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Hell Er, borgare alla, som byggen och bon här i Kumla! 

Hell Er, gäster från nära och fjärran, som kommit tillstädes 

för Gtt i ungdomlig yra få hälsa den dag, som nu uppgått! · 

Dagen, BARNENS DAG, skall sätta sin prägel på staden 

från och med nu, tills det fredliga fyradagarsslaget är ändat. 

Blomsterbekransade skrindor och festliga tåg till Er fägnad 

komma att ringla sig fram genom välkända, . flaggprydda gator. 

Dansen skall trådas i ett och ett jubel skall stiga mot höjden, 

varifrån solen månd' tömma sitt ymnighetshorn över alla. 

Syrliga miner och vardagligt kiv av de »)Äldste» förbjudits, 

sprudlande giädje och uppsluppen fröjd, det är lösen för Dagen. 

Men ifrån lusteligt tal till det al/var, som ligger på djupet, 

glammet på ytan är skum, medan vågen som bär går inunder. 

Medel skall samlas till upphöjda mål för att hjälpa barnen små, 

hjälpa i nöd, bli till gagn för det hela, vår stad och vår hembygd. 

Bäckar, otaliga, bilda den samlade, mäktiga älven, 

som med sin massa och kraft så kan gagna och tjäna det hela. 

Minnens det kristliga budet: att giva är bättre än taga; 

given av fullaste hjärta och mottagen framtida lönen! 

Hänfört och starkt skall en dag så ett kommande släkte stå redo 

bära vårt arv av kultur och av tro mot den ljusnande framtid. 

f. A. 

b),-------~ 



Vem är Skostans klämmigaste unge? 

Det är Ni som skall avge svaret genom att fy'Ila: i kupongen 
här nedan och sända den till Barnens Dagblad. Naturligtvis 
förstår Ni att det är fråga om en pristävlan i vilken alla 
våra läsare ha samma stora chanser att vinna prissumman 
- 25 kronor. De la småttingar vars bilder finnas repro
ducerade p-å denna sida äro endast några av de många kläm
miga Kumla -ungar, som känt sig kallade att deltaga i . täv
lingen om titeln Skostans klämmigaste unge. Många, många 
andra ha också sänt in sina konterfej , men BD:s stränga 
jury tyckte att det kunde räcka med de la som här av
bildats. Det kan omnämnas att juryn också hade ett svårt 
'val, i en del fall fick till och med lotten fälla utslaget. I 
några andra fall voro de insända kor ten för otydliga, vilket 
var orsaken till att bl. a. • Olle som kör snö. tyvärr fick 
stå över. Men en klämmig grabb, som har framtiden fram· 
för sig , är inte sämre än att han kan komma tillbak a ett 
annat å r med ett tydligare foto. 

Med dessa förklaringar kunna vi g å över till tävlingsvill
koren. Alla läsare av Barnens Dagblad äga rätt att deltaga. 
Det gäller för det första at t noga kika på de la småttingarna 
och sedan med nära och kära noga överväga vilken som 
bör erhålla rösten. När detta viktiga övervägande är gjort, 
skall kupongen härnedan fyllas i. Skriv tydligt numret på 
den tös eller pys som Ni ger Er röst. Angiv också tydligt 
Edert namn och adress. Lägg därefter kupongen i ett 'kuvert 
och adressera det till Barnens Dagblads Redak tion, Box 7 c, 
Kumla. Kuverten kunna också inlämnas till Örebro-tidning
a rnas Kumla-redaktioner. 

Men röstsedeln måste ligga i ett BD ·kuvert för att den 
skall godkännas. Men flera - helst många - kuvert få an
vändas. Mammor och pappor: här har Ni Er chans ! 
Kuverten k unna k öpaJs i Dohlwitz Bokhandel samt vid ett 
flertal av Barnens Dags försäljningsst ånd. Där tillhanda
hållas ·också röstsedlar avgiftsfritt. Endast en röstsedel får 
läggais i varje k uvert. Den som tycker att det är för be
svärligt att köpa BD-kuvertet kan använda ett vanligt kuvert, 
men då måste det finnas 2 frimärken för minst 25 öre i 
kuvertet. Behållningen av pristävlingen tillfaller som envar 
förstår Barnens Dag. Breven skola vara inlämnade senast 
den 15 juni. 

Bland dem som röstat på den pojke eller flicka, som blir 
vald till Skostans klämmigaste unge, verkställes lottning tIn
der vederbörlig kontroll. D en lycklige eller lyckliga får 
sedan 25 kr. sig tillsänt. R esultatet 'av pristävlingen med
delas i ortspressen. 

Kora S k os t ans kl äm m ig as te u nge! 
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Det är Bamcns Dag året FU llt på li.u mla Mödl'U
och Barnavårdscl' lltral. IJ it g.1 EL/mlas li/ckl ,'ga 
maTl7lnor m ed sina telningar . som där få all dl' ll 
vård och ans, det m 'Jd erna .' amhullel numera kos,'ar 
på det L/PP/läxande stäktel. BarJl('ns Dagblad pre· 
senterar här ett reportage fr un den Wnge efter
längtade och nll - lack och lov - förv erkligade 
mödra- och barnavårdscen tralen i KL/mla. 

Bildmon taget 1)(/ den na sida visar längst till 
h öger et! kam eraskott från v.llltl'llmm ( t . Där kan 
det bli ganska gL/stigt, nur alla Il ngarnu försöka 
överrösta varandra . .ilmimtone v:d vål t besök gav 
det yngsta K/lmla liZtkän na, alt det ingalunda saknas 
:ljud i pipan. Man v!iger visserligen inte ungarna pil 
guldvåg, m en n oga m ed vikten är del i alla ja!/ 
(bilden till v:1lIsler). Sys/er J/aj-Slilla Eriksson är 
alldeles på tok för noga, lycker knubbiga fr öken 
Birgitta Möller, som m ed ett illvrål ger tillkänna, 
alt på h ennes vikt är det inget fel. ri 11lll s te 
fakti skt imtämma, ty hon är en kra ftig bit, som 
den till synes lyckliga mamman har all anledning 
att vara stolt över. Det är unge h err »Olle·Pelle» 
Jansson junior, som ka vat reser sig mot stolkarm e/!. 

När en ny medborgare /,ommer till världe ,z 
skall han eller hon inle blott antecknas i kyrk
böcker och mantalslängd utan även i barnavards
centralens jOl/rnaler. Lilla fr ök en Ann-Lis Nilsson 
fr ån Liljegatan i Södra Mos (b ilden på h ögra sidan) 
ser en aning konfunderad ut, där hon från skriv
bordshörnet anmäler sig. Del är N ils Olov Nilsson 
- även han fr ån Södra Mos - som protesterar med 
högra benet, m edan stadsläkare Franklin under
söker del lilla livet. Del är bara prima liv, säger 
do/dorn . Vilket gör den lyckliga m odern ännu 
lyck ligare, 

am . /<amla m;;r1ta-
(te/" 6atnavJtr1~e~nttal 

Av stadsläkare Erland Franklin 

Tr ots de stor a fr ams teg läke konsten gjort unde .. de 
sista årtiondena ifråga om att bota sjukdomar, har man 
mer oeh mer börjat inse de föreJyggande (profylaktiska) 
[ttgärJernas enorm a betyd('lse. Här gäller i högsta grad 
or dspråket »det är bättre att slämma i bäcken än i ån." 
Vi h a ocks~'i en hel r ad lagar och ' förordningar, som 
\'l'rka i det tys ta och som ingen egenlligen tänker på 
men vilka utgör a en spärr mot de alltid på lur liggande 
fienderna bakterierna och andra »samhällsfie atiiga ele
ml'nt.» Som ex. kan nämnas hälsovår dsstadgan, som ut
gör grundstommen för allt profyl aktiskt arbete på hälso
y,lrdens omdde. För släderna finns i rEgel också lokala 
tilläggs tadgar såso m r enhä llnings- och matvarustadga m. 
fl . KumJa stads nya matvarustadga tr.ädde i kraft i maTs 
19 .. 1-1 och kommer för visso, trots all kritik, att visa sig 
" ar a ett gott vapen i hygienens arsenal. Vidare finns 
epidemi lagen, lungso tslagen, lagen ang. bekämpandet av 
könssjukdomar o. s. v. 

