jonas L:son Samzelius, 
I var Alm, Arvid Bergdahl, Magnus Collmar, Anna Lars
son, Nore Tenow, Bertil Walden, Valter Larsson och 
Gösta Holm. Man återfinner en del kända författare så
som Johan Saxon, Gunnar Hede, E S Lundh, Pehr 
Johnsson, Gunhild Willen-Örnfeldt, Berit Spong, Lydia 
Engvall-Lithell, J M Rosen, Bernhard Nordh, Ellen Ha
gen, C G Hjelm, Lina Sandell, C G Wadström, Ester 
Salminen, Helmer Furuholm, Den Blyge (Levi Carlsson) 
och nu sist Torsten Ehrenmark. 
- Ofta har du själv skrivit och försökt återge vad gamla 
kumlabor berättat. 
- Ja, som exempel på det kan jag nämna Edla Gustafs
son i Sånnersta. Hon berättade om fadern, som var 
riksdagsman och pamp i socknen, om brodern Johan 
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En facs imile av fra msidan på det första numret av Kumla Julblad 
som utkom 1930 och var i formatet 44 x 60 cm 

Widen som också var riksdagsman samt senare talman, 
statsråd och landshövding. När vi tittade igenom hennes 
släktalbum hittade vi foton på en farbror till Edla, 
J onas Widen, född i Vissberga. Han var en mycket god 
sångare och stiftare av sångsällskapet Orphei Drängar 
i Uppsala . Han ville emellertid inte ägna sig åt sångar
banan, utan blev senare kyrkoherde i de båda grannför
samlingarna Vintrosa och Tysslinge. Under sin tid i 
Stockholm och Uppsala var han god vän med dåvarande 
kungen och kallades populärt "lille Widis" . 
Konsumföreståndaren Axel Högberg skrev från 1931 

idrot tskrönikor i tidningen. Bokhandlare Algot Dohlwitz 
övertog sysslan och skrev krönikor under många år och 
senare fortsatte Lars Tisell att rapportera om idrottslivet 
i Kumla . Kumla Julblad gav under många år ett heders
pris till årets bästa idrottsman eller -kvinna. 
Många är de som har bidragit med artiklar i Kumla Jul

blad under årens lopp. Till dem, till annonsörerna och 
alla de som hjälpt till med att samla in uppgifter och 
fotografier, svarat för försäljning m m, vilket tillsammans 
möjliggjort utgivandet av Kumla Julblad, vill jag passa 
på tillfället att framföra ett varmt tack. D 
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WALTER HOLMSTRÖM 

Trädgårdsgatan 
och några bilder 
från 50-talets Kutnla 
Trädgårdsgatan börjar vid Östra Drottninggatan och går 
fram till Hagendalsvägen, men jag tycker nog att den 
riktiga delen av gatan stannar vid Frälsningsarmen, 
resten hör t ill torget. 
Fastigheten Trädgårdsgatan 5, 7 och 9, som byggdes i 

början av 40-talet kallades första tiden för "Stockholms
huset" på grund av att det var ett stockholmsföretag som 
var byggare. Ryktet gjorde gällande att Greta Garbo var 
en av intressenterna. I början av 50-talet hade jag min 
atelje i fastigheten och från den hade jag en underbar 
utsikt. Mot öster kunde jag se Kvarntorpshögen växa upp 
över horisonten. Vattugatans ·gytter av småhus och Vat
tentornet var det alltid angenämt att vila ögonen på. 
Bilden har jag förresten förevigat i en målning, som var 
återgiven i Kumla Julblad 1960. Mot väster kunde jag 
se bland mycket annat A G Anderssons villa, som nu är 
riven, och parken med alla fruktträd, som tillhörde Kråk
slottet. Tänk er i försommartid när alla fruktträden 
blommade och den ljuvliga doften låg som en mjuk 
matta över Trädgårdsgatan. 
Mot jul var torget överdådligt illuminerat, affärsfönst

ren lyste och strålkastare var riktade mot det nya stads
huset där man kunde se markeringen för tänkt tillbygg
nad av ett stadshotell. På senvintern kom röjarpatrullen 
och högg ner träden och snart var byggnationen i full 
gång. 
Stadshotellets förste källarmästare blev den skicklige 

och elegante Sam Blomquist, som bland mycket annat 
hade tjänstgjort under FN i Nigerias huvudstad Lagos. 
Hotellet blev livligt frekventerat och man ansåg nog att 
det gav den unga staden en viss pondus. Ett konditori 
fanns i anslutning till hotellet mot Trädgårdsgatan. 
I dag är konditoriet och hotellet för länge sedan ner

lagt och Sam Blomquist har lämnat det jordiska. 
I "Stockholmshuset" bodde första tiden mest tjänste

män och ingenjörer, som hade sitt arbete i Kvarntorp, 
som då hade blivit den stora arbetsplatsen på orten. 
Transporten dit kunde ske med K varntorpståget, som 
kallades för "Lusa". Så småningom övergick man till 
bussar. På fotot härintill kan man se "Lusa" tuffa fram 
över gärderna vid Prästgårdsskogen där byggnationen 
kommit igång och närmar sig kyrkan och Kumlabyn. 
I "Stockholmshuset" bodde också i många år landsfis

kal Folke Abenius, som inte hade så lång väg till sitt 

Lantmännen 

Övre bilden: Stadshusparkens träd sågas ner - stadshotellet skall byg
gas. Betraktaren med ryggen mot kameran hette Grönkvist och bodde 
på Marielundsgatan . Han ogillade skövlingen. 

Mellersta bilden: Hörnet av Trädgårdsgatan och Vattugatan med vat
tentornet i bakgrunden. I villan till vänster var arbetsförmedlingen in
rymd på den tiden. Flickan med den långa flätan och hårbandet, som 
passerar hette Hallgren och hennes pappa var anställd hos Lithells. Fa
miljen utvandrade sedermera till Amerika. 

Undre bilden: Kvarntorpståget " Lusa" tuffar in mot Kumla över gärde
na vid Prästgårdsskogen. 

Foto: Walter Holmström 
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HUGO ERICSSON 

En länge bevarad hemlighet 

Kommer ni ihåg hur det var? Kanske bäst att påminna. 
Vi hade kommit till Hävlingskällorna i nordvästra Dalar
na och där fått tillfälle bistå en bekymrad same. Han 
som köpt en guldklocka på avbetalning, men inte fått 
den att gå mer än någon timma efter varje uppdragning. 
När vi förstod hur det hängde ihop, fick han öva sig på 

min gamla Viking-rova . Trots att jag försäkrade honom, 
att det inte gjorde något om fjädern gick av, så fick 
vi ändå mota på honom flera gånger innan fjädern var 
helt uppdragen. 
Så tog han itu med sin fina guldklocka. Nu blev det ett 

ännu värre ståhej . 
Nu går det inte mer, sa han. 
Jodå, fortsätt. 
Nu ä dä stopp. 
Nädå, fortsätt, mer, mer. 

ej , ärutokug. 
När han så till sist vägrade fortsätta, tog jag klockan och 

visade, att det fortfarande var långt kvar till botten. 
Det hade tagit en mycket dryg halvtimma, innan den 

klockan var uppdragen . 
Så här skall du dra upp den varje kväll, så skall du se 

den kommer gå fint. 
Samen satt där och vägde sin fina guldklocka i handen. 

Så såg han på oss och sa: Har ni bråttom? 
0 nej, det har vi inte. 
Då tycker jag att ni skall följa med till Våndsjön och 

fiska laxöring, jag är på väg dit. 
Vi hade kommit till Hävlingen för att se vad där fanns 

av fåglar, blommor och blader. Redan på vandringen 
över Långfjället hade vi tyckt, att naturen verkade karg. 
Här kring tältet och kåtan var det inte stort bättre. 
Visst fanns det en del fåglar, likaså blommor, men inte 
den myckenhet vi väntat oss, så en avstickare till Vånd
sjön kunde vi kosta på oss, tid hade vi. 

Är det långt dit? 
Ånej , en bit. 

arbete, då han hade sitt kontor i anslutning till polis
stationen på Trädgårdsgatan. Folke Abenius var på den 
tiden även "Stockholmshusets" vice värd. 
Det var meningen att det skulle finnas två biografer 

på Trädgårdsgatan men den ena blev aldrig färdigbyggd . 
Den skulle ha legat i "Stockholmshuset", där entren 
är färdigbyggd och nu utgör ingång till firma Bambinos 
barnkläder. Den andra var inrymd i Manne Larssons 
fastighet vid torget och lades ned för några år sedan. D 

Nåja, när en same säger att det är en bit, så kan det 
mycket väl vara en bit men också en stor bit. 
Vi började ta ner tältet, när samen, han hette förresten 

Andersson, sa att det där behöver ni inte ta med, ja, det 
vill säga, om ni inte är rädda för de myckna loppor vi 
samer lär ha . Jag har en kåta där, som är lik den här, och 
i den kan ni ligga. 
Vi bredde ut tältet, tömde ryggsäckarna, tog undan vad 

som behövdes för några dagar vid Våndsjön. Makaroner, 
havregryn, rökt fläsk, salt, kaffe, socker, smör, bröd, 
servis, kokkärl, regnplagg, sovsäckar, kamera med kas
sett, kikare, fiskedon, snus och rökdon. 

Allt det andra lade vi på tältet, drog ihop det till ett 
knyt e, och stuvade in det i kåtan. 
Kameran var för plåtar och planfilm och i den kassett 

som var på gång fanns tio blad kvar, det borde räcka. 
Så var vi då färdiga för avtåg. 
Andersson tog in på en stig som varken var lättgången 

eller välgången . 
Redan efter några hundra meter började jag ana oråd. 
Har ni travat i fjället med en sådan där herre, då vet 

ni, att han går inte, han stutsar fram . 
Vi försökte hänga med, och pressade oss till gränsen 

för vad vi kunde, men efter några kilometer måste jag i 
självbevarelsedriftens namn hugga in och skrek: stopp 
och belägg. 

Vi stannade och Andersson frågade: Vad är det? 
Ja, ska vi ha nån glädje av Våndsjön och öringen där, 

så måste du ta ner farten en hel del. Ser du inte hur 
t ungorna hänger ut som röa slipsar på oss. 

Går jag för fort? 
ej, du går inte, du småspringer. 

Gå först du då. 
Det brukade jag för det mesta göra. Inte därför att jag 

var duktigast att gå, utan därför att jag var minst och 
svagast i gänget. Det visste kompisarna och tog alltid 
hänsyn till det . 
När vi nu efter en försvarlig pust åter satte igång, gick 

jag först. 
En bit hade samen sagt. Det hade redan dragit ihop 

sig till en stor bit, och för varje steg närmade vi oss 
Våndsjögusten. Trodde jag. Skulle vi in där månntro. 
Våndsjögusten är en fjällbumling inemot norska grän

sen, där inlandsisen rumsterat om väldeliga. Vräkt ihop 
stenbumlingar stora som hus i de mest vidunderliga 
formationer till en labyrint, där det inte är tillrådligt 
för obekanta att söka ta sig igenom. Men Andersson 
lotsade oss fram långt från Våndsjögusten, ty vid ett 
stigskilje ropade han höger och på en smal landbrygga 
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mellan två SJOar, förmodligen Klacken och Grötsjön, 
kom vi över på nordsidan av sjösystemet. 
Så fick vi då kontakt med Våndsjön. Stigen gick ett 

stycke från stranden, och nu kunde det inte vara långt 
kvar till kåtan, men vi såg den inte, när Andersson 
plötsligt sa: här har vi den. Tur att han var med, vi hade 
aldrig upptäckt den. 
Då hade vi gått i mer än två timmar, så den lilla 

biten var säkert en dryg mil. 
Vi stegade in och fann kåtan både ren och snygg. 
Det måste firas med en balja kaffe . 
Slog på stort. Bjöd på limpsmörgås. Satt i skolskenet 

utanför kåtan och njöt, då Andersson beredde oss en ny 
överraskning. Han halade fram något svart ur bröst
fickan, jag tyckte det såg ut som karvtobak, och bör
jade skära flisor ner i kaffet. Georg, som satt närmast 
mig, viskade: renkött. 
Troligtvis var det första gången jag såg renkött, och 

som man är nyfiken på allt nytt, kunde jag inte bärga 
mig utan frågade: är det renkött du har i kaffet? 
Jaa. 
Är det gott? 
Jag tycker det, vill du smaka? 
Varförinte . 
Sträckte fram muggen och fick några flisor. 
Georg likaså, men Olov tackade nej. 
Det såg underligt ut i muggen där fettpärlorna dan

sade, men på smaken var det inget fel. 
Så gällde det fisket . Vi hade bara ett spinnspö och två 

drag, ett koppar och ett silver. 
Vi sa som sanningen var, att vi aldrig fiskat i något 

fjällvatten, bortsett från Särsjöån, där vi fått några små
saker, utan kände oss som riktiga noviser. 
Samen slängde en blick upp i höjden där solen vand

rade på en molnfri himmel, så pekade han på koppar
draget och sa: det ska du börja med, men du, om det 
skulle mulna på och bli mörkare, eller om du går ut i natt 
i skumrasket, så tar du silverdraget. 
Jag undrar. Var inte det en snabblektion i hur man skall 

välja sina drag. I ljus ett mörkt, i mörker ett ljust drag. 
Nu var kaffet urdrucket. Andersson lade sin guldklocka 

mot örat och lyssnade, med ett solskensleende konsta
terade han, att den fortfarande gick. Nu tror jag dej, sa 
Andersson, och tillade i samma ögonblick: ni får stanna 
här så länge ni vill, men jag måste ge mig iväg och är 
jag inte tillbaka innan ni går så bry er inte om det, jag 
måste sköta mitt jobb. 
Vad jobbar du med då? 
Jag är renvaktare. Sen en tid får varken svenska eller 

norska renar vistas inom Idrefjällen och det vet ju inte 
renarna av, så jag har· stora områden att patrullera av. 
(Bestämmelsen lär inte gälla längre.) 
Men jag har go hjälp av hunn. 
En underlig hund. En spets, nästan rödgul i färgen. 
Jag, som alltid varit rädd för obekanta hundar, fick 

redan vid första ögonblicket uppe vid Hävlingen hunden 
som min förtrogne vän. Under den långa vandringen 
hade han dansat omkring mig, och gjorde han en av
stickare ut i terrängen var han strax tillbaka vid min sida. 

Nu senast hade han legat med huvudet i mitt knä och 
broderligt delat på smörgåsen. 
Och nu, om några sekunder skulle husse vara ur syn

håll, men hunden gjorde inte en min av att följa efter. 
Då kom en signal. Hunden stirrade åt det håll husse för

svunnit, men rörde sig inte. 
En signal till. Då blev han orolig, högg tag i min hand 

och ville dra mig med. Då tog jag hans huvud mellan 
mina händer, såg honom i ögonen och sa: inte ska du 
överge husse inte, och när den tredje signalen kom, gav 
jag honom en ordentlig smäll i stjärten, då förstod han 
sin rätta plats, och som en eldslåga for han iväg. 

Andersson har tyckt, att vi skulle stanna så länge, att 
vi kunde gå både till Bredåsjön och Rogen, där de riktigt 
grova öringarna fanns . Det var bara en bit till de två 
sjöarna. 

Dagen därpå gjorde vi det. 
Så skulle vi då fiska i Våndsjön. Kompisarna hade 

inget överdrivet intresse för fiske, så det föll på min lott 
att preja havet på bröd. 
Det fanns gott om stor fisk i sjön hade Andersson på

stått. Men du ska aldrig ta'n med våld, då sliter han 
sig, utan du ska trötta ut en. När du så fått inen te 
strand får du eller nån av kamraterna hugga'n bakom 
gälarna å lyfta uppen, så går dä nog bra. 

Återigen en kort och klar lektion, nu hur man bär sig åt 
att bärga en laxöring. 

är Andersson och hunden försvunnit, funderade vi en 
stund över om vänlighet och gästfrihet var något typiskt 
för samer, eller om det bara var hans sätt att visa sin 
tacksamhet för hjälpen med klockan . 
Det här var år 1932, 1935 fick jag svar på undringen. 

Då satt jag nämligen åter i kåtan vid Hävlingen. 
Med harm och avsky hörde jag fyra storstadsbor berätta 

hur de, när de passerade Slagufjällets lappläger fått se 
två gamlingar försvinna in i en av kåtorna, hur de rusat 
efter och tvinga ut dem för fotografering. 
När vi nu sitter där och de högröstat berättat om sina 

oförskämdheter, åker kåtadörren upp och Andersson 
kommer in och möts av en kvalificerat dum fråga : Är 
du en riktig lapp? 
Andersson svarade något, men när han känner igen mig 

bryter han av och säger: Kom med ut så får vi pratas 
vid. 
Visst gör vi det, jag och min kamrat som den gången 

hette Åke. Vi tar i hand och hälsar som gamla bekanta, 
och jag frågar tyst: har du inte bössan med dej, det är 
litet ohyra där inne som borde raderas ut? 
Andersson skrattar och svarar: Jag är van vid sånt, 

men alla svenskar är inte likadana. Och fortsätter, - ni 
blir väl med till Våndsjön, kåtan finns kvar där och 
någon rasblandning bland lopporna har jag inte märkt. 
Det var Georg som, när samen hade sagt: om ni inte 

är rädda för de myckna loppor vi samer lär ha, svarat, 
tänk du vilken skön rasblandning det då skulle bli . 
Det var väl så, att Andersson tydligt kände att vi tog 

honom för bror och jämlike och så skall det väl vara 
oss människor emellan. För övrigt fint illustrerat av 
samekonstnären Nils ilsson Skum när han en gång i 
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Den fiskrika Storån, som söder om Idre heter Österdalälven rinner från Hävlingen i norra Dalarna 

trappan på Stockholms slott mötte dåvarande kron
prinsen, sedermera konung Gustaf VI Adolf, stannade, 
tog i hand och sa: Du, hur mår pappa. 
Under vår korta jordevandring, där ingen borde vara 

för mer än den andre, kan känslan av samhörighet för
medlas på många sätt. Andersson hade tydligen upp
fattat vårt sätt, som utlöste hans medfödda vänlighet 
och hjälpsamhet. 
Men nu åter till ordningen. 
Vi hade rekognoserat ett bra stycke av stranden, ville 

ha ett något så när rent vatten ända in. Missade man 
kastet, eller inte bromsade in i rätt ögonblick, med 
tummen mot trumman, så roterade spolen fortade än 
linan löpte ut och resultatet blev ett skatbo. Innan 
detta blev utrett sjönk draget och ville det sig illa fast
nade det i botten, och då vi bara hade två drag fick 
inte något sådant ske. 
Här var det fint. En liten udde där vattnet utanf6r 

såg ut att vara rent. 
Vid tredje eller kanske fjärde kastet sjöng det till i 

linan, och vi såg en jättestor fisk i ett elegant språng 
över vattenytan. 
Den är våran, sa Georg. 
Vi får stekan i flera omgångar, sa Olov. 
Ta inte ut något i förskott, sa jag, och försökte komma 

ihåg samens förmaningar . Tan inte med våld, låt en ar
beta på spöt, släpp mer lina om det behövs, veva in 
snabbt om han får för mycket lina, han skall hela tiden 
känna att han är fången, när han så är trött och ligger 

på sidan, då kan du spinna in för gott. Men var beredd 
på att när han får se dig så gör han en sista våldsam 
rusning för att bli fri, och det är i det läget många ny
börjare tappat en säker fångst . 
Hur länge vi arbetade med öringen i Våndsjön denna 

första gång, vet jag inte, men när han till sist låg på 
sidan där ute i det klara vattnet sa Georg lugnt: spinn 
in, spinn in. 
Det gjorde jag försiktigt, beredd på den där rusningen, 

samen talat om, och den kom mycket riktigt. Så hade vi 
d~n i strandkanten där Georg snabbt fick upp den på 
land. 
Vilken obeskrivligt vacker fisk innan Olov stuckit den 

och färgerna mattats. 
Den vägde sina modiga två kilo. 
I triumf gick vi hem till kåtan, nu skulle det bli kalas. 
Innan Olov började rensa den skulle den fotograferas, 

fattas bara annat. Kameran riggades upp. Olof fick po
sera med öringen. På mattskivan såg det fint ut, Olov 
med öringen, en flik av sjön och långt där borta Vånd
sjögustens branter. Jag stängde slutaren och ställde den 
på en hundradels sekund, ' häktade på ett gulgrönt filter 
på objektivet, ströp bländaren till tolv, tog bort visir
skivan och satte istället dit kassetten. Drog upp kassett
locket och sa: stilla nu Olov, och lät slutaren gå. Så 
sköt jag in kassettlocket. 
Den här omständliga beskrivningen har jag gjort för att 

dagens fotoamatörer ska förstå vilka trevliga grejer man 
hade på den tiden. 
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Men det var inte riktigt färdigt än. Filmen skulle växlas. 
Det var ju planfilm, jag tog pappersfliken i handen och 
drog försiktigt, den följde med någon centimeter men 
vägrade så definitivt. Något sådant hade aldrig förut 
hänt. 
Skulle vi de följande dagarna ge oss iväg till både 

Bredåsjön och Rogen utan att få en enda bild med där
ifrån eller skulle jag ta en nattmarsch till Hävlingskåtan, 
där fanns fler kassetter. 
Tok, sa Georg, vi klarar oss väl utan bilder härifrån. 
Kunde vi ordna ett mörkrum kanske jag kunde få kas

setten att fungera. Men här fanns ingen möjlighet ordna 
så mörkt som behövdes. Kåtan gick inte att mörklägga, 
och det var ju vårt enda hopp. 
Men vänta, en tanke flög in i huvudet. Sovsäcken. 

