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Under 2008 kommer Midnattssolsrallyt att starta i Kristianstad den 27 juni
och gå i mål i Karlstad den 29 juni. Nattuppehåll görs i Jönköping och Motala.
På vägen till Karlstad görs ett lunchstopp i Brevens Bruk den 29 juni. En specialsträcka, som Östernärkes RMC svarar för, kommer därefter att köras söder
om Breven. Närmare 150 ekipage väntas till startlinjen och förväntningarna är
stora. Mer information om tävlingen finns på www.midnattssolsrallyt.com.
Läs mer på sidan
1 4.

Eldsjälen Brita – en äkta Brevensbo
Brita, 80 år, och Torsten Lilja, 84 år, är så
mycket Brevensbor som man kan bli, trots att
Brita är född i Odensbacken.

Brita Lilja betraktas förmodligen av alla som
känner henne som en genuin Brevensbo. Så
har det inte alltid varit. När hon för trettio
år sedan var med och bildade Folkets Husföreningen muttrades det om att det saknades äkta Brevensbor i styrelsen.
– En del tyckte då, och tycker kanske fortfarande,
att man ska vara född i Breven. På så sätt blir jag ju
aldrig en riktig Brevensbo. Jag får trösta mig med
att mina tre flickor är äkta Brevensbor. Och det är
ju Torsten också, säger hon.
Torsten Lilja är född och uppvuxen i Breven. Hans
”äkthet” kan därför inte ifrågasättas.
Nu är ju allt detta mer en lek med ord. Alla som
bor i Breven är förstås Brevensbor.
Brita Lilja kommer annars från Odensbacken. För
mycket länge sedan, året var 1945, träffade hon en
stilig karl från Breven. Mötet skedde faktiskt på fotbollsplanen i Kilsmo. Brita spelade i Odensbackens
damlag. (Jodå, det fanns fotbollsspelade kvinnor även
på den tiden). Torsten var ytter i Kilsmo IK.

– Det var inget lätt beslut. Jag ville inte
flytta till Breven och Torsten ville inte flytta
därifrån. Jag hade jobb i Odensbacken,
arbetade på Konsum, och där fanns också
släkten och alla vänner, säger Brita Lilja.
Men Breven blev det till slut. Brita Lilja
blev hemmafru, fick tre döttrar och jobbade
extra i Konsum, som hade butik i Breven
ända fram till början av 1980-talet. Framförallt engagerade hon sig i föreningslivet.
Hon arbetade också inom kommunen som
hemsamarit och var sedan ansvarig för dagcentralen för pensionärer på Brevensgården
fram till 1990.

Orubblig socialdemokrat
Brita Lilja är socialdemokrat. Orubblig socialdemokrat.
– Jajamensan, det går inte att ändra på. Det lärde
jag mig av pappa. Han hade upplevt orättvisorna i
gamla Sverige. Hans mor dog när han var åtta år
och då blev han såld på auktion, en sån där som
innebar att den som gav lägsta budet fick ta hand
om barnet.
Familjen bestod av tio barn, nio pojkar och sedan
Brita, som kom sist i barnaskaran (född på julafton).
I dag är hon ensam kvar av alla barnen.
– Min pappa sa ”håll ihop, vad ni än gör, håll ihop!”
Och det gjorde vi, mina bröder och jag, säger hon.
De bodde i ett hus i Valnäs utanför Odensbacken
tillsammans med tre andra familjer. Huset står kvar
än i dag, men är fallfärdigt.
Fjorton år gammal gick hon med i SSU och blev
genast sekreterare. Hennes bröder turades om att
vara ordförande.

Snygg fotbollsspelare

I polisstyrelsen

– Han var snygg, tyckte jag. Och han tyckte väl att
jag såg bra ut, tror jag, säger Brita Lilja.
Fotbollsmatcherna brukade följas av dans. Det
fanns en dansbana i Kilsmo på den tiden. Och sen
gick det som det brukar gå.
Umgänget var förknippat med vissa svårigheter
eftersom ingen buss gick mellan Odensbacken och
Breven och Torsten saknade bil. Men han hade cykel
och starka ben. Två mil att trampa var inget hinder
för kärleken.
Tio år senare gifte de sig och bosatte sig i Breven.

Den politiska karriären, om vi ska kalla den så, gick
vidare i politiska nämnder i först Askers kommun och
sedan Örebro efter kommunsammanslagningen.
Hon satt 14 år i polisstyrelsen i Örebro och gjorde
där kanske sin viktigaste politiska insats, åtminstone vad gäller Brevens Bruk.
– Polisen ville nämligen stänga Lustikulle. Man
påstod att det hade varit bråk där och en flicka blivit skadad. Men det var inte värre där än på andra
festplatser. Jag fick kämpa med näbbar och klor för
att ”Kullen” skulle bli kvar. Om Lustikulle lades
ned skulle det vara slut med midsommarfirandet.
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Två Folkets Hus-veteraner. Brita Lilja och förra landshövdingen Gerd Engman i samspråk vid en kvinnofrukost i kapellet på Kapellvägen. Gerd Engman var under
flera år ordförande för Folkets Hus-rörelsen i Sverige.

Folkets Hus föddes

Polismästaren tyckte att jag var jävig och tyckte att
jag skulle avgå ur styrelsen, men jag sa åt honom att
”jag är inte vald av dig, utan av mitt parti”, berättar
Brita Lilja.
Lustikulle blev kvar. Liksom midsommarfirandet.
Hon var också ordförande i Östernärkes lokala
nämnd som senare blev kommundelsnämnd. Det
var mycket ovanligt med en kvinnlig ordförande och
det lockade framförallt kvinnor att höra av sig till
Brita Lilja och komma med synpunkter och berätta
om sina problem.
– Uppdraget i den lokala nämnden och sedan kommundelsnämnden var mycket viktigt. Vi fick ständigt
påminna Örebro om att vi existerade, säger hon.
Kommundelsnämnden hade egen budget och
ansvarade bland annat för skola, fritid och äldreomsorgen.

50 år i brukets tjänst
Medan Brita Lilja ägnade sig åt politiken tog Torsten
hand om idrottsföreningen, som han ägnat merparten av sitt vuxna liv åt. (Dottern Eva Rysén är för
övrigt ordförande i dag). Fast han hade också en liten
politisk karriär, eftersom han under många år satt
med i Askers fritidsnämnd.
Torsten Lilja anställdes vid Brevens Bruk AB
efter examen på handelsskola och kom att stanna i
företaget i över 50 år.
– Ja, ja. Jag var kalkylator. Det där är inte mycket
att berätta om. Jag är inte mycket för att prata, utan
låt Brita berätta i stället, säger han.
Och Brita berättar. Det hon kanske är allra mest
känd som, åtminstone för Brevensborna, är Folkets
Hus driftiga ledare under många år.
Brevensgården tillhörde Brevens Bruk AB och
kostade företaget stora pengar. Johan Gripenstedt
ville ha bidrag från kommunen för att fortsätta att
driva verksamheten, men det kunde styret i Örebro
av formella skäl inte bevilja.
Ett Folkets Hus skulle däremot kunna få bidrag.
Blygsamma visserligen, men ändå.
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Allt slutade med att Brevens Bruk AB skänkte
Brevensgården med inventarier och allt till den
nybildade Folkets Hus-föreningen där Brita Lilja
givetvis blev ordförande.
– Det fanns otroligt mycket att göra. Styrelsen fick
måla och snickra och mycket annat. Styrelsen fick
dessutom gå i borgen för ett lån på 50 000 kronor.
Mycket pengar på den tiden, säger hon.
Året var 1979 och Brita Lilja satt som ordförande
ända in på mitten på 1990-talet och efterträddes då
av Carl Gripenstedt.
– Ja, det var ju ett udda val. Det var min idé och
när jag frågade honom sa han först nej. Det passade
sig inte, tyckte han. Men han ändrade sig. Det var
ett lyckodrag att göra honom till ordförande. Med
skrattrevyerna räddades Brevensgården och Calle
var en fantastisk ordförande, säger hon.

