Anno
1928

Redaktör på
Närkes-Tidningen
startade föreningen
Kilsbergsstugan

Föreningen bildades genom att ett
60-tal intresserade betalade medlemsavgiften på 2 kronor.
Vem som tog intiativet till att bilda
Föreningen Kilsbergsstugan är inte
helt klarlagt, men Georg Abard som
var redaktör på Närkes-Tidningen
var nog den mest hängivne förespråkaren till bildandet av föreningen och
han kom naturligtvis att ingå i styrelsen som sekreterare. Redan vid bildandet av föreningen fick styrelsen i
uppdrag att hyra en raststuga och
det var den i Ymningsboda.

www.tomasboda.se

Noterat...

Risk för flisor i baken

Den 28 november 1928 hade ett 75tal friluftsintresserade personer samlats i Stora Hotellets lilla sal för bildandet av en förening för åstadkommande av en sportstuga i Kilsbergen. Alla hade läst en annons i Örebrotidningarna med följande lydelse:
KILSBERGEN
Intresserade för bildande av en
förening för åstadkommande av
ensportstuga i Kilsbergen kallas
härmed till sammanträde å Stora
Hotellets lilla sal onsdagen den 28
november 1928 kl 7 em.
Anförande av kapten Sam Adrian.
Alla intresserade välkomna.
Inbjudarna

Medlemsinformation hösten 2020

Premiär i stugan söndagen den 1 november kl 10-15
Södra gavelns bänk i Tomasboda,
även kallad ”Jörgens bänk” är flitigt
använd. Det visar inte minst att mittsektionen faller sönder och det finns
risk att få flisor i baken. Föreningen
Kilsbergsstugans Medlemsinformation som alltid är uppmärksam, konstaterade detta vid ett besök i Tomasboda den 20 september. Nu blir det
ett jobb för föreningens alerta servicegrupp att ta tag i.

Styrelsen för Föreningen Kilsbergsstugan: Håkan Åvall, Jörgen Andersson,
Lars Stjärnkvist, Jörgen Westman, Kjell Stockhaus, Sven-Ove Nilsson.

Anmäl ny adress till: avallhakan@gmail.com eller telefon 019-20 24 22

Ett annorlunda år
År 2020 kommer att skrivas in i Föreningen Kilsbergsstugan
historiebok som ett synnerligen annorlunda år. Redan i början
av året blev föreningens styrelse decimerad på grund av att
först vår ordförande och senare också vår sekreterare avgick
med omedelbar verkan mitt under verksamhetsåret.
De ledamöter som blev kvar fick försöka rekonstruera
verksamheten så gott det gick.
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I somras var det meningen att
raststugan i Tomasboda skulle
fräschas med ny falu rödfärg.
Burkar med färg är bara att
hämta hos Maths Anhammer
och Carin Moberg vid Ovolin i
Karlslund.

Han bjuder på färgen. Maths Anhammer och Carin Moberg med företaget Ovolin håller med
färg till raststugan i Tomasboda.

Ovolin sponsrar färg
till Kilsbergsstugan
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Maths som varit en ofta sedd gäst i
Tomasbodastugan såg att stugfärgen
var på väg att flagna. Han kontaktade
då Föreningen Kilsbergsstugan och
lovade att sponsra med färgen. Det är
bara att komma och hämta. Men på
grund av coronavirusets härjningar
har vi bestämt att skjuta upp målningsjobbet till våren 2021. Som vanligt är det föreningens servicegrupp
som får ansvaret för hanteringen av
färg och penslar, men finns det andra
intresserade är det bara att höra av
sig stugvärden Jörgen Andersson.
Det är inte varje dag som föreningen
gratis erbjuds material till verksamheten, så det gjorde oss lite nyfikna på
företaget Ovolin. De har sina lokaler i
Karlslund i Örebro i den gamla tegelbyggnaden, med anor från tiden då
Godsägare Dieden var ägare till gården. Hos Ovolin bladas färger i alla
kulörer och allt som framställs och
används är miljövänligt, säger Maths
Anhammer.
Kilsbergsstugan som kommer att
målas med falurött är den vanligaste
färgen till gamla torp, det gäller inte
minst Örebro Kommuns alla torp som
fått en rejäl ”påstrykning” falurött från
Ovolin i Karlslund.
TEXT o FOTO: Håkan Åvall

Historik...

”En strävsam
90-åring”
När Föreningen Kilsbergsstugan
2018 firade 90-årsjubileum så
kan man se tillbaka på en händelserik verksamhet i Kilsbergen
med både dödsdom och hot om
skjutfält. Den minnesgode kunde
i början av 1970-talet läsa i tidningen ”Idag faller dödsdomen
över Tomasboda”.

Räddad från förfall
Den anrika stugan hade fått förfalla och stod oanvänd då ingen
verksamhet bedrevs. Det var
mycket nära att Föreningen med
raststugan i Tomasboda hade
gått i graven, det fattades nämligen pengar till att rusta upp den.
Men ett antal entusiastiska personer satte igång en räddningsaktion och stugan räddades inte
bara från förfall, verksamheten
kom också igång igen. Inte minst
genom ett samarbete med NSF
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som fick tillgång till en
stuga, samtidigt som man tog
hand om serveringen. En servering som scouterna sedan den
dagen haft ansvaret för.
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NSF-scouterna i Tomasboda
Pandemihösten 2020
I helgen den 25-27 september genomfördes den årliga
kampen om den åtråvärda
mjölkkannan med läckert
innehåll med blandade
åldersgrupper i patrullerna.
Tävlingen består av olika moment
med både klurigheter och de som
kräver styrka men även ett visst mått
av listighet är bra att ha.
Bilderna visar några av tävlingsmomenten såsom balansgång och vedstapling.