Det var en präktig sak. En dubbelvävd filt och ett 
vattentätt fodral. 

Om jag tog med kassetten och kröp med huvut före in i 
sovsäcken, och Georg assisterade, drog till öppningen och 
som ytterligare säkerhet lade våra regnplagg över, så 
kanske vi kunde kirra saken. Vi försöker. 

Vi lade ut sovsäcken i kåtan och jag kröp in. Helt kol
svart. 
Klart, hörde jag Georg. Jag drog ut kassettlocket och 

började känna med fingrarna hur det stod till med fil
men. Men det var svårt att hitta bland filmer och 
papper. Det började flimra rött för ögonen, susa i huvut, 
lungorna jobbade med korta flämt, försökte ropa, försökte 
sparka med benen, försökte komma ut, orkade inte, 
somnade in. 

När jag vaknade satt Georg gränsle över mig. 
Vad har hänt? lyckades jag få fram. 
Syret tog väl slut, sa Georg, du höll på att kvävas. Men 

när jag såg hur du blev mer och mer orörlig och så låg 
alldeles stilla, förstod jag att något galet höll på att 
hända, så då slet jag ut dej. Du hade nog kvicknat till än
då men för säkerhets skull satte jag in med konstgjord 
andning, och nu är du snart kurant igen. Jag blev liggan
de kvar i kåtan någon timma och hämtade mig från 
chocken. 
När vi satt utanför kåtan och åt en försenad middag på 

makaroner och laxöring, kom vi överens om, att den här 
händelsen skulle vi aldrig berätta för någon och riskera, 
att våra föräldrar skulle få reda på den och behöva gå 
oroliga för vad som kunde hända oss, vare sig vi var till 
fjälls eller hemma i skogarna. 
Det löftet har vi också hållit. Tills nu. 
Nu behöver ingen oroa sig, därför har jag berättat hän

delsen. 
Jag tackade Georg den gången, när vi satt och njöt lax

öring, och jag tackar nu för att du Georg den gången 
räddade mig till livet. Han är borta nu, men jag har ho
nom i kärt minne. En snabbtänkt, präktig kamrat. 
Under återstoden av dagen stannade vi kvar i närheten 

av kåtan, och efter en natts sömn var jag helt åter
ställd. 

Morgonen därpå gav vi oss iväg mot Bredåsjön och Ro
gen. 

Terrängen var bitvis rätt marig men ryggaputorna var 
lätta, så vi kunde hålla god fart. 
Snart siktades Bredåsjön, en nästan oval, 6-7 km lång 

kargskön sjö. Det var här de grova öringarna fanns, bum
lingar på 9- 10 kg kanske mer, som Andersson sagt. 
Nu var vi framme vid en fin rastplats, stannade upp och 

sa: här ska vi ta dom. 
Tycker du, sa Georg. 
Ja, varförinte. 
Hör du, du är nybörjare och sådana brukar ha tur. Tänk 

om du får en på 10 kg, är det inte bättre du tar den på 
återvägen om vi ska till Rogen. 
Vi hade redan gått raskt i nästan två timmar och hade 

säkert lika mycket kvar till Rogen, varför då släpa på en 
tiokilos öring. Georg hade så rätt, så rätt. 

Olov hade redan tänt fyr och satt på kaffe, så vi nöjde 
oss med det. 
I fortsättningen följde vi sjön ytterligare ett stycke, 

innan vi svängde åt höger, passerade några småtjärnar 
och efter nästan två timmars vandring stod vi på stran
den av sjön Rogen. 
Olov började omedelbart dona med lägerfyr och matlag

ning. 
Georg och jag spetade upp på en vål i närheten, kanske 

Gråstöten, och fick en överblick av hela området. Där
nere låg den stora sjön, nästan två mil lång, full av 
grund, som syntes bra i det klara vattnet, och flera öar. 
I norr bortom sjön låg ett virrvarr av sjöar och tjärnar 
med åsar emellan, det var det bekanta dödisområdet. 
Men så var det träden. De nästan skrämde oss. Silv
riga, korta, grova, knotiga torrakor, vridna runt som kork
skruvar, spretande mot himmelen. Inte ett spår av 
mänsklig aktivitet syntes. En kungsörn hängde i luften 
ovan Våndsjögusten, några renar skymtade norr om 
sjön,en stenskvätta stod på en sten och guppade några 
meter, bort. T ystnaden total. Vi hade väl någon gång an
vänt ordet vildmark, men först nu inför denna underliga 
tavla fattade vi den verkliga innebörden i detta ord. Vild
mark, ja verkligen. 
Vi satt där både länge och väl, Georg och jag, innan 

vi gick ned till Olov och fick gröt i magen. 
Länge gick vi och skrotade kring lägerplatsen, sjön och 

ån, och upptäckte plötsligt, att tiden höll på att rinna från 
oss . 
Bäst börja hemfärden till kåtan vid Våndsjön. 

är vi nådde rastplatsen vid Bredåsjön var klockan över 
elva på kvällen. Men ljust var det och fiska skulle vi. 
Jag imiterade samen, sneglade på himmelen, fann den 

molnfri och valde koppardraget. Började kasta. 
Öringen i Bredåsjön tycktes hårdflörtad. Jag fick avan

cera ett par hundra meter längs stranden innan det 
stramade till i reven. 

Nu har dun, sa Georg som följt med. 
Sån tur att det inte var en tiokilos, det blev svårt nog 

ändå att bärga den här, som dock höll sig kring tre
kilosstrecket. 

Olov fick ta hand om den och innan vi bröt upp av
njöt vi en oförglömlig måltid bestående enbart av stekt 

forts på sid 50 
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KARL GÖSTA PETTERSSON 

Katntnartnusik 
iKutnla 

Under min livst id har jag haft två stora intressen, 
nämligen vävning och musik. Om det förra har jag tidi
gare berättat i Kumla Julblad under titeln "Damastvä
vare i Kumla" . 
Nu vill jag försöka berätta något om förekomsten av 

kammarmusik i Kumla - enkannerligen den klassiska 
formen, bestående av tvenne violiner, altviolin och cello. 
Det är en musikform, som inte för fram sitt budskap 
på de stora torgen, nej, hemmet är dess rätta forum . 
Kanske är det en smula märkligt, att det i Kumla spe

lats stråkkvartett alltsedan seklets början. Inte så lång 
tid, tycker någon, men nog så sällsamt, när det gäller en 
landskommun i Sverige. 
Att det blivit så beror till stor del på musikdirektören 

vid Husarerna i Sannahed, Gustaf Molin. Han var ut
bildad violinist vid Musikakademien. Till hans bästa 
elever får tvivelsutan räknas Axel Lundholm i Södra 
Mos . Denne och brodern August (Lundholms Skomanu
faktur) jämte bröderna Lars och OlofMolin från Vallersta 
slöt sig samman till den så högt skattade Lundholmska 
stråkkvartetten någon gång i början av seklet. Kvar
tetten blev vida känd och beundrad. Det finns väl näp
peligen någon kyrka i Närke där de icke konserterat. 
Nu må ingen läsare förledas tro att bilar stod till 

deras förfogande vid konsertresorna . 0, nej, färdsättet 
var enkelt. Karl-Persa-Gustaf i Södra Mos höll med häst, 
planvagn med fotstöd på sidorna och var själv kusk. 
Kvartettmedlemmarna satt vid sidorna av vagnen och 
instrumenten placerades bakom deras ryggar . Det var 
musikentusiaster som åkte på detta vis - var så säker! 
Nu låter jag altviolinisten Folke Sundström komma till 

tals . 
- "Jag och några barfotalassar till var en vacker som

mardag på 10-talet på väg till kyrkvärden Erik Lars' gård 
i Södra Mos för att titta på hans påfågeltupp. Sådana 
var inte så vanliga på den tiden, och är det väl inte 
nu heller förresten. Genast vid ankomsten dit uppmärk
sammande vi musik som strömmade mot oss från Johan 
Anderssons nämndemansgård. 

Vi skyndade dit och kröp upp på källarkullen. Vad fick vi 
se? Jo, fyra herrar i skjortärmarna som satt i en lövsal 
och spelade. Det var Lundholmska stråkkvartetten som 
förberedde en konsert. 

Bröderna August och Axel Lundholm ingick i den uppskattade Lund
holmska stråkkvartetten i början av seklet 

Stillsamt avbröts de av en dam som med en kaffe
bricka kommit ur mangårdsbyggningen för att förnöja de 
spelande." 

Vilket pastoralt behag vilar inte över denna bild och tid 
som Folke nyss berättat om. 
Själv hörde jag Lundholmska stråkkvartetten en gång 

på en välgörenhetsgudstjänst i Johanneskyrkan, troligen 
var det år 1917. De spelade bl a Schuberts Ständchen. 
Jag beundrade dem storligen. 

När kvartetten upphörde vet jag inte, men år 1933 
bildade Oscar Carlsson, Folke Sundström, Arthur Borr 
och undertecknad en stråkkvartett. Samtliga medlemmar 
var kumlabor. 
Efter några år försvann ett par medlemmar i kvartetten 

och två nya namn kom in i bilden, Nils Andersson 
och Thore Jonsson. Vår kvartett har uppträtt både offent
ligt och i enskilda hem. Vi minns gärna de kvartett
aftnar som vi höll i biblioteket i Kumla, där vi blev 
livligt uppskattade och fick god press. Kanske beroende 
på att vi haft förre medlemmen, värmlandskavaljeren 
Olle Kjellberg, som instruktör. 

En afton med kvartetten erinrar jag mig gärna. Kon
sert hölls i Kumla prostgård. Vi hade just plockat fram 
våra noter och satt stråkarna till strängarna, då elljuset 
slocknade. Det var ett starkt blåsväder utomhus. Levande 
ljus plockades fram till notställen och jag vill tro, att vi 
i det milda ljusskenet spelade med särskild känsla. 

Vår kvartett består än i dag. Vi bor nu på skilda orter, 
men träffas då och då. Hur många kvartettaftnar som 
under årens lopp ägt rum, dels i Kvarngården, dels i 
Folke Sundströms hem, vet vi inte, men många är det. 
Om händelsevis någon av violinisterna i sista minuten 
fått förhinder vid en kvartettkväll har det hänt att min 
son Orvar (musikaliskt barnbarnsbarn till Gustaf Mo
lin) ryckt in. 
Hur som helst, vi har fortfarande underbart roligt på 

våra kvartettaftnar. D 

~/ödin• STENHUGGERI 
GRAVVÅRDAR S. Kungsvägen, Kumla, tel. 785 38 

Törngatan 12, Orebro, tel. 11 34 80 
Bostadstel. 817 28 och 708 25 

Tillverkar 
av röd, grå och svart grarnt 

HUMANA PRISER 
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GUNNEL HELANDER 

Mor Nylen 
på Kumlamalmen 

Henning och Emilia Nylen hette ett ungt par som med 
sina fem barn, Tekla, Kasper, Henfrid, Elsa och Signe 
flyttade in i en stuga på Kumlamalmen i början av 
1890-talet. Stugan såg ut som de flesta andra i om
rådet, kök och ett rum på bottenvåningen och kallvind 
och ett rum en trappa upp. Den låg i hörnet av Juta
gatan och Knektvägen. Förr sade man att stugan låg vid 
Malmgatan, eftersom trädgården sträckte sig ända fram 
till den gatan. Huset hade tidigare ägts av en familj 
Bäckman. 

Familjen Nylen bodde tidigare i Zarelius hus vid järn
vägen, där de hade flyttat in, då de först kom till 
Kumla. Som nygifta i början av 80-talet hade Emilia 
och Henning bott vid Torp, där Henning tjänade hos 
patron Hedin. Vid Torp kom de fyra första barnen till 
världen. Dottern Signe, nummer fem i syskonskaran, 
föddes då familjen var nyinflyttad i Kumla. 
Emilia Johansson arbetade som piga på en gård i 

Kräcklinge, då hon första gången träffade Henning. Ti
digare hade hon bott i Skövde, där hon varit anställd hos 
en tysk läkare, som senare öppnade, vad vi idag skulle 
kalla , hälsoinstitut. Emilia var född i Hultängen i Fägre 
församling den 10 februari 1860. 
Gustaf Henning Nylen var född den 18 mars 1858 i 

Däldenäs, Nysunds församling och arbetade som expe
dit i en lanthandel, då han träffade Emilia. En av sill
tunnorna i den lanthandeln kom väl till pass, då Hen
ning skulle övertyga en enträgen rival om att hos Emi
lia fanns inget att hämta. Vid en dispyt om den unga 
sköna doppade han helt enkelt motståndarens huvud i 
tunnan. Emilia, som kanske tvekat en smula inför frie
riet, förstod nu att en så handlingskraftig man kunde 
hon inte säga nej till. 
Familjen Nylen fann sig snart till rätta bland de andra 

invånarna på Kumlamalmen. I området bodde en del 
småhantverkare. Hos de närmaste grannarna var mannen 
målare, på andra sidan Malmgatan bodde en sten
huggare och i en annan stuga fanns en trädgårdsmästa
re. Henning Nylen själv arbetade i magasinet hos Fos
selius & Bergöö, där arbetet började redan klockan 
sex på morgonen och inte slutade förrän sju på kvällen. 

Mellan grannfamiljerna fanns en samhörighet och 
gemenskap, som för oss nutidsmänniskor är helt främ
mande. Man deltog i varandras glädjeämnen och när 
något tråkigt hade hänt var det naturligt att prata av 
sig den värsta olusten i grannens kök. Fattades det en 

Emilia Nylen 

femöring, när man skulle betala lånet i banken, gick 
det bra att gå till grannen och låna. 
En del sysslor uträttade grannfamiljerna tillsammans. 

Man hjälptes bl a åt, när det två gånger om året var 
stortvätt. Själva tvättningen sköttes hemma, men när 
det var dags att skölja kläderna, drog man dem på en 
tvåhjulig kärra ned till " U pprinningen", en källa som 
låg öster om Knektvägen. Där fick också familjen Ny
len hämta vatten till hushållet under de första åren, 
eftersom fastigheten saknade brunn. 

Alla familjerna i området var mycket barnrika. I den 
ylenska familjen föddes ytterligare fyra söner, Sixten, 

Carl, Gotthold och Crispin, så nu bestod familjen av 
elva personer. När Crispin föddes år 1903 var emeller
t id äldsta dottern Tekla redan på väg till Amerika. Det 
var inte ovanligt bland de arbetslösa ungdomarna på 
Kumlamalmen att man sökte sig till det lockande landet 
i väster. 
Det var trångt i den Nylenska stugan. Det gick an då 

rummet uppe på vinden inte var uthyrt, då kunde ju 
en del av barnen ligga där, men då och då hyrde man 
ut vindsrummet. Ibland var det någon bostadslös familj 
och några gånger hände det att ett par dalkullor, som 
gick omkring i trakten och sålde hårarbeten, hyrde in 
sig. Köket var litet, man kunde aldrig äta alla samtidigt 
och så var det ju det där med Emilias medicinkok! 
Då Emilia arbetade hos den tyske läkaren i Skövde 

hade hon tillgodogjort sig en hel del medicinska kun
skaper. Hon hade som bekant också nio egna barn att 
träna på. Det dröjde inte länge förrän det var helt na
turligt för grannarna att söka sig till "Mor Nylen" 
som hon allmänt kallades, om de kände sig krassliga 
eller hade skadat sig. Vanliga skrubbsår tvättade hon 
med kokt vatten och grönsåpa och var någon förkyld, 
fick den sjuke en flaska innehållande en sorts bröst
medicin, som var kokt på bl a lindblommor och humle. 

JULKLAPPARNA ordnas lättast vid besök i 

OP:s Bosättningsaffär 
TORGET, KUMLA Telefon 707 61 

Specialav delning för leksaker 
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Ofta stod en järngryta med någon dekokt på spisen och 
i det lilla köket blandade sig doften av kamfer och ny
bakade bullar. Ty trots att ryktet om den sjukvårds
kunniga fru Nylen spred sig och de hjälpsökande kom i 
långa rader, fick inte hushållsarbetet försummas. De 
små rummen hölls prydliga och rena och här liksom hos 
grannarna sträckte sig de välansade trädgårdslanden 
från förstutrappan ända fram till vägen. Hur kunde 
någon sköta allt detta och dessutom vara yrkeskvinna? 
De sjuka togs emot i rummet på bottenvåningen och 

eftersom det var brist på pengar betalade man ofta in 
natura. Grannar och vänner betalade inget alls, utan i 
stället hände det ofta att Emilia skickade sina egna 
barn till grannar, som behövde hjälp. I glädje och i sorg 
kallade man på Mor Ny len. Hon hjälpte till vid födslar, 
hon klädde brudar och hon lagade mat i hus där det 
hölls kalas. Rummet, där man skulle ta ett sista farväl 
av någon som gått bort, smyckades av Emilia med ris 
och lingonkransar. Ja, hon tom svepte de döda. När 
det var dop, och det var det ofta i stugorna, deltog alla 
i trakten. Då hörde det till att Emilia skulle ut i köket 
och provsmaka kaffet innan det serverades. Starkt skulle 
det vara, inget " tuppink", som hon kallade svagt kaffe, 
fick serveras. 
Märta Wigerell, som var dotter i grannhuset, har bara 

ljusa minnen från det Nylenska hemmet. Man var alltid 
välkommen och särskilt minns hon julgransplundringar
na med levande ljus bak de vita trådgardinerna. Pap
persstrutar, som var fyllda med sockergryn och kummin, 
hängde i julgranen och när barnen skulle gå hem fick 
de ta med sig varsin strut. Emiliadagen, den 23 januari, 
var det alltid kaffekalas och grannarna överlämnade 
små presenter. 

Emilia och Henning Nylen t illsammans med sonen Crispin utanför 
stugan vid Wigerellabacken, som Malmgatan förr kallades. 

Englund & C:o Eftr. Tore Johansson 

PLÅTSLAGERI 
Ringvägen 18, Kumla Tel. 708 22 

Dotterdottern Margot hälsade ibland på hos mormor 
och morfar. Hon minns hur roligt det var när hon fick 
hjälpa mormor att finstäda. Vasen med Judaspengarna 
från trädgården skulle dammas och fotografierna på 
byrån rättas till. När Margot väcktes på mornarna hade 
mormor ofta just kommit hem från något tidigt sjuk
besök och nu började hon genast att laga frukost till 
familjen. Ibland satt det då redan patienter och väntade. 