För st under det sista årtiondet har man på allvar 
öwrgått fran al lmänI hygien iska Jagstifrningsatgärder till 
förebyggande hälsovård åt den enskilda människan och 
id ,'i i första hand åt mödrar och spädbarn. 

Enligt Medicinalstyrelsens normalinstruklion skall den 
förebyggande mödra- och barnavårdens syfte vara hälso
vårdande och alt , i den mån så ä r möjligt, därigenom 
förebygga uppkomsten av sjukdomar. 

Kumla Mödra- och Barnavårdscentral, som t . v. endast 
omfattar Kumla stad, började sin verksamhet i dec. 1943 
och har r edan fullt upp med arbete. 

Bortåt 75 % av de nyfödda barnen och omkring 50 
0; 0 av blivande mödrar ha hittills inskrivits vid centralen, 
Av erfarenheten f. n. att döma kan man räkna med, att 
anslutningen inom en nära framtid blir bortåt 100-procentig. 



Här far sålunda varje ny yärldsmedlJorgare, ehuru 
omedveten därom, göra sin fön:ta bekantskap med det 
moderna samhällets försök att genom sociala och medicin
ska åtgärder skydda sina medlemmars liv och hälsa. 

Hur arbetar Centralen och vad gör den för nylla ~ Ja, 
den kan ju inte direkt trolla fram några nya barn men nära 
på. Man kan nämligen hoppas, att den förebyggande mö
drav.lrden till en Yiss grad skall kunna min ka antalet 
dödfödda barn och de genom sjukdom orsakade aborterna. 
Härigenom bleve ju antalet levande födda barn stÖrre. 

Den förebyggande spädbarnsyården aner å andra 
sidan alt söka rädda till livet de klena och för tidigt födda 
barnen och att förebygga sjukdom hos de friska. 

F. n. är arbetet Yid Centralen organiserat så, alt 
läkaren har motlagning 3 daga:r i yeckan och skölerskan 
har mottagning och telefontid yarje yard ag på särskild 
tid. Sköterskan gör dessutom hembesök hos spädbarnen 
och detta är en av de yikligaste uppgifterna. Kumla har 
lycka ts f<l en ,ärskilt väl utbildad och av sitt arbele myc
kel intresserad sjuksköterska vid Ce:1lralcn , och detta är 
a,· stör,ta betydelse för ett gott re ' ultat. 

Besöken Yid Centralen är ko~tnadsfr;a o(:h desutoll1 
bekostar ~ taten s. k. skyddsläkemedel 5<1som vitaminpre
parat, järn- och kalkmedicin. 

Vi kan hoppas mycket pa lång sikt av den förebyg
gande mödra- och barnavården, och den utgör et t viktigt 
led i arl:etet på att bibel~ ål"a vår syenska folkstam sund 
och livskraftig. 

Och man kan tillägga, att det är samma hö.ga 111<11 , 
som Barnens dag har på silt program. 

Det är på Kumla Mödra- och Barna,·årdscentral en 
onsdagsmiddag ,id hall- 3-tiden. På Stathmos-Yågen 
ligger en ung dam, stadens yngsta medborgarinna, spritt 
naken och sprattlar - ett riktigt I"älskapat knyte med 
rosenrött gap och runda, förhoppn ingsfulla ögon. 1n
ten juaren störtar in: 

- Förlåt en yngling. Tillåts en inten·ju? 
- 0, så jätte! utbrister den unga damen, tydligen 

oerhört smickrad. 

"ad tycker fröken om det nya spädbarnsmodet 
att slippa ligga inlindad/ i paket som Wrr i världen? 

Var dom inlindadt i paket då, det må tte ha 
,·arit hemskt? 

- Jo, det yill jag 101'a. För 20 år sedan lågo ung
arna i stram gi,·akt hårt bundna lill armar och ben 
med en stadig linda många ,·arv runt kroppen från 
halsen ända ner till små tårna. 

- Hu, så hemskt! 
- Ja, I"ar det inte! Rena barbariet . Det före -

kommer nog än på sina håll, men det är bättre nu. 
Nu får ni sparka fritt och ligga i bara mässingen i sol 
skenet på sommaren, om ni har en först åndig mamma. 
Det är annat det, än när \"i \"ar unga, ack ja.. . Nå, 
den engelska blöjan, den är \"äl »jätte;>, som ni säjer? 

Redaktörn menar yäl inte det där våtvarma om
slaget jag Yåndades i, när jag döptes? 

- Det kan jag väl aldrig tro. Den engelska blöjan 
lär ju ,·ara riktigt »jätte». Det \"ål,·arma omslaget var 
nog, hm, gummi byxorna. 

- Kanske det, jag ,·et bara, att jag höll på all dåna 
a,·, så kokhett ,·ar det. Jag trodde jag skulle bli skållad 
i stprten. Men för all del, gummibyxorna kan nog 
,·ara bra ,·id något enstaka tiillfälle. Hade jag inte 
haft dem, skulle en liten olycka ha skett. . . . pastorns 
händer. 

Och Banla,·årdscentralen i Kumla - det ,·ar 
I"äl en utmärkt ide? 

- Ja, jag ,·et bara, att del bIe,· bättre med maten 
så nart ,·i ,·arit där. Jag höll ju på att svälta ihjäl 
först , och mamma talade om atl gå till en klok gumma. 

- ,- crkligen, iinn det sådana figurer än? De 
behö,·s då åtminstone inte här i sta·n. Mammorna lär 
I"ara mycket intresserade a,· spädbarnskontrollen; de bli 
liksom lugnare, när de fått ,·isa opp sina små fröknar 
och småherrar för doktorn och gratis fått råd och an
Yisningar om ett och annat. - Nå, har ni någon farmor 
och mormor därhemma? 

l\ ej, dom bor \"isst 20 mil härifrån . 
- Det kan vara lagom. Tänk så trevligt det blir 

för er mamma att få resa och hälsa på dem och visa 
,-ilken liten präktig dotter hon har. Ty ni behöver JU 
inte tänka på den slanka linjen riktigt än .... 



Vårt 

Axel Axelman 

Kumla är en både till folkmängd och areal väs,entligt 
större stad än vad man tror, om man bara dömer efter 
d et som syns yid en genomresa, yare sig man far på 
jänwäg eller på nigon av lands\'ägarna. 

Till det sevärda som staden har hör dess stadshus. 
Det kan iakttagas från tåget, om man tittar uL åt räLta 
sidan och i rätta stunden. Den som passerar genom 
sta 'n på landsväg får däremot nog inte syn på det, ty 
genomfansvägarna gå inte fram över torget . 

Bland Kumlaboma sjäh'a är huset tydligen föremål 
för delade meningar. Att så är fallet är' kanske inte så 
mycket att förvåna sig Ö\'er. Det gäller ju om funkis
betonade hus ö\'erhuvudtaget. Den funktionalistiska 
byggnadsstilen är Yisserligen nu ganska ,'anlig men tyd
ligen ännu inte så vanlig, att den förefaller oss alla 
naturlig. I varje fall är den inte tillräckligt vanlig ute 
i landsorten. Atskilliga Kumlabor skulle, efter vad man 
stundom hör, ha yelat ha en mera monumental ytter,:
trappa på stadshuset samt ett par pelare på ömse 
sidor om ingången. Samma personer eller andra ha 
önskat ett ryggåstak eller något tornliknande, e,'entuellt 
också en klocka. Ett hus i stil med de gamla små
städernas rådhus är tydligen ett ideal för en del Kumla
bor. 

Men varför skall man härvidlag vara bunden av 
foma tiders byggnadssätt? Ha inte vi i vår tid rätt att 
bygga hus enligt nya uppslag? Blir inte hela vårt lands 
kultur intressantare därigenom? Jo förvisso. 

Jag tror, att man måste vara inställd så att man 
sätter värde på det som är nytt och ovanligt, djärvt och 
egenartat, för att man skall tycka om stadshuset i 
Kumla. Men är man så inriktad, då är det också myc
ket sannolikt, att man finner betydande skönhetsvärden 
hos vårt medborgarhus. 

