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Årsmöte i Tomasboda
tisdag 8 juni kl 18.30

Årsmötesförhandlingar och kaffeservering
(årsmötet kommer att hållas utomhus)

En försommarsöndag 1926 startade
några av scoutbefälet för att närma-
re undersöka det förslag på läger-
plats i Kilsbergen som lämnats.
Målet var Tomasboda. Den upptäckt
som här gjordes resulterade i att
redan veckan efter företogs den förs-
ta utflykten dit, och vid midsommartid 
ordnade brigaden sitt första läger i
Tomasboda, som från detta år kom
att bli scouternas käraste tillflyktsort
och lägerplats för varje år. 

1927 och 1929 var de övriga scout-
brigaderna i divisionen inbjudna att
deltaga i lägren. 1927 års läger var
dessutom ordnat som ledarläger för
brigad- och patrullbefäl från hela lan-
det. Även om man ansåg att
Tomasboda var den bästa tänkbara
lägerplatsen, så var det arbetsamt
med stora möten här uppe, då man

tyckte platsen ligger så otillgängligt.
Särskilt besvärligt vid de tillfällen då
vädret varit som mest tjurigt.  Som
vid de stora lägret 1927 och 1929 då
öste regnet ned utan uppehåll under
de dagar lägren varade. Under de
läger som hölls på 1930-talet fick
scouterna pröva på både 30-gradig
värmebölja med massor av knott och
3-gradig kyla med hagelskurar.  

Frälsningsarméns Scoutkår minnesskrift

Regnet det bara öste ned…

Historik...
... inga sura miner

Vandringsstav 
Gunnar Backlund (1927-2015) var
en mästare på att hantera motorså-
gen. Under hans händer växte det
fram otaliga figurer - något som man
kan se inte minst i Tomasboda.
Men han var minst lika skicklig att
hantera täljkniv. Otaliga käppar skar
han till, och en av dessa har nu
skänkts till Kilsbergsstugan av Ingrid
Pettersson (bilden). Käppen skall nu

sättas upp på lämplig plats i stugan
som en påminnelse av Backlunds
eminenta förmåga.

Vildsvinens framfart i Tomasboda



2 Föreningen Kilsbergsstugan

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

DAGORDNING
1) Årsmötets öppnande
2) Godkännande av stadgeenlig kallelse
3) Val av ordförande av mötet
4) Val av sekreterare för mötet
5) Val av justeringsmän
6) Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse
7) Revisorernas berättelse
8) Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
9) Val av ordförande i styrelsen (varannat år)
10) Val av styrelseledamöter
11) Val av två suppleanter i styrelsen
12) Val av två revisorer jämte en suppleant
13) Val av valberedning
14) Fastställande av medlemsavgift för löpande arbetsår
15) Beslut om eventuellt överskott
16) Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller som

till densamma inlämnats av föreningsmedlem minst åtta
dagar före årsmötet

17) Övriga frågor
18) Mötets avslutning

Kallelse till årsmöte och aktiviteter 2021
Tisdagen den 8 juni kl 18.30

Swisha ett bidrag till föreningen på nummer 123 675 46 59



4 Föreningen Kilsbergsstugan Föreningen Kilsbergsstugan 5

Egentligen började scouternas histo-
ria i Tomasboda tidigt, redan i slutet
av 1920-talet.
På den tiden var det Frälsningsar-
méns scoutkår som höll till i stugan
med en ledare som sedan blev mera
känd som talmannen Henry Allard.
Han blev sen ordf. i Kilsbergsstugan.
När Föreningen Kilsbergsstugan
kom till Tomasboda 1932 fick scou-
terna flytta ner till den lilla undan-
tagsstugan i backen ner mot
Klockhammar. Den är numera riven.

Hur det gick till när Örebro
NSF Scoutkår kom in i bilden
finns beskrivet på vår hem sida.

I alla fall så öppnade NSF-scouterna
åter serveringen enligt en överens-
kommelse med Föreningen Kils-
bergsstugan. Stugan hade då stått
övergiven några säsonger och var
ganska illa åtgången. Efter överens-
kommelse med ordförande Folke
Broman kunde scouterna redani
december städa ur stugan och börja
rusta.
På den tiden kördes allt material ut
över Bocksboda till kyrkstenen där
det lastades av och sedan fick det
bäras till Tomasboda. Jag minns vid
ett tillfälle då jag hade lånat en trak-
tor med kärra och kört ut virke mm.

Då vi kom tillbaka efter att vi burit vir-
ket till stugan såupptäckte vi att det
var punktering på ett framhjul. Vad
göra? Det var bara att gå ner till
Klockhammar där jag hade bilen och
sedan åka upp igen och skruva loss
hjulet för vidare transport till Örebro
för lagning.

En annan händelse är senare på
sommaren. Vi var några stycken
som höll på och målade ytterpanelen
med rödfärg. En av scouterna var

NSF-Scouterna 
i Tomasboda 

Stugan i Tomasboda hade stått övergiven i
många år och var i ett bedrövligt skick.

rökare och fick slut på cigaretter och
beslöt att rusa mot Bocksboda och
den servering som då fanns
(Ponderosa). Tiden gick och vi vän-
tade och väntade men ingen rökare
dök upp. Det började bli sent på
dagen och vi började bli smått oroli-
ga. Vad hade hänt? Vår fantasi hade
inga gränser. Till slut insåg vi att
något måste göras. Vi packade ihop
för dagen och drog oss mot
Bocksboda och då möter vi den rök-
sugne, något moloken. 