Olof Palmes porträtt
På flygeln i Brevensgården står ett porträtt av Olof
Palme. Det tog Calle bort. Brita satte tillbaka det.
Calle tog bort det. Brita satte tillbaka det. Och så
fortsatte det.
– Det där var mest på skoj. Inget allvarligt alls,
försäkrar Brita Lilja.
Porträttet står kvar.
Brita och Torsten Lilja bor på Smedvägen i ett av
Öbos radhus. Hit flyttade de från villan på Skolhusvägen julen 1998.
– Inga trappor, ingen trädgård, ingenting att skotta, det är ju härligt, säger Brita Lilja.
Från vardagsrumsfönstret kan de blicka ut mot
det som en gång varit Brevens stolthet, gjuteriet,
och det gör Brita Lilja sorgsen.
– Första tiden vi bodde här ville jag inte alls se åt
det hållet. Tidigare var det liv och rörelse hela dygnet
där. Nu är det mörkt och dystert, suckar hon.
Hon minns också att Brevens Bruk hade fler invånare än Odensbacken när hon träffade Torsten.
Men Brita och Torsten Lilja trivs ändå i Breven.
Vackrare plats får man leta efter. Här bor också två
av deras döttrar, Eva och Maj. Tredje dottern, Karin,
bor i Örebro. Sex barnbarn ingår också i släkten.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Eklunds Elektriska
i Stora Mellösa
Bo Eklund

Mindre elreparationer, montering av jordfelsbrytare och reparation av elspisar

019-44 50 38, 070-719 60 97
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MIDNATTSSOLSRALLYT 2008

Rallykaravanen gör lunchuppehåll i Breven den 29 juni
Midnattssolsrallyt har efter en lång Törnrosasömn åter väckts till liv. Rallyt arrangeras
traditionsenligt av KAK (Kungliga Automobil
Klubben) och har sedan re-lanseringen 2006
blivit Sveriges största historiska rally och
etablerat sig som en mycket attraktiv tävling,
såväl nationellt som internationellt.
Tävlingen körs i två huvudklasser, fullfart och regularity. I den förstnämnda tävlar man om att vara
snabbast på de avlysta specialsträckorna och i den
sistnämnda handlar det om att köra dessa på idealtid. För varje sekund som ekipagen avviker från
idealtiden prickbelastas man. Den med minst antal
prickar vinner.
Regularity är en tävlingsform som de senaste
åren blivit mycket populär och det internationella
deltagandet i denna klass är betydande. Av flera skäl
har Midnattssolsrallyt blivit en folkfest i nostalgi.
Tävlingsekipagen är fantasieggande och besättningarna är inte sällan legendariska. Bilarna får i
fullfarts-klassen inte vara tillverkade efter 1981. För

Legendariske
“Rally-Harry”
Bengtsson
kramar om
sin adept
Mikael Persbrandt efter
målgången i
Midnattssolsrallyt 2007.
Foto: Åke
Lavén

regularity-bilarna gäller 1975 som senaste tillverkningsår.
Sommaren 2007 segrade den gamle världsmästaren Björn Waldegård i fullfartsklassen. Han vann
efter en tuff strid med en annan rallyklassiker,
nämligen Stig Blomqvist, som i slutskedet tyvärr
fick bryta. Mycket uppmärksamhet fick också tävlingen genom att skådespelaren Mikael Persbrandt
deltog. Han hade inför rallyt fått specialträning av
den gamle toppföraren och KAK:aren Rally-Harry
Bengtsson och det gav resultat. Både Rally-Harry
och Persbrandt är anmälda till årets tävling.
Walter Olofsson och Hans Sylvan är titelhållare
i regularityklassen. KAK har ingått ett avtal med
tävlingsentreprenören Per Carlsson, som gjort ett
fantastiskt jobb tillsammans med sina duktiga
medarbetare.
Mikael Gripenstedt
Generalsekreterare KAK
Den förre rallyvärldsmästaren Björn Waldegård, till
höger, lyfter vandringspriset “KAKs von Rosen pokal”
tillsammans med kartläsaren Robert Jacobsson efter
vinsten av Midnattssolsrallyt 2007. Foto: Åke Lavén

4

Nr 1 • 2008

Vad ska du göra i midsommar?
Blenda Wallman,
Stora Mellösa:
Kanske blir det Brevens Bruk.
Det är jättefint där och nu
verkar det ju också var lugnt
och städat under midsommarfirandet. Jag kom ihåg
hur det var på 1980-talet. Då var det visst bråkigt värre,
åtminstone om jag får tro min man som är polis.
Nils-Erik Jörgensen,
Breven, här tillsammans
med sin collie Bobby:
Det blir ett lugnt midsommarfirande för min del. Nu
för tiden har jag ju min son,
Simon, ett och ett halvt år,
att tänka på. Var jag ska fira
midsommar? Det var en konstig fråga. Breven så klart,
något annat är ju inte att
tänka på.

Sedvanliga
Midsommarfirandet
i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt
sätt med uppmarsch,
majstångsresning och dans
Midsommarafton
Kaffe, korv, glass, tombola
från kl 16.00.
Kl 18.00 midsommartåget samlas.
Kl 18.30 avmarsch till majstångsplan.
Musik av Brevens Hornmusikkår.
Kl 20.00 avmarsch under musik
till festplatsen Lustikulle
Kl 20.30-01.30 Disco DJ Baze

Lena Wickberg, Örebro:
Vi har firat midsommar i Breven ett
par gånger hos goda vänner och så
blir det nog i år också. De fantastiska
kransarna på midsommarstången är
bara de värda ett besök. Och sen vill
jag och min man gärna alltid komma
dit där Brefvensextetten spelar.
Martina Dahlqvist, Breven:
Det blir som vanligt här i Breven.
Tidigare har jag varit med om att
binda kransar, men så blir det inte i
år. Jag har ett jobb att sköta och jag
kommer inte att hinna med kransarna. På midsommardagen går jag till
Lustikulle. Det är mer folk där då än
på midsommarafton.
Tommy Lindberg, Breven:
Eftersom jag har varit med och rest
majstången i Brevens Bruk sedan
1975 så är det inte mycket att fundera
på. Men jag missade faktiskt midsommar i Breven förra året. Det ska inte
hända igen, lovar jag.
Katarina Kärf
Nilsson, Breven,
i sällskap med
bullterriern
Doris:
Jag trodde att jag
skulle jobba under
midsommarhelgen, men så blir
det visst inte. Vi
åker till vårt torp
i Bo, jag och min man sjökaptenen och min mamma, som
också bor här i Breven. Det är lite lugnare på torpet än
vad det är i Breven.

