
Om man ger sig tid och slår sig ner på
”ljugarbänken” framför Kilsbergsstugan
kan man njuta av en rent bedövande
fågelsång så här på våren eller början av
sommaren. Har man sedan med sig
matsäck att avnjuta kan det till och med
hända att man får närgånget besök av 
sparvar och mesar som tigger från den
rike mannens bord.
Småfågelslivet är ett mycket uppskattat
inslag i naturen, oavsett om det är i
Tomasboda eller hemma i trädgården
eller parken där man bor. I snart sagt

Fågelkonserten
i Tomasboda är
en ren njutning
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Jubileumsfirande

årsmöte
och

i Klockhammar

Efter säsongsstarten i Tomasboda 7
november hade vi öppet 8 söndagar
t.o.m. 26 december. Sen var vi tvungen
att stänga p.g.a. pandemin.
Vi öppnade igen 13 februari och hade
extraöppet lördag den 26 i samband
med sportlovet. Den dagen skulle några
yngre ledare kommit upp men fick
avbryta då en av dem kraschade på ski-
dor och gjorde illa en axel. Räddnings-

Räddningstjänsten ryckte ut med 
kälke och undsatte skadad ledare

tjänsten från Garphyttan ryckte ut med
fyrhjuling på band och kälke. De mötte
upp ambulansen i Blankhult. Ett fint jobb
av räddningstjänsten.

Vi stängde 24 april då vi också firade
våra 50 år i Tomasboda med att bjuda på
kladdkaka till alla gäster. 33 kom och åt.

Elisabeth Wennhager 

Lördag 11 juni kl 16
Mingel, utställning, tipspromenad, mat och underhållning

Boken om
besöksmål. 
Detta är boken 
för dig som vill
uppleva vacker 
natur, geologiska
märkligheter och
minnen från våra
förfäders liv och
aktiviteter.

Finns i bokhandeln. Kan även beställas från
per.arneborn@gmail.com
och Carl Anders Lindsten 070-6615308

 

 

Sevärt i Södra Kilsbergen

varje träd pågår det intensiva frierier,
och överallt letas det efter bohålor eller
hyreslediga holkar. Men småfåglarnas
existens är inte enbart en njutning för
öga och öra. Deras huvudsakliga föda
består av insekter av olika slag, och en
hel del av dessa är skadeinsekter.

Text o foto: Kjell Stockhaus



2 Föreningen Kilsbergsstugan

Styrelsen för Föreningen Kilsbergsstugan: Mats Arvidsson, Jörgen Andersson,
Kjell Stockhaus, Jörgen Westman, Lars Stjärnkvist, Håkan Åvall

Kallelse till årsmöte i Klockhammar lördag 11 juni kl 16.00

Anmäl ny adress till: avallhakan@gmail.com 
eller telefon. 070-658 46 83
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Hyttebacken där Evert växte upp och blev kvar under hela hans levnad. Foto: Åke Mossberg

Tänk vad många gånger vi följt den lilla
skogsvägen i kanten av den glittrande
sjön till vägs ände. Med förväntansfulla
steg har vi gått förbi den grånande ladan
full med ved.

Nu är vi äntligen här! Sädesärlan spatse-
rar glatt på taknocken. Stressen och lar-
met i vardagslivet är som bortblåst. Vi
har kommit hem till barndomslandet,
tagit ett hundraårskliv i tiden och där
står du redan glad i dörröppningen för
att hälsa oss välkommen.
– Ska vi sätta oss utanför stugknuten i

kvällssolen? Jag sätter på lite kaffe.
Så gungar vi lite på stolarna, kisar mot
ljuset och konstaterar att daldockorna,

kattfoten och blåklockorna redan blom-
mar. Potatisen har börjat spira. Du har
sett sångsvanar i sjön och kniphonan lig-
ger på ägg i holken. Du berättar roliga
historier om svunna tider och avslöjar
att du och Henry ibland gick över
Kilsbergen till lördagsdansen i Dalkarls-
berg. Först smög ni bakom stugan för ni
hade gjort lite starkt att dricka av björk-
sav. Det kunde vara bra att ha innanför
västen på två blyga pojkar som alltid
bott på Hyttebacken hos mor och far.

Du skulle inte ha velat vara någon
annanstans på jorden. Hyttebacken var 
ditt hem. Här var det gott att vara. Hit
kom så många goda vänner på besök.

Här gol göken i försommarkvällen och
här växte potatis för hela vintern. Vad
mer kunde man önska?

Kära Evert. Vem skall nu ge oss denna
förnöjsamma lycka? Vem skall fylla vårt
sinne med tacksamhet över det enkla
men viktigaste i livet?
Vi är många som saknar dig mycket.

Du var så glad över den goda maten på
sjukhuset och alla de snälla sjuksystrar-
na. Livet var gott för dig, Evert. Du var
lycklig när du stilla somnade in, just så
som du önskade.

Du lämnade ditt kära Hyttebacken till
oss alla. Här skall vi kunna sitta vid 
förstubron och med glädje och tacksam-
het minnas dig och allt du gav oss.

Tack Evert.
Från oss alla som fått möta dig under
åren, genom Mats Rosenberg.

Till minne av 
Evert Eriksson på
Hyttebacken, Bocksboda

Vad händer nu 
med Hyttebacken?
Evert Erikssons fina gamla gård ligger nu
öde efter hans bortgång, men överallt
finns spår av honom, hans bror Henry,
mor och far. Gården med landskapet
runt omkring ligger som en uppslagen
historiebok. Här berättas om ängsslåt-
tern, de gamla redskapen, hyttan i bäc-
ken och den jättelika kvarnstenen som
aldrig kom till användning.Alla blommor-
na vittnar om hur ängshöet togs till vara
under hundratals år. Allt detta som var
vardag vid Kilsbergens alla små torp och
gårdar för mindre än hundra år sedan.
Det mesta har gått förlorat men här

finns det kvar. Det var Everts önskan att
vi och kommande generationer skulle få
chans att uppleva, lära och förstå. Därför
donerade han gården till Örebro kom-
mun som redan förberett ett formellt
skydd för all framtid.