Fredag-lördag inleddes med blåsigt
väder för de som sov ute i vindskydd
och tält.
Några sade att det var svårt att sova
på grund av alla ljud från träden.
Men får man bara mat någotsånär
regelbundet så ordnar sig det mesta
till det bästa.
Den vanliga vattenkällan väster om
stugan har varit torr i några veckor
men det finns ytterligare en källa
nordväst om Tomasboda vid Rustorpets gamla ladugård, där man
gjorde tappra försök att nå vattnet
(se bild sid 7) utan att lyckas.

Jag drar mig till minnes att vi för
många år sedan gjorde rent den
brunnen och upptäckte att det låg
delar till ett helt komplett Trangiakök
på botten, som vi lyckades återskapa.
Blåsten som nämndes tidigare orsakade en del skador på träden. (se
bild)

Text:Jörgen Andersson Foto:Elisabet Wennhager
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forts från sidan 1
Till detta kom sedan den världsomfattande pandemin som lade ytterligare sordin på verksamheten.
Årsmötet i början av juni fick ställas
in och samma sak när det gällde
Tomasbodadagen i slutet av sommaren.
Men inget ont som inte för med sig
något gott. Den så kallade ”hemestern” medförde att väldigt många
svenska semesterfirare sökte sig ut i
naturen, och Bergslagsleden – och
därmed också Tomasboda – har
kunnat notera en rekordsommar.
Förhoppningsvis skall det nyvaknade intresset för den svenska naturen
ge ringar på vattnet i så motto att
intresset håller i sig.
Det som nu sker inom den reducerade styrelsen är ett febrilt sökande
efter nya styrelseledamöter så vi kan
besätta de vakanta posterna permanent.
Valberedningen har tillsammans
med resterande styrelse ett hårt
arbete framför sig, men parallellt
med detta arbete kommer verksamheten i vinter med öppethållande av
stugan i helgerna att ske som vanligt.
Kanske du som medlem kan tipsa
inför årsmötet om nya styrelseledamöter. Du kan då kontakta styrelsen, mailadress finns på hemsidan:
www.tomasboda.se
Det är nu allas vår förhoppning att
alla problem skall lösa sig till det
bästa, och att pandemin skall klinga
av inför 2021 och verksamheten kan
komma igång igen som vanligt vid
Tomasboda.
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”Tornsvalor” i Tomasboda
en vanlig syn på 40-talet
Under beredskapstiden på 40-talet
fanns det frivilliga så kallade "tornsvalor" som spridda över landet utövade luftbevakning. Vid denna tid var
systemet mycket enkelt uppbyggt.
Luftbevakarna stod placerade på höga punkter,
brandtorn och liknande
befintliga utkiksplatser
och var utrustade med
en vanlig telefon kopplad
till den lokala telefonstationen. Vid rapport ringde
de upp växeltelefonisten
som kopplade samtalet
vidare. Dessa samtal, så
kallade lf-samtal, hade högsta prioritet men det var ändå ett långsamt
rapporteringssätt.

och typbestämma luftfarkoster. I
andra hand rapportera om övrig
verksamhet som kan vara av intresse för totalförsvaret.
Tornet var en sk Luftbevakningsstation. Ansvar för att
krigsplacera personal vid tornet hade
flygflottiljen F1 Västerås. När flottiljen
lades ner tog F16
Uppsala över ansvaret. Tornet ingick i
den optiska luftbevakningen fram till
dess nedläggning i
början av 1990 talet. Tornet var 13 m
högt.
Händelser i luften och på marken
rapporterades på en direkt telefonförbindelse till en Luftförsvarsgruppcentral i Karlskoga.
Personalen hade också instrument
för att mäta radioaktivt nedfall.

”Landshövdingen
fick bara kaffe
-bullarna hade
andra ätit upp”
Den 1 november är det säsongspremiär i Tomasboda och serveringen är öppen kl 10-15 fram till sista söndagen i april månad. Så
har det varit sedan Föreningen Kilsbergsstugan bildades 1928, då
föreningen hyrde en raststuga i Ymningstorp.
Den nuvarande stugan, i Tomasboda, tillkom 1932 och då verksamheten flyttades. Raststugan i
Ymningstorp hade föreningen kvar
till 1938 då arrendet upphörde.
Redan vid starten 1928 fanns kaffeservering och en slät kopp kaffe kostade 25 öre, med bulle och skorpor
till, fick man punga ut med hela 50
öre. Ibland var det strykande åtgång
på både bullar och skorpor, så lagret
tog snabbt slut. Det fick inte minst
dåvarande landshövdingen, Bror
Hasselrot (landshövding 1928-1947)

med följe erfara. Föreningen kunde
bara erbjuda kaffe och skorpor,
bullarna var slut. ”Det gör ingenting,
bara vi får kaffe”, sa landshövding
Hasselrot. De som skötte serveringen tyckte naturligtvis att det var
förargligt, när det kom så fint besök.
Men vissa söndagar var det rena
invasionen i stugan med en strykande åtgång av både kaffe och bullar,
men alla var vid gott humör, berättas
det bland annat i Föreningens jubileumsskrift.

Vattenbrist i Tomasboda?
Luftbevakningstornet i Tomasboda Bild: Hans Nilsson

Uppgifter
Luftbevakningsstationerna, (Ls) skall
i första hand upptäcka, rapportera,
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En tidstypisk ”tornsvala” daterad 1940-talet

Har Tomasboda drabbats av vattenbrist? Den frågan ställer vi till Jörgen
Andersson, som varit stugfogde i snart
50 år. Han ger dock lugnande besked
om vattentillgången.
-Brunnen sinar varje sommar, den fylls
på när höstregnen kommer.
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