Midsommardagen
Kl 21.00-01.30 Mogendans
till Chapelle
Disco DJ Baze
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Höstmarknad i Breven
Välkommen till
Marknadsdagarna i
Brevens Bruk i sommar
Breven blir allt fler.
Öppettider sommaren 2008:
Lunch
Tis-fredag 11.45–15.00
Måndagar Stängt
Pub & Restaurang
Fredag
18.00-01.00
Lördag
12.00-01.00
Söndag
12.00-18.00
Under juni & juli även
onsdagar 18.00-01.00

BOKA BORD
Tel. 019-45 40 98 • Fax 019-45 42 00
Fullständiga rättigheter

Konst & Hantverk I BREVEN
Öppettider

Midsommarafton 12-21
Midsommardagen 12-16
Från midsommar till 31 augusti:
tor-fre 12-18, lör-sön 12-16
Resten av året lör-sön 12-16
Café med hembakat bröd
Annan tid enligt överenskommelse tel. 019-45 40 57,
0708-32 35 16 • E-post: marchesini@tele2.se

Sensommarjazz i Breven
Det blir jazzkväll på Konst & Hantverk i Brevens
Bruk i höst. Då kommer bandet Jakob Jazz till
Brevens Bruk och spelar. Bandet besökte hantverksstugan även förra sommaren och gjorde
ett bejublat uppträdande.

Välkomna!
6

Den 4 oktober är det
dags för Höstmarknad,
eller kanske ska man
kalla den Skördemarknad.

Initiativtagare är Gunnel Marchesini som ser framför sig en marknad som framförallt domineras av
jordbruksprodukter, men där också hantverk i olika
former ska få plats.
– Jag räknar med att Höstmarknaden blir ungefär lika stor som Julmarknaden. Det finns massor
av varor att erbjuda. Vi kommer också att ha olika
aktiviteter som ponnyridning och sen håller förstås
Hembygdsgården öppet för dem som vill ha en kopp
kaffe, säger Gunnel Marchesini.
Dessutom kanske man kan förvänta sig att även
Brefvensextetten spelar upp glada höstmelodier?

Årets julmarknad
Redan nu kan vi meddela att årets julmarknad i
Brevens Bruk kommer att bli den 29 november. Nytt
för i år är att det blir ett utökat program men endast
under en dag. Som vanligt kommer diverse knallar
och hantverkare för att sälja sina alster. Dessutom
blir det tombola, konsert i kyrkan, kaffeservering i
hembygdsgården, julbord i Brevensgården, trubadur i puben, mm. Förhoppningsvis kommer även
tomten.

Allsång i Breven
För tredje året i rad kommer missionshuset vid Kapellvägen i Breven att vibrera en sommarkväll när
det fylls av sångglada besökare. ”Från Flottarkärlek
till Barnatro” har varit temat de gångna åren för ”Allsång i Breven” och så blir det även i år. Läsarsånger
blandas med folkkära schlager och visor.
Fredagen den 8 augusti öppnas portarna för sångare och musiker. Alla som kan hantera ett instrument
är nämligen välkomna att delta i kvällens provisoriska orkester som ska ackompanjera sångerna.
Som vanligt leds allsången av den synnerligen genommusikaliske brevensbon Gunnar Breving. Även
en annan musikalisk storhet från Breven, Jan-Inge
Hall, har lovat att medverka. Konferencier är, helt
enligt traditionen, Stigbjörn Bergensten.
Allsångshäften kommer att finnas till hands, liksom nybryggt kaffe och utsökta bakverk
Nr 1 • 2008

Camilla fyller sin ateljé
med Brevensmotiv
Ateljé Brevens ljusa
lokaler, där solen letar sig in genom de
spröjsade fönstren,
är fylld av vackra
konstverk. Motiven
är huvudsakligen
hämtade från trakten och konstnärinnan, Camilla Lindbergh, behöver inte
ta många steg för att
hitta vackra vyer.
Det är också Camilla
Lindbergh som sedan
påsken förra året driver Ateljé Breven – ett
välkommet tillskott i
det kulturella Brevens
Bruk.
– Allt här har jag målat
själv och jag har använt
olika tekniker. Nu är det mest olja och akryl, men det
finns också en del akvareller, berättar hon.
Hon bor tillsammans med sin man Åke i Västra
Röda Byggningen. Familjen flyttade till Breven från
Vingåker för några år sedan och bodde den första
tiden i Börstorp.
Camilla Lindbergh tillhör konstnärskollektivet
”Söder om sjön”, mest bekant för att ha utsmyckat
de gamla kalkvagnarna som går i en linbana mellan
Forsby kalkbrott och Köping. En av de färgsprakande
vagnarna är Camilla Lindberghs verk.
– Jag är utbildad vid Stockholm Art School och
har deltagit i många samlingsutställningar. Jag

Camilla Lindbergh driver sedan drygt ett år tillbaka
Ateljé Breven.

har målat under hela mitt vuxna liv och föredrar
naturmotiv. Under några år låg penslarna nere, men
sedan vi flyttade till Breven blev det fart på dem
igen, säger hon.
Hon målar inte bara på duk, utan också på sten.
Med hjälp av penseln förvandlar hon små stenar till
charmiga röda hus.
Ateljé Breven kommer att ha öppet under helgerna
i sommar.
H:et i Lindbergh är inte oväsentligt. Familjen
Lindbergh är nämligen släkt med svenskamerikanen Charles Lindbergh som 1927 gjorde den första
ensamflygningen över Atlanten.

6
Stenar kan bli röda trähus med hjälp av skicklig penselföring.
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Ordförandeskifte i SSU
SSU i Breven har fått en ny ordförande. Äntligen, skulle man
kunna säga, åtminstone om man
får tro avgående ordföranden
Anders Dahlqvist, som efter tio
år lämnat över klubban till Maria
Ljungstedt.
Därmed sker en väsentlig föryngring
på posten. Anders Dahlqvist fyller
nämligen 50 år i januari. Maria
Ljungstedt blir 22 år senare i år.
Anders Dahlqvist kan i alla fall
se tillbaka på tio framgångsrika år.
Kanske inte rent politiskt, eftersom
Brevens SSU har en begränsad
verksamhet på det området. Desto
mer aktiv har klubben varit i sin
ambition att få Brevens Bruk att vara
ett levande samhälle. SSU spelar en Maria Ljungstedt tar nu över ordförandeskapet i SSU efter Anders
viktig roll under midsommarfirandet, Dahlqvist.
inte minst för att Lustikulle ska vara
Brevens SSU är en ungdomsklubb utan åldersdisen samlingsplats för unga och gamla. Klubben har
kriminering. Så är också den äldste medlemmen 67
också satsat åtskilliga tiotusentals kronor på badår gammal. Och Anders Dahlqvist, 49, finns förstås
husföreningarna och medverkat till Brevensgårdens
kvar i föreningen som mentor för sin efterträdare.
aktiviteter.
Maria Ljungstedt valdes under ordnade former på
årsmötet nyligen. Annat var det när den då 39-årige
Anders Dahlqvist överraskades med ordförandeskapet.
Nya symaskiner 5 års garanti
samt bra begagnat
– Jag hade varit i Danmark och spelat golf och på
---------------------------------------hemvägen fick jag veta att jag valts till ordförande,
Volta & Electrolux
berättar han.
dammsugare fr. 800:Maria Ljungstedt är uppvuxen i Breven. Hon bor
---------------------------------------för närvarande i Högsjö, men kommer att flytta tillReparationer av alla märken
baka till Breven senare i år. Vad har hon då på sin
Tillbehör
•
Påsar
•
Slangar • Filter • Nålar m.m.
agenda för SSU?
– Inga politiska utspel i alla fall. Men vi kommer
F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
att försöka få ett öltält till Lustikulle, förklarar
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16
hon.