Det är klart, att stadshuset ' inte är vackert bara 
därför att det är ovanligt. Vad jag nyss anförde inne
bär bara, att en förutsättning för att gilla stadshuset 
torde vara, att man inte är avvogt stämd mot nya 
grepp vid byggandet av offentliga hus , 

Det finns folk som tycker om byggnader, som äro 
vackra och gå i hävdvunnen stil. Andra personer :vär
dera högre det som är vackert och som präglas av nya 
tag. De sistnämnda husbedömama äro väl i och för 
sig inte förmer än de förra. Men de ha större förmåga 
att glädjas åt Kumla-stadens medborgarbyggnad. 

Allra bäst är ju, om man kan finna vackert hos 
både gamla och nya byggnadsstilar. Desto mera lär 
man få ut av den sidan av livet. Den människa, som 
upptäcker glädjeämnen och skönhetsvärden litet var
stans i tillvaron, får ju anses vara lyckligare än den 

Av kommunalborgmästare Axel Axelrnon 

som är böjd för att hellre odla missnoJet eller ii tmin
stone att gäma vara missbelåten med det som är nytt 
och originellt. 

Lika väl som det är vår plikt att frän 1st försöka 
fästa oss vid det som är gott och bra hos en med
människa, så är det nog önskvärt för oss själva och 
andra, att vi se skönheten hos byggnaderna ikring oss. 

Alltså till Er, som kan utveckla Er till att se det 
vackra i vårt stadshus och att försvara det vid samspråk 
om huset , lika \'äl som Ni 'kan fortsätta a ll klandra 
det, till Er vill jag säga: försök det förra, försök att 
försvara istället' för att angripa! 

Se på husets klara, rena linjer I Fäst uppmärksam
heten på det synnerligen vackra teglet. Påpeka att 
de stora och många fönstren släppa in mycket ljus 
och möjliggör goda utblickar! Tänk på hur de röda 
långa markiserna bryta av vackert mot de gula väg
gama I Studera portalinfattningen i lugn och ro I Där 
ser Ni ålderdom och ungdom, det vill säga det Kumla 
som var och det Kumla som blir. I järnet ha konst 
närerna också infogat vår stads egenskap av att vara en 
trädgårdsstad och dess karaktär av att även utgöra en 
jämvägskommunikationernas stad. Skotillverkningen 
saknas givetvis heller inte bland smidets symboliska 
bilder. 

Träd in genom porten, och Ert öga bör fångas av 
förhallen med säregna väggar av fjällskivor i ljust trä. 
T anken går kanske till några gamla kyrkor, eller Ni 
minns att Ni sett liknande väggutstyrsel på Skansen ! 
Telefonstationen. i Kumla har säkerligen inte sitt mot
stycke. Gläds över det, men akta Er för at t gå emot 
sidofönstren med landskapsvapnet, när Ni går vidare 
in i nedersta hallen. 

En väldig kupollampa sprider sitt sken över mar
morgolvet och mot fasadtegelväggarna. Av marmor är 
också trappan upp. Den vita marrnom är från Glans
hammar, den gröna från Kolmården. Hembygdsföre
taget Yxhult har tuktat den så, att den passar där den 
nu ligger, för sekler framåt, må vi hoppas. 

En trappa upp, se Er omkring, mottaglig först för 
helhetsintryck, sedan för detaljiakttagelser. Luft och 
ljus med arbetsrum i rader runt ikring. Trä vars fibrer 
inte dolts av målarfärg, glasrutor som släppa igenom 
ljuset men ändå skydda de arbetande för insyn. Rum
mens mångfald erinra om de skiftande arbetsuppgif
temas myckenhet. Räcket däruppe gör på en gång 
intryck av att vara ett ålderdomligt maner och ett 
originellt, nymodigt arrangemang. Det tycks vara 
sprött men är nog tillräckligt fast. Se rakt upp, dags
ljuset har möjligheter att tränga ned, i rikt mått men 
dock dämpat. 



Måhända tycker Ni att hallarna äro onödigt stora. 
Ja, de kunde kanske med fördel ha varit något mindre 
och rumm'en i samma mån större. Men även hallarna 
äro till nytta. Där kan anordnas smärre fester och 
möten. Där delar kristidsnämnden ut sina kort. Där 
blir det kanske valförrättning, i höst, o. s. v. 

Bed vaktmästaren att få komma in i samlingsrum
met. Det är avlångt och ljust med sobra färger. Präk
tiga bord och inbjudande stolar. Länets största möbel
firma, Klaessons, har åstadkommit dem. Förstår Ni 
Er pa gardiner, bör Ni studera dem, de tåla vid en 
närmare granskning. Samlingsrummet kan delas i två, 
men det kan lika lätt åter göras till ett. Må de skilda 
meningarna där i inbördes aktning förenas till nödig 
enhetssyn ! 

Ar Ni vig och spänstig, kan Ni även ta Er upp 
på sjäh·a yttertaket, nämligen på en brant stege från 
korridoren utanför det lilla lunchrummet på övre 
våningen. Utsikten lönar mödan för besväret att klättra 
upp. På det platta taket kan man lätt förflytta sig och 
se åt olika håll över skostaden och Närkesslätten. 

l är Ni lyckligen kommit ned för stegen igen, kan 
det yara lockande att även titta in i några av arbets
rummen. Men om det är arbetstid, bör Ni nog låta 
bli det. Visserligen skulle Ni säkert bli väl mottagen 
även om Ni bara knackar på för att bese rummen. 
Men alla de anställda ha mycket att göra. 

Gå istället ut igen, nöjd med vad Ni fått se. Tänk 
på den stora lyckan att få tillhöra ett folk med frihet 
och självstyrelse, ett land där man kan få bygga upp 
och inreda, medan man i andra länder nu så ofta bombar 
eller ri\·er ned och plockar bort. 

Stadshuset och barnen. Ja, jag har det intrycket, 
att barnen tycka om att följa med far eller mor, bror 
eller syster till stadshuset. De se sig om med för
undrade ögon. Det är så olikt allt där hemma, de t 
är olikt även skolan. Ja det är i själva verket olikt 
alla andra hus . Men det finns mycket i det. Och det 
är ä\·en barnens hus, ty det tillhör framtiden. 

Le\"er dina föräldrar, min lille gosse ? 
Ja, pappa leyer, men mamma ä ' så snäll så . 

Kan någon i klassen säja mej vad hästen använder 
sina ben t ill. 

Arne: - Till att fortplanta sig med. 

Kumla stadshus 

- nytt och ovanligt, djär(t 

och egenartat 

Mannen som ha de tusen BD-trådarna i 
:: in hand är kommissarien. Han skall allt 
bestyra, och ingenting får han glömma. Ja, 
det är faktiskt så a tt mycket av den väntade 
BD-succen står och faller med kommissarien. 
·U sch, yilket ansvar (sättarens anm. ) ! Det är 
HELMER A~DERSSON som just nu närapå 
håller på att digna under de arbetsbördorna. 
Men han är av segt drke. Vi störde honom 
i hans arbetsi\·er på BD-expeditionen. Och 
han lät sig yerkligen inten·juas. Han ut
talade mest sin förtjusning över den arbets
,illighet med yilken alla kommitterade tagit 
:: ig an sina många uppgifter. 

Det mest glädjande med årets Barnens Dagsfest
ligheter är att alla äro villiga att hjälpa till, omtalar 
den energiske BD-kommissarien. Aldrig ha väl kumla
borna i så stor utsträckning samsats om en sak som 
omkring de stundande BD-festligheterna i Pingsthelgen, 
t illägger han. Detta faktum gör kommissariens arbete 
mångdubbelt lättare, mera trivsamt och underhållande. 
Ifrån de allra yngsta, som gå omkring och drömma om 
en extra slant atl förtjäna på försäljning av glasspinnar 
och Barnens Dagblad, till äldre folk ur olika yrkes
g rupper och samhällslager, alla ,·isa samma intresse att 
få göra en insats . Av allt att döma bli därför årets 
Barnens Dagsfestligheter något alldeles extra, förutsatt 
en någorlunda hygglig yäderlek. 

