Tomasbodahöjden
- Kilsbergens högsta punkt

Kilsbergens, och tillika landskapet Närkes högsta punkt, Tomasbodahöjden, ligger 298 meter över havets yta. Den har hård konkurrens
från flera av Kilsbergens andra höga punkter, exempelvis Rusakulan
265 meter över havet och Ullavi klint, drygt 280 meter. Men Tomasbodahöjden är högst med sina 298 meter.
På platsen finns fortfarande resterna
av ett luftbevakningstorn som
byggdes på 1930-talet. Tornet i
Tomasboda ingick förmodligen i
166 luftbevakningskompaniet och
hade beteckningen BB.
Under andra världskriget var det ofta
kvinnliga Lottakårister, i folkmun
kallade ”Tornsvalor”, som ansvarade
för att hålla utkik efter fientliga
flyg. Efter kriget utvecklades radarn
i snabb takt. Sverige flyttade över
ansvaret för luftbevakning till flygvapnet år 1948.

Efter kriget användes tornet för
brandbevakning. Målet var att upptäcka skogsbränder i tidigt skede för
att snabbt kunna larma den lokala
brandkåren.
Tornet föll sedan i glömska när
brandövervakningen kom att ske
med flygplan. Tornet på Tomasbodahöjden var 13 meter högt och
revs på 1990-talet.
Idag finns ingenting kvar av den
vida utsikten som fanns på platsen. Skogen reser sig hög omkring
den hösgsta punkten. Istället råder
här ett säreget lugn, en plats där
man kan få en stunds ro i en hetsig
vardag. Högt över Närkeslättens
brus och larm kan man bara vara en
stund. Med bara molnen mellan dig
och himlen.
Ett stycke bort från högsta punkten
har en ny utsiktspunkt ställts i ordning. Skyltning visar till platsen.

Ulla Andersson berättar:
En sommar arbetade jag som brandvakt i
brandbevakningstornet. Det var i slutet av
1950-talet. Skogvaktarn hade stämt möte
med mig. Jag sneglade upp mot tornet. Det
såg högt ut. Måtte han inte be mig att klättra
upp tänkte jag. Det vill jag göra när jag är
ensam. Men nej, ”Du ska väl klättra öpp nu
sa skogvaktarn”. Så jag ser att du törs. Tornet
bestod av flera järnstegar hopfogade med
varandra. Från översta stegpinnen till plattformen var det ett stort mellanrum. Man fick
ta i för att svinga sig upp. Väl däruppe var ett
trädäck med järnstaket runt om en tornkammare med fönster i alla väderstreck.
Jag skulle bo i den gamla militärbaracken.
Den bestod av ett stort rum med våningssängar, ett rejält bord med bänkar av plank,
ett pyttelitet kök med vedspis och en skrubb.
Jag började med att såpskura hela baracken.
Det blev riktigt mysigt. Från en hundgård
i Ekere lånade jag en svart schäfer som
sällskap.
Den sommaren läste jag många romaner och
fållade handdukar för hand. Några skogsbränder såg jag inte till. Bara en lada i Eker
som brann efter ett blixtnedlag.
Förkortad version ur ”Berättelser förr och nu
i Närkes Kil” Nr 7 2011. Kils hembygdsförening

Himmel med balkong 298 m.ö.h.
Vid Kilsbergens högsta punkt invigdes i juni
2015 den nya rastplatsen. Den är gestaltad
av konstnärerna Margereta Lindman och
Mervi Kiviniemi. Byggd av Praktikercenter
i Örebro.
Tanken, en välkomnande plats att vara på,
för likaväl ensamma vandrare som grupper.

Här, med skogens skyddande väggar, närmast himlen i de blå bergen.Trekanten som
finns inhuggen i berget markerar högsta
punkten och anger väderstrecken.
Här, i det blå bordet, också en symbol för
treenigheten.

Tomasbodahöjden är ett utflyktsmål på:

www.bergslagsleden.se