Emilia Ny len, eller "Kumlagumman", som hon också 
kallades utanför Kumla, var nu känd långt utanför 
Närkes gränser. Hon behandlade de flesta åkommor, 
men hon ansågs ha speciellt god hand med bölder, ek
sem och bensår. Tjära och puder blandades ute i en bod 
och bars in i stugan och lades på det sjuka stället. 
Men inte alla mediciner tillreddes av Emilia själv. Från 
apoteket Svanen i Örebro hade sonen Carl, som bodde i 
stan, förtroendet att ta hem apoteksvaror till Kumla. 
Ännu i dag kommer han ihåg namnen på en del av dem 
tex Kajeputolja, Lassas pasta och Majssalva. 

Det var många som blev botade av Mor Nylen . En 
kumlabo minns att han som ung fick blodförgiftning i 
en tå och att Emilia, som tillkallades på natten, lycka
des häva förgiftningen . Maj Svensson, gift med Birger, 
kan berätta om hur hennes man som barn fick engelska 
sjukan och ganska snart blev frisk igen efter att ha 
tagit de saltbad, som ordinerades av fru Nylen. En av 
de verkligt stora framgångarna skall Emilia ha nått, då 
hon lyckades bota de bensår som en läkarhustru från 
Örebro lidit av under många år. 
Maj Svensson har personliga minnen av Mor Nylen. 

Maj växte upp i ett av husen på Kumlamalmen och 
sprang som barn in och ut i det Nylenska hemmet. 
"Både tant och farbror Nylen hade alltid ett vänligt 
ord att säga och de har stor del i att Kumlamalmen 
för mig alltjämt står i ett förklarat skimmer. Ännu i dag 
kan jag känna dofterna i de små trädgårdarna och 
se människorna som fanns i dem", berättar Maj. Emi
lia måste ha varit en god psykolog och förstått att små 
barn behöver uppmuntran, långt innan man kunde börja 
läsa om det i var och varannan dagstidning. "Kumla
malmens drottning", kallade fru Nylen Maj, då hon ville 
göra henne glad . Sånt betyder mycket för en liten flickas 
självkänsla. Maj ordnade ganska snart en inte föraktlig 
inkomst till sig själv genom att springa upp till meje
riet vid Kungsvägen och köpa mjölk åt Mor Nylens 
klienter. 
Patienterna kom nu i sådan omfattning att vänte

tiden kunde bli många timmar. Folk satt och låg i grön
gräset utanför stugan och längs Malmgatan och inne 
bland träden på andra sidan gatan stod hästar och 
vagnar. Ända från Emilias födelsetrakter i Västergötland 
kom man åkande till "Kumlagumman". Under den kalla 
årstiden fick besökarna sitta i köket och vänta. 
Emilia Nylen fick vara frisk och kunde vårda sina pa

tienter långt efter det att hon själv enligt nutida nor
mer blivit pensionär. Hon dog den 1 juli 1933 och hen
nes man Henning överlevde henne i fyra år. Han gick 
bort den 28 januari 1937. Båda ligger begravda på 
Kumla kyrkogård. D 

UTFÖR ALLA SLAGS 

PLÅTSLAGERIARBETEN 
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TORSTEN EHRENMARK 

Hr Ehrentnarks tninnen från 
Stene brunn 

Som vi lovade i förra numret av Kumla Julblad publicerar vi 
även i år ett kåseri om Kumla av Torsten Ehrenmark. Det är 
hämtat ur boken "Mannen i sjömanskostymen", som kom ut 
redan 1970 och är sjunde kapitlet i hans bitvis utgivna me
moarer, också upplästa varje onsdag i Radio Örebro. 
I sin senaste bok " Årets Ehrenmark reser västerut" (1978) 

skriver han: "Att bo i Greenwich var som att bo på pensio
närshem i Kumla". Om det är smickrande för Kumla vet vi 
inte, men kanske för Greenwich, ty vad vi vet trivs pensio
närerna i Kumla alldeles utmärkt. 

Min farfar blev sjuk och måste dricka brunn. 
Det lät spännande. Jag hade sett brunnar på landet och 

jag föreställde mig att min farfar skulle lägga sig på knä 
över brunnsöppningen, hålla i sig med båda händerna och 
sänka sitt huvud ner till den flera meter avlägsna vatten
ytan för att dricka brunnsvattnet. 
Jag tänkte mig att han skulle tappa hatten och pennor

na i västfickan som jag aldrig fick leka med. Kanske han 
också skulle störta med huvudet före ned i det svarta 
hålet med dess outgrundliga mörka vattenyta, som jag 
själv endast hade sett någon kort sekund med ett stadigt 
grepp om en vuxens hand . 

Vi for till Stene brunn i mitten på juni, min farfar, 
min farmor och jag. Man diskuterade också andra brun
nar som Loka, Porla och Medevi men de ansågs alltför 
mondäna. Sällskapslivet skulle kanske bli betungande 
och dessutom var de dyrare och låg några mil längre 
bort vilket fördyrade resan i onödan. 
Jag minns inte hur vi kom dit vilket är rätt märkligt 

eftersom förflyttningar redan då var höjdpunkter i mitt 
liv och jag är inte ens säker på var Stene brunn låg 
men antagligen i närheten av Kumla. 
Den låg i alla fall i skogen. Det var en samling trähus 

runt en stor grusplan och mitt på grusplanen en pavil
jong, där det dracks brunn. Sittbräden på bockar var 
uppställda framför paviljongen och där satt alla brunns
gäster och väntade på sin tur att få ett glas vatten. 
Detta gjorde mig besviken. Jag hade som vanligt blivit 
lurad. Att dricka brunn var att dricka vatten, ingenting 
annat. I detta fall ett otäckt, järnsmakande vatten som 
de bara fick i mig en gång och då bara en klunk. 

Vi bodde inte på Stene brunn. Vi var inackorderade i 
en villa i en glänta i skogen ett par kilometer från 
brunnen och promenerade fram och tillbaka varje dag för 
att min farfar skulle få sitt glas med vatten. Konversa
tionen på sittbrädet i väntan på vattnet rörde sig huvud-

Köp julblommorna hos 

Petterssons 
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sakligen om krämpor. Alla hade åkommor, inbillade eller 
verkliga. Någon enstaka brunnsgäst drack brunn i före
byggande syfte. De satt där i långa rader och pratade, 
stickande änkor, virkande fröknar i övre medelåldern, 
vändskomakare med egen rörelse och fingrarna svarta 
av becktråden, lanthandlare med röda nariga händer och 
en aldrig sinande ström av ord, små illmariga närkingska 
bönder, en och annan bleksiktig kamrer från någon lant
lig sparbank, fina fruar i vita blusar med guldbågad 
pincenez i en snodd precis som Fröding och så farbror 
Eriksson med klumpfoten. 
Skogen var en helt ny upplevelse för mig. Vi var på 

landet en vecka varje sommar i byn som min farfar 
kom från. Men den låg ute på slätten. Åt alla håll såg 
man skogen som en blå rand vid horisonten utom åt 
Mosås till. Där var det bara himmel och mosse som 
möttes. Bönderna på slätten var finare än folket i skogen. 

Han bor på skogen, sa de, som om det förklarade allt. 
Från folket i skogen fick bönderna på slätten sina 

drängar och pigor. De var ofta små, krumbenta, svart
håriga, talade en mera inkrökt dialekt än slättfolket och 
drack brännvin på lördagskvällarna medan slättfolket 
gjorde sig i ordning för att med häst och trilla åka till 
missionshuset på söndag förmiddag. 
Så jag hade bara sett skogen som en blå rand vid ho

risonten. Det var först sommaren på Stene brunn som 
gjorde mig bekant med barrstigar, myrstackar, mjuk 
mossa, det dystra gröna dunklet under granarna och 
ljuset och glädjen i tallskogarnas katedraler med det för
väntansfulla suset under trädkronornas höga valv. 
Jag höll min farfar i handen och gick bävande skogs

vägen fram till Stene brunn. 
Farbror Eriksson med klumpfoten bodde inackorderad 

i samma villa som vi. Han såg ut som en pensionerad 
major med sina stora vita mustascher och en gles krans 
av vitt hår runt flinten. Men han kunde givetvis inte 
ha varit militär med klumpfoten, en svart känga på en 
nästan decimeterhög sula. Jag var fascinerad av klump
foten, jag ville se på när han tog av sig kängan och 
jag bad min farmor att vi skulle titta på. 

Hennes svar gjorde mig häpen. 
- Du får inte låtsas om farbror Erikssons fot, sa hon. 

Du får inte ens snegla åt den. Det är synd om honom 
att han har en sådan fot. 
Jag tyckte tvärtom. Tänk om jag hade haft en sådan 

klump till fot! Det hade varit någonting att visa upp. Jag 
hittade en stor träkloss och band fast den under kängan 



med snören. Den föll av nästan genast men jag hann gå 
ett par steg och erfor en hisnande lyckokänsla, när jag 
lyftes· uppåt av träklumpen under min sula. Min farmor 
såg mig förstås och tog träklossen i beslag. 
- Du gör inte om det där, sa hon. Tänk, om farbror 

Eriksson skulle få se dej . 
Farbror Eriksson tyckte om att gå i skogen trots sin fot 

och han tog mig med på långa promenader. När jag ville 
hålla honom i handen ryckte han sig loss. 
- Inget pjosk, pojke! sa han med dånande röst. Du är 

stor nog att gå för dej själv! 
- Nu går du inte ifrån farbror Eriksson, sa min farmor. 

Och akta dej för ormar. Och snubbla inte så du slår hål 
på knäna på dina bruna strumpor. Det är dom nya du har 
på dej, som jag stickade innan vi for hit. Du vågar inte 
riva sönder byxorna, det säjer jag dej . Och akta så du 
inte får kåda på sjömansblusen. 
Farbror Eriksson gick fort trots sin klumpfot och endast 

rädslan för att bli lämnad ensam förmådde mig att hålla 
jämna steg med honom. 
Han hade alltid två stora papperskassar med sig. När vi 

kom en bit in i skogen stannade han och vecklade upp 
dem. 
- Nu plockar vi tallkottar, sa han. 
- Jag vill plocka grankottar, sa jag, för i dem kunde 

man köra in tändstickor till ben och ha som kor, när man 
lekte lagård. 
- Du plockar tallkottar, röt farbror Eriksson. Gran

kottar brinner för fort . Jag ska ha ett par säckar tall
kottar med mej, när jag reser härifrån. Dom blir bra att 
elda med i spisen, när det blir vinter. 
Jag tordes inte annat än lyda. För att inte bli lämnad 

ensam höll jag mig tätt intill honom, när vi plockade. 
Jag kunde då också närmare betrakta hans klumpfot. 

- Gå inte framför fötterna på mej, röt farbror Eriksson. 
Gå över på andra sidan vägen och plocka. Den backen är 
ju full med tallkottar. 

Jag gjorde som han sa men jag höll hela tiden ett öga 
på honom. Försvann han bakom en gran, så sprang jag 
genast tillbaka över vägen och smög upp bakom honom 
för att inte förlora honom ur sikte. 

- Det var en besynnerlig pojke, morrade farbror Eriks
son. Här har du hela skogen att vara i, och så måste du 
trampa mej på hälarna. 

Jag förstod att farbror Eriksson inte visste vad som fanns 
i skogen. Men jag som varje år fick "Bland tomtar och 
troll" med Bauers teckningar i julklapp visste att man 
måste akta sig för pysslingar och knytt. Jag tänkte inte 
bli indragen under någon granrot och få framleva mitt liv 
bland elaka snoriga trollungar och dessutom få en troll
mor med lång näsa till mamma som. tvingade mig att 
äta fladdermussoppa och myräggsgröt varje dag. 

När vi gick hemåt bar farbror Eriksson båda pappers
kassarna och då passade jag på att plocka några gran
kottar åt mig själv. Farbror Eriksson följde dessa före
havanden med girig blick. 

Alltid till Eder tjänst 

Stene Brunn när seklet var ungt, dvs när Torsten Ehrenmark till
sammans med sina farföräldrar var brunnsgäst. Brunnens verksamhet 
upphörde i slutet av 1950-talet. I dag återstår endast ruiner av de 
större husen. De mindre har bevarats som sommarstugor och Brunns
källan av Kumla hembygdsförening 

- Håll upp sjömansblusen i stället och plocka den full 
med tallkottar, sa han, så kan vi fylla på min säck, när vi 
kommer hem. 
- Jag får inte plocka tallkottar i sjömansblusen för min 

mamma, sa jag. Jag måste vara rädd om den. 
- Plocka såna där uschla grankottar, muttrade farbror 

Eriksson . Dom brinner så häftigt, så spisen kan spricka. 
- Att herrskapet har en så liten son, sa en stickande 

änka en dag, när vi satt på brädan och väntade på att 
det skulle bli farfars tur att dricka brunn. 

- Ja, se, det är egentligen vår sonson, sa min farmor. 
-Å, på det viset . Så du får vara med här. Det var 

väl roligt, sa hon till mig. 
-Ja, sa jag. 
- Längtar du inte efter din pappa och mamma då? 

sa änkan. 
ej, sa jag. 

- Det var ett konstigt svar, sa änkan ogillande. Ett barn 
ska väl längta efter sina föräldrar . 
- Han har det bra med oss, sa min farmor . 
- Ja, det förstår jag så väl, sa änkan. Men i alla fall. 
- Drick ditt vatten nu, så får vi gå, sa min farmor till 

min farfar. Ajö, frun, sa hon till den stickande änkan och 
reste sig. 

- Varför längtar jag aldrig efter min pappa och min 
mamma? sa jag plötsligt där vi gick hemåt på skogsvägen. 

- Därför att det är bra som det är, sa min farmor. 
Jag begrundade detta. Det var nog riktigt. Det var bra 

som det var. D 

Rössbergs SNABBKÖP 
Å BYT O R P Tel. 019/73072 
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NILS POUNCETTE 

Då vändskolllakeriet 
kolll till Kulllla 

"Alla i Kumla tillverkar skor utom prästen och klockaren, 
som bara halvsular". Den beskrivningen på kumlabor
nas levebröd för några decennier sedan torde väl vara 
en aning överdriven. Faktum kvarstår dock, att sko
industrin en gång sysselsatte inemot en tredjedel av 
stadens innevånare, och att där fanns ett 40-tal sko
fabriker . Av dessa var 4-5 stycken av större format med 
upp till 300 arbetare, så fanns några medelstora, och slut
ligen en rad sk "skutterier" med bara några få man. 
Fabrikationssystemet vid så gott som samtliga små

fabriker, liksom även på några av de större, var sk 
vändsytt eller Wienervänt, ett namn som hänsyftade på 
systemets ursprungsland, Österrike med huvudstaden 
Wien. 
I stora drag gick man tillväga på så sätt att en ritsad 

sula spikades på lästen, varpå nåtlingen med fodersidan 
ut, pinnades upp mot sulan och syddes fast vid ritsen, 
så drogs lästen ur, nåtlingen vändes rätt och lästen sattes 
i på nytt. Därefter färdigställdes skon i vanlig ordning 
med bakomspinning, klackning och utputsning. Metoden 
var idealisk för småtillverkare, därför att det krävdes 
förhållandevis liten maskinell utrustning och kapitalin
sats . 
Till de kostsamma faktorerna hörde läster och modeller. 

Lästen var särskilt viktig, eftersom den gav skon dess 
passform och stil. Vändskorna hörde dessutom till mode
artiklarna med ständiga krav på nyheter för varje säsong, 
varför modellerna var ett evigt bekymmer. 
Ett annat problem var skärning och nåtling, som inte 

gav full sysselsättning vid småfabrikerna. 
Problemet för mindre företag, där produktionen var för 

liten för vissa detaljer i tillverkningen, fick en lösning 
genom att vissa yrkeskategorier etablerade sig som egna 
företagare och kunde betjäna flera fabriker. Hemnåt
lerskor fanns åtskilliga, och tom en nåtlingsfabrik. Till
skärare med fast jobb brukade extraknäcka hos "små
skuttarna" . Ett par modellateljeer fanns även i Kumla . 
Beträffande lästerna kunde ofta stora besparingar göras, 

genom att man lät arbeta om gamla läster. Vanligen var 
det tåpartiet, som fick en nyare utformning. För sådana 
arbeten fanns också speciella verkstäder, varav en i 
Kumla. 

När nu vändskomakeriet blivit en så betydande faktor 
i Kumla kan det ha sitt intresse att forska i, hur me
toden kom till Sverige och till Kumla. Något inhemskt 
ursprung har den mig veterligen inte. 

Axel Pouncette Method Schula 

I en minnesskrift över AB L E Larssons Skofabrik i 
Uppsala, finns ett köpekontrakt återgivet enligt vilket 
Lars Erik Larsson år 1897 köper en vändmakeriverkstad 
vid Bävernsgränd. Om och hur länge där tillverkats 
vändsydda skor står ingenting nämnt, men frågan är, 
om inte de första vändsydda skorna i Sverige tillverkades 
på AF Carlssons Skofabrik i Vänersborg, som var Sveri
ges första skofabrik och startade redan 1860. 
A F Carlsson var även pionjär med maskiner för till

verkningen. Den första maskinen kom år 1873, och var en 
s k durchsymaskin, uppfunnen av en i USA bosatt skotte, 
Mc Kay. Det namnet blev sedan beteckningen för ett 
speciellt system, där huvudmomentet innebar att slit
sulan syddes fast direkt vid skon, genom bindsulan. 
Det var den sömmen som utfördes med den nya maski
nen. Mc Kay-systemet var enklare och billigare än den 
gamla traditionella randmetoden, men de randsydda 
skorna var kvalitetsmässigt av en högre klass. Där syddes 
först en rand fast vid bindsulan, varefter slitsulan fästes 
vid randen med en sk avlappssöm. 
Min far, Axel Pouncette, började hos A F Carlsson om

kring sekelskiftet som handpinnare och han har berättat 
om, hur amerikanska ingenjörer kom till Vänersborg och 
satte upp maskiner av olika slag. Själv fick han, förmod 
ligen som den förste i Sverige, lära sig att arbeta på 
Goodyear pinnmaskin. 

I det här sammanhanget kan det vara intressant att 
berätta om en artikel, som var en nödvändighetsvara 
för skoindustrin, nämligen de sk "tacksen", små nubb av 
olika dimensioner. De importerades till en början, men 
så var det en vänersborgspojke, som kom hem från Ame
rika, där han lärt sig tillverkningsmetoden. Han hette 
Larsson, men "däröver" ändrade han namnet till Law
son. I Trollhättan satte han igång med tacks-tillverk
ning, och det var min far, som fick prova ut tacksen 
under inkörningstiden. Det gick bra, och "Trollhättans 
tacksfabrik" blev en välkänd och välkommen leverantör 
till alla landets skofabriker. 
Min fars yrkesbana kan vara ett exempel på industri

arbetarnas svårigheter i början av detta sekel. I Väners-

KUMLA BEGRA VNINGSBYRÅ 
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borg blev det slut på arbetet genom konflikten 1906. 
Till en början prövade han och en kamrat på att vara 
skohandlare och fick därvid kontakt med en herre i Öre
bro, som hette Johan Bern, som offererade extra rabatt 
vid förskottsinbetalning. Det var bara det att efter för
skottsinbetalningen kom inga skor. Liksom flera andra 
vänersborgare sökte min far sig till Örebro, och kom in 
på skofabrikerna där. I Örebro fick de uppleva storstrej
ken 1909, och blev utblottade, eftersom det var dåligt be
ställt med strejkkassorna. Efter Örebro blev det Uppsala, 
och 1914 kom han till Levins skofabrik i Stockholm. Där 
spolierade en eldsvåda arbetet. Så följde fyra besvärliga 
år med anställning på lika många fabriker, som alla 
gjorde konkurs, varvat med diverse sk AK-arbeten. Så 
kom äntligen en ordentlig anställning på skofabriken 
"Sture" i Kumla 1924, men den slutade också med en 
eldsvåda, liksom nästa arbete vid skofabriken i Östansjö. 
Just nu upplever vi en stark invandringsvåg. Invandring 

har dock förekommit tidigare, fast inte av så stor om
fattning. På 20-talet anställde tex S K F en grupp 
italienska specialarbetare, men redan omkring sekel
skiftet tog A F Carlsson i Vänersborg hit skomakare 
från Österrike som skulle lära svenskarna att göra wiener
vänt. 
Många blev kvar här i Sverige, gifte sig med väners

borgstöser, och flera av deras barn finns ännu i livet. 
I somras var jag några dagar i Vänersborg och fick 

tillfälle att träffa ett par av dem. Något skrivet eller 
några anteckningar om de österrikiska skomakarna 
trodde de inte att det fanns, och vad som eventuellt 
funnits , hade blivit förstört. Det enda man därför har att 
ta på, är de personliga minnena av fäderna , och i sin tur 
deras skildringar av omständigheterna i samband med 
resan till Sverige, och hur de upplevde mötet med det 
främmande landet. 
Den ene hette Torsten Gulz, nu 73 år och driftschef 

vid skofabriken intill dess att verksamheten lades ned. 
Hans far, Leopold Gulz, var med i en första grupp om 
5- 6 arbetare, som fabrikören själv reste ned och valde ut 
år 1895. Gulz fick sedan i uppdrag, at t resa till Öster
rike i ett par tre omgångar för att hämta hit fler sko
makare, sista gången några år in på 1900-talet. Tillsam
mans med den första gruppen torde det ha varit ett 
20-tal arbetare. Ytterligare några stycken kom sedan 
strax före första världskriget. Bland de allra första fanns 
det en som hette Johan Matuscheck, och hans nu 80-
åriga dotter Gunhild fick jag också t illfälle att prata 
med . Hon berät tade, att vändskomakare till en början 
satt hemma i bostäderna och arbetade, och det var 
verkligen lyxskor av högsta klass i guld, silver och bro
kad som de tillverkade. På ett museum i Stockholm 
skall för övrigt finnas ett par skor med en etikett, som 
talar om att de är gjorda av Johan Matuscheck. En 
sak, som Gunhild mycket noga poängterade, var att 
hennes far, liksom hans kamrater sydde vändsömmen 
med 2 trådar och borst, så att där blev en knut vid 
varje stygn. 