- Jag träffade för en tid sedan en norrlänning, som 
yarit bosa,tt i närheten av Kumla de senaste två åren. 
'-i kom att tala om Kumla stad. Ha~l hade, med ett visst 
fog förresten, en del anmärkningar och påpekanden att 
göra. Men i stort fann han Kumla trivsamt. Kumla
sjön, yackra, yälskötta trädgårdar och parker gjorde 
et t bra intryck. Men vad han framför allt hade fäst sig 
yid \-ar kumlaborna sjäh·a. Lättillgängliga, underhållande 
och lagom stolta öyer sin stad. De å terkommande stora 
folkfesterna Luciafirandet, Julgransdansen på torget och 
framförallt Barnens Dag hade särskilt väckt norrlän
ningens förtjusning. Han ansåg att kumlingarna genom 
dessa stora tillställningar på ett lyckat sätt hade för
stått att ·pigga upp en under dessa år i övrigt trist 
t ilh·aro. 

- Detta vackra omdöme om Kumla och tkumJingarna 
bör sporra oss till ännu större ansträngningar för att 
årets Barnens Dagsfestlighet er bli en verklig fullträff l 



Alton::..o Ahl med lam. 

earin och Edvin Andersson 

Gertrud Andersson 

H elmer Andersson m ed tam. 

Axel Axelman 

I ris Bergström 

T.orsten Brissman 

Erik Ekdahl 

Nils .och Bojan Eklöv 

Arvid Ericss.on 

Nils Eriksson 

Naimi Fransson, Sannahed 

Axel Gustavsson med tam. 

Thore Gustavsson 

Rune Hellgren med fru 

C.-F. H.olmer 

Karl H.ovlica m ed tam. 

Werner Hultgren, Sannahed 

Idrottsföreningen Kamraterna, Hallsberg 

Arne Ivarsson med fru 

Albert Johansson med tam. 

Frisör Erik Johansson med tam. 

och angenäm 

tillönska 

Joset Johansson 

lIlantred Johansson m ed tam. 

1l' aldemar Johanss on 

R. Jonsson 

Barbr.o Kumb 

Kumla Järn- & Redskapshandel Fredrik 
Emberg 

I{arl Landström med tam. 

Gerda Larsson, Sannahed 

Elis Levin 

Ulla Lidberg 

Birger Lönnvik 

John Norlander m ed tam. 

Erik N.orlin 

Bertil Nilsson 

Sara .och Eric Samuelsson 

Gunnar Tisell med tam. 

Knut Watiman med fru 

Sime.on Vilden, Hallsberg 

Göte Zelterlöv med tam. 

Bertram Öberg 

~---------------------------------------------------------------------------~ 
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All .. '? •• 
Minns ni Kumlas första Barneus Dag ? Visst gör ni det 

sånt glömmer man iute så lätt. För säkerhets skull vill 

Barnens Dagblad med bilds idan härintill friska upp min

nena från fjolårets största Kumla-evenemang, som faktiskt 

hela länet talade om. Vi flyttar över blicken till bildsidan 

och börjar överst till vänster. Sådan sAg portalen ut -

riktigt inbjudande. Inte sant ? Men det hade Yi naturligt

vis glömt, ty så fort vi kom in på området gapade vi av 

förundran inför vad som där mötte oss : mycket människor, 

glada människor. Vi sökte efter BD-generalen Norlandcr 

- alla ville framföra sin beundran och av tacksamhet 

trycka hans hand. På vänstra bilde;n i andra raden synes 

han uppvaktad av Kumlas kvinnliga fägring, som också 

hade mycket alt bestyra med trubaduren Olle Nygren. 

Bellmanssångarna till höger behöver ingen presentation. 

Det är idel ädel kumlasöner. Festtåget höll på att bli en 

blöt historia, men det var uppehåll dc två timmar man ha

de regnförsäkrat, och då passade man pli . .. BD-prinsessan 

spred solsken varhelst hon drog fram den molntunga sön

dagen. Piraten Helge Hagberg oeh hans . medbrottslingar> 

på vikingaskeppet kände sig riktigt hemma på de plaskiga 

galorna. Ett uppskattat inslag i festtåget! På Kumlasjöns 

badstrand hade man ordnat det riktigt trevligt för småt

tingarna, vilket de nedersta bilderna vittnar om. 

I AR BLIR DET SOL, SOL, BARA SOL. 

o o 

IDlll@l o 

Ett optimistiskt förhandsreferat 

Det gäller alt söka hävda sig i konkurrensen 

ifråga om nyhetsförmedlingen. Skall man vara 

snabb nog duger det inte alt vänta med beskriv

ningen aven händelse till efter det den inträffat. 

Anej, fortare måste det gå. Det är därför endas( 

i sin ordning, när vi härnedan i god tid före 

Barnens Dag lämna en skildring av hur den för

löpte. 

Barnens Dag i Kumla anno 1944 ingick med sol
sken eller regn Det r· icke önskvärda strykes, var
för vi alltså säga fyra dagars sol från molnfri himmel. 
På nätterna var det månljust - halvmånens silver 
~ekte i Kumlasjöns spegel och buskagens nyutspruckna 
grönska . ... i : 

Tidigt på fredagen före pingstafton blevo invånarna: 
i Skostan väckta med sång och musik på gårdarna av 
en ensemble, i vilken som reklamen utlovat, greven 
Arthur Pettersson framträdde som solosångare. Var
renda gård, i Skostan skulle ju besökas, och man kunde 
därför endast avlägga en mycket kort visit på var och 
en av dem. Som regel kan man säga, att då de yrvakna 
hyresgästerna med tillgängliga kastvapen rusade till 
fönstren; voro gatumusikanterna försvunna till nästa 
gård. Strax innan man skulle göra sin entre i stads
husets övre hall - klockan hade då hunnit bli elva på 
förmiddagen och komplexet förklarat i belägringstill
stånd - avbröt greven Pettersson och hans musi
kanter turnen, enligt uppgift på grund av heshet. 

Greven Pettersson förklarade efteråt i en intervju, 
att han ansåg turnen synnerligen lyckad. På de allra 
flesta gårdarna hade gårdsmusikanterna visserligen -
på grund av brådskan - lämnat platsen innan runtom-



boende fått upp fönstren, men på de andra hade såväl 
sångare som musikanter beretts ett varmt och hjärtligt 
mottagande. Pengar hade det visserligen inte blivit så 
mycket, men däremot fingo gårdsmusikanterna mot
taga massor av gåvor in natura. 

- Otäck bula, greven fått där, inskjuta vi. Odh' 
vad skall greven göra, i sommar mera än att spela dans
musik? 

- Odla krukväxter, svarar han och väger några 
blomkruko,r i handen. 

- Är det där något slags nytt instrument, varmed 
sången ackompanjeras, fråga vi med häntydan till ett 
par stekpannor, som sticka upp ur grevens ficka . 

- Visst inte, det är gåvor som Lönnvik kastade för 
mig från översta våningen medan jag sjöng på järn
handelsgården, och det här strykjärnet försökte red. 
Arrbäck platta till mej med, medan jag tog en trudelutt 
på trottoan~n utanför Strömzens garnaffär .... 

Vi hinna emellertid inte fortsätta intervjun med herr 
greven - under Kumlas Barnens Dag 1944 fanns så 
mycket annat att notera. Vi ilade blixtsnabbt ner i 
tunneln till Kumla Central. Här stodo extratågen på 
ingående till Kumla i kö långt ut på linjen, och ur 
tunneln kom ,en tät ström av BD-besökare - mest 
örebroare som rest till Kumla för att få en uppfattning 
om hur Barnens Dag skall firas . I den del av Kumlas 
undre värld, där plattforms trappan utmynnar i gång
tunneln, hade landsfiskal Tengståhl och polisöverkon
stapel Lewin fattat posto. De VOl"O klädda i galauni
former och hade pingstliljO\r i knapphålen samt på båda 
sidorna av mösskärmarna. Och båda voro samt och 
synnerligen artiga och förekommande mot alla dem, 
som vällde mot dem. i den proppfulla tunneln. »Varså
goda, den här vägen mitt herrskap», sa' Lewin ideligen, 
ideligen och vinkade med vithandskbeprydd hand mot 
tunnelns östra öppning. Där Hagendalsvägen börjar, 
fick vi se ,en skymt av landshövdingen och biskopen, 
vilka blevo vederbörligen välkomnade av stadens offici
ella mo t tagningskommitt e, i vilken inte saknades vare 
sig borgmästaren, prosten eller Manfred Johansson. Ja, 
det var alldeles förskräckligt mycket folk på gatorna 
och nere vid Kumlasjön, så det skulle förvisso ha blivit 
ett rörligt liv, om blott någon kunnat röra sig i 
trängseln. 