Symaskiner & dammsugare

Installation och service
av antennanläggningar

KraftKompetens i Österåker AB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95
e-post: patrik@kraftkompetens.se
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Småföretagare
& hantverkare!
SAMS har beslutat att slå ett slag för småföretagare och hantverkare i vår bygd. Vi kommer att
sätta upp låsta anslagstavlor inom glas på resp.
ort (Kilsmo, Breven, Högsjö och Regna). På tavlan anges verksamhet under olika rubriker (t.ex.
“matställen”, “butiker”, “byggmateriel”, “konst
och hantverk”) där du erbjuds en plats med namn,
ort och telefonnummer till självkostnadspris.
Där kan du presentera din verksamhet, öppettider,
o.s.v. Egen logotyp till självkostnadspris.
Tanken är att såväl vi bofasta som besökare lättare skall hitta det utbud som “trelänsröset” har att
erbjuda.
Samtliga tavlor kommer likformigt att ha orternas
företag/hantverkare presenterade.
Vi kommer att kontakta er som vi känner till, men
det går alldeles utmärkt att kontakta oss redan nu
om du vill ha en plats på tavlan.
Yngve Andersson
Yngve är medlem i SAMS styrelse

En kul tur
i juli!
Lördagen den 12 juli kommer SAMS att ordna en
kul tur runt i vår bygd. Vi hoppas kunna erbjuda
aktiviteter för alla, för hela familjen. Det är en
fortsättning på liknande aktiviteter som vi genomfört de två senaste åren.
Vi ska försöka visa upp lite smått och stort i vår bygd
och dessutom ordna några intressanta och skojiga
aktiviteter. Till rundturen (den kuliga) ska vi ta fram
en karta som ska visa själva rundturen men också
annat som kan vara intressant att veta. Sevärdheter,
aktiviteter, kultur, god mat, mm, mm...
Tanken med kartan är att den ska kunna användas
under en lite längre tid. Förhoppningsvis kommer
vi efterhand att göra en karta som ganska komplett
visar upp våra attraktiviteter. Till nytta och glädje
för alla. Dessutom kan den vara ett stöd för alla som
driver verksamhet här i området.
Vi tror att det är särskilt viktigt med en sån här
aktivitet i gränstrakterna mellan våra tre län (och
tre kommuner), just för att öka kontakterna mellan
orter som ligger nära men på olika sidor en gräns.
Planeringen är inte helt klar och du är välkommen
att vara med.
Vi försöker nu att få många kontakter och tips på
verksamheter och intressanta besöksmål. Du som är
hantverkare, konstnär, försäljare mm hör av dig. Vi vill
göra en så intressant och komplett karta som möjligt
och tror att vi ska få plats för alla som vill vara med.
Verksamheten ska vara öppen den 12 juli men i övrigt
har vi inga krav på dig som vill vara med.
Lars Bjurström
Medlem i SAMS styrelse


Alternativa behandlingar
Zonterapi • Massage • Reikihealing
20-års erfarenhet

F:a Gun-Britt Lindberg

Myrhagsvägen 5 • 715 95 Kilsmo
Tel: 019-45 60 87 • Tel-tid: kl 08.00–08.30

Medlem i SAMS?!

Företag 100:-, privatperson 50:plus 10:- för extra familjemedlem.
SAMS plusgiro 108 64 99-9.

Kilsmo Handel
019-45 63 31

Öppettider i sommar fr o m vecka 25:
Vardagar 10-19
Lör- & söndagar samt röda dagar 10-15
Vi säljer även lotter, telefonkort,
frimärken, fiskekort för Sottern, mm.
Nr 1 • 2008
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Vov Vov alla läsare!
Jag heter ELVIS
och är en mops,
som är nyinflyttad
till Brevens Bruk
från Tjeckien, med
ett färskt EU-pass
i bagaget. En flicka
från Breven, som
heter Ulrica Lindbergh, ville glädja
sin far Åke på hans
födelsedag med en
hundvalp och det
blev jag.
Flyget tog mig från Prag till Arlanda tillsammans med
min bror WIGGO, som bor utanför Stockholm Jag fick
sedan åka taxi, SL-buss, T-bana och tåg till Vingåker,
där min helt ovetandes husse mötte upp. Min ankomst
till Sverige som ny EU-medborgare var omgärdad med
största sekretess. Det var endast Jordbruksverket och
Ulrica som kände till min ankomst.
Till Brevens Bruk kom jag en kylig långfredag 2008,
där jag snart fann mig till rätta i husses och mattes
fina bostad i Västra Röda Byggningen på Bruksgatan.
Jag har nu blivit 4 månader gammal och väger 5 kg,
vilket beror på att jag gillar maten jag får och den
fina miljön här.
Ett bekymmer som husse och jag har, är att den
goda maten måste ta vägen någonstans när jag har
ätit. Husse får då gå ut en runda med mig och det är
självklart att han har en svart hundbajspåse med sig
i fickan. Nu kommer problemet! När jag gjort ifrån
mig, tar husse upp resultatet och stoppar det i påsen.
Tyvärr saknar Brevens Bruk hundlatriner, så de sopställ som finns vid Örebro kommuns fria anslagstavlor
på två ställen i Breven, får ta hand om påsarna. Det
skulle husse och jag vilja ändra på. Nog borde stora
Örebro kommun tänka lite på oss hundar i Brevens
Bruk, så att det sattes upp några hundlatriner till
nytta och trevnad för oss Brevensbor och alla andra,
som besöker den värdefulla bruksmiljön här.
Nuvarande sopställ tillhör en tidigare modell, som
fanns när säckarna var av papper men det var långt
före min tid. Om hundlatriner sattes upp i Breven
skulle de många hjortarna få ensamrätt med att
gödsla gräsmattorna här i byn. Vi hundar och våra
ägare skulle då gå fria från all nerskräpning. Jag har
nu fört fram min önskan och hoppas att en ändring
sker innan sommaren kommer. För som jag har hört
” Det bästa hos människan – det är hunden”.
Hälsningar från
ELVIS och Åke Lindbergh i Breven
(Åke är medlem i SAMS styrelse)
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Scandiafelt kvar i
Breven, tills vidare
Scandiafelt meddelade för över ett år
sedan att all verksamhet i Brevens Bruk
skulle upphöra. Men sedan dess har
flitens lampa fortsatt att lysa i det gamla
fabriksområdet. Här jobbar dock bara
tre personer mot de 30 som tidigare var
verksamma i Brevens Bruk.
– Utskeppning sker från Brevens Bruk och vi
har också kvar tillverkningsmoment där. Det
kommer att fortsätta året ut och troligen även
nästa år. Det här beror på att vi har så mycket
att göra och att vi behöver utnyttja lokalerna
i Breven, säger Jan Finneman, platschef för
Scandiafelt i Högsjö.
Tanken är fortfarande att koncentrera verksamheten till Högsjö. Egentligen är det inte dit
som jobben i Breven har försvunnit utan till
Polen.
– Ja, så kan man säga. Vi har investerat
mycket i vår fabrik i Lodz och dit har vi flyttat inte bara jobb från Sverige utan också från
Tyskland och Holland. Kostnaden för den polska
arbetskraften är en fjärdedel av den svenska.
Även om de polska lönerna ökar snabbare än de
svenska är det under överskådlig tid lönsamt att
ha produktion i Lodz, säger Jan Finneman.