Några år senare kom nämligen ännu en grupp wiener
skomakare till Vänersborg, och de hade en annan teknik 

Ett av vändskomakerierna i Kumla var Anton Olssons Vändskomakeri. 
Här har personalen samlats utanför verkstaden, stående fr v Ernst 
Engmark, Lagerström, Gerhard Pet tersson, Anton Bengtsson och Erik 
Persson samt sittande fabrikör Anton Olsson med dottern Svea i knät. 

för vändsömmen. De sydde med ett virk-krokliknande 
verktyg som kallades häckla och använde bara en tråd. 
När detta upptäcktes blev det stort rabalder. Veder
börande kallades upp till fabrikören, fick sig ett rejält 
uttag samt beordrades att gå t ill Matuscheck för att 
lära sig hur sömmen skulle sys. 
Allt det här hör ju t ill skoindustrins historia, men det 

fanns även människor, intressanta av andra orsaker, som 
arbet ade på Vänersborgs skofabrik på den tiden. 
I skärningsavdelningen fanns där en ung springpojke 

som hette Levi Petrus Johansson. Så värst gammal blev 
han inte på skofabriken. Han hade andra och högre vyer, 
började sälja religiösa skrifter, tog så småningom bort 
"Johansson" och blev den över hela världen kände för
kunnaren Levi Petrus, Pingströrelsens skapare. 
En av de österrikiska skomakarna hette Method Schula. 

Han föddes 187 4 i Mähren i Tjeckoslovakien, gick i sko
makar lära och började 20 år gammal på en fabrik för 
finare vändarbeten i Wien, där han arbetade till 1901, 
då han for till Vänersborg på ett ett-årskontrakt . För
utom en komplett prislista ingick i kontraktet fri resa 
från hemorten till Vänersborg, samt eventuell hemresa. 
Nu blev det aldrig någon hemresa. Efter diverse mellan
landningar hamnade Schula i Kumla för gott. Där fick 
han år 1910 anställning på C G Ströms skofabrik, på den 
tiden inrymd i vad som senare blev biografen "Röda 
Kvarn". Efter vad hans son Bertil berättat, anställdes 
han som specialist på wienervänt. Tänkbart är, att det 
var han som introducerade metoden i Kumla, fast jag 
tycker tidpunkten förefaller att vara i senaste laget. Hur 
det förhåller sig med den saken, borde vara en uppgift 
för lokal forskning, och därvid även detaljen med vänd
sömmen. Schula godkände endast den med två trådar, 
men efter vad jag kan påminna mig, har jag aldrig set t 
annat än häckling under min tid i Kumla. 
Det här har väl i och för sig ingen världshistorisk be

tydelse, men ger ändå en intressant bild av, vad det 
forts på sid 41 

Har Ni julklappsbekymmer? 
Järnhandeln med praktiska JULKLAPPAR 
för alla åldrar 
VERKTYG, HOBBY ARTIKLAR 
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NILS HELANDER 

När kullllaborna 
gick på föreläsningar 

Från mina tjugo år som föreståndare för Kumla Före
läsningsförening har jag givetvis många minnen av före
läsarna. En del av dem övernattade i samband med före
läsningarna i Örebro, men de flesta höll tillgodo med 
det enkla Kumla Hotell och då blev det ibland trivsam
ma pratstunder efter föreläsningarnas slut. Det kunde det 
också bli i väntan på tåg, eftersom det var föreståndarens 
uppgift att ta emot föreläsaren vid tåget och att sedan 
hålla honom sällskap till avresan. Med en del av dem som 
ofta återkom blev man god vän för livet. 
I min uppväxtstad Hjo hade jag varit flitig föreläsnings

besökare och under en del springpojksår också biljettför
säljare. När jag i november 1917 blev kumlabo fortsatte 
jag även här att besöka föreläsningar. 
Kumla föreläsningsförenings sammankomster hölls i 

allmänhet i NTO:s lokal Natanael, som låg i hörnet av 
Södra Kungsvägen och Hagendalsvägen, ibland i Folkets 
hus och vid något enstaka tillfälle i Vegalokalen, som 
tillhörde IOGT och låg vid Skolvägen. 

En av de första föreläsare som jag lyssnade till var 
rektor Justus Elgeskog. Med honom knöt jag tidigt 
en fin vänskap och den varade genom flera årtionden. 
Justus var en utomordentlig föreläsare med frisk humor. 
Hans ämnesförteckning upptog framför allt litterära 
ämnen. En föreläsning som också gjorde honom mycket 
populär hade rubriken " Skönhet i hemmet", vid vars ut
arbetning han haft sin begåvade maka Ninnie till hjälp . 
När NTO:s nya folkhögskola i Vendelsberg blev klar 

utsågs Justus till rektor där. Senare utsågs han till chef 
för NTO:s studieverksamhet. Han blev över 90 år gammal. 

Ett av mina första föreläsningsbesök i Kumla var en 
verklig upplevelse. Föreningen hade då besök av ingen 
mindre än skalden Daniel Fallström. Han var stockholms
poet och medverkade i ett flertal tidningar. Jag minns 
honom som en ståtlig person med ett vackert skägg. 
Fallströms föreläsningsämne var "Bevingade ord", där 
han bl a om kyssen menade att uttrycket "tvenne läppar 
mötas" var helt felaktigt, eftersom det ju är tvenne läpp
par som möts. 

Politikern och författaren Fabian Månsson var en intres
sant bekantskap. Jag hade läst hans bok "Rättfärdig
görelse genom tron" och var nyfiken på honom. Hans 
ämne var "Katolicismen", om vilken han inte hade 

KEMPES KIOSK 

Vegalokalen är förenad med många minnen för äldre kumlabor. Här 
har många före läsningar ägt rum , men här har också under 14 år 
visats stumfilm och otaliga är de julfester, basarer, möten och annat 
som här gått av stapeln . Lokalen var belägen vid Skolvägen mellan 
Kvarngatan och Vi llagatan. 

många vackra ord att säga. Han varnade för dess frihets
fientlighet bland annat. 
En föreläsning bör inte överskrida en timme. Fabian be

hövde nära tre t immar en söndagseftermiddag i Nata
nael. När jag viskade till honom att ett till trängsel 
fyllt Folkets hus i Hallsberg väntade på honom, svarade 
han bara: "De sitter väl inte i sjön" . 
En av de mera uppmärksammade föreläsarna var pro

fessor Tor Andrce från Uppsala, senare biskop i Linköping. 
Jag har inte något minne av själva föresläsningen, dock 
av hans ankomst till Kumla. Den sammanföll med Kum
lasonen, boxaren John Erikssons, som kom hem från 
Amerika, varför det var mycket folk som väntade på 
stationsområdet. Professor Andrre undrade hur det kom 
sig att så mycket folk uppbådats för att ta emot honom. 

Ernst Herman Thörnberg, den självlärde idealisten, var 
en uppskattad föreläsare, som hade en lång ämnesför
teckning, främst sociala ämnen. Han hade gjort upp
repade Amerikaresor och hade mycket att förtälja om 
svenskarna som emigrerat. Under sina föreläsningar stod 
han inte långa stunder vid sin talarstol utan älskade 
att vandra fram och tillbaka i lokalen, som om han 
då hade lättare att berätta om sina upplevelser. 
Sin bostad hade Thörnberg på Frälsningsarmens hotell 

i Stockholm. Där träffade jag honom åtskilliga gånger. 
Särskilt minns jag honom stående vid hotelltrappan en 
varm sommardag, iklädd vinteröverrock och vintermössa 
och försedd med stora bomullstussar i öronen. Han led 
av bacillskräck. Thörnberg var en flitig besökare på 
Kungliga Biblioteket. För sina omfattande forskningsar
beten belönades han med doktorsgraden. 
J H Nauckhoff var en av våra flitigaste föreläsare . Till 

utseende och uppträdande liknade han en officer, men 
var till yrket ingenjör. Han hade i regel mycket popu
lära ämnen. Ett av dessa var "Med svensk malm från 
Kiruna till hyttorna i tyska Ruhr". Av vår förenings ord-
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förande och förre föreståndare, överlärare Erik Ekdahl, 
fic k han ett tips som gladde honom. Ekdahl undrade 
varför man inte kunde få höra någon föreläsning om våra 
svenska uppfinnare och om svensk industri, som med 
framgång hävdat sig ute i världen. Nästa termin presen
terade Nauckhoff en lång rad med ämnen som berörde 
just dessa områden. 

"Han förvänner öjera på oss", hördes en röst i Natanael 
när professor Th Backman föreläste över ämnet "Svart 
är inte alltid svart". Han fäste upp en duk vid talarstolen, 
en duk som alla var överens om att den var svart. 
Sedan hängdes ytterligare en duk upp och då var den 
första duken inte svart längre. Så höll professorn på 
med ytterligare ett halvt dussin dukar och gjorde oss 
nästan färgblinda. 
Backman berömde alltid sin publik i Kumla. Han var 

en synnerligen trivsam person. Efter en föreläsning i bör
jan av en hösttermin bad han mig att visa honom Kumla
sjön, som han hört mycket talas om. Den glade professorn 
blev förtjust och sade: "En sån här anläggning behöver 
vi i Uppsala. Jag skall locka fritidsnämnden hit". 

Författaren, journalisten och politikern Ture Nerman 
är kanske mest känd som utgivare av tidningen Trots 
allt under andra världskriget. Med den ställde han till 
med åtskilligt besvär för samlingsregeringen. I sin tid
ning bekämpade han Hitlerväldet på ett sätt som i allra 
högsta grad retade tyskarna och de Hitlervänliga svens
karna på hemmaplan. Nerman var svår att hejda och 
han hade givetvis starkt stöd i de ockuperade länderna 
Norge och Danmark. Nerman var en framstående före
läsare och hade ett rikt ämnesurval. 

Med Svenska Turistföreningen hade vår föreläsnings
förening ett gott samarbete. Anders Pallin var alltid väl
kommen med sina ståtliga bilder från den svenska fjäll
världen, någon gång också från det alpina Schweiz. 
Turistföreningen lämnade ekonomiska bidrag då föreläs
ningen handlade om dess turistanläggningar. 

Författaren Torsten Boberg lärde jag känna i början av 
1930-talet. Han turnerade då ofta som föreläsare. Främst 
var det föredrag om Jämtland och Lappland som han 
hade på programmet, landskap som han kände bättre än 
de flesta. Torsten Boberg har givit ut flera böcker om 
fjällvärlden t ex Fjällmarkens folk, Ränna på björn, 
Bortom stigarna och Att dra till fjälls. Tillsammans 
med annan författare utgav han också en resehandbok 
och Tre tusen man borta på fjället , som handlar om de 
Armfeldtska karolinernas dödsmarsch över fjället 1718-
19. 

Mellan Boberg och mig grundlades en vänskap som blev 
livslång och som för min del bl a tog sig uttryck i att 
jag tillbringade ett tjugotal vintersemestrar vid hans 
trevliga fjällstation Trillevallen. Hotellet uppfördes 1940, 
nio kilometer från Undersåkers järnvägsstation. Boberg 
hade gjort grundliga undersökningar, innan han bestämde 
sig för den platsen. Turiststationen kom att ligga i när
heten av Vällistefjället med Ottfjället och Vålådalen 
som grannar. 
Torsten Boberg blev inte gammal. Jag hade kommit till 

Trillevallen en februarimorgon 1957. Under det att jag åt 
min frukost gjorde Boberg mig sällskap och pratade mest 
om en nyligen avslutad förbättring av byggnaderna. Vi 
skildes, jag för att ta en skidtur och Boberg för att vila. 
Han kände sig trött. När jag återvände fanns den käre 
vännen inte mer i livet. En hjärnblödning hade ändat 
hans liv. Han lämnade en välskött turiststation efter sig. 
"Sveriges fattigaste författare", som han presenterade sig 
under byggnadstiden, hade blivit välbeställd. 
Med skildraren av norrländskt bonde- och arbetarliv 

Albert Viksten skidade jag ett par veckor på Trille
vallen. Vid planeringen av turiststationen hade Torsten 
Boberg inte glömt sina författarvänner. De skulle turvis 
få bo på anläggningen helt kostnadsfritt under fjorton 
dagar dels på sommaren och dels på vintern. Viksten 
var en av de första som kom i åtnjutande av denna för
mån. 
Albert Viksten var en av de sk turneföreläsarna, vilket 

innebar att han i en följd fick hålla föreläsningar vid 
länets föreningar. · 
Viksten var från Färila och därifrån kom också kassör 

Magnus Ulvhammar på Handelsbanken i Kumla. När 
Viksten föreläste här i trakterna tog alltid Ulvhammar 
och Martin Sandberg hos Ströms med honom till Tisaren 
för att fiska. Viksten var en passionerad fiskare och kunde 
berätta om spännande fisketurer bl a i Amerika och vid 
Lofoten. 

Vår mest populäre föreläsare var Sten Bergman. När 
han kom för att berätta om sina forskningsresor i Korea 
eller på Kurilerna köade publiken i mer än en timme och 
flera gånger nödgades Bergman dubblera föreläsningarna. 
Termin efter termin förekom hans namn i föreläsnings
programmet och han besökte också ofta kommunens sko
lor. 

För mig personligen var alltid författaren Harry Blom
bergs besök välkomna. Harry hade lärt typografyrket på 
Westerbergs tryckeri i Stockholm. Han var begåvad och 
hans röst var verkligen njutbar. Hans första föreläsning 
hade titeln "Gammalsvensk byborna" . 
Harry hade rest flitigt i Europa och hade hela serier om 

sina resor. Han var en imponerande litteraturkännare 
och föreläste gärna om våra svenska skalder och för
fattare. 
Per Westerlund, som var nästan lika populär som Sten 

Bergman, återkom år efter år till Kumla. Han hade 
varit på forskningsresor i Indien och kunde bl a berätta 
om vad sandstormar kan ställa till med. Ett av sina 
ämnen kallade han "Med svenska flaggan mot Himalajas 
höjder". Per var diakon, men han längtade efter att bli 
präst. Det blev han också senare och valdes till kommi
nister i Hovsta. Då hade emellertid åren slitit på honom 
och han gick snart bort. 
Vi sågs vid ett tillfälle på restaurant Pagod i Stock

holm, där Per lunchade tillsammans med ett par mörka 
skönheter och sin förläggare. Jag fick senare höra av 
honom att flickorna var huvudfigurerna i hans bok 
"Vandring med trasig madonna". När krigshärarna när-
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HANS LINDQWIST 

En hundraårig missionsf örsamling 
i Hallsberg 

Hallsbergs missionsförsamling och dess historia skulle 
kunna inrymmas mellan åren 1877-1978, tiden mellan 
församlingens första missionshus och den nya missions
kyrkans tillkomst. En beskrivning som dock skulle bli 
något skev, eftersom församlingen fanns till redan från 
årsskiftet 1872-73. 
Det är alltså en mycket gammal församling, som här ska 

beskrivas. Kanske någon invänder, en sån där församling 
med gamla farbröder och tanter, utan något liv. Den upp
fattningen är helt felaktig, ty de "skott" som skjutit 
fram och den grönska som "åldringen" bjuder på, visar 
tvärtom på en mycket fin vitalitet. De fina skotten 
som skjuter fram med kraft, är den fina ungdom, som i 
stor omfattning finns med i arbetet och som tar på sig en 
arbetsbörda, som observerats med förvåning utanför för
samlingens väggar. 

Edward Thermaenius 
1868 kom Edward Thermaenius till Hallsberg. Han var 
en industriman från Torshälla, vars flyttning till Halls
berg kom att betyda mycket för bygden. Tröskepoken 
i Hallsberg är alltför välkänd för att behöva nämnas sär
skilt . 

Men Thermaenius var mer än industriman. Han stod 
Ansgarieförbundet mycket nära och då han kom till 
Hallsberg fanns inte den " plattform" han sökte. Han 
bildade en grupp till vilken "troende" kunde komma för 

Exteriörbild av församlingens nybyggda kyrka som blev färdig 1978 

att läsa bibeln. På söndagarna for man till en kyrka i när
heten, ofta dit där kyrkoherde Axel P Falk predikade. 
Falk hade lämnat en lektorstjänst i Stockholm 1865 och 

blivit kyrkoherde i Kumla. Han medverkade i samman
komster på olika håll och kom också att vara med i den 
första nattvardsgången som gruppen höll. Då lades den 
första grunden till en församling. Det skulle dock dröja 
till den 31 december 1872 innan missionsföreningens för
sta protokoll kunde dateras. 

Det var dock nära att Thermaenius inte kommit till 
Hallsberg. Han hade ingenjörsexamen och till synes en 
säkrad framtid i faderns företag. Men det arbetet locka
de inte. Edward T hade en stark dragning till missio
nen och sökte in vid Johannelunds missionsinstitut för 
att bli missionär. Men faderns ekonomiska svårigheter 
fick honom att överge sina planer. I april 1867 fick han 
överta ledningen av företaget. Året därpå flyttades hela 
företaget till Hallsberg. 

Gåvor 
Den 15 februari 1873 kom den första kända fördelningen 
av bidrag till olika missionsarbeten. Evangeliska foster
landsstiftelsen fick 36 riksdaler, Diakonianstalten 4, Fjell
stedska skolan 10, Allmänna Judemissionen 6 och så 
vidare. 
Även syföreningsarbetet i församlingen daterar sig från 

församlingens första år, där namn som Gustaf och Jo-

Vet ni också om att ni får 20o/o till er 
förening eller klubb. ~~~ 
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hanna Larsson i Samsala, Matilda Nyholm och skrädda
re J Larsson nämns. 