Vi kanske skrek något.
- Var har du varit, din smitare.
- En älg, svarade den röksugne. 

En stor älgtjur hade skrämt upp
honom i ett träd och där hade han till-
bringat några timmar medan älgen
gått nedanför och betat. 
Eller också hade han suttit i serverin-
gen och haft det trevligt, vad vet jag?

En ilsken älgtjur fick en 
röksugen scout att ta till flykten.
Satt i ett träd och väntade 
på hjälp.

Efter mycket arbete kunde serverin-
gen öppna den 23 januari 1972 efter
att scoutkåren hade satsat 700 kro-
nor och Alvar bidragit med 100 kro-
nor och det var väl ungefär så myc-
ket som materialet inför öppnandet
hade kostat.

Under den rubriken fanns en insän-
dare i NA 12 oktober 1972 som hade
uppmärksammat att det tidigare för-
fallna huset, nu var en ståtlig raststu-
ga. 
Som den observante läsaren förstår
så betyder det att nästa år är det 50
år sedan NSF-kåren kom till
Tomasboda och det är 90 år sedan
Föreningen Kilsbergsstugan bilda-
des.
Det bör väl på något sätt uppmärk-
sammas!!

Jörgen Andersson, Stugfogde

Serveringen i Tomasboda 
öppnades den 23 januari 1972.
Så nästa år är det alltså 
50 år sedan.

” Fritidsjobb gav fint
resultat i Tomasboda”
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Kulturstigen
en historisk vandring Ytterligare två av föreningens vetera-

ner har lämnat oss. Den 17 februari
gick Roland Pettersson bort i en

ålder av 87 år efter
en tids sjukdom.
Roland tillhörde vad
man skulle kunna
säga den ”inre kär-
nan” av föreningens
medlemmar. 
När det var arbets-
dag såväl som när

det var festligheter var han alltid
med.

Veteraner som lämnat oss
I unga år var Roland en icke oäven 

friidrottare tillhörande IF Start. 
Hans specialgren var stavhopp, och
med den tidens material – en styv
stålstav utan minsta rekyl – hoppade
han som mest 3,72
vilket inte många
av dagens stora
stjärnor knappast
skulle göra bättre
med den utrustnin-
gen.

Under vårvintern
nåddes vi även av beskedet att Lars
Engdahl har lämnat oss. Även han
tillhörde den kategori medlemmar
som hängivet jobbade för Före-
ningen Kilsbergsstugan.  Han var
bland annat en av  initiativtagarna till
Kulturstigen i Tomasboda. De sista
åren av sin levnad bodde han i
Skåne.

❏ ❏ Den cirka två kilometer långa
Kulturstigen i Tomasboda ger en
mycket intressant och spännande
historik om hur livet kunde vara för
sådär 100 år sedan. Vid flaggstången
i Tomasboda finns en brevlåda där
man kan låna en förklarande text till
vad han kan uppleva utmed vand-
ringen. 

Man startar vidflaggstången och går
sedan ner mot ”Farfars sjö” samt
vidare norrut mot Rustorpet, vallga-
tan, Wägerstorpet och tillbaka via
grillplatsen innan man kommer till
Kilsbergsstugan. Informationen om
de olika torpen är i allt väsentligt
hämtat ur Lappo Lindblad och Arne

Yngströms bok ”Ett besök vid
Tomasboda”. Där får man också
mera ingående information om män-
niskorna som bodde i Tomasboda.
Med fantasins hjälp kan man lätt
göra sig en föreställning om hur
ängarna och skogen gav bete till dju-
ren. Hur sedan djuren gav gödsel
som blev till näring till åkrarna så att
skörden kunde bli god. Den skörd
som var livsvillkoret för att det kom
mat på borden i de små torpen.

Så ta dig tid att gå Kulturstigen nästa
gång du kommer till Tomasboda. Låt 
fantasin få fritt spelrum och försök
sätta dig in i förutsättningarna när du 
vandrar bland lämningarna.

Minnesgåva 
I samband med Ingrid Malmstens

bortgång har föreningen Kilsbergs-
stugan erhållit en penninggåva på
4.100 kronor.

Upplevelser
utmed Kulturstigen

Hemsidan 

Årets arbetsdagar i Tomasboda
Lördag 28 maj kl 9.30 och Lördag 11 september kl 9.30
Då kommer vi bland annat att behöva hjälp med målningsarbeten,
linoljefärg och rödfärg. Utemöbler skall oljas in. Ved köras in i ved-
boden. Städning och slyröjning behövs också. Alla medlemmar är
välkomna att hjälpa till.
Trevlig samvaro och sopplunch bjuder vi på.

Anmäl ny adress till: avallhakan@gmail.com eller telefon 070-65846 83

Surfa in på Föreningens hemsida. 
Föreningen Kilsbergsstugan har en
egen hemsida med såväl viktiga
nyheter som intressant historik.

www.tomasboda.seWägerstorpet bild från 1928