Nisse Nyström - källarmästaren för BD:s alla 
serveringar och korvstånd - var förtvivlad. Det han 
och hans många medhjälpare under månader gjor:t i Drd
ning åts upp på en halvtimme. På noga räknat 37 
minuter hade publiken slukat 30,000 smörgåsar, 25 ,000 

korvar och 700 kg. senap, 18 billass bullar och mjölk 
samt 600 fat Kumlaöl - 1,4 viktprocent - varpå allt 
var utsålt . Först sedan Nisse Nyström genom hög
talareanläggningen fick ropa ut, att tomfaten och hus
gerådet icke var till salu, avgick det köplystna folk
havet till det stora nöjesfältet för att roa sig. Sedan 
dansbanorna förklarats högtidligen öppnade av lands
hövdingen, satte Kumla-greven upp högsta fart på 
»basset», och i en svassig rumba och med var sin 
representativ donna introducerade Conrad Axelsson och 
Elof Ljunggren Barnens Dags-dansen ... . 

Så brakade det löst i karusellkvarteren. ÖK-märket 
Elson fick Barnens Dagskommissarien Helmer Anders
sons uppdrag att avprova radiobilarna, och det blev 
en färd så det gnistrade efter det - en färd som av
slutades med kollission med Ruben i rKumla-Tidningen. 
Solar plexus och blåtiror I I Blå Böl jan gj.ordes ;premiäT
turen av Gottfrid Carlson, som omsider hamnade på 
vattentornets höga tak. Karusellen gick för fort I Det 
förekom massor av attraktioner. Rundturerna i Sko
stan med Kvarntorp-expressen organiserades på ett för-

oträffligt sät( av Valdemar Lundberg, Eric Carlen och 
Andersson ~ RasJön under Lasse Lindahls kontrollant
skap. Från den stora friluftscene:n i (mejeriskogen tävla
de världens bästa artister om kumlingarnas och andra 
BD-besökares gunst. Och Barnens Dag-generalen Nor
lander, som under den senaste månaden Barnens Dag
jobbat 25 timmar per dygn, passade efter mörkrets in
brott på att lägga rabarber på ,en av gondolerna från 
vilken han gungande på Kumlasjöns vackert illuminerade 
vatten beskådade hela härligheten. Han hade gjort det 
riktigt bekvämt för sig: halvliggande i gondolens akter 
lät han sig slutligen vaggas till sömn . . .. 

- Vakna upp du som sover! Vad säger nu general 
Norlander om r,esultatet av alltsammans? 

- Kumla har återigen visat sig vara den gemytligaste 
av alla st.äder, framhåller han. Enbart ur den syn
punkten att världen tillföres ett så stort tillskott av 
livsglädje och gott humör, som sker under dessa fest 
dagar, är väl värt något, eller hur? Och vad angår 
nettot, som ju även det med tiden kommer att locka 
fram just vad jag nyss nämnde, livsglädj.e och gott 
humör, hos många Kumlabarn, så vill jag säga att jag 
är glad att det är över. 

Vilket? 
Nettot. 
Över vad då? 
Fönäntan. 

QVOBARKIUS. 

BARNEN 
och 

K II l G ET 
Av LENNA RT BERNA DOTTE 

Ungarna lekte krig. Den ena simmade omkring 
på golvet och kravlade med armar och ben, det var 
ångaren som gick på det stora havet. Den andra kom 
farande med armarna utbredda och med trutande mun, 
så att flygmaskinsunet sku]],e bli riktigt illusoriskt. 
Bå ten försökt,e komma undan, den skr,ek och väjde och 
ålade sig så fort d,en kunde in under ett bord eller en 
stol, där den förklarade sig vara j- ett skyddsrum och 
följaktligen oangripbar. Flygmaskinen brummade då 
saktmodigt därifrån, men iakttog från ett hörn noga 
båtens röre lser. Så fort den stack ut igen p å det öppna 
golvet var flygar,en framme igen, och då hann ångaren 
inte undan utan bl,ev ohjälpligen bombad, vilket tillgick 
så, att den ,ena ungen helt omilt antingen satte sig på 
den andra eller också dunkade henne i stjärten, varpå 
båten gjorde några sista sprattlande simtag och lät 
huvudet hänga till tecken att den höll på att sjunka. 

När radion i vlintras flera gånger talade om flygan
grepp på tåg, gjorde detta ett mycket djupt intryck på 
den äldsta flickan, som just fyllt sju år. Hon undrade 
om vi vågade åka in till Stockholm från landet, men 
hOll fick naturligtvis genast ta emot lugnande försäk
ringar och då frågade hon inte mera. Några dar senare 



åkte \·i spark nere på den lätt snOlga isen, och som vi 
\"ar flera stycken började \·i sätta ihop sparkarna till 
ett långt tåg. Med en primitiv plog gjorde vi spår i 
snön, och till och med hela stationer trollades fram, 
med stickspår och växlar och allt. Just när tåget skulle 
sätta i gång kom Birgitta fram till mig och frågade: 
»Men pappa, \'em ska vara flygmaskin och bomba oss 
då?» . . . 

l år är det precis tjugofem år sedan jag som liten 
pojke fick springa ne.r i de mörka källarna under slottet 
i Karlsruhe, när flyglarmet gick. Ljudet från sirenerna 
var bland det ohyggligaste jag någonsin hört, det steg 
och föll med ·en klagande ton, som skar genom märg och 
ben, och än' i \denna dag känner jag ilningar utmed ~ygg
raden, när jag hör flyglarm. Den som en gång varit 
med när alh'aret grinat en i ansiktet, glömmer inte en 
sådan upplevelse i första taget. Men sedan kriget var 
slut och medan jag växte upp och småningom kom i 
tillfälle att läs.a ·en del av krigslitteraturen, så att man 
kunde få en sann inblick i, hur det gått till där ute vid 
front erna, då började dock en allt fastare tro växa fram, 
tron på att ingen av hinna född någonsin ånyo skulle 
\"ilja släppa lös ett dylikt helvete över mänskligheten. 
Och åren gick och krigsindustrin fullkomnades allt mera. 
Man hittade på den ena gasen värre än den andra, man 
byggde jättelika krigsfartyg, ritade nya, grövre kanoner 
och införde fallskärmstrupper, med vilka man kunde 
falla fiende:n. i ryggen. Kort sagt: man rustade sig till 
tänderna efter en kort period av helig tro på Nationernas 
Förbund, som medförde en tids andrum och nedrust
ningstendenser. Man beväpnade sina armeer med de 
mest uts tuderade mordredskap sedan det visat sig, att 
samarbete och samförstånd väl kunde befästas på 
papperet men inte i verkligheten. Till slut var allt så 
fulländat att det nästan såg ut, som om det bleve omöj 
ligt att föra krig utan att släppa lös ett sannskyldigt 
inferno över folken, och' i det allra längsta hoppades vi, 
att ingen skulle vilja ta detta fruktansvärda ansvar. 
Och ändå . .. 

Vi, som var barn under det förra kriget väntade oss 
inte, att våra barn skulle få uppleva samma sak. Bara 
en generation mellan dessa båda krig! Och hur skall 
vi kunna förklara för barnen, vad som pågår? Var 
skall vi finna svaret på deras ständigt upprepade fråga: 
men varför finns det krig? När förklaringarna tryter 
kan vi riskera att de börjar se med misstroende på oss, 
som inte är i stånd att avskaffa något som ingen av 
oss vill ha. Och det är kanske inte utan, att vi kan 
hysa samma vacklande tro sinsemellan. Till slut kom
mer barnen att växa upp:' i den övertygelsen, att kriget 
är ett nödvändigt ont, som har funnits i alla tider och 
som också alltid kommer att finnas. Tyvärr ser san
ningen tydligtvis ut på detta sätt, men vi får ändå 
aldrig upphöra att kämpa för freden och att försöka 
lära barnen att hysa vördnad för allt som lever. Kär
leken till levande väsen och respekt för arbetet är nöd
vändiga grundstenar, på vilka vi kan bygga våra för
hoppningar om en bättre tingens ordning. Hemmet, 
kyrkan och skolan måste här arbeta hand, i hand så att 
resultatet kan bli bestående. 