Lokalfrågan 
var viktig för den lilla församlingen. Det berättas att 
Thermaenius upplät en "bönesal" i en lokal, som han 
byggt åt sina arbetare. 1875 kom önskemål om en egen 
predikolokal. Men eftersom man under lång tid fått vara i 
en skolsal, efter den första tiden hos sin ledare i hans före
tag, så tyckte kommitten att man kunde vänta lite till 
och vara kvar i skolan. 
Men en ny skola kom att byggas i närheten av stationen 

i Hallsberg, där fick man ett tillfälligt hem fram till 
1876, då verksamheten fått en sådan omfattning, att man 
åter tvingades ha gudstjänst vid skolan intill Hallsbergs 
församlingskyrka. Men formerna för en fastare verksam
het i egen lokal började ta form. Hallsbergs Lutherska 
missionsförening fick en egen byggnadskassa . I december 
1876 köpte kommitten en tomt. 500 kronor var priset. 
Den 5 mars året efter skrevs kontrakt med byggmästare 
C H Hallström om uppförande av en Missions- och Skol
husbyggnad, ritad av arkitekt Gustaf Sjöberg. Kyrko
herde Falk hade inte släppt sitt intresse för verksam
heten. Han skänkte 400 kronor till bygget, en mycket 
stor summa 1877. Den 26 november samma år invigdes 
den nya lokalen. Man hade kommit under eget tak. 
Men detta att bygga en kyrka hade inte skett utan 

vådor. Det var mycket pengar och man var orolig, men 
hade tro. Utan denna tro hade man inte vågat bygga. En 
grupp drog sig tillbaka av religiösa skäl. Senare bildade 
den gruppen Plymouthbröderna i Hallsberg. En rörelse 
som karaktäriserades av en viss ovilja mot kyrklig organi
sation och bundenhet. 

1890 finns församlingen för första gången med i Svenska 
Missionsförbundets matrikel. Då fanns 88 medlemmar 
och vid den första generalkonferensen i Missionsförbundet 
deltog Johan Svedlund. 

Den grönskande 100-åringen 
Åren gick och decennium lades till decennium. 1932 
fick församlingen sitt nuvarande namn Hallsbergs mis
sionsförsamling. Under åren som gick växte ett nytt sam
hälle fram. Församlingen hängde väl med i den omställ
ningen och var hela tiden lyhörd för debatter och diskus
sioner. Alla hade en chans att påverka utvecklingen och 
säga sin mening. Detta har också i hög grad påverkat 
församlingens arbete genom åren. 

Ungdomsarbetet har hela tiden varit en viktig bit i för
samlingen. Sådant arbete bedrevs inte bara i Hallsberg, 
utan också i lokalen i Tomta, som under många år var 
en del av församlingens verksamhet. Grunden till Tomta 
lades av intresserade kvinnor som samlade in pengar till 
det lilla missionshuset. Numera är verksamheten över
flyttad till missionskyrkan. 
Att bygga en ny kyrka var under många år en stän

digt diskuterad fråga. Ungdomsarbetet tryckte på och den 
vaktmästarebostad som fanns i den gamla missionskyr
kan vid Östra Storgatan försvann för att ge plats åt ung
domens arbete. Men det räckte inte . 

Ny kyrka. Var få pengar - millioner? 
Så kom då den stora frågan . Skulle man våga bygga en ny 
kyrka och gå in i ett miljonprojekt? Samma rädsla 
eller försiktighet fanns hundra år tidigare, vid första 
bygget. Många var nu försiktiga, andra särskilt ung
domen optimistiska och villiga att göra en insats. Men 
hos alla fanns det tro på, att även denna generation 
skulle lyckas. Som så många gånger förr mynnade dis
kussionerna ut i samförstånd. En ny kyrka skulle byggas. 
Men varifrån få alla slantar, flera miljoner? 

Tänk att vi är här! Pastor Karl-Erik Liden och byggnadskommittens 
ordförande Lars Bolminger i samtal i den nya kyrkan. 

Det var nu som församlingen sattes på hårda prov. 
100 år - 100 bygglag - 100 000 kronor. Ett insam -
lingsmotto inför församlingens 100-årsjubileum. Det för
verkligades och mer därtill. Men behoven var mycket 
stora. Ena insamlingen avlöste den andra och många 
gjorde mycket stora uppoffringar . 
Men ungdomen som inte hade några slantar att ge? Ja

visst, det är så sant. Det var nu som 100-åringen bör
jade grönska ordentligt. Det jobbades som aldrig förr. 
Församlingens ungdomar både medlemmar och icke med
lemmar ställde upp och hjälpte till med allt. 
Syföreningen arbetade. Alla händer som kunde göra 

något fanns i arbete . Tusentals kronor kom in från ung
domen som åtog sig rivningsarbeten. Allt för den nya 
kyrkan . Hela SMU var i arbete. Här fanns särskilt de 
eldsjälar som under ett flertal år skött pappersinsam
lingen i hela Hallsberg, utan att ta ett endH öre i er
sättning. Man bjöd på sina händers styrka, fordon och 
bensin. På detta sätt kommer åtskilliga värdefulla tusen
lappar in varje år . 

Innan den nya kyrkan invigdes så genomgick sommar
hemmet på Långängen, en annan gren av verksamheten, 
en upprustning. Även här genom frivilliga insatser. 
Så kom då jubeldagen för den "grönskande 100-

äringen" den första advent 1978, då den nya kyrkan 
stod klar. Efter massor av arbete där medlemmar gjorde 
allt snickeriarbete i hela ungdomsavdelningen. Återigen 
sparade slantar. 

Man hade fått den nya kyrka man haft för ögonen 
under flera årtionden. Man hade i bönesamlingar haft 
kyrkbygget i centrum och haft stor tro. Kampen för den 
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INGVAR SAMZELIUS 

Träd och n1änniskor 
på en gammal Kumlagård 

På häradsdomaregården i Södra Sanna står vid köks
förstukvisten ett päronträd, som måhända är Sveriges 
äldsta. Professor Rutger Sernander skriver i Riseberga
boken 1931: 
"Det enda medeltida fruktträd jag hittills kunnat spåra i 

Närke står på häradsdomare A G Anderssons gård i 
Södra Sanna i Kumla socken. Dess stam håller ej mindre 
än 3,5 m i omkrets, och därmed torde nog 1500-talets 
början bli trädets minimiålder. Det kallas och är väl 
augustipäron, men frukterna mogna först i september. 
Märkas bör vad Eneroth, Sveriges store pomolog, säger 
om augustipäronet, eller som han hellre vill kalla det 
larsmässopäronet: 'H varifrån denna sort förskrifver sig lär 
blifva outredt. Den är bland de sorter, som överlefde 
det stora nederlaget inom det odlade växtriket under 
1709 års eftervinter.' Man frestas att sätta detta vördiga 
päronträd i samband med den gamla sägnen att ett 
kloster skulle ha legat nära Sanna hed eller vid Kumla 
kyrka. Bakom denna sägen ligger dock ej någon historisk 
grund." 
Trädet var i min barndom på 1920-talet mäktigt och 

bar god frukt. Dock var det redan då ihåligt och om
gärdat med järnkedjor. Vi barn tyckte om att leka i 
håligheten vid besök hos farmor och farfar i Sanna. 
Nu är trädkronan ganska liten, särskilt sedan vi i år har 

måst ta bort den största grenen, som hotade att fläka 
isär trädet. Omkretsen är densamma som då Sernander 
mätte den för 48 år sedan. 
Under päronträdet utspelades det sk Kumla-mordet 

1913, ännu omskrivet. En ung flicka från Blacksta mör
dades av två berusade beväringar från Sannahed. 
Min farmors far , häradsdomaren Lars Larsson, född 1800 

i Samsala i Hallsberg, köpte gården 1822. Han blev ledan
de kommunalman i Kumla och tillhörde också den första 
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uppsättningen landstingsmän 1863. Han dog 1867 och hans 
hustru Stina-Cajsa Olsdotter från Helgholmen, bördig 
från Samsala, överlevde honom i 27 år. Hon dog 1894, 
91 år ·gammal. Hon var en kraftfull kvinna, älskad och 
respekterad på gården som "Mormor". Päronträdet 
kallades " Mormors päronaträ". Förklaringen är, att i 
Stina-Cajsas undantagskontrakt, som finnes bevarat, bl a 
står, att hon har rätt att under sin livstid få frukten 
från detta träd. 
Av makarnas 12 barn blev tre söner, födda 1827, 1831 

och 1833 studerade män, ett märkligt förhållande i en 
bondfamilj för så länge sedan. En dotter, Maria Char
lotta Larsdotter, f 1846, gifte sig med Anders Gustaf 
Andersson från Vallersta, f 1843 (svåger till skofabri
kören A G Andersson) och makarna bodde på Sanna
gården till sin död. Mannen blev 96 år och hustrun 91. 
De hade 9 barn, bland dem sonen Gottfrid Andersson, 

som övertog gården, som ännu är i släktens ägo, och 
Hugo Andersson, min far, som var direktör för Lea
bolaget 1922- 1953. Äldsta sonen, Ernst Samzelius, f 1872, 
avled i USA 1971, 99 år gammal. Sista brevet till mig 
skrev han vid 98 års ålder. Handstil och språkbehandling 
(svenska efter 79 år i USA) var då ännu utan anmärk
nmg. 
A G Andersson blev liksom svärfadern häradsdomare 

och var även han en mycket anlitad kommunalman. Han 
var också direktör i AB Hallsberg3 Folkbank och ord
förande i Kumla Härads Allmänning. Han byggde om 
hela gården, man byggnaden 1885, samma år som min far 
föddes. Han gjorde åkrarna stenfria och hans täckdik
ningar lär delvis fungera ännu efter nära 100 år. Han 
var mycket intresserad av träd och planterade alla sor
ter han kunde få tag på, bl a en rönnoxel. Varje år till 
mycket hög ålder mätte han omkretsen på träden. An-
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Häradsdomare A G Anderssons söner 
och sonsöner, samlade under det 500-
äriga päronträdet pä hemgärden i Söd
ra Sanna. Sönerna är fr v Per Samze
lius, förste riksarkivarie, Stockholm, 
Ernst Samzelius, USA, Hugo Anders
son, direktör vid Leabolaget, Halls
berg, Erik Samzelius, järnhandlare, 
Uppsala, Johan Samzelius, journalist, 
Uppsala, Gustaf Andersson, järnhand
lare, Hallsberg, Gottfrid Andersson, 
lantbrukare, S Sanna, Kumla. (längst 
t h Ingvar Samzelius) . Kortet är taget 
1928. 

teckningsboken finns bevarad. Nu mäter tex en bok 300 
cm i omkrets, ett lärkträd 230 cm och en björk 228 cm. 
Endast två träd på gården har inte min farfar plan

terat, päronträdet förstås och en stor ek strax öster om 
manbyggnaden. Den sträcker delvis sin mäktiga krona 
över huset. Omkretsen är 334 cm. 
Jägmästaren och författaren Hugo Samzelius, sonson till 

Lars Larsson, gjorde 1909 en resa till "min stams hem
gårdar" i Södra Sanna och Samsala. Han skriver i tid
ningen Upsala: "Vid en av stamgårdarna i den numera 
burgna bygden lägger jag med rörelse märke till ett väl
digt päronträd vid ena gaveln. Stormen har splittrat det
samma, rötan frätt omkring sig och den omfångsrika 
stammen är säkerligen bara ett skal, men järnkedjor 
hålla ännu ihop jättens lemmar, hvarur nya friska grenar 
växa ut och grönska. I håligheterna har löfsångaren, flug
snapparen eller bofinken en kär och van häckplats. 
Vidare finner jag 'farfars ek', ett stort och lummigt 
träd, som bringar skugga och svalka på manbyggnadens 
solsida ." 
Johan Samzelius, son till A G Andersson, har skrivit en 

dikt om eken, publicerad i tidningen Upsala 1927. Den 
får avsluta denna artikel. 

HEMEKEN 

Du ståndar som ett skydd vid hemmets dörr, 
när blixten ljungar och när stormen gnyr. 
Din krona leder som en vänlig fyr 
den fjärran vägar gångne nu som förr . 

Du sträcker grenen över gårdens gång 
med seklers styrka i din fasta arm. 
En stare bor i holken vid din barm, 
en skärra spinner sprödt sin aftonsång. 

Nu faller över nejden kvällens sot, 
allt blir så tyst, en stjärna lyser matt 
igenom ekens bladverk. Det är natt, 
men fästets bloss bekämpa mörkrets hot. 

En väg jag följer, som jag vandrat förr 
så mången gång i kvällens timme sen. 

u ser jag hemmets ek i stjärnesken, 
nu ser jag vägen klar till hemmets dörr. D 
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made sig deras hem flydde de västerut medförande en 
madonnabild. Andra medlemmar i familjen lyckades 
också ta sig västerut till Västtyskland, där de olika 
familjemedlemmarna förenades efter diverse hemska 
upplevelser. 

Författaren Sven Stolpe hörde också till föreläsarnas 
skara. Vid ett tillfälle medverkade han då föreläsnings
föreningen tillsammans med Örebro läns allmänna bild
ningsförbund anordnade en föreläsningsserie om fyra av 
våra mera kända författare. En annan gång medverkade 
han vid Bokens dag, anordnad av N erikes Allehanda1 

tillsammans med författarinnan Irja Brovallius. Tyvärr 
var publiken mycket fåtalig och jag fick berätta för 
direktör Claes Ljung på Allehanda att det förmodligen 
berodde på att inträdesavgiften var hela två kronor. I 
föreläsningsföreningen tog vi 50 öre. 

Sixten Bengtssons (Västgöta-Bengtsson) föreläsnings
kvällar slutade alltid med en kopp te och en pratstund 
i mitt hem. Han har gjort tusentals uppteckningar för 
landsmålsarkivet i Uppsala om sådant som han hört 
gammalt folk berätta och det var också om dessa gamla 
som han talade vid sina populära föreläsningar . Han 
berättade att det inte alltid var lätt att få de gamla att 
tala, inspelningsapparaturen fick han ofta smussla med 
på olika sätt. Men gamla, ovanliga dialekter har på detta 
sätt kunnat bevaras. Bengtsson har varit folkskollärare . 
Han har utgivit närmare ett dussin böcker, flera prakt
verk om Västergötland, framförallt Skaraborg. För vad 
han åstadkommit har han belönats med flera utmärkel
ser. D 

forts från sid 35 

kunde vara, som gjorde att människor lämnade sin hem
bygd för en oviss-framtid i främmande land. Och vi har 
all anledning att påminna oss en sak, högaktuell i dag: 
dessa människor inte bara tog emot och fick en försörj
ning i vårt land. De hade också något att ge. Jag tror 
att man alltid har något att lära av alla människor, 
även om det bara är en metod att tillverka skor eller sy 
en söm. D 
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HOLGER HULTMAN 

Lars Pettersson - en småföretagare 
i skotnakeribranschen 

Lars Pettersson hade bott i Åbytorp tills han med fa
miljen på 1910-talet flyttade till "Kumla station" efter 
det att han börjat arbeta vid A G Anderssons sko
fabrik eller Ages, som den vanligtvis kallades. 
I Åbytorp hade Pettersson haft ett litet handskomake

ri, som han drev i den egna fastigheten. Allt artade sig 
bra. Familjen växte och den första stugan blev för trång 
och en ny och större byggdes. 
Det fanns många små egenföretagare i skomakeri

branschen under senare delen av 1800- och början av 
1900-talet. Att bli "sin egen" var förmodligen inte så 
svårt. Förutom yrkeskunnandet behövdes egentligen 
bara en lokal, och denna fanns oftast i den egna lägen
heten, kanske i köket. Där kunde det då bli ganska 
trångt med skomakardisk, blötbalja, skinn och läder 
mm. Fanns dessutom någon lärling och kanske en ge
säll blev det nog nödvändigt att även ta en "kammare" 
i anspråk. 
Grosshandlaren lämnade kredit på skinn och läder så 

rörelsekapitalet var sällan något problem. Samma system 
har för övrigt i långt större skala tillämpats långt in i 
våra dagar och pågår kanske än. Det har funnits många 
mindre skofabriker med ganska många anställda, som 
haft liknande uppgörelser med större branschföretag. Vid 
leverans av de färdiga skorna skedde avräkning och gross
handlarn fick betalt för sina fordringar. 
Priset för de färdiga skorna gjordes vanligen upp när 

materialet levererades och var beräknat på råvarornas 
pris och en beräknad materialåtgång. Skomakarens vinst 
kunde således ganska väl beräknas i förväg och själv 
kunde han endast påverka denna genom sparsamhet med 
material och tid. Vid avräkningen tog skomakaren ofta 
ut kontanter endast i den utsträckning han ansåg sig 
behöva för uppehället intill nästa avräkningstillfälle och 
eventuellt överskott fick "stå inne" för kommande behov. 
Behovet av kontanter var i allmänhet inte så stort. 

Många hade gris och höns och kanske även en ko eller 
två, vilket bidrog till försörjningen. Det ankom i regel på 
hustrurna att utfodra djuren. Sommartid drevs korna i 
vall "på skogen" och när detta inte lät sig göras eller 
tiden inte medgav det betades dikesrenarna, vilket 
helst borde ske efter smultrontiden. Det ankom också på 
hustrun att leda korna till tjuren, när den tiden var 
inne. Tillverkning av becktrådar var ett arbete som sko
makarhustrurna ofta var mycket duktiga i. 
Så hände det som ibland händer nämligen att gross

handlaren gjorde konkurs. Det skapade problem för alla, 
men för dem som hade pengar för leveranser innestående 
blev det en katastrof. Fordringarna drevs in men till
gångarna räckte inte till för sk oprioriterade skulder. 
Följden blev att många handskomakerier upphörde och 
den ofrånkomliga utvecklingen mot industrialisering på
skyndades. Skofabrikerna i Kumla sög väl upp de flesta 
skomakarna som blev lediga, hur många och vart de tog 
vägen är det väl ingen som helt vet. På den tiden på
gick mycket handarbete inom skofabrikationen så yrkes
kunniga handskomakare var alltid välkomna. 
I alla fabriker där det tillverkades grövre skodon såsom 

pjäxor och stövlar, fanns det en avdelning med sk 
spannare. · Det var folk som med becktråd sydde ihop 
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delar av ovanlädret. Skulle det vara extra kvalite, då 
blev skorna becksömsydda, dvs ovanlädret syddes sam
man med bottenlädret med becktråd. Dessa becktrådar 
tillverkades av spannarna själva, och jag skall försöka be
skriva hur det gick till . 
Becktråden tillverkades av skogarn som uppmättes i 

längder som ansågs lämpliga. Tråden fick inte vara för 
lång för då kunde den trassla sig under arbetet men 
givetvis inte heller för kort. Antalet skogarn bestämde 
becktrådens grovlek. Skogarnen tvinnades samman och 
beckades in. Med en beckkota i en skinnbit, som kalla
des " beckhandske", ströks becket in i den samman
tvinnade tråden som hade tunnats ut i båda ändarna i 
ganska långa och avsmalnande spetsar, som man fäste 
borsten (svinborst) vid. Borsten var i ena änden tunn och 
kluven och denna tvinnades samman med becktråden. 
Vid den del av tråden, där borsten började tvinnas in, 
stacks hål med en syl och borsten träddes sedan i hålet, 
drogs till och bildade en knut som hjälpte till att hålla 
borsten,,kvar på tråden. En nybörjares största problem 
var alltid att få borsten att sitta kvar. 
Själva spanningen gick så till att de skinndelar som 

skulle sys samman hölls ihop antingen av en rem över 
ett spannträ eller av en spannklämma. Att se en skicklig 
spannare sy ihop en söm är en syn att minnas. Med 
borsten fasthållen i fingrarnas veck, stacks med en lätt 
böjd syl ett hål, och från båda sidor fördes borsten in, 
så att tråden kunde dras igenom. Det gick inte an att 
dra för hårt i borsten för då kunde den lossna. Med ett 
par små lätta ryck fick han tag i tråden bakom borsten 
och sedan blev det både snabba och långa drag. Arbetet 
utfördes nästan alltid på ackord. 
I Kumla hyrde Pettersson först en lägenhet vid Moss

banegatan, men hans närmaste mål var att åter få ett eget 
hus, och för detta ändamål gick regelbundet en stor del 
av veckolönen till sparbanken. Efter en tid yppades 
möjligheten att få köpa ett hus vid Hammargatan. Kon
tantinsatsen var för hög, men som många andra vände 
han sig till fabrikören, A G Andersson, med en förfrågan 
om borgenshjälp. Svaret på motfrågan, om han själv hade 
några pengar att sätta in tillfredsställde A G och huset 
kunde köpas. Miljön vid Hammargatan med en sko
fabrik på andra sidan gatan tilltalade inte varför det efter 
några år blev flyttning till Vattugatan. En god sak an
såg Pettersson emellertid att vistelsen vid Hammargatan 
fört med sig. Han fick nämligen kontakt med skofabrikör 
C A Jonsson, som var en flitig kyrkobesökare, och som 
förmådde honom att börja besöka gudstjänsterna på sön
dagarna. Det blev med tiden en vana att varje söndag 
gå till förmiddagsgudstjänsterna i kyrkan. Däremot del
tog han aldrig i nattvarden. "Jag kan inte", sa han. 
Kanske satt där en liten tagg kvar från tiden för konfir
mationen. Han ansåg sig oförskyllt ha blivit vägrad 
nattvarden för något hyss han inte var mer delaktig i än 
de övriga. Det kunde ju även ha varit en etisk känsla, 
han var inte, som man säger, religiös. Kyrkobesöken gav 
honom säkerligen stor behållning ändå, och vid hem
komsten från kyrkan sjöng han ofta igenom gudstjänstens 
psalmer. _ 
På sin arbetsplats åtnjöt Pettersson stort förtroende. 