Barnklädesaffären med det lilla extra

Köpmangatan 11, Vingåker
Telefon: 0151-137 14

Öppet vardagar 10-18 & lördagar 10-14
Nr 1 • 2008

Bättre vägar – så småningom
Vägarna kring Kilsmo och Brevens Bruk
är på sina håll i bedrövligt skick. Den som
väntar på snabba åtgärder kommer att bli
besviken, men problemen ska åtgärdas, frågan är bara när.
Den värst utsatta delen är myrområdet på vägen
mellan Kilsmo och Odensbacken, som ställer till
stort besvär, särskilt för bilister som inte känner
till vägen. Länsbussarna har också problem att ta
sig fram och guppen har vid flera tillfällen orsakat
skador på ekipagen.
– Det här är ett geotekniskt problem. Området
rör sig i sidled och gör att vägen också flyttar sig. Vi
kommer att åtgärda vägen senare i år. Jag kan inte
säga exakt när, men det finns i alla fall på vår lista,
säger Johan Larsson vid NCC i Vingåker.
NCC ansvarar för vägunderhållet i hela området
mellan Katrineholm och Örebro. Det görs på uppdrag
av Vägverket.

Gamla och vissna träd i allén mot Brevens Bruk ska
ersättas med nya. Kanske redan i år. Det beror på om
pengarna räcker till.
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Guppen norr om Kilsmo som ställer till så stora problem
för inte minst länsbussarna ska elimineras. Det kommer
att ske redan i år, enligt NCC i Vingåker, som ansvarar
för vägunderhållet i området.

Guppen utanför Brevens Bruk, på vägen mot
Högsjö, är lägre prioriterade. Hela vägsträckan från
Vingåker till Brevens Bruk ska förbättras och där
sätter man igång med arbetet i år.
– Troligen hinner vi fram till Högsjö, men inte
längre. Återstoden får vänta till nästa år. Det handlar ju om att få pengarna att räcka till, säger Johan
Larsson.
Högst på prioriteringslistan står länsväg 52 och
där är det främst området vid Sköllersta som ska
åtgärdas. Det kommer att ske i sommar.
Den långa allén fram till Brevens Bruk är ett
annat bekymmer för bilisterna. Där finns, enligt
Johan Larsson, ett åtgärdsprogram där gamla och
fallfärdiga träd ska ersättas med nya. Det hoppas
han kunna ske redan i år, men även här lämnar han
en brasklapp. Det är alltså under förutsättning att
de pengar som Vägverket anslagit räcker.
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En målare, en rörmokare,
två grannar och vänner
Runar Persson och Göran Andersson är inte bara
grannar på Nyvägen i Kilsmo. De är också riktiga
hantverkare med egna företag och dessutom
skolkamrater, gamla fotbollsspelare i Kilsmo IK
och ”urinvånare” i byn.
– Vi har väl spelat fotboll i tjugo år tillsammans, säger
Göran Andersson.
– Tjugo år? Kan det vara så länge? Ja, kanske det,
säger Runar Persson.
Runar Persson är rörmokare och Göran Andersson
är målare. Det kunde kanske ha varit tvärtom, men
slumpen bestämmer mycket i våra liv och även i det
här fallet.
Efter att ha slutat skolan gick Runar Persson ned till
smedjan som fanns på den tiden i Kilsmo. Det var inte
bara smedja utan även cykelverkstad och rörmokeri.
Året var 1961.

Egna företagare
– Jag frågade om det fanns något jobb för mig. Det
fanns det. Och på den vägen är det. Hade jag gått till
en snickeri i stället hade jag väl blivit snickare, säger
Runar Persson.
Göran Andersson började prya på ett måleri efter
skolan, trivdes med jobbet och blev kvar.
Båda har de varit anställda, men är nu egna företagare. Runar Persson blev det 1986 när företaget i Odensbacken som han jobbade på lade ner verksamheten där.
Tre år senare blev Göran Andersson sin egen.
Sedan sex år tillbaka är Göran Andersson Brevens
Bruks AB:s egen målare, kan man säga. Han gör alla
måleriarbeten invändigt i företagets fastigheter.
– Men jag jobbar också åt privatpersoner och olika
företag här i Östernärke och i Örebro, säger han.
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Runar Persson och Göran Andersson – två grannar,
vänner, hantverkare och urinvånare i Kilsmo.

Orienterarfamilj
Han trivs med jobbet och dementerar kategoriskt påståendet om att måleriarbetet skulle vara hälsovådligt
med alla lösningsmedel som far runt i luften.
– Vi arbetar med vattenbaserade färger och det är
inte det minsta farligt, säger han.
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Göran Andersson är inte bara målare utan även
orienterare av rätt god klass. Ännu bättre är förstås dottern Helena som tillhör Sverigeeliten. Far, mor (Maud)
och dotter är ständiga deltagare när de jättelika Oringentävlingarna hålls. I år är det Sälen som gäller.
Göran och Maud Andersson har två barn till, men de
har inte drabbats av orienteringsfeber.
Orientering är en bra avkoppling, enligt Göran Andersson. Ännu mer stressbefriande är att åka ut på
sjön och fiska.

Sonen åkte ifrån
Runar Persson orienterar inte, men åker däremot
skidor. Inte lika bra som sonen Fredrik, som tillhör
Åsarna i Jämtland och som sedan flera år tillbaka har
skidåkning som yrke.
– Fredrik åkte ifrån mig redan som liten, konstaterar
Runar Persson.
Han är med i skidsektionen i Kilsmo IK, vilken dessvärre för en tynande tillvaro. Bristen på juniorer är lika
stor som bristen på snö.
– Jag har hoppats att vi skulle kunna arrangera en
skidtävling något år, men de planerna har smält bort,
säger Runar Persson.
Han är en inbiten motionär som använder en stor del
av sin fritid till långa och snabba promenader.

– Fritid? Du promenerar ju på arbetstid, invänder
Göran Andersson, som från sitt köksfönster kan se
Runar vandra ut på sin morgonpromenad.

En jagad man
Fritid eller arbetstid – för en egenföretagare finns inga
fasta gränser. Och för Runar Persson verkar fritiden
ändå rätt begränsad. Att vara rörmokare är att vara
en jagad man.
– Alla vill att man ska komma på en gång. Det svåraste är att organisera jobbet. Jag satte mig ner häromdagen och sorterade alla lappar jag hade om vilka
uppdrag som var på gång. Det var 47 småjobb som
väntade, suckar Runar Persson.
Urinvånarna Persson och Andersson har aldrig funderat på att byta ut Kilsmo mot någon annan ort. Eller
som Göran Andersson säger:
– Vart skulle man då flytta? Kilsmo är en bra plats att
bo på. Och var du än bor så finns ju arbetsuppgifterna
ofta på något annat ställe. Så skulle det vara även om
vi bodde i Örebro.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
Fotnot: Brevenstidningens redaktör uppmanade mig att
skriva en ”rörande berättelse” om målaren Göran och ge
en ”målande skildring” av rörmokare Runar. Och så här
blev alltså resultatet.