Hur skall annars våra barn kunna uppskära kärlek 
där vi sått hat och blod? 

- Mamma, Pelle säjer att det ska bli korl på små 
barn nu också .. . 

- Pelle narras för dej, lilla Ove. Vad skulle det 
vara för slags kort? 

- Amatörkort. 

litteraturen 

Jorden, blommorna och gräsen 
är du närmare än \'i , 
barn med dina tio å r. 
Du har källan i ditt väsen. 
Du har stoff till stora bragder. 
Gatan få r en melodi, 
där du trygg och knubbig går. 

G u n n a r 1\1 a s c o Il S i l f v e r s t o 1 p e . 

* 
Fan'äl, H elga Wilhelmina. Vi ser dig inte längre. 

Vi följer dig inte mer på dinå vägar och stigar. Vi vet 
inte hur det kommer att gå dig. Alldeles säkert får du 
det strävsamt och svårt många gånger om, svårt utifrån 
och svårt inifrån. Men tro om det inte ska gå dig väl 
i alla fall. Lycka till, Helga Wilhelmina. 

J ean na Oterdahl. 

* 
Hör ur brunnens svalg en röst: 
Mången sökt med heta 
blickar i sitt eget bröst. 
Gosse, det vi leta, 
är det barn, som, en gång man, 
lyfter solen ur töcknen. 
Gullebarn, om du blev han, 
blev vår väg ur öknen! 

V e r n e r v. H e i d e n s t am. 

* 
Lillebarn, barn '..illa, vind och dr 
änglarna springa i blom där du går. 
Blåaste luft är ditt ögonpar, 
lillebarn, ljusbarn i molniga dar. 

B o Bergman. 

* 
Blåvinge räckte fram sin lilla mun å t gubben och 

kysste honom. Då förvandlades gubbens ansikte, och 
han stod där femtio år yngre. 

J ag har kysst ett barn, jag har fått ungdom, sade 
trädgårdsmästaren; och du är mig ingen tack skyldig, 
Farväl! 

A u g u s t S t r i n d b e r g. 

* 

Skänk en slant på Barnens Dag 
köp lotter - tag i portmonnän ett duktigt tag! 

Låt ditt goda hjärtas röst 
ej klinga ohörd långt därinne, i ditt bröst. 
Vart barn, som uti gränden går 
det tillhör Sveriges framtid - Sveriges nya \"å r. 
Så slå för framtiden ett slag 
och skänk en slant på Barnens Dag ! 
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Om inte om hade varit, hade de flesta människors 
livsväg blivit en annan än den blev. Om inte om hade 
varit, skulle kanske kärlek, ära och pengar fallit dem 
till. Om inte om hade varit ! 

Men vad är då om? Om är en obetydlig händelse, 
ett oförmodat möte, ett hastigt beslut, ett ansikte, 
ett leende, ett ögonkast, om är trötthet, nyfikenhet, 
längtan och ensamhet. Om är allt som driver oss till 
handlingar vi icke kunna förklara. 

Om inte om hade varit, hade jag varit gift med 
Göran. Jag hade bott i fem rum och kök vid Drott
ninggatan i Norrköping. Drottninggatan, som är Norr
köpings hjärta, pulsåder och rörelsecentrum. 

Om inte om hade varit, skulle mitt och Görans 
namn ha stått på en stor mässingsskylt. »Herr och 
Fru Göran Pettersson» skulle det ha stått. Och frun, 
det hade varit jag, det! Mässingsskylten skulle ha 
varit fast.satt på en brun tamburdörr på tredje vå
~gen i ett nittiotalshus. Jag kunde ha gått ditupp, 
jag kunde ha åkt hiss ditupp, ja, jag hade nog säkert 
åkt hiss ditupp, ty att åka hiss är ett sällsamt nöje. 
Att bara behöva trycka på en knapp och så fara upp 
i höjden ger en känsla av livets overklighet, av livet 
en chimär, av livet ett lotteri. 

Om inte om hade varit, hade jag haft en nystruken 
ensamjungfru, som öppnat tamburdörren för mina gäster. 
Jag möter Görans fru ibland, och jag ser på henne 
att hon har en nystruken ensamjungfru. 

Av Ester Lindi/1 

Om inte om hade varit, hade jag 
haft tre barn, ty Göran hade ökat vårt 
fosterlands befolkning med tre. Min 
äldste son hade gått i gymnasiet, min 
dotter i kommunala flickskolan, min 
yngste son i fjärde klass i folkskolan. 

Om inte om hade varit, hade jag 
haft matsalsmöbel i ek, matsalsmöbel 
med buffe och sideboard, herrumsmö
bel i mahogny, herrumsmöbel med 
med jätteskrivbord och bokhylla, säng
kammarmöbiel i björk, bil med gengas 
och sommarvilla. 

Om inte om hade varit, hade 
jag blivit förälskad till livets slut, ty 
Göran kan älska till livets slut . Jag 

ser det på hans fru, jag ser det på hans barn. Ja, jag 
kan se det på hans kvinnliga kunder. Göran har stor 
diversehandel med tre skyltfönster. Det är underbara 
skyltfönster, stora, moderna och lockande. Göran och 
tre manliga biträden står innanför disken, och kunderna 
står utanför. Så roligt Görans kunder har! Han lerr 

han säger kvickheter, han klipper kuponger, han be
klagar att han inte får sälja så mycket kaffe han vill 
till lilla frun, ty lagarna, ja lagarna ... 

Om inte om hade varit, hade jag varit gift med 
Göran! 

Första gången jag träffade Göran var jag åtta år 
och gick i småskolans andra klass. Det var inte en 
dag som alla andra, nej, det var en dag med mörk 
färgton, en olycksdag, en förfärlig dag. Fröken satt 
i katedern sträng och omutlig, i en chokladbrun klän
ning, som inte var syd~ i Paris. Det var första tim
men på dagen, den timmen då man alltid hade kris 
tendom, den timmen då man var morgonsömnigt håg
lös och längtade hem till mamma. 

På sista bänk$ i mittenraden satt jag och klassens 
ljus, hon, SOfll kunde allting, hon, som begrep vad ett 
delat med ett var. Hon svarade på de mest invecklade 
frågor, hon läste upp sina läxor utan att stappla, hon 
var ' prickfri, oåtkomlig och säker. Jag försökte att 
likna henne, att vara prickfri som hon, säker som hon, 
oåtkomlig som hon, frökens älskling som hon, men 



:ibland lyckades det inte. Så \'ar det den dagen då jag 
träffade Göran för första gången. 

Vi hade en psalmvers till läxa. Det var nummer 
500 i gamla psalmboken. Inte hela 500 utan bara sista 
-versen. Men det var nog och övernog. Är det någon 
som kommer ihåg hur den versen börjar? Tag första 
raden! Dela upp den i ord efter ord! Låtsa sedan att 
ni är åtta år och att ni har den till läxa! Varsågod 
<lch börja! 

Herre. Det ordet går bra att lära in. Det är inte 
:svårt. 

Sedan tar vi det andra ordet. Det är Signe. Signe 
.är ett namn, ty flickan i tredje bänk!en i klassen heter 
Signe. Ni håller alltså med mig om att Signe är . ett 
namn. Först kommer en herre och sedan kommer Signe. 
Så långt är allt gott och väl. Tag därefter tredje or
.det! Det ,är du. Vem är du? Det kan vara vem som 
belst. Du går alltså tillsammans med herrn och Signe. 
Tag sedan det fjärde ordet! Och. Och är ingenting. 
Det finns överallt, det kryper in i varenda mening, det 
svämmar över med och' i alla böcker, det är ett ledsamt 
<lrd utan betydelse. Till slut kommer rade. Vad be
tyder råde? Det vet ingen. Kanske det är ett namn, 
~fternamn? Signe har naturligtvis ett efternamn. Signe 
Råde. 

Så var saken klar, och jag läste, läste som jag 
aldrig läst med förtvivlan i hjärtat och fullkomligt 
säker på utgången. »Herre, signe du och råde o. s.v.» 
) Hene, signe du och råde o. s. v.» En timme och 
psalmboken under kudden på natten. 

Och nu var dagen inne, dagen, den förfärl iga da
gen, då psalmversen skulle läsas upp. Kanske fröken 
hade funderat ut att den var för svår för oss. Vad yet 
jag? Det såg i alla fall nästan så ut, ty hon lät endast 
klassens ljus och jag läsa upp den. 

Klassens ljus läste utan att stappla. Naturligtvis. 
- Nu kan du, Ester, läsa upp den, sade fröken. 

Varför blir man så fruktansvärt rädd, när man ändå 
vet utgången? Jag visste att det skulle gå ~alet , och 
det gick också galet. 

Hene, Råde, du och Signe! 
Nej . Nej. 
Herre, du och Råde Signe! 
N ej, nej, ack om jag finge sätta mig ! 
Råde! 
N ej, i "ilken ordning gick dom? 
Råde, du och Herre, Signe! 
- Sitt! sade fröken. Hon \'ar ond, och jag hop

pades att hon var ond på sig själv, för att hon inte för 
klarat versen tillräckligt eller för att hon gett oss den. 

- Sitt! sade hon. Jag sjönk ned i bänken skam-
sen, tillintetgjord och förnedrad. Hon skulle inte ha 
sagt något mer, men det gjorde hon. 

- Jag vet att du kan lära dig dina läxor, sade hon, 
men den här gången har du tydligen yarit ute och 
1ekt i stället. Som straff får du sitta i dr sal nästa 
timme och läsa på. Vi andra går in i magisterns sal 
och sjunger efter orgel. 

Det yar ett förfärligt straff, som tillmättes mig. 
Inget straff kunde "ara så förfärligt, ty det yar det 
skönaste jag "isste att se någon spela på en orgel. 
En orgel "ar ett mystiskt ting, ett ting med oanade 
hemligheter, ett ting, som man måste vara mycket rik 
för att kunna köpa. Och nu skulle jag inte få "ara 
med och sjunga efter magisterns orgel. 

Då fröken hade sagt att jag inte fick vara med, 
fick jag det heller inte. När klassen tågade in i ma
gisterns sal, satt jag ensam kva'r i vår egen och läste, 
läste med tårar i ögonen och ett hjärta så tungt som 
bly. 

Då kom Göran. Göran var elva år och gick hos 
magistern. Egentligen skulle Göran ha yarit på slöjd
salen, men det var han inte. 

Varför sitter du här? frågade Göran. 
- Jag kunde inte »Herre, signe», sade jag. 
- Gråt inte för det, sade Göran, och så lade han 

en glaskula mitt i psalmboken. 
- Men fröken är arg, svarade jag. 
- Bry dig inte om käringen! sade Göran. Så man-

lig var han alltså! Var det underligt om mina tårar 
upphörde att rinna. 

När Göran såg att han segrade, sade han: 
- Förresten så tänker jag gifta mig med dig, när 

du blir stor. 
Om inte Göran hade gå tt, skulle jag nog ha rest 

mig upp, nigit och sagt : Tack. Men eftersom Göran 
gick, satt jag kvar i bänken med min psalmbok, min 
glaskula och min kärlek. Ja, jag "ar kär, kär i Göran. 
Det vällde upp en stor ömhet i mitt sjuåriga hjärta för 
Göran, som ville gifta sig med mig. Göran, som gick i 
fjärde, Göran, som var så stor, så stark, så härlig! 

När fröken kom tillbaka, förhörde hon inte psalm
versen. Det såg u t som om hon hade ångrat sig, och 
så fick jag gå hem med de andra. 

Men min kärlek till Göran levde. Den levde sitt 
eget ljuva liv, och det såg ut som om den behagade 
honom. Han gav mig kulor och bokmärken, ja, han 
förnedrade sig så djupt att han skrev i en jäntas poesi
album. Och jäntan det "ar jag. Så här står det än i 
dag med stor och prydlig skolpojkstil : Med gammal 
kärlek älskar jag dig, säger Herren. Din "än Göran. 

Javisst älskade "i varandra, och visst skulle vi gifta 
oss en gång. 

Så kom den dag då jag förlorade Göran. Det var 
mitt eget fel, mitt eget fruktans\'ärt klumpiga fel. När 
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man är kär blir man otålig, och jag var både kär och 
otålig. D et var en hel vecka sedan Göran hade sagt 
ett ord till mig, det var en hel vecka sedan han hade 
gett mig någon glaskula, en lång vecka fylld av lek och 
tomhet. 

D en dag jag förlorade Göran var en söndag. Jag 
bodde på Tunnbindaregatan och Göran bodde på Vatten
gatan. Dessa båda gator skär varandra i rät vinkel. 
Det var alltså söndag, en solstekt söndag, då luften 
stod het och tung mellan husraderna. Klockan var tio 
på förmiddagen och ingen människa syntes på Tunn
bindaregatan. Jag kom ut ur min port, söndagsklädd, 
håroljekammad och vattentvättad t ill oigenkännlighet. 
Dri"en av min egen kommande olycka drog jag mig 
nedåt den räta vinkeln. 

D en enda som fanns på Vattengatan var Göran. 
Det var ett underligt sammanträffande. Göran stod 
utanför sin port sysselsatt med ingenting. Vi fick syn 
på varandra, vi tittade på varandra med stora ögon, 
men vi sade inte ett ord. Vi sade inte en gång: Tjänare 
på dej! D et gick ett par minuter, och så gjorde Göran 
någonting som han inte skulle ha gjort. Han sneddad~ 
över sin gata, gick till motsatta trottoaren, rundade den 
räta vinkeln och fortsatte på min gata men åt motsatt 
håll. 
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A JA, MEN DEN HAR J1AR JAG SPARAT TILL 
SJÄLV. I-IUSJ.lÅLLSKASSAN RÄCKER MYCKET 
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~- II 

MAMMA SAJER 
ATT I KONSUM FINNS 

DET ALLTING 

Det \'ar nedrigt gjort. Han lå tsade att han inte 
set t mig. Hans blå sjömanskrage såg högfärdig ut, 
när han "ände ryggen t ill. Hela mitt sjuåriga hjärta 
reagerade mot Görans manliga överlägsenhet. Hade 
han sagt, att han skulle gifta sig med mig, borde han 
\·äl åtmins tone hälsa när vi möttes. Han skulle helst 
ha kommit till mig, och "i skulle ha gått ut och pro
menerat precis som stora farbröder och tanter. 

Vad skulle jag egentligen ta mig till med min bli
vande man? Det var frågan. 

Utan att t änka på \'ad som skulle kunna inträffa 
härnäst , gick jag sakta efte r. Jag höll mig "isserligen 
på passande avstånd från Göran, ifall något skulle 
hända, men med "ar jag. Annu hade ingenting hänt. 
Göran flanerade före, jag flanerade efter och ingen 
människa syntes till. 

Just då hände det . Jag kan in te förstå hur det 
kunde hända, då jag egentligen var ganska blyg av 
mig. Utan att kunna begripa var ljudet kom ifrån, 
hörde jag någon ropa: Göran! Ljudet slog mot hus
raderna och förs tärktes på ett besynnerligt sätt. Vem 
var det som ropade? Eftersom det inte fanns en enda 
människa på Tunnbindaregatan mer än Göran och jag, 
måst e det ju vara jag, ty Göran kunde väl inte gå och 
ropa på sig själv. 



Det var jag, ty Göran vände sig om och såg på 
mig. Jag kände .mig stolt över resultatet och log för 
mig själ\-. Sedan gick jag ungefär fem steg och' så 
ropade jag igen: Göran! Göran vände sig om, såg lika 
hastigt framåt igen och fortsatte . Det var uppmuntran
de. För tredje gången ropade jag: Göran! Nog hade 
jag väntat att han skulle stanna, men det gjorde han 
inte. Men jag tänkte tvinga honom. Utan att akta 
på samvetets röst, fortsatte jag att ropa.-

Göran! 
- Göran! 
- Göran! 
Hur länge fortsatt.e jag att ropa och Göran att 

vända sig om? Jag fortsatte att ropa och Göran fort
satte att yända sig om, till dess han kom till slutet av 
Tunnbindaregatan . När han kom dit, ropade jag Göran 
för sista gången. nen gången vände han sig inte om, 
nej, det gjorde han inte. Jag nästan skäms att berätta 
vad min första kärlek tog sig till. 

Han sprang. 
Han lade benen på r yggen och sprang. Hans blå 

sjömanskrage fladdrade som en vimpel, medan hans 
armar och ben pendlade i luften. Han försyann om 
hörnet in i Norra promenaden, och sedan vet jag inte 
vart han tog vägen. Hur skulle jag kunna yeta det, 
jag som stod fu llkomligt stilla och grät bes,-ikelsens 
bittra tårar över hans tro löshet. 

Om int e om hade ,-arit , hade jag varit gift med 
Göran! 

Jag blev inte gift med Göran, ty Göran tittade 
aldrig åt mig mera. Han kastade bort mig som en 
ovärdig. I stället skaffade han sig en ny fästmö, en 
,söt flicka> i trooj1e. Hon hette Iris, och hon var klokare 
än jag. Han har gift sig med henne, ty egentligen var 
han ,en trofast natur. net är hon, som är hans fru, det 
är hennes namn, som står på mässingsskylten tillsam
mans med hans, det är hon som åker hiss upp till tredje 
våningen ,det är hon som har tre barn och en nystruken 
ensamjungfru, det är hon som blir älskad till livets slut. 

Om inte om hade varit! 

~ Du ska inte ,·ara rädd för hunden, lilla Olle, du 
ser ju att han viftar på svansen . . . 

- De ' ä' inte den ändan ja ä' rädd för, farbror. 

, Den snälla herm : - Vad heter du min lilla gosse? 
Den lille gossen: - Vet inte . .. 
Den snälla herm: - Vet du inte vad du heter? 
D en lille : gossen: .:..- Nää ... · 
Den snälla herrn: - "\ ad säger mor din när hon ropar 

på dig? 
Den lille gossen: - Kom hit din drul. 

ett lån 

d iskon tera en växe l 

ett bygg nadskreditiv 

Vänd Eder med förtroende till 

SIlANDINA VISKA 
IIANIlEN 
Banken för 0110 bankaffärer K U MLA 

Stadsläkare 

Erlal1d Franklin 
Mottagning: Vardagar kl. 9-12. 

Tjänstgör varaiman sön- OC~l helgdag som 

jourhavande läkare (iIlom Kumla stad) för 

olycksfall och brådskande sjukdomsfall. 

Mottagning kl. 10- 11 tm. 

Tjänstledig övriga sön- och helgdagar, då annan lä

kare tjänstgör som jourhavande. Meddelande om 

jourtjänsten lämnas i ortstidningarna dagen före sön

och helgdag. 



Staden Kumla 

har vuxit upp ur 

skogs- och kärrmarker . .. 

enkelt handskomakeri 

har blivit storindustri . .. 

som i år för andra gången går att fira 

Barnens Dag 

och blivit känd i hela vårt land. Främsta 

orsaken har varit bygdens skotillverkning 

som från 

har kraftigt bidragit 

till att göra stadens namn aktat 

Rådgör med oss 

vid val av utsäde 



o s ~s e n s I a n t 

T rots krig och dyrtid 
finns det nog 
i mången penningkista 
en slant till övers, 
teckna den 
på utsänd bid ragslista. 

Låt barnen, 
Sveriges framtidshopp, 
ei uti gränder tyna. 
Sänd in en slant 
och gläds att se 
dem sommarsolen bryna. 

Tänk ei så här: 
- Jag siälv har nog 
att söria fö r de mina! 
En annan gång 
kanhända du 
behöver hiälp åt dina. 

Din sista skärv 
vi ei begär 
men av ditt överflöd 
giv oss en slant 
och »sommarba rn» 
dig tacka fö r ditt stöd. 

är utfört å 

KUMLA TRYCKERI 

Tel. 70881 

- ylamma, det står en främmande karl köket och 
kysser Lina. 

- ,-\priJ, april, det är ju bara pappa .. 
- ? ? ? 

Krist endomsläraren: ~åå , Johan, vem är det som 
st a r högre än kungen? 

Johan : - Esset. 

* 
Vad det gick långsamt, när mamma hjälpte honom 

i säng. Hur lätt och mjukt tog hon inte av honom hans 
plagg, hur försiktigt tvättade hon icke av hans späda 
lemmar, hur sakta torkades han icke, och när den långa 
nattskjortan kom på, gick det som en lek. Sedan satt 
hon med lillen i knät och drömde om den tid, då han 
yar riktigt liten, och hon själv gav honom mal. Och 
när han äntligen skulle gå i säng, då ville han aldrig 
läsa aftonbön. Han hade tusen påhitt, bara för att 
mamma skulle gå ifrån honom. Men när han läst den, 
slog han a rmarna om henne och viskade: »Det är bra, 
när du hjälper mig. Ty du tar aldrig hårt i mig», 

G u s t a f a f G e i j e r s t a m, 

* 
VINN CYKELN! 

Du som köpt denna förnämliga publikation och för 

den ärligen betalt en krona har här en Yinstchans all

deles gratis . Du kan vinna en cykel av det förnämliga 

märket Crecent - herr- eller damcykel. Vilket som 

passar Dig bäst. Men det gäller att inte slarva bort 

t idningen. Atminstone måste Du hålla reda på lott

kupongen. Före juni månads utgång sker dragningen, 

och resultatet meddelas i samtliga dagliga Örebro-tid

ningar. 'är Du upptäckt att Du vunnit cykeln är det 

bara att lämna lottkupongen i Kumla Järn- & Redskaps

handel och där hämta cykeln. Den skall väl komma 

bra till pass till semestern! Vill Du även vinna semester

pengar kan Du deltaga, i "alet av Skostans klämmigaste 

unge. Därom finnes utförligare att läsa på annan plats. 

LYCKA TILL! 

lottkupong Ng 0535 ' 
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c. A.JONSSONS SKOFABRIK Al. 

Varumärken: 

Sportskodon 

» S:t Moritz» 

Mansskodon 

» Excellent» 

» Napoleon» 

Damskodon 

» Grande55a » 

c. A. JONSSONS SKOFABRIK A.-B. 

, 
NGRJD 

• KVALITETSMÄRKE • FÖR· DAMSKOR· 

försäl jes 

K u m I a av 

o r e b r o av 

B11ihnj 
SKOAFFÄR 

Lille Per: - Mamma, när lillebror är så grinig för att 
han skall få tänder, hur grinig skall inte en elefant vara 
när han får sina! 

Sommargäsen: - Hur bär ni er åt för att få så vackra 
barn hä r på landet? 

Torparmor (rodnande) : - A, de är så enkelt så. 

- T ycker farbror om karameller ... ? 

- Keej , min lille gosse. 
- H åll i den här slickepinnen åt mej då medan jag 

går in å tar på mej en mössa. 

Det var på spårvagnen häromdagen. Mitt emot mig 
satt en moder och hennes mycket unge son. Vi 
passerade Operan. 

- Mamma, vad är det för hus? 
- Det är Operan, där dom spelar och sjunger. 
- Är det den pappa är så arg på? 
(Tystnad). 
Vid Katarinahissen talade gossen igen : 
- Vad är det? 
- Det är en hiss som man får åka upp och ned i. 
- Hur länge då? 
- Hela dagen om man vill. 
- Men om man inte " ill då? 
(Tystnad). 
- Mamma. 
- Ja. 
- Är det sant att mammas tänder kostar 2 00 kr. ? 
(A "st igning; . 
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Billigt och näringsrikt 

Efterfråga alltid 

Eleganta Slitstarka 



I · 

KU MlA 

TELEfON : VÄXEL 70960 

. .... .. 
KUMLA TRYCKER I 1944 


	20121113080240-1 kopia
	20121113080240-2 kopia
	20121113080240-3 kopia
	20121113080240-4 kopia
	20121113080240-5 kopia
	20121113080240-6 kopia
	20121113080240-7 kopia
	20121113080240-8 kopia
	20121113080240-9 kopia
	20121113080240-10 kopia
	20121113080240-11 kopia
	20121113080240-12 kopia
	20121113080240-13 kopia
	20121113080240-14 kopia
	20121113080240-15 kopia
	20121113080240-16 kopia
	20121113080240-17 kopia
	20121113080240-18 kopia
	20121113080240-19 kopia
	20121113080240-20 kopia
	20121113080240-21 kopia
	20121113080240-22 kopia
	20121113080240-23 kopia
	20121113080240-24 kopia