När A G Anderssons skofabrik till 1928 års utställning 
i Örebro, tillverkade den stövel i storformat, som finns på 
Skomakarmuseet i Kumla, fick han förtroendet att span
na ihop den, vilket han gjorde hemma i sin verkstad på 
Vattugatan 21. 
Det hände ibland att spannarna fick ta med sig arbete 

hem istället för att göra övertid på fabriken. Det hade 
den fördelen att arbetet kunde utföras när det passade. 
En gång hade det kommit med ett par stövelresefter 
(ovanläder) för mycket och eftersom Pettersson antog att 
förmannen, som lämnade ut arbetet, ville pröva ärlig
heten återlämnades dessa med orden: "Så här gamla 
råttor går inte i så stora fällor" . 
Att Pettersson var en god berättare gav han många 

gånger prov på när han berättade om den tidens män
niskor och händelser. Jag skall försöka att ur minnet 
återge några. 
Några ungdomar från Åbytorp och Stene hade besökt 

Hallsberg, och sammanträffat med Hallsbergsungdomar. 
När det artade sig till bråk ansåg en av de äldre från 
Åbytorp det säkrast att dra sig undan och gav de övriga 
besked därom med att klappa sig i ändan och ropa: 
"Här har ni passet, pojlrar" och lade benen på ryggen 
med riktning mot hemorten. 
En annan historia handlar om hur det kan låta när 

tanken löper från tungan. En man hade bikupor och när 
bina i en av dessa svärmade förföljde han dem för att 
se var de skulle slå ned, men blev hindrad av en bäck. 
När mannen sedan återberättade händelsen fick orden 
följande lydelse: " - - - och om inte Enebybäcken varit 
hade jag hoppat över". 
Spriten var på den tiden billig men det var långt efter 

den, vilket kanske var tur för många. Men hade någon 
ärende till Örebro, blev det medskick. Hustrun till en 
man som hade spritproblem måste ibland söka skydd hos 
grannar därför att hon blev utkastad. Han sa då att han 
gjort "Britta ut". 
En händelse som förtjänar att återberättas handlar om 

hederlighet. Fastighetsmarknaden i Åbytorp var då inte 
så stor som den är nu. När Lars Pettersson hade sålt 
sitt första hus tyckte tydligen köparen, att han fått ett 
gott pris, ty när köpet var avslutat yttrade han: " Om 
jag säljer det här stället och tjänar något på det skall du 
få hälften med" . Löftet lades väl ej på minnet, men 
åren gick och efter det att Lars Pettersson flyttat till 
Kumla, fick han en dag besök av två män. De berättade 
att deras far hade dött men påmint dem om sitt löfte. 
De hade nu sålt huset och gjort en vinst på 1 000 kronor, 
varför de ville överlämna 500 kronor. 
En solskenshistoria om svensk hederlighet. D 

forts från sid I 8 

OK 17/8 1976: Nu blir det svårare rymma från Kumla. 
Elitavdelning med pansarglas skall byggas. 
NA 23/11 1976: Död råtta i kuvert. Bisarrt mordhot 
på Kumlafängelset . På en lapp i kuvertet stod det. "Det 
kan gå likadant för dig som för råttan". (En assistent 
var utsatt för detta.) 
Dagens Nyheter 5/4 1977: Fångstrejk i hela landet 
"Kumlabunkern ett monument över grymhet och 
omänsklighet". (Samma dag gick ett demonstrationståg 
från järnvägsstationen till Kumlaanstalten med 75 del
tagare bärande plakat med texter som "Isolering = tor
tyr" mm. Även raketer avsköts mot anstalten.) 
OK 26/4 1977: Clark Olofsson till sjukavdelningen. 20 kg 
magrare efter hungerstrejk. 
Karlskoga tidning 28/4 1977: Kondomer med narkotika 
sväljs av Kumlainterner. 

Borta ur stadsbilden 

Kumlas första och en av de stora skofabrikerna i staden, A G Anders
sons skofabrik har under det gångna året rivits liksom direktörs
villan "Sofieberg" på samma tomt. Strax före sekelskiftet var 
fabriken inrymd i villans övre plan. På platsen tänker ägaren - AB 
Henry Ståhl - uppföra bostadshus. 

NA 17/51977: Tips avslöjade fritagningsplan. Kidnappad 
landshövding skulle bytas mot Clark? (Vid samma till
fälle skulle även jag kidnappas, varför jag fick sitta i 
förvar hos polisen i Hallsberg.) 
NA 15/6 1977: Tre Kumlarymlingar fick långt försprång. 
Larmet klickade. 
NA 15/9 1977: Narkotikan växande problem på Kumla. 
OK 30/12 1977: Flyktförsök upptäckt i sista minuten. 
Allt var klart för strömhopp över murarna. 
Dagens Nyheter 18/1 1978: Fängelsevåldet: "Narkotikan 
bakom allt". (Trycket hårdnar på Kumla. Fångar miss
handlar varandra.) 
NA 7/4 1978: Kumlafångar stämmer tre i fängelseled
ningen. (Jag själv, överläkare Herterich och bevaknings
föreståndare Bernerdahl. Åtalet lades ned.) 
NA 8/7 1978: Fyra flydde genom verkstadstaket, men 
... Kort frihet för Kumlarymmarna. (Togs i första hand 
genom egen personal inom 1 timma också tack vare 
registreringen på TV-skärmarna.) 
Svenska Dagbladet 20/9 1978: Krismöte i fängelset. 
Pansarvapen hot i Kumla. Polisen och ledningen för 
Kumlaanstalten fruktar att moderna pansarvapen kan 
komma att användas vid en attack mot den s k bunkern 
i fängelset. 
NA 20/11 1978: Vad händer innanför murarna? Vårdare 
i vild strejk på Kumla. Vårdare häktad för narkotika
brott. (Vårdaren var helt oskyldig). 
Dagens Nyheter 15/12 1978: Nya strejker på Kumla. 
Chefen kräver större makt. 
OK 24/3 1979: Advokat om situationen på Kumla: Rena 
terrorn! 
NA 29/3 1979: Köksbyggare om matstrejken: Skäms på 
er fångar. 

Jag tänker sluta med att citera Tom Wicker, som i en 
artikel i The New York Times 28 september 1975, skri
ver om svensk kriminalvård under rubriken Almost the 
Best of Everything "most American inmates would re
gard even Kumla - Sweden's maximum security pen -
as a country club". (Tom Wicker, 49 år, amerikansk 
framstående journalist på New York Times, var med 
som observatör, då fångarna på Atticafängelset i staten 
New York gjorde uppror 1971. De ockuperade fängelset. 
Polisen gick in, sköt ihjäl 29 personer, skadade 89 och 
tog tillbaka fängelset.) D 

43 



TAGE TAPPER 

Jag blott väntar ... 
Om Kumlalärarinnan Selma Nygren 

Vi boksamlare har en vana. Eller snarast en ovana. Vi 
bläddrar i nästan alla böcker vi får se. På biblioteket, 
i bokhandeln, hos bekanta. Ja, till och med i kyrkan. 
Det var vad som hände mig vid en jordfästning i Johan

neskyrkan för ett tiotal år sedan. Man kommer ju alltid 
i god tid och får sitta och vänta. Något vill man syssel
sätta sig med. Jag hade bara kyrkans sångbok att bläddra 
i. Nyfikenheten förde mig till författarregistret . Plöts
ligt hajade jag till för ortnamnet Kumla. Och det stod 
inte varken för Frans Michael Franzen eller för Lydia 
Lithell. Det stod vid ett för mig helt okänt namn. 

"Nygren, Selma (1858-1927). Lärarinna i Åmål, Kumla 
och Zinkgruvan. Nr 742." Det var hela texten. 
Jag slog omedelbart upp nr 742. Där stod sången: Jag 

blott väntar, tills det dagas. Under den stod "Selma 
Nygren, 1890. Bearb. 1948." 
Man måste vara kritisk, när man forskar. Det kunde ju 

vara något annat Kumla. I Västmanland, i Östergötland. 
Det fanns visst ett samhälle med namnet Kumla i Tyresö 
i Södermanland också. Där kunde det ju finnas en skola. 
Men jag antecknade i min fickdagbok. 
Så snart jag kom hem gjorde jag som jag brukar. Jag 

gick först till familjens egna bokhyllor. Gräv där du står, 
som parollen lyder. 
Josef Svenssons och Erik Ekdahls "Bilder ur Kumla 

skolors historia" från 1942 anlitades först. På sidan 23 
stod det: "Snart inrättades fasta småskolor och antogs 
lärarinnor: 1879 i Hallsberg med Mathilda Skogsberg 
som lärarinna och i Byrsta med Selma Nygren, - - - " 

Saken var klar. Det var "vårt" Kumla det handlade 
om. Jag tog också fram Byrsta missionsförsamlings sten
cilerade 100-årsskrift från 1966. På sidan 4 läste jag: 
"Kyrkoherde Falk var även angelägen om att få troende 
lärare till skolorna. Härigenom kom Jakob Jansson som 
lärare till Byrsta 1876 och Selma Nygren två år senare. 
Båda blev medlemmar i missionsföreningen. - - - Selma 
Nygren blev också lärarinna i söndagsskolan, vilket hon 
var till hon 1891 flyttade till Zinkgruvan." 
Jag antecknade allt detta och lade lappen åt sidan. Så 

blev den liggande i tio år. När jag i somras inventerade 
anteckningarna kom lappen fram. Och så tog jag tag i 
saken igen. 
Jag började om igen på samma sätt. Familjens bok

hylla blev första "fyndplatsen". Tre årgångar av Örebro 
läns kalender för åren 1880, 1905 och 1920 konsulterades. 
I 1880 års kalender angavs Selma Nygren som småskol
lärarinna vid "Fasta folkskolan vid Byrsta" , vilket stäm
de med tidigare uppgifter. I 1905 års kalender stod under 
rubriken Hammars kommun: Biträdande lärarinnor i 
folkskola. "Selma Nygren, Zinkgruvan." Och i 1920 års 
kalender stod hon som småskollärarinna i Zinkgruvan. 
Vid den tiden borde hon vara 62 år och bra nära pen
sionsåldern. 
Jag övergick till Bertil Waldens "Vielle montagne hund

ra år i Sverige 1857-1957" utgiven sistnämnda år. På 
sidan 185 lästes: "Under en följd av år svarade bolaget -
till stor lättnad för berörda kommuner, Hammar, Ler
bäck och Godegård - för skolväsendet på sina domäner. 
- - - Efter en framställning samma år av gruvarbetarna 
åtog sig bolaget att bygga skola även vid Nygruvan 
(Zinkgruvan). Så skedde ock inom år och dag. De bägge 
skolorna gynnades frikostigt av bolaget, och särskilt den 
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i Zinkgruvan har (heter det i en tidningsnotis 1906) 
"utvecklats man kan nästan säga till en mönsterskola 
för omgifningen" . 

Skolan i Åmmeberg övertogs 1872 och den i Zinkgruvan 
1985 av Hammars kommun, men bolaget fortfor en tid 
att bekosta slöjd undervisningen." 
På sidan 191 läses: "En ordnad missionsverksamhet 

och ett stort präktigt missionshus har också funnits i 
samhället i över 50 år. Missionshuset invigdes 1876 och 
ombyggdes 1923." 
Det var alltså i denna skola och sannolikt detta missions

hus Selma Nygren verkade. 
Nu räckte inte längre familjens eget bibliotek. Gransk

ningen av de gängse uppslagsböckerna t ex Svensk för
fattarlexikon, Svenska folkrörelser m fl gav negativt re
sultat. 

Vid ett besök hos min svärfar - mångårig medlem i 
Svenska missionsförbundet - gick jag igenom hans sång
bokssamling. Där konstaterade jag att sången fanns med 
både i 1891 års upplaga, 1920 års upplaga och 1951 års 
upplaga. Numret växlade från 519 i första upplagan till 
474 i den andra och 742 i den tredje upplagan. I den 
första upplagan fanns dessutom noter. För den notkunni
ge (jag anlitade familjens pianospelande dotter) fram
gick att melodin, som 1891 uppgavs som "Irländsk folk
melodi" var "Sommarens sista ros", känd av de flesta. 
Nu måste sökandet efter fakta gå utanför hemmets väg

gar. I kommunens arkiv fanns journaler för Byrsta 
skola. En jämn och tydlig handstil förtecknar elevernas 
namn och betyg och underskriften är Selma Nygren. 
I pastorsexpeditionens arkiv berättar skolrådets proto

koll från den 10 augusti 1879 att "Selma Nygren född 
27/8 1858, senast kyrkoskriven i Åmål anställdes som 
småskollärarinna i Byrsta från och med den 1 septem
ber". Hon får "300 kronor per år och fri bostad i små
skolan. Sex månaders uppsägning." Enligt paragrafen 
har hon "utmärkta betyg för kunskaper och skicklighet 
att undervisa. - - -" 
Hade Selma Nygren verkligen inte skrivit något annat 

än denna sång. På Kumla bibliotek letade jag fram 
Oscar Lövgrens Psalm- och sånglexikon (1964). Där fanns 
hon med. Jag citerar den korta texten. "Nygren, Selma. 
f. i Tisselskog, Norra Dalsland 27.8.1858. På grund av 
hemmets fattigdom måste hon redan vid 13 års ålder ta 
plats som barnjungfru. Åren 1875-77 genomgick hon 
småskoleseminariet i Åmål och blev lärarinna där. Då 
hon och hennes kamrat, den senare kända författarinnan 
Betty Jansson, deltog i enskilt nattvardsfirande och även 
höll söndagsskola, avskedades de från sina tjänster 
1878. N. fick då anställning i Byrsta skola i Närke och 



från 1891 i Zinkgruvan. Hon pensionerades 1920 och av
led 30.6.1927. Jag blott väntar, tills det dagas. Längtan 
ti ll det eviga hemmet. Ungefär med att N. avskedades 
från sin lärarinnetjänst i Åmål hade en djup och allvar
lig sympati uppstått mellan henne och en ung man. Om
ständigheter gjorde dock att de inte kunde förenas för 
livet utan kom överens om att gå var och en sin väg. 
Detta tog likväl djupt i Selmas veka sinne, och just 
denna händelse blev orsak till att hon skrev angivna 
sång. Åtminstone strofformen och anslaget har hon fått 
från någon översättning av Only waiting till the sha
dows av den amerikanska författarinnan Frances P. 
Mace, f. Laughton (f. 1836). Den amerikanska texten 
tryckt 1854 i en lokaltidning. Den svenska kom i San
ningsvittnet 28.8.1890 och bearbetades för Sånger och 
psalmer 1948 Mel.: Ljuva äro dina gårdar." 

Nu var min nyfikenhet definitivt väckt. Jag skrev en 
förfrågan till Svenska missionsförbundet i Stockholm. Jag 
var intresserad av om det skrivits något om henne i 
Missionsförbundets tidskrift. 
Efter några dagar fick jag ett mycket vänligt brev 

från Ragnar Widman med bl a en fotokopia av en ar
tikel som dåvarande pastorn, sedermera teol dr Oscar 
Lövgren, skrivit 1932 i "Missionsförbundet" kallad "En 
sång och dess författarinna". Jag rekommenderades att 
ta kontakt med Oscar Lövgren "en av våra främsta 
hymnologer" boende i Sollentuna. 
Jag följde den vänliga uppmaningen. Och fick ett 

mycket vänligt brev. Nu hade jag både ytterligare upp
lysningar och många trådar att följa. 
Artikeln i Missionsförbundet nr 38 år 1932 upplyser ut

över lexikonnotisen att Selma Nygren var dotter till 
klockaren i Tisselskog, hade ytterligare fyra syskon och 
tjänstgjorde redan som fjortonåring i hemsocknens skolor 
som lärare efter en sex veckors förberedande kurs för 
seminariet. Hösten 1875 elev vid seminariet i Åmål ut
examinerades hon efter ett års studier med högsta betyg. 
Hon fick genast anställning som övningslärarinna i Åmål 
och blev här bekant med slöjdlärarinnan Betty Jansson, 
blivande författarinna . Den 19 februari 1878 beslöt skol
rådet att avskeda de båda. 
Efter tolv år i Byrsta småskola kom hon till Zink

gruvan 1891, där hon på grund av sjukdom begärde och 
fick pension 1920. Hon hade redan vid sin ankomst till 
Zinkgruvan inträtt i missionsförsamlingen och bildade då 
en sångkör som hon ledde ända till sin död. Hon var 
även organist och söndagsskollärarinna. Församlingens 
predikantbostad har hon skänkt. Hennes hälsa var bräck
lig men viljan var stark. Hon ville gå "direkt från ar
betet in i vilan. Hon blev bönhörd. Midsommardagen 
1927 deltog hon i söndagsskolfesten, talade med barnen 
och ledde sången. Den 30 juni kom hembudet efter några 
dagars svårt lidande." 
Hon har skrivit några andra sånger. Nr 313 i 1891 års 

sångbok (nr 40 i 1920 års) "Trötta pilgrim, som från 
jorden/hemåt går på ökenstig." Den står angiven i båda 
böckerna utan författare, men uppges vara av Selma Ny
gren. Den har samma grundton som "Jag blott läng
tar - - - " 
I brevet uppger Lövgren att Selma Nygren efterlämnade 

åldrig syster samt syskonbarn. 
Hon bodde kvar i Zinkgruvan till sin död. Jag mindes 

från tidningen Blåklint, då redigerad av folkskollärare 
Arthur N ordqvist, att han ibland skrivit om sin barndom 
i Zinkgruvan. Månntro att han hade Selma Nygren som 
lärarinna i skolan. Han som själv blev lärare i Byrsta 
där hon en gång undervisade. Art hur N ordqvist dog i bör
jan av 1960-talet men hans son Kjell Nordqvist, lärare 
i Karlskoga, historiskt bevandrad och känd för Julbladets 
läsare kanske ändå visste något. Jag ringde upp Kjell och 
frågade. "Han gick nog för Selma Nygren", svarade 

Kjell på min fråga. Han mindes henne och hade t o m 
ett kort som han lovade mig att få kopia av. Han re
kommenderade mig att ringa till hans 85-åriga faster i 
Zinkgruvan, Hildur Andersson, som säkert mindes en del 
om Selma Nygren. 
Jag ringde upp Hildur Andersson förstås. Att följa råd 

från en erfaren hembygdsvän brukar löna sig. Efter att 
ha talat om att jag hnde samarbetat med Arthur Nord
qvist, frågade jag vem som var hans småskollärarinna. 
"Det var nog Selma Nygren det", sa hon. Och så berätta
de hon. Selma Nygren hade efter pensioneringen skaffat 
sig ett eget hus, som hon sedan skänkt till pastors
bostad. Jag frågade om Selma Nygren var en barsk 
kvinna. Gamla småskollärarinnor brukar kunna ha skinn 
på näsan. "Nej, visst inte", sa Hildur Andersson. "Hon 
var mjuk och behaglig. Det fanns andra lärarinnor som 
var barska." 
"Jag var meddelare för Askersunds tidning, som fanns 

på den tiden", sa Hildur Andersson. "Jag skrev en döds
runa där." Vi avslutade samtalet med att jag vid lämp
ligt tillfälle skulle besöka henne och få mer uppgifter. 
Min hustru påminde mig om att Sigbrit Hägghult, som 

arbetar på kommunkansliet, varit pastorsfru i Zink
gruvan. Hon kanske visste något eller hade lämpliga ka
naler. 
Jag frågade Sigbrit. Visst hade hon bott i den där 

pastorsbostaden, men hon kände inte närmare Selma 
ygren, och inte hennes roll för pastorsbostadens till

komst. Men hon åtog sig att undersöka saken vid ett be
sök som hon i alla fall skulle göra i Zinkgruvan. 
Jag erinrade mig att i det omtvistade bokverket Svenska 

län tryckt 1948-49, stod en del om föreningar i länets 
olika socknar. En djupdykning i familjens bokhyllor gav 
resultat. Där stod att Zinkgruvans missionsförsamling 
hade pastorsbostad i !såsen, som på den tiden tillhörde 
Lerbäck . Zinkgruvans samhälle låg ju i tre socknar förr 
i tiden, det visste jag. Jag slog upp Lerbäcks sockens fas 
tigheter. Mycket riktigt: !såsen 1:48 stod skriven på 
Zinkgruvans missionsförsamling. Där bodde alltså Selma 
Nygren efter sin pensionering. 
Vid ett ärende till Örebro uppsökte jag Stadsbiblioteket. 