TENNISSKOLA I
BREVENS BRUK
Vecka 27 och 28, måndag-fredag
Alla är välkomna, barn och vuxna.
1 vecka - 250 kr • 2 veckor - 400 kr
Ledare: Sara Lilja
Anmälan och mer information:
019-45 41 48 eller 070-853 05 26

Vatten

Gäller det brunnsborrning RING OSS! GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62 • 070-570 87 80 • Även kvällar och helger

Din rådgivare från idéskiss till färdigt hus
Hagendalsvägen 1
692 30 Kumla
Tel: 019-57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se
Nr 1 • 2008
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TALLUDDEN
Toppmodern stuga
för uthyrning

Stugan ligger strax utanför Brevens Bruk, bara
400 m från badplatsen
Röda Sand. I stugan finns
tre sovrum med totalt sex
bäddar, ett badrum samt
ett fullt utrustat kök/allrum.
Talludden kan hyras i
första hand veckovis, men även per dygn.
Pris per vecka (7 nätter) – 4800 kr
Pris per dygn – 750 kr

BÖRSTORP

Möblerad lägenhet för
korttidsuthyrning

Möblerad 1:a i Börstorp, Brevens Bruk. Fullt utrustat kök.
Två bäddar plus extrasäng.
Pris per vecka (7 nätter) – 1600 kr
Pris per dygn – 300 kr
För både stugan och lägenheten gäller att eget sänglinne och handdukar medtages. Hyresgästen skall städa
stugan innan avfärd.
Bokning görs hos Brevens Bruk AB, tel. 019-58 58 50.

Se även vår hemsida www.brevens.se

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER
Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85
14
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HYRESLEDIGT

Sjövillan, Bystad

Lägenhet i tvåfamiljshus, 3 rum & kök, 90 m2, i
2 våningar. Trädgård, utsikt över Sottern.

Bystad Värdshus, fritidsboende

Lägenhet, 2 rum & kök, 50m2, 2:a vån.
Del i trädgård. Källar- och uteförråd.

Fiskartorpet, Bystad, fritidsboende

Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Städ

Idylliskt torp på ön utanför Bystad, 75 m2.
3 rum & kök. Trädgård, egen brygga, båt.

Brevens Bruk AB hyr även ut
bil- och husvagnsplatser
samt förråd.
Kontakta Rolf Larsson, 019-58 58 58
Se även vår hemsida
www.brevens.se

Välkommen till vårt nya bygglager!

Lovang Lantbrukskonsult AB är ett konsultföretag på lantbrukssidan som i huvudsak arbetar med produktionsrådgivning på
växtodlingsområdet inklusive specialrådgivning inom potatis,
grönsaker och bär samt med driftsekonomiska analyser.
Vi jobbar också med fortbildning, Greppa Näringen, EU-rådgivning, energi- och teknikrådgivning samt med ärenden knutna till
miljöbalken såsom tillståndsansökningar och liknande.
Läs mer om oss på hemsidan eller ring 013-815 15.
www.lovanggruppen.se
Nr 1 • 2008

Bygg & Interiör Vingåker AB
Tel: 0151-524 560
www.bygginterior.se
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Musik i sommartid
– fredagar kl 19.00
i Brevens kyrka
13 juni	Sommarkvällsmusik
Brevens- och Askerskören
20 juni	I Midsommartid, midsommarafton
kl 19.30 ”Brevens Capricer”
Berit, Britt-Marie, Eva, Karin,
Mia, Susanne & Agneta
27 juni Brefvenssextetten
4 juli	Musik i sommarkvällen
Maria Augustsson & Jan-Inge Hall
11 juli Från slott till koja
Eva Pilat, Birgitta von Matérn
& Ingemar Söderberg

25 juli Zetterlund och Törnqvist
i backspegeln
Åsa Bergfalk & Jan-Kenneth
Rönning

Efter fredagskonserterna serveras kaffe i Hem18 juli Jazz å dikt å sån´t
Torsten Birath, Eivor Birath, Gunnar bygdsgården av Brevens hembygdsförening.
Breving & Lars-Gunnar Gunnarsson arr: Askers församling i samarbete med Sensus

Från SKOG till INDUSTRI

Odensbackens
Åkeri
Talbyvägen 13 • 715 94 Odensbacken

019-45 09 33 • 070-623 31 20

Beckers Färg
Vårt pris på 3 och 10 liters hinkar är alltid 20% lägre än ord. pris.
Öppet: Måndag-torsdag 09.00–18.00 • Lördagar 10.00–13.00

Köpmangatan 14 • Tel 0151-104 31
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Efter 10 000 dagar i skogen tar Stig ledigt
På staketet som omgärdar Stig Einarssons vackra hus på Motala Äng utanför Regna hänger 33
älghorn. Samlingen kommer säkert att utökas
när denne trotjänare på Brevens Bruk AB går
i pension i sommar.
I nära femtio år har han varit i brukets tjänst. Men
snart är det över. Då kommer han att ägna tiden åt
fåren, fiske, plocka bär och svamp, jakt, trädgården och
mycket annat. Skogsarbetet däremot låter han andra
ta hand om.
Den 19 juni, dagen före midsommar, är sista arbetsdagen för Stig Einarsson.
– Det kommer att kännas underligt. Jag har alltid
trivts i jobbet, alltid gillat att arbeta i skogen, men
kroppen börjar säga ifrån. Någon gång måste man ju
lägga av. Brevens Bruk har varit en bra arbetsplats och
det har för det mesta känts trevligt att gå till jobbet,
säger han.

Började som 15-åring
Stig Einarsson började som 15-åring att jobba för Brevens
Bruk AB. Under sin tid på bruket har sju skogsförvaltare
passerat revy. Han minns dem alla.
– Förr var det ju en väldig respekt för överheten.
Skogsförvaltaren var en viktig person, men baronen
var ännu viktigare. Gustaf Nordstedt var min första
chef och jag kommer ihåg när jag mötte honom första
gången. Då ställde han sig framför mig och sa ”vem f-n
är ni?” Jag sa vem jag var och sedan gick samarbetet
bra mellan oss, precis som med de skogsförvaltare som
kom efter honom, säger han.
Stig Einarsson har räknat ut att han tillbringat 10 000
arbetsdagar ute i skogen. Under den tiden har han gått i
genomsnitt fem kilometer per dag. Det blir sammantaget
ett varv runt jorden. Han har alltid hållit sig på marken,
sällan stigit upp i någon märkvärdig maskin.
– Först var det mest avverkning för hand, sedan blev
det mer och mer röjning och plantering. Jag har också
förberett för skogsmaskinerna, snitslat vägar och försökt
minimera de skador som skogsmaskiner tyvärr ställer
till med, säger han.
Under åren i skogen har han samlat på älghorn.
Sådana finns det gott om ute i skogen om man bara är
observant.

✁ klipp ur anonsen
Välkommen till Monicas Tapetserarateljé
Jag hjälper er att klä om möbler, båt- &
husvagnsdynor samt MC-sadlar.
Öppet: Mån–tors kl 9-17.
Bittinge, Stora Mellösa • Tel: 019-44 63 75
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Stig Einarsson med ett av sina 33 älghorn, insamlade
under vandringar i skogen.
Elida, 3,5 år, och Kaleb, 2 år, gillar att komma på besök till morfar Stig. Deras intresse för älghorn är dock
rätt så begränsat, visade det sig.