Kommunen har under många år hjälpt
till med slåttern och andra tunga sysslor.
Evert fick också lite bekvämare i stugan
för att han skulle kunna bo kvar så länge
som möjligt. Just nu pågår lite juridiska
spörsmål som alltid efter en begravning.
Kommande år är det meningen att
Hyttebacken skall bli en del av alla fina
platser vi alla kan besöka i norra
Kilsbergen. Raststugor, kulturlämningar,
små vägar för koltransporter, naturre-
servat och stigar mellan gårdarna, som
band samman landskapet till en helhet.

Kanske är Hyttebacken den plats där
besökarna på ett speciellt vis skall se hur
livet kunde vara på en liten
Kilsbergsgård. Boningshuset behöver en
översyn på insidan och fönstren kittas
om och målas. Allt kommer ske med
stor varsamhet så att kulturhistoria och
känsla inte går förlorad. I år kommer
arbetet förberedas och nästa år kom-
mer säkert mer praktiska åtgärder
genomföras. Slåttern kommer förstås att 
ske som vanligt på sensommaren.

Kilsbergshälsningar från Mats Rosenberg

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



6 Föreningen Kilsbergsstugan Föreningen Kilsbergsstugan 7

På kvällen den 28 november 1928 sam-
lades ett 70-tal intresserade Kils-
bergvänner på Stora Hotellet i Örebro
för att ta ställning till bildandet av en
förening för att på så sätt kunna få till 
en sportstuga i Kilsbergen. Det resulte-
rade i att man lyckades arrendera en
raststuga i Ymningstorp, men redan fyra
år senare förlades verksamheten till
Tomasboda. Allt sedan dess har det så
kallade Karl Jansatorpet etablerats i öre-
broarnas medvetande som Kilsbergs-
stugan.
Under de första verksamhetsåren var
föreningen och dess medlemmar syn-
nerligen aktiv med skidutfärder och van-
dringar i Kilsbergen.
Sommaren 1932 flyttade verksamheten

definitivt från Ymningstorp till Tomas-
boda. Stugan byggdes i början av 1880-
talet. Stugan fick då namnet Rusatorpet
och ingick i en liten by bestående av tre-
fyra gårdar.
Verksamheten med servering och rasts-
tuga i Tomasboda inleddes således 1932
och de kommande 35 åren var det
legendariska paret Karin och Kalle Lager
som skötte om serveringen och i övrigt
allt som hörde till skötseln av
Tomasboda. Enligt gamla antecknings-
böcker från 1934 och genom alla åren
fram till 1969 kan man läsa om 
omsättningen av kaffe, kex och skorpor
samt grädde. Läsk och andra förnöden-
heter som Kalle Lager körde upp till
Tomasboda. Dessutom finns noggranna

anteckningar om hur många nattgäster
det fanns helg efter helg.
Våra tiders Karin och Kalle Lager heter
Kicki och Jörgen Andersson. Jörgen
Andersson sammanfattar sitt engage-
mang vit Tomasboda så här:
När man sitter och tänker tillbaka och
minns, så tänker man inte främst på de
arbetssamma stunderna, utan på de
stunder man suttit ensam med stillheten
och hört göken långt borta.
Eller en vinterkväll i skymningen när
man spänner på sig skidorna för att åka
tillbaka till Blankhult. Eller när man plöts-
ligt står öga mot öga med en älg eller en
råbock. Då inser man att det inte är
något offer att se till Tomasboda och
serveringen. Det är en förmån.

Text o foto: Kjell Stockhaus

Tomasboda 90 år
Vid Tysslingens Naturcenter finns ett
intressant objekt som kanske inte alla
känner till. Ett litet museum som innehå-
ller allt från breda turskidor i trä till
campingutrustningar från folkhemmets
1940- och 50-tal.
Friluftshistoriska Muséet är en ganska
liten förening med mindre än 50 beta-
lande medlemmar.
Föreningens främsta uppgift är naturligt-
vis i första hand att exponera gammal 
friluftsutrustning, men dessutom finns
ett annat årligen återkommande arran-
gemang som för varje år får allt flera del-
tagare.

Muséeföreningen arrangerar nämligen
en strömmingsfest varje sensommar
som är synnerligen populär.
Strömmingsfiléer stekta över öppen eld
serveras på hårt bröd, och detta är en 
medlemsförmån, men även icke med-
lemmar är välkomna att delta mot en
smärre kostnad.

Text: Kjell Stockhaus

Friluftshistoriska
Muséet i Rånnesta
väl värt ett besök

Kilsbergsvännen 
Evert Eriksson 
i Hyttebacken 
har lämnat oss 

Evert kunde berätta om en tid då
Kilsbergsstugan låg i Ymningstorp
och kolmilor ännu kolades i sko-
garna.

Evert mindes människorna som
tvingades flytta när kilsbergssko-
garna väster om Tomasboda blev
skjutfält på 1940-talet.

Evert mindes också hur välkom-
nande och vackert det var i Kils-
bergen i hans ungdom, då korna
ännu gick på skogen.

Han arbetade i skogen och levde
hela sitt liv i Kilsbergen.

Till Everts gård vid Bocksbosjöns
utlopp var alla välkomna. En gård
han givit Örebro kommun till
uppgift att bevara som ett minne
över en epok som nu tagit slut.

John Bärj

Swisha ett bidrag till föreningen på nummer 123 675 46 59