Jag hade sett i Sven Ågrens handbok över biografisk 
litteratur, at t Småskollärarinneförbundet givit ut matrik
lar både 1905 och 1915. Där borde Selma Nygren finnas. 
Örebrobiblioteket brukade ha mikrofilm över lokaltid
ningarna också. 
Matrikeln 1905 talade om att i Zinkgruvans småskola 

gick 36 barn i 1 klass, att Selma Nygren genomgått 
Åmåls seminarium och kompletterat examen 1885, att 
hon hade tjänstebostad om 1 rum och kök, hade 24 
km till kyrka och 7 km till järnvägsstation. I 1915 års 
katalog angavs därutöver en slöjdlön om 525 kronor. 
I dödsrunan införd i en Örebrotidning (mikrofilm av 

Askersunds tidning, fanns ej i Örebro) stod utöver tidigare 
uppgifter att hon avgick med pension 1922 (?) , att hon 
var verksam i Hoppets här (Blåbandsföreningens barn
verksamhet), att hon hade "enastående arbetslust och 
arbetsförmåga", samt att hon tillhörde Zinkgruvans före
läsningsförenings styrelse från bildandet 1907. 

Efter några dagar ringde Sigbrit Hägghult. Hon hade nu 
besökt sina gamla vänner i Zinkgruvan. Det lilla inte 
alltför välordnade arkivet hade hon fått ta med sig hem 
för att hjälpa dem ordna upp. Hon hade redan tagit en del 
fotokopior, som jag fick. 
Här fanns utdrag af Död- och Begrafningsbok för Ler

bäcks församling som omtalar att Selma Nygrens dödsor
sak var magsår och att hon begravts "utan jordfästning 
i Sv. kyrkans ordning i Hammar den 9 juli". 
Här fanns kopia av bouppteckningen efter Selma Ny

gren av den 11 juli 1927. I likhet med äldre boupp
teckningar är den oerhört detaljerad. Bland alla möbler 
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och husgeråd finns en bokhylla 2:-, en bokhylla 0:50, 
ett skrivbord 10:-, en orgel 100:-, orgelstol 5:-, ett 
notställ 1:-, en guitarr 1:-, div. böcker 10:-, fastig
heten Solliden, avstyckad från lägenheten Bergvik, !s
åsen, taxeringsvärde 2 000:-. 
Förvånande är att en litterärt begåvad människas hela 

boksamling värderas till endast 10 kronor, att inga noter 
fanns med trots att hon var författare till flera sånger. 
Här förtecknas arvingarna; systern Kristina Nygren, 

Högalund, Tisselskog, bröderna Robert och Leander Ny
gren, USA, avlidne brodern Adolf Nygrens barn Judit 
Nygren, Gävle, Karin Brodin, Göteborg, och Ruben Ny
gren, folkskollärare i Jumkil i Uppland. 

Som bilaga till bouppteckningen fanns testamentet som 
upphävde ett den 23 januari 1923 upprättat dylikt där 
hon ger bostadshuset till missionsförsamlingen och åter
stoden i fyra lika delar till systern och den avlidne 
broderns barn. 
Ett exemplar av Zinkgruvans missionsförsamlings sten

cilerade 65-årsskrift finns med. Där nämns att Selma Ny
gren var föreståndare för söndagsskolan 1905-1927, att 
Selma Nygren var den första som upptog arbetet med 
körsången. Hon ledde även en liten orkester med flera 
instrument. Missionshusets orgel inköpt 1901 var till stor 
del tillkommen genom Selma Nygren. Man gissar att 
hon nog hade sitt finger med vid köpet av orgeln 1925. 
Missionsförsamlingens årssammanträde 1928 godkände 

styrelsens åtgärder att sätta upp gravvård och plantera 
blommor på Selma Nygrens grav. 
Sigbrit Hägghult åtog sig också att ledsaga min hustru 

och mig till Hildur Andersson i Zinkgruvan. En vacker 
sommardag besökte vi Hildur i hennes lilla stuga och vi 
tittade även på Selma Nygrens hus . Hildur Andersson 
lånade mig flera värdefulla fotografier, några fick jag 
låna ur Zinkgruvans missionsförenings arkiv ._ 
Man jag hade fått flera trådar att nysta på. 
Enligt beviset från pastorsämbetet i Lerbäck var Selma 
ygren begravd i Hammar. Jag ringde upp Rammars 

pastorsexpedition. Mycket riktigt. Man hade sålt en grav 
för Selma Nygren i juli 1927. Köpare var Zinkgruvans 
missionsförsamling och priset var 75 kronor. Fanns 
graven kvar? Fråga kyrkovaktmästaren, fick jag till svar. 
Sagt och gjort. Jag ringde upp honom. Jo, den finns allt 

kvar och underhålles av församlingen. Kom ner till Ham
mar nån gång under arbetstid, så ska jag visa, sa han. 
Selma Nygren var också verksam i Blåbandsförening:ens 

barnverksamhet. Jag ringde Folkrörelsernas arkiv i Ore
bro. Har Ni Zinkgruvans Blåbandsförenings arkiv där? 
frågade jag. Nej, blev svaret, men vi ska se efter var det 
finns. (Jag hade tidigare i Blåbandsdistriktets redogörel
ser konstaterat, att den lagts ned.) Man kunde meddela, 
att arkivet fanns hos fru Eivor Sahlin i Askersund . 
Ett telefonsamtal till fru Sahlin resulterade i att jag 

fick låna en packe handlingar från Zinkgruvans nedlagda 
blåbandsförening. En genomgång av protokollen ger vid 
handen att Selma Nygren var med i Hoppets Här-kom
mitten från 1903 till 1919, då verksamheten upphörde 
för att ett par av ledarna flyttat. Selma Nygren inval
des i Blåbandsföreningens styrelse 10/6 1900 och kvarstod 
tydligen till 1906. Till revisor valdes hon 20/12 1925 
"för nästa år". 
Ett flertal gånger under årens lopp väljs hon in i olika 

kommitteer, blir "föreläsare", tar emot insamlingskort 
för distriktet (Östergötlands) etc. Först 1923 övergick 
föreningen till Örebro läns distrikt. 
I föreningens 40-årsberättelse, som fanns med, upp

märksammades Selma Nygrens insats särskilt som Hop
pets Här-ledare under femton år. 
Tyvärr antecknades ej nyintagna medlemmars namn i 

protokollen förrän 1897 varför Selma Nygrens inträdes
datum ej kunnat utforskas. 
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Men nu fanns flera trådar att nysta upp. Vid mitt sam
tal med Kjell Nordqvist nämnde han namnet Erik Al
bert Stellin, en gammal man boende på Torpdalshemmet 
- ett ålderdomshem i Karlskoga - som kanske gått för 
Selma Nygren under Kumlatiden. 
Det var lätt att kontrollera. I kommunarkivet i Kumla 

stadshus fanns ju de förut nämnda journalerna. Jag slog 
upp 1888 års småskolklass. Mycket riktigt. Där fanns Erik 
Albert Stellin född 3/6 1881. 
Jag ringde upp Torpdalshemmet i Karlskoga. Jodå, Stel

lin var vital. Det gick bra att besöka honom. 
Det kändes riktigt högtidligt att tala med en nära 

hundraårig man, som haft Selma Nygren som småskol
lärarinna när hon tjänstgjorde i Byrsta. 
Stellin mindes nu inte s.-'i mycket av henne. "Hon var 

sträng och rödhårig", sa han. Att han tyckte hon var 
sträng är inte märkligt, det var de flesta lärare förr i ti
den. Lärarnas kamratlighet med eleverna är nog en 
ganska sen företeelse. 

Ytterligare trådar fanns att följa. Hildur Andersson 
hade berättat att hon skrivit både dödsruna och begrav
ningsreferat i Askersunds Tidning. Jag skrev brev till 
Universitetsbiblioteket i Uppsala och bad dem ta fram 
Askersunds Tidning för 1927. Jag planerade nämligen en 
resa till Uppsala för att nysta på en annan tråd. 
Bouppteckningen talade om en brorson vid namn Ru

ben ygren, folkskollärare i Jumkil i Uppsala län. En 
djupdykning i familjens bokhylla igen. Ett bokverk -
Uppsala län i porträtt och bild - från 1940-talet tala
de om att folkskollärare Ruben ygren från Jumkil var 
född 1902. Han borde vara pensionerad. Om han bodde 
kvar i Jumkil - eller ännu troligare, hade flyttat till 
Uppsala efter pensioneringen - borde han - om han 
ännu var i livet - stå i telefonkatalogen för Uppsalaom
rådet . Jag tittade efter. Visst, där fanns en folkskol
lärare Ruben Nygren. 
Jag ringde upp honom. Och träffade rätt! Det var inte 

bara rätt person; han var dessutom intresserad av sin 
släkt och hade papper efter Selma Nygren! 
Och besöket i min ganila födelsestad Uppsala gav ut

delning. Selma Nygrens betyg från seminariet i Åmål, 
den korta seminariekursen, ett fotografi där hon sitter i 
ett soffhörn i sitt hem i Zinkgruvan, och - det bästa 
av allt - en liten dagbok, som Selma Nygren fört 1882-
1902 dvs sista tiden i Byrsta och första tiden i Zink
gruvan. Även en enkel amatörforskare kan känna sig 
över hövan belönad för sin nyfikenhet. Att jag kände mig 
lycklig vid besöket i Ruben Nygrens gästfria hem be
höver väl knappast sägas! 
Betyget från Åmåls seminarium är det finaste betyg jag 

någon gång sett. Berömligt i alla ämnen. Och en sådan 
lärarinna ger Åmåls skolråd sparken! 

Fotografiet av Selma Nygren i sin soffhörna, visar vi 
för att ge en " hemma-hos-bild". Det är ju så modernt. 
Åtminstone i viss veckopress. 
Och dagboken. Den är inte förd varje dag, utan när 

Selma Nygren har ansett det värt att anförtro den något. 
Den 16 januari 1882 besåg hon Zinkgruvorna . Kanske 

var Byrsta missionsförsamling på lustresa dit? Hon skri
ver: "Sjöngo nere i grufvan: 'Bergen må vika och högar
na falla . Evig min nåd och min tro fast är etc.' " 
Hon var tydligen kvar ännu den 17 januari då hon skri

ver att hon "Lemnade de kära vännerna vid Zinkgruf
vorna, - - - ". Kanske var det vid detta tillfälle hon knöt 
så vänskapliga förbindelser med missionsvännerna där, 
så att hon sökte lärarinneplats när tillfälle gavs. 

Den 16 april skriver hon: "Det är afton. Sitter ensam i 
min lilla bur - dock nej, icke ensam, Herren är när - - - ." 
Hon berättar om examen, om besök i hemtrakterna i 

Dalsland, om möten med Kristna lärarföreningen, om 



bråkiga barn, om besök i Hallsberg och Kumla etc. 
Dagen före nyårsafton 1882 skriver hon: "Det är afton. 

Jag sitter ensam i min lilla kammare och hör hur snö
vindarna tjuta omkring min hydda. Dock behöver jag ej 
frukta, ty om än hafvet rasade och svallade, så att för 
dess bullers skull bergen fölle omkull, skall Guds stad 
likväl lustig blifva, ty Gud är när dem derinne." 
Den 4 mars 1883 skriver hon orden baklänges i sin 

li lla dagbok, men de går med ringa möda att tolka. 
På sin 25-årsdag den 27 augusti 1883 skriver hon: "I dag 

fy ller jag 25 år och ser jag tillbaka på denna tid, så 
måste jag utropa: Herre dina velgerningar stå icke till att 
räkna - - - ." 
Den 9 september 1885 skriver hon: "I dag är det en sak 

ti ll, som gör mig ledsen. Det var en gosse som var olydig, 
och denne behandlade jag med häftighet. Tänk om Her
ren skulle handla så med mig! Må Han förlåta mig 
samt göra mig mera mild och tålig! - - - " 
Dagbokens sista dag är den 28 september 1902 och där 

skriver hon bl a: "Mitt lif är helt och hållet ägnadt åt 
Kristi tjenst, så att all min lefnads verksamhet uppgår i 
den enda tanken - - - . " Svårt skulle det vara att i följd 
af sjukdom eller andra förhållanden nödgas bli försatt i 
overksamhet, men må Herren få göra mig nöjd med Hans 
vilja." 
Vid besöket i Uppsala gjorde jag - som tidigare an

tytts - en visit på Carolina dvs universitetsbiblioteket. 
Askersunds Tidning för den 4 juli 1927 innehåller den 
dödsruna Hildur Andersson skrev. Där står bl a "I Zink
gruvan har hon visat prov på en enastående arbetslust 
och arbetsförmåga. Här bildade hon för omkring 35 år 
sedan inom missionsförsamlingen en sångkör. Men orgel 
saknades till en början, varför de olika stämmorna måste 
övas in med tillhjälp av gitarr och efter gehör. Sedan 
orgel anskaffats blev det hennes lott att utan ersättning 
spela densamma vid församlingens möten. I söndags
skolan har hon nedlagt ett arbete av stort värde, samt 
varit intresserad medarbetare i Blåbandsföreningen, i 
Hoppets Här och syföreningen. - - - " 
I referatet av jordfästningen läser vi att den förrätta

des av distriktsföreståndare Sam. Larsson. Brorsonen 
Ruben Nygren talade, församlingens representanter 
tackade för hennes gärning och söndagsskolebarnen 
sjöng en för tillfället avfattad sång. 

Oscar Lövgren hade påvisat att Selma Nygren omnämn
des i E J Ekmans standardverk Inre missionens his
toria. Jag rekvirerade den genom det alltid hjälpsamma 
och tjänstvilliga Kumla bibliotek. Där stod på sid 943: 
Vi gå nu att anföra ett och annat exempel på denna 

förföljelse mot troende lärare och lärarinnor. 
Några personer hade i Åmål börjat en söndagsskola 

med 60 a 70 barn. Undervisningen pågick varje söndag, 
dock endast två gånger under tiden mellan 10-12 på 
förmiddagen. V arken skolrådsledamöter eller andra 
granskare sågos till eller hördes av. Barnens antal växte, 
och lärarne undervisade dem med lust och glädje i san
ningens ord. Man ville hos barnen inplanta kärlek till 
Gud och avsky för synden. Men huru blev nu denna 
verksamhet betraktad av Åmåls skolråd? Jo, det ansåg 
den leda till vardagsskolans upplösning och till förakt 
för kyrkan, varför barnen förbjödos att vidare gå i sön
dagsskolan. Därtill kom nu särskilt, att söndagsskolan 
förlorade två av sina bästa lärareförmågor, lärarinnorna 
Betty Jansson och Selma N ygren, vilka av skolrådet 
blevo avskedade från sina ordinarie befattningar, emedan 
de deltagit i denna verksamhet, och måste fördenskull 
lämna både söndagsskolan och staden för att skaffa sig 
sin utkomst inom en annan verksamhetskrets. Vi meddela 
här rörande detta avskedande utdrag ur skolrådets i 
Åmål protokoll vid dess sammanträde den 19 febr . 
1878. Det heter däri: 

"Lärarinnan i slöjdskolan, Betty Jansson, och småskol
lärarinnan Selma Nygren hade på kallelse tillstädes
kommit och tillkännagåvo, att de utan någon anmälan 
därom till skolrådet i sällskap med en hop för skolrådet 
alldeles främmande personer gjort skolbarnen till föremål 
för enkannerlig verksamhet under namn av 'söndags
skolor' , vilka hållas jämväl på söndagsförmiddagarna 
under pågående gudstjänst, att de skilt sig från försam
lingen sålunda, att de icke vidare deltaga i lutherska 
kyrkans nattvard utan vänt sig till den nådesförvaltning, 
som kolportörer och andra för församlingens myndigheter 
främmande personer företagit sig att i enskilda hus ut
öva; att de funno sig 'av sina samveten' hindrade att 
härutinnan göra någon ändring. 
Vid sådant förhållande, och då skolrådet funnit, att den 

s.k. söndagsskolverksamhet, för vilken skolbarnen hittills 
gjorts till föremål, vore hinderlig för framgången av 
församlingens ordnade skolundervisning och motverkade 
det mål, kungl. folkskolestadgan i sin 14 § satt för 
församlingens skola, för att icke tala om, att dessa s.k. 
söndagsskolor, vari Betty Jansson och Selma Nygren 
funnit sig böra med sitt största intresse deltaga, befunne 
sig i uppenbar strid med ej mindre god kyrklig ordning 
är och i synnerhet innehållet av kungl. folkskolestadgan 
i dess helhet och särskilt dess 12 §, - - - samt slutligen 
skolrådet såsom församlingens förvaltande myndighet 
icke ansåg sig kunna i församlingens tjänst och till så 
grannlaga befattningar använda ur församlingen separe
rade personer, nödgades skolrådet att, så obehagligt och 
svårt det än förefölle , från och med i dag entlediga Betty 
Jansson från lärarinneplatsen vid slöjdskolan med där åt
följande löneförmåner och Selma Nygren från lärarinne
platsen vid stadens småskolor med dess löneförmåner, 
varom de nu erhålla skolrådets ord och avsked." 
Hemmets Vän nr 28 1927 hade också en dödsruna över 

Selma Nygren. Den innehåller dock inget nytt utöver 
vad som framkommit ur andra källlor. 
I Zinkgruvans blåbandsförenings protokoll 10 juni 1894 

står följande i § 2: 
"Talaren uppläste 2ne poem författade af en qvinna, 

medlem i föreningen . 
§ 3. 

Beslöt att med författarinnans tillåtelse insända poemen 
till Blå Bandets redaktion." 
Kunde denna "qvinna, medlem i föreningen" vara Selma 

Nygren. En genomgång av årgång 1894 på Blåbandsför
bundets expedition - välvilligt gjord av en kvinnlig 
tjänsteman - gav dock negativt resultat. Ingen dikt av 
Selma Nygren i 1894 års årgång. 
Jag har tidigare nämnt att Selma Nygrens sång numera 

förekommer med ny melodi. Den är gjord av Carl 
Bohlin, som var organist och körledare i Immanuels
kyrkan - dvs Missionskyrkan i Stockholm - 1889-
1907. Han blev sedan kantor i Gustav Vasa-kyrkan i 
Stockholm. Han dog redan 1925; ett par år före Selma 
Nygren. 