30 får på tomten
Stig Einarsson bor tillsammans med sin fru Vanja (lärare i Högsjö) sedan 24 år i ett hus med ett underbart
läge på Motala Äng. Närmaste granne är Vanjas föräldrahem där Stig Einarssons svåger bor.
På gården finns också drygt 30 får, som sannolikt kommer att bli fler nu när pensionären får mer tid att ta
hand om dem.
Familjen Einarsson
SOMMARTIDER
består också av fyra barn,
tre döttrar och en son. PLANTERINGSTIDER
Sonen Daniel som bland
Idéer – Växter
annat jobbat på Brevens
Fina erbjudanden
Bruk AB bor i Norrköping, medan döttrarna
är utspridda över landet:
Åre, Uppsala och Gnosjö.
Två barnbarn ingår också i släkten och just den
här dagen är de på besök
hos morfar och mormor.
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SVENNEVADSSPELET 20 år
Vi firar med en jubileumsföreställning sommaren 2008 på Sörberg,
Svennevads Hembygdsgård.
Vårt spel i sommar heter Drömmen om
Amerika och bygger på verkliga händelser i Svennevad.
Under åren har vi spelat många
olika uppsättningar och alla manus har
skrivits av AnneMarie Hellström med
regi av Timo Parker. Det första spelet
Svennevadsspelet, uppfördes under åren
1988-1991 framför gamla loftboden på
Sörberg. Vi gjorde ett uppehåll under
sommaren 1992 innan AnneMarie
skrev pjäsen Hönsmiddag, som spelades under tre
somrar, 1993-1995, det tredje året på Wadköpingsscenen i Örebro.
I Kungajakten (1996-1998) och Bröllopsapparaten
(1999-2000) berättade vi om gamle prosten Ydström i
Svennevad och hans hustru Lydias äventyr i mycket
fri form.
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Bild från gamla scenen som användes t o m 1999.
Foto: Dermer Pettersson.

Vi spelade Bröllopsapparaten dels på den gamla scenen och sedan det andra året (2000) på en nybyggd
scen som sätts upp varje vår i början av maj och
som monteras ner efter sommarspelets avslutning
i början av juli.
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År 2000 skrev AnneMarie pjäsen Silver
och Sattyg, som byggde på historien om
”hantverksgatan”, en numera öde liten stig
i skogen där många hantverkare hade sin
verksamhet förlagd för länge sedan, föreställningarna spelades 2001 och 2002.
Vi byggde om scenen till Svennevads
gamla järnvägsstation och spelade under
några år pjäserna Svinaktiga Affärer (20032004) och Till Äktenskap Ledig (2005). Järnvägen fick också en liten plats i de följande
pjäserna Rum för Resande och Getapors och
Tallstrunt som spelades åren 2006-2007.
Årets föreställning Drömmen om Amerika
skrevs under hösten 2007 och för närvarande pågår repetitionerna i Svennevads församlingshem innan scenen kommer upp
på Sörberg för utomhusrepetitionerna.
Drömmen om Amerika är en omarbetning
av de första fyra årens spel, där författaren tagit fasta på den stora utvandringen
som skedde från Svennevad under slutet
av 1800-talet, men också om att många
av utvandrarna återkom med pengar på
fickan och startade ny verksamhet på
hemorten.
Arne Hellström
Svennevads Hembygdsförening

Svennevadsspelet
DRÖMMEN OM AMERIKA
Premiär torsdag 26 juni kl 19.00
Övriga speldagar:
Lördag 28/6 kl 15.00 • Söndag 29/6 kl 18.00
Tisdag 1/7 kl 19.00 • Onsdag 2/7 kl 19.00
Torsdag 3/7 kl 19.00
Servering i pausen
Vid regn, medtag regnkläder, ej paraply.
Entré 100 kr.
Barn under 12 år fri entré i vuxens sällskap.
Biljettbokning telefon 0582-12615, vardagar
mellan 9.00-17.30
Arr. Svennevads bygdespel

…………………………………………

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro
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Sommarteater med folklustspel
Den 9 juli har Högsjö kultur- och teatergrupp
premiär på sin nya pjäs, ”AB Tippa Rätt”. Det
är ett klassiskt folklustspel skrivet av Elof
Ahrle. Samtidigt inviger ensemblen sin nya
utescen, Högsjö friluftsteater, med värdshuset som granne.
Högsjö kultur- och teatergrupp har ett hektiskt
år eftersom gruppen firar sitt 30-årsjubileum. Det
var nämligen 1978 som några entusiaster bildade
föreningen för att sprida lite kultur i Högsjö med
omnejd. En av entusiasterna, Sune Andersson, finns
fortfarande med som drivande kraft i gruppen.
– Egentligen började allt med att Schullström
& Sjöström Fabriks AB tänkte sig en personalfest
där guldklockor skulle delas ut till folk med 25 års
tjänst på företaget. Då ville man ha underhållning
och frågade några i byn om de kunde sätta upp en
revy. Det gjorde vi. Den kallades ”Guldregn över
Högsjö” och blev mycket uppskattad, berättar Sune
Andersson.

Mer än teater
”Guldregn över Högsjö” visades en enda gång och det
kändes som ett magert resultat efter så mycket jobb.
Då kom man överens om att bilda en teatergrupp

Snickaren Sune Andersson (t v) var med om att starta
Högsjö kultur- och teatergrupp. Micke Andersson är föreningens ordförande i dag.

som i första hand skulle göra revyer som man kunde
sälja till olika företag och spela fler gånger.
Att namnet blev ”kultur- och teatergrupp” berodde
på att grundarna tänkte sig en framtid med lite mer
än teater. Det har också blivit annat, som konstut-

Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker

vingakers.golvservice@telia.com

20

Nr 1 • 2008

ställningar och viskvällar, men framförallt har det handlat om teater.
– I början var det revyer, men till
slut var alla skämt använda och då
började vi titta på riktiga pjäser i
stället, säger Sune Andersson.
I trettio år har teaterföreställningarna avlöst varandra. Det har
varit såväl stora som små uppsättningar, pjäser skrivna av lokala
förmågor och välkända dramatiska
verk. Den största satsningen var
”Värdshuset Vita Hästen” med 35
personer inblandade.

Alla jobbar ideellt
Skådespelare och scenarbetare kommer inte bara från Högsjö, utan även Fyra skådespelare i full färd med att öva in replikerna. Från vänster Cindy
från Breven, Lännäs, Vingåker och Malmström, Fredrik Andersson, Marie Eriksson och Matilda Skoog. Matilda
andra platser. Alla är amatörer, men är från Högsjö, medan de övriga bor i Vingåker.
Karin Andersson, som har hand om
kläderna och sminkösen Kerstin Fors skulle nog att få tag i biljetter. De flesta säljs via föreningens
hemsida, www.hogsjokulturochteater.com.
platsa på vilken proffs-teater som helst.
– Alla jobbar ideellt och så har det varit från första
Tio föreställningar
början. Alla är också med på samma villkor och här
finns inte plats för divor, säger Micke Andersson, – Det kommer bussar från Örebro, Katrineholm
och Finspång med folk till våra föreställningar. Vi
nuvarande ordförande i gruppen.
Micke Andersson gjorde sin debut på scenen som samarbetar med värdshuset i Högsjö och besökarna
nioåring. Det var i en barnpjäs, ”Äventyrets röda avslutar sin teaterkväll med en supé, säger Micke.
Biljetterna till sommarens föreställning släpps den
tråd” och när han till slut kom över blygseltröskeln
23
juni. Det blir tio föreställningar.
och anmälde sig fanns det bara en roll kvar, nämligen
– Sen är det slut. Vi planerar inga extraföreställsom moster.
– Men jag avancerade ganska snart, från moster ningar och det beror på att alla som jobbar med
pjäsen har vanliga arbeten och familjer att sköta
till storebror, berättar han.
Numera är han utbildad teaterpedagog och job- och då måste vi från början bestämma exakt hur
bar med dramatik i en skola i Finspång. Han bor i mycket tid som man behöver sätta av, säger Micke
Vingåker, men känner sig som Högsjöbo eftersom det Andersson.
Det gäller alltså att vara ute i god tid. Den som
är här han är uppvuxen.
nu
ändå missar sommarens fars kan rikta in sig på
Folkets Hus i Högsjö är teatergruppens hemmascen och i salongen får 138 personer plats. Det blir ”Omaka par”, en komedi av Neil Simon, som har
naturligtvis snabbt utsålt och det är inte alltid så lätt premiär den 25 oktober.

ASSISTERar på väg
och lantbruk – ring
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Här skapas framtidens skog
I jättelika drivhus växer
plantorna för att efter ett år
ha nått 12-30 centimeters
höjd och är då färdiga för
att sättas ut.
Tusentals frön väntar på
att sorteras in i varsin liten
torvklump.
I en sån här behållare hamnar fröna för vidare förädling (lilla bilden).

Hundratusentals nya små granplantor sticker
upp ur myllan runtom Brevens Bruk. Om trettio år kommer de att vara ståtliga träd och
om ytterligare några tiotal år är de mogna
att förvandlas till virke.
Ett normalår planterar Brevens Bruk AB ut 400 000
plantor, mestadels gran, men även tall och björk.
– Har man som skogsägare avverkat skog finns det
också en skyldighet att återplantera. Skogen måste
föryngras. Det gäller såväl stora som små markägare,
säger Sten Geijer, verkställande direktör i Brevens
Bruk AB.
Det ställs också krav på hur många plantor som ska
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sättas ut inom ett specifikt
område. Allt kontrolleras av
Skogsstyrelsen.
Plantorna kommer från
Svenska Skogsplantor AB
i Hallsberg, som är ett dotterföretag till statliga
Sveaskog. Brevens
Bruk AB skickar kartor över de områden
som ska föryngras
och Svenska Skogsplantor står sedan
för plantor och plantering.

Allt sker för hand
All plantering sker för hand. Det innebär att skogarna invaderas av många duktiga plantsättare under
våren. Det är en intensiv period eftersom planteringen bör vara avslutad före sommaren. En duktig
plantör sätter omkring 1 500 plantor per dag, lite
beroende på markens beskaffenhet.
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Med ett knippe plantor på
ryggen beger sig plantören
ut i skogen.
Aldas Anuzis placerar en
planta i röret som sedan
sticks ned i torvan.

En liten gran, tre år gammal, som om
cirka femtio år kommer att vara klar för
avverkning.

Men Aldas Anuzis som vi träffade ute vid Botaren
menade att han en riktigt bra dag kom upp till nära
3 000 plantor.
Aldas Anuzis kommer liksom sina arbetskamrater
från Litauen. Många plantörer är balter, polacker
eller finländare och det beror helt enkelt på att det
inte finns tillräckligt med svenskar som kan åta sig
arbetet under denna intensiva tid.
– Utlänningarna som kommer hit
har samma villkor som svenskar. Vi har
avtal med skogsarbetarförbundet som
reglerar allt. Vi anlitar noga kontrollerade entreprenörer, men har också egna
plantörer. Under planteringssäsongen
som sträcker sig fram till midsommar
arbetar omkring 300 man för oss, säger,
Hans Thyr, marknadschef på Svenska
Skogsplantor (bilden).

Svenska Skogsplantor har ungefär en tredjedel
av marknaden och driver tio plantskolor. En av de
största anläggningarna finns i Hallsberg där också
huvudkontoret ligger. Ett normalår sätts 300-310
miljoner plantor ut i Sverige.

I torvklumpar
Det är en lång process innan man kommer så långt som till färdiga plantor.
Det är en blandning av industriell
teknik och botanisk vetenskap. Givetvis måste det finnas frön, annars blir

➥

Hinner du inte med själv, hjälper
vi dig gärna med arbetet;
markberedning, plantering, röjning
samt skydd mot snytbagge och vilt.
Allt till fasta priser!
0582-68 69 68, 0702-46 00 48,
0771- 355 355

www.skogsplantor.se

Mellsavägen 25
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Gran dominerar
Den övervägande delen
av plantorna är gran. Så
också för Brevens Bruk
AB.
– Tallplantor är så utsatta och uppskattade
av älgar att det ofta är
mycket svårt att få upp
en tallplantering. Vi sätter också ut en del björkplantor. Ibland planterar
vi också ek, säger Sten
Geijer.
Åter till Aldas Anuzis
och hans mannar vid Botaren. Med snabba steg förflyttar han sig mellan torvor som en skogsmaskin
har vänt upp och ner på.
Med ett raskt handgrepp
Att plantan sätts på en upp och nedvänd torva har bland annat den fördelen att
placerar han granplantor
snytbaggen – plantans värste fiende – föredrar gräs och inte jord att krypa i, säger
i ett planteringsverktyg
uppdragsansvarig Peter Bergsten, Svenska Skogsplantor.
i form av ett rör, kör ner
det ju inga plantor. I fröplantager förädlas frön som röret i torvan och sätter plantan på rätt plats.
tagits från träd med mycket goda egenskaper. Fröna
Det är femte året i rad som Aldas Anuzis planterar
placeras sedan i små torvklumpar. Plantan växer sina skog i trakterna av Breven. Han känner till området
första åtta veckor i jättelika drivhus, därefter växer ganska väl. Han är förman för de landsmän som med
de färdigt på friland.
litauiska mått tjänar en bra slant under en hektisk
Efter ett år är de klara att sättas ut i naturen. tid i Sverige.
Plantan är då mellan 12 och 30 cm hög, beroende på
Det verkar vara ett tufft jobb, särskilt om vädrets
i vilken omgång de startades.
makter är mindre gynnsamma än just denna vackra
– Vi arbetar ständigt med att försöka få fram bättre vårdag vid Botaren.
individer. Vi har lyckats öka tillväxten med 25 procent.
– Tufft? Nej, inte speciellt. Det är rätt så trevligt,
Översatt till omloppstid innebär det att skogen kan tycker jag. Vi gillar att komma till Sverige och återavverkas efter 50 år i stället för 75, säger Hans Thyr, vänder gärna nästa år, säger Aldas Anuzis.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
som med ”individ” avser planta.

FASTIGHETSÄGARE!
Vill ni ha arbeten utförda?
Brevens Bruk AB’s
fastighetsförvaltning kan
utföra större och mindre
bygnadsarbeten.

För mer information,
ring Rolf Larsson, 019-58 58 58.
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Brevens Bruks största gran