Nu har jag redogjort för det mesta av mina efterforsk
ningar om Selma Nygren . Har jag lärt känna henne? 
Nej, många gåtor är olösta. Den kärlekshistoria Oscar 
Lövgren nämner är en av dem. Men den angår varken 
mej eller andra. Den måste vara Selma Nygrens egen 
hemlighet. 
Varför blev det just Kumla hon sökte sig till? Varför 

flyttade hon till Zinkgruvan. De frågorna är obesvarade. 
Varför fanns inga noter i hennes dödsbo? Trots att hon 
var sångförfattare, organist, körledare och musikledare. 
Även om många frågor är obesvarade har vi kommit 

Selma Nygren litet grand närmare. En sak är helt klar 
för oss. Vid sidan om våra kända författare Frans 
Michael Franzen och Lydia Lithell skall nämnas ett 
namn till . Selma Nygren! D 
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GÖSTA ERIKSSON 

Nöjeslivet i Kumla 

Att skriva om nöjeslivet i Kumla är inte lätt. Vad skall 
med och vad skall inte med? Det finns många aspekter 
på vad som är nöjesliv också, det som roar den ene kan 
lämna den andre helt oberörd eller rent av förefalla från
stötande. 
Att det var fester i Sannahed under första delen av 

1900-talet är välbekant, men vi vet också att när militär
livet upphörde så var det även slut med festligheterna. 
Under andra världskriget blommade Sannahed upp som 
förläggning igen och där fanns bl a en dansbana. Nu 
är det den stora midsommarfesten vid Pukestugan samt 
Officersmässen med offentliga och privata tillställningar 
som lockar. 
Dansa och roa sig kunde man också göra inne i själva 

stationssamhället. År 1900 kom Amerika-Pelle hem från 
det stora landet i väster. Han byggde en dansbana vid 
Ö Drottninggatan-Dalagatan, sydost om nuvarande sjuk
hemmet. Där roade man sig några år, varefter Amerika
Pelle flyttade dansbanan längre norrut på åsen, öster 
om den plats där Grevgatan möter N Kungsvägen. 

Ville man inte gå till Amerika-Pelles dansbana kunde 
man söka sig till Norra Mos, där det dansades i skogs
kanten strax norr om den väg som går från Norra Mos 
till Ekeby. Där satt min far Karl Eriksson och spelade 
dragspel och sjöng för de dansande. Stubben som han 
satt på finns kvar ännu i dag. Vid en titt i hans be
varade repertoarböcker, kan man se att varken Älvsborgs
visan eller Lejonbruden saknades. År 1912 byggdes en 
dansbana några hundra meter norr därom närmare Eke-

bymossen. Där dansade man fram till 1915, då det all
varliga världsläget och bristen på hemmavarande man
folk gjorde att danserna automatiskt upphörde. 

Någonstans ville man emellertid roa sig och några ini
tiativrika ungdomar bl a Sigurd och Paul Johansson, 
Bernhard Sohlman och Thure Pettersson bildade Kumla 
Nöjesklubb. De lät år 1917 uppföra en dansbana i hör
net av Mossbanegatan och Gartzvägen. Kumla Folkets 
Park som anläggningen kallades överläts efter några år 
till den nybildade Folkets husföreningen, som med väx
lande framgång anordnade dansaftnar fram till 1937. 
Bland artister som besökte Folkets Park minns jag sär
skilt Skånska Lasse, som också var gäst i vårt hem. 

I Idrottsparken anordnades s k vår- och höstmässor 
och där hade också byggts en dansbana. Den populäre 
Edvard Persson lät sig köras ända fram till scenen; 
minns jag, då han på senare år kom för att sjunga sina 
omtyckta sånger. 

Konkurrensen från andra nöjesplatser var emellertid 
stor. Med det nya färdsättet, lastbilen, åkte kumlaung
domarna till andra orter för att roa sig. Bänkar hade 
placerats på lastbilsflaken och där satt man och pratade 
och sjöng. Folkparken i Mosås, Borgmästarholmen i 
Askersund och Valkesängen, som låg i Östansjö var po
pulära platser. På många av de här dansbanorna spelade 
kumlasonen Artur Pettersson, som bildat kapell och blivit 
mycket populär. 
Tomten där Folkets hus nu ligger hade tidigare varit 

tivoli- och cirkusplats. När Folkets hus stod färdigt 1927 

Kumla Folkets park var belägen utefter Mossbanegatan, norr om Gartzvägens mynning. Bilden är tagen från entren vid Mossbanegatan. Här 
fanns utöver dansbanan, som bilden visar, även serveringslokaler och en teaterscen. 
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Kumla Folkets park höll sig med en stor vaktmästarkår, som här låtit fotografera sig framför dansbanan med anledning av att man fått nya-mössor. 
Det är i främre raden fr v Oskar lgelström, Karl Landström, Signe Andersson, Signe Frisen, Josef Johansson, Algot Tillkvist, mittenraden fr v 
Edvin Landerholm, Oskar Johansson, Birger Skaren, föreståndare, Elis Kallin, Folke Wallentin, Hjalmar Widlund, Helge Jansson, övre raden 
fr v Folke Jansson, David Blom berg, Ernst Holm, Axel Andersson och Karl Lundstedt. 

flyttade de besökande tivolisällskapen till Hammar
bergska tomten vid Mossbanegatan, öster om Folkets 
Park. 
Den nya delen av Folkets hus invigde statsminister 

Tage Erlander den 1 april 1962. I den gamla B-salen 
hade SSU ordnat danser och ibland plockat in ända upp 
till 800 personer. Nu fick man större utrymme i Husaren 
där man skärtorsdagen 1964 hade 1 085 gäster som dan
sade till Lill-Magnus orkester. Tidigare hade Sten & 
Stanley lockat 1 035 personer. Då var det trångt på dans
golvet. 
Till de verkligt stora folknöjena kan man räkna Bar

nens dags festligheter vid Kumlasjön som går av stapeln 
varje pingst. Under många år gick det ett stort festtåg 
genom Kumla och på scenen var Lennart Hyland kon
ferencier. Många kända artister medverkar varje år och 
de lokala förmågorna har sin chans vid en stor talang
tävling. Behållningen går till Barnens dags anläggning 
Kumlagården. 
Det har också funnits andra nöjen i Kumla under åren. 

Biografer fanns det flera . Röda Kvarn låg vid Stenevägen, 
ungefär där Mobilmacken ligger idag. Vegalokalen, som 
ägdes av IOGT, visade också film. Den lokalen låg på 
Skolvägen mellan Folkets Hus och Fylsta skola. I Folkets 
hus inreddes en biograf- och teaterlokal. Vid torget star
tades biografen Saga och i NTO:s fastighet Natanael 
vid S:a Kungsvägen fanns biografen Reo. Folkets hus 
övertog senare Saga och lade snart ned den och då 
hade även Reo försvunnit och lämnat plats för hyres
hus. 
Kulturnämnden och Teaterföreningen har tagit många 

initiativ och kämpar för att ge god underhållning. De 
många kyrkorna - en gång över tjugo - nu några 
färre, har under alla år haft ett rikt sång- och musikliv. 
Inte minst Kumla kyrka med sina fina konserter. 
Innan TV slog igenom kom teatersällskapen ofta till 

Folkets hus. Jag var en lång följd av år medlem i en 
liten kommitte, som verkade för att öka teaterintresset 
bland allmänheten. Operetterna gick med två föreställ-

ningar och talpjäserna med en fullsatt salong. Gustaf 
Werners sällskap var kanske det mest uppskattade. 
Inte mindre än tre gånger hade de Csardasfurstinnan 
på repertoaren. Naturligtvis i olika uppsättningar. 
Inte bara professionella artister framträdde på Folkets 

hus scen. Manssången hade ibland soareer och det nu
varande musiksällskapets föregångare hade ofta fram
trädanden. Och det spelades lokalrevyer! Eric Samuelson 
var den förste revykungen och Gunnar Brånstad, då med 
efterna·mnet Johansson, skrev också ihop några revyer. 
Den sista större lokalrevyn gick 1952 och totades ihop av 
författaren till dessa rader. Medverkande var bl a Uno 
Eriksson och Lennart Stenberg tillsammans med prima
donnan Ulla Hagman. Gullmar Karlsson hette ett tidiga
re dragplåster och primadonnan under Gunnar Brånstads 
tid var Ingegerd Ekberg, sedermera Almqvist. 
ABF:s teatergrupp, med Tage Goldheim som ledare, 

roade också folk . Senare övertog jag gruppen. Den lades 
så småningom ned, men återuppstod för fem år sedan. 
Sexans gäng gjorde showprogram och spelade upp till 
dans och IOGT hade ett tag eget operettgäng. 
Men det fanns andra nöjen också. När IFK Kumla låg 

i fotbollstvåan på 30-talet uppgick publiken ibland till 
4 000 personer. Det bodde bara 3 000 personer i Kumla 
då, så man fick importera publik. Vid de gångtävlingar 
som Verner Hardmo deltog i under början av 40-talet 
gick man också man ur huse. 
Ja, det har hänt en hel del sedan det stora nöjet i 

centrala Kumla var att gå ned till järnvägsstationen och 
titta på tåget. Men trots att fordringarna på nöjen är 
helt andra idag finns någonstans en längtan tillbaka till 
det enkla och improviserade. Varför skulle annars IFK:s 
ishockeysektions danser vid Via Harrys loge vara så po
pulära? Pensionärerna ordnar ibland egna danser i Hu
saren på torsdagseftermiddagarna, Gammeldansens vän
ner har egna tillställningar i samma lokal, det dansas 
på Star Rotel, studieförbunden ordnar kurser i gammal
dans och det bildas dansklubbar i kommunen. Går Kum
las nöjesliv mot en ny vår? D 
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Kumla 
kommuns 
kulturpris 
1978 

tilldelades musikläraren Göran Melander med följande 
motivering: 
"Göran Melander har under en rad år gjort betydande 

insatser i Kumla musikliv. Såsom ledare för såväl skol
orkestern som Kumla musiksällskap har han skapat två 
goda orkestrar och stimulerat musikintresset i Kumla, 
han har även genom egna arrangemang och komposi
tioner bidragit till en värdefull repertoar och en egen 
profil för de orkestrar han lett. Genom eget oegennyttigt 
arbete har han möjliggjort för vissa medlemmar i orkest
rarna att deltaga i musikverksamheten. Kommunen vill 
med detta val av pristagare visa sin uppskattning av en 
kulturpersonlighet som har givit mycket i Kumla musik
liv och som ännu har mycket att ge." 

forts på sid 28 

laxöring och kaffe. Vid fyratiden på morgonen var vi 
hemma vid kåtan, trynade in och sov till långt fram på 
förmiddagen. Då svängde vi i oss resterna av laxöringen, 
packade våra grejor och satte kurs på Hävlingskåtan. 
Samen såg vi inte till. 
Hur vi tog oss hem till Kumla har jag berättat i Jul

bladet 1976. 
Filmkassetten, som jag höll öppnad när Georg räddade 

mig ur sovsäcken, var ju förstörd, så några bilder från 
dessa vidunderligt sköna vildmarker fick vi inte, men det 
spelar ingen roll, jag har dem med på näthinnan ännu 
och därtill minnet av en sovsäck, en planfilmskassett 
och en kompis som räddade mitt liv. Det är nog. 
Enligt överenskommelse är nu min långa 45-åriga jul

följetong, till glädje för någon till förtret för många 
framme vid sitt slut, så jag säger: Hej, hej. 

Och tack för mig ni färdvägar till sjöss, till skogs, till 
fjälls, ni har gett mig minnen som aldrig förbleknar . D 

fort s från sid 39 

nya kyrkan hade pågått lång tid både med insamling 
och bön, allt eftersom den gamla mer och mer börjat 
vittra sönder tärd av tidens tand. 

Men den mer än 100-åriga församlingen hade inte vitt
rat. Den sköt och skjuter skott. De skotten är försam
lingens framtid. 

Förkunnare och föreståndare 
Många har svarat för gudsordet genom åren i Halls
bergs missionsförsamling. Edward Thermaenius började, 
Axel P Falk hjälpte till och flera andra den första tiden. 

Då Otto Nyren åren 1896-1900 var församlingens före
ståndare var lönen 1 000 kronor för hela året. Sedan dess 
har följande arbetat som föreståndare: 0 L Jacobsson 
1901- 04, J A Jonsson 1904-11, P O Nyberg 1911-16, 
Adolf Olovson 1917-19, And Åkesson 1920-24, Eric Erics
son-Mårdstam 1924-26, Carl Jonsson-Hultby vikarie, 
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Borta ur stadsbilden 

Denna mindre byggnad på Hagendahlsvägen har inrymt bl a J W 
Johanssons affär och hyste alltså det företag, som utvecklades till 
Kumla utsädes AB (som på senare år övertagits av Lantmännen) . 
Här har även varit garnaffär, glasmästeri och ramaffär mm. 

Vid Hagendahlsvägen - den gamla huvudgatan - hörde detta hus, nr 
14, till de större. Sedan det byggts 1910 har det inrymt många olika 
slags affärer. Senast musikaffär och handarbetsaffär. Tidigare bl a 
bosättningsaffär. Det var ett charmfullt jugendhus, även om det på 
slutet var förfallet . 

..... 

~ 

För trafiken får många hus stryka på foten. Sedan viadukten vid 
Stenevägen-Kyrkogatan byggts och nu senast Odengatan blivit "för
bifartsgata", har det gamla svagdricksbryggeriet rivits . Ett tidigare 
bryggeri - också det vid Odengatan - brann ned redan 1904. 

Martin Holmberg 1928-32, Alrik Palmgren 1932-36, 
Alvar Sporrong 1936-39, Harald Malmås 1939-46, Rag
nar Selinder 1947- 62, Eskil Larsson 1962-69 och där
efter nuvarande föreståndaren Karl-Erik Liden. 
En lång rad förkunnare både vid inre och yttre missio

nen har haft sin hemort i Hallsberg. Här kan nämnas 
Sigbrit Assarsson-Josefsson, Tage Hiding, Runa Olovs
son-Lundström, Aina Rydgren-Stavman, Per-Magnus Se
linder och Artur Nying. 
Församlingen har ett 135-tal medlemmar och lika många 

knutna till ungdomsverksamheten. D 
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BIBLIOTEKET AR FULLT AV 

BÖCKER 
nya 
böcker och 
gamla böcker 
röda 
böcker 
blåa böcker 
vita böcker 
glada, roliga 
böcker 

trista böcker 
sagoböcker 
bilderböcker 
semesterböcker 
lättlästa böcker 
svårlästa 
böcker 
efterlängtade 
böcker 

- och DU får läsa allihop 

Välkommen att låna - det är gratis 

KUMLA BIBLIOTEK MED FILIALER 
ÖPPETHÅLLANDETIDER: 
HUVUD BIBLIOTEK 
Folkets hus, Skolvägen 12, KU MLA (tel 709 8 vx, när växeln är 
stängd tel 709 86) 
Oppe t : Mån dag- fredag kl 12-20, lördagar k l 11-1 4, söndagar kl 

16-18. 

HALLABROTTET T allängens skola (tel 724 13) 
Oppet: Månd ag 17-20, onsdag 17- 20, torsdag 10-15, 17- 20 

KVARNTORP Folkets hus 
O ppet : Ti sd ag 17- '19, torsdag 13.30-1 5.30 

SANNAHED Centrumh uset (tel 786 30) 
Oppet: Måndag 17- 20, t isdag 10-12, fredag 10- 12 

ÅBYTORP Posth uset (tel 732 41 ) 
O ppet : Må nd ag 18-2-0, tisd ag 18-20, fredag 10- 12 

BARNBIBLIOTEKET I KUMLABY (Obs. Endas t barn - oc h ung
do msböcker) Kjellingatan 20 (tel 709 88 vx) 
O ppe t : Månd ag 12-15, 16-19, onsdag 12-15, 16-1 9, torsdag 

10-1 2 

BOKBUSSEN 
Bo kb ussen besöker rege lbu ndet komm unens landsbygdsområden 
fördelat på fe mton olika turer . När mare upplysn ingar om bussen 
lämnas per tel 709 80 (vx) 

SJUK- och VÅRDHEM 
Vi gör rege lbundna bokvagnsronder på Kumla Sjukhem, Solbacka 
och Sannahed ålde rdomshem . 

BOKEN KOMMER 
Perso ner, som är röre lseh indrade och alltså in te själva kan besöka 
något bib liotek, ka n få besök av bibl io tekspersonal, som då lämnar 
och hämtar böcker. Närm are upplysn ingar lämnas p er tel 709 80 
(vx) 



En viktig affär 
Står Ni i begrepp att sälja eller köpa fastighet 
kontakta 

SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ 
Köpmangatan 11-13, Kumla - Tel. 019/754 90 

KUMLABYGDEN 
Forntid - Nutid - Framtid 

Redigerad av Jonas L:son Samzelius 
och Tage Tapper 

Band I: BERG, JORD OCH SKOGAR 
Av Josef Eklund, Arvid Bergdahl och Sten Florin 

* 
Band II: FORNTIDSLIV 

Av Sune Lindqvist 

* 
Band III: ORTNAMN OCH BEBYGGELSE

HISTORIA 
Av Lars Hell berg 

* 
Band IV: GÄRD, BY OCH SAMHALLE 

Av David Hannerberg 

DISTRIBUTION: 

KUMLA BOKHANDEL 

VÄLJ gardinerna 
hos 

KUMLA 
KYRKA 

Från bokbordet 

säljes 

kyrkan 

Torget 
Tel. 704 46 

KUMLA KYRKOR 
en volym i serien Sveriges kyrkor 

Den mest utförliga skriften om kyrkorna i 
Kumla församling från medeltiden till vår tid. 

Vykort med motiv från kyrkan 

Där finns också aktuell uppbyggelselitteratur, grammo
fonskivor samt lösnummer av Vår kyrka m m 

Bokbordet är tillgängligt hela den tid kyrkan 
hålles öppen 



Borgs Motor AB 
ELVESTA, KUMLA Tel. 704 81, 754 23 

Peugeot service 

Reservdelar och tillbehör 

~ Bensinstation 
~ ELVESTA Tel. 754 23 

Försäljning av BÅTAR och BÅTMOTORER 

Ring 

ALL-TJÄNST 

TRANSPORTT JÄNST AB 
vid behov av transporter 

Sveavägen 24, Kumla 

Tel. 718 56, 718 82 
bost. 722 82 

För 
transporter 

019/72070 

• Il, 
-

KUMLA 

bygger 

KUMLABY 
CENTRUM 

53 radhus i bostadsrätt 
54 radhus i hyresrätt 
55 radhus i äganderätt 

Är du intresserad kontakta 
HSB i Kumla 

Expedition: 

Hagendalsvägen 20 - Telefon 792 05 växel 

Expedition stider: 

Måndag t. o. m. Fredag 10.00-11.30 

Torsdagar dessutom 

AKTIEBOLAGET 

13.30-15.00 

16.00-1 8.00 

Olltu MEKANISKA 

SVARVNINGAR 

KONSTRUKTIONER 

Stenevägen 35 - Tel. 710 18 

EL- OCH GASSVETSNINGAR M. M. 



Pengar på ''Minuten'' 
Ta ut dina pengar själv! Dettaren minut på "Minuten''. 

Sparbankens självbetjäning. Du behöver ett kort och en 
hemlig kod . Det får du på Sparbanken när du ber om det. 

"MINUTEN" finns vid 
Kumlakontoret och på 
de flesta större orter 
i länet. (C:a 400 
platser i landet). 

Glöm banktider. Glöm köer. Glöm legitimation. 
Men glöm inte kort och kod. 
Man vet aldrig när kontanter behövs på minuten. 

KUMLA-KONTORET har öppet: 
Månd och torsd 9.30- 17.30 
Tisd, onsd och fred 
9.30-16.30 
Tel. vx 019-754 30 

Lithells i Sköllersta, Europas största och modernaste specialfabrik för varmkorv. 
Här tillverkas bl. a. Lithells tre huvudprodukter: Kumla Korv för detaljhandeln, 

Sibylla Korv för gatuköken och Dinette Korv för storköken. 

God Jul önskar 

AB SOHLBERG & LITHELL 

PRIS 10 KRONOR (moms inräknad) KOMMANDITBOLAGET KUMLA TRYCKERI 1979 
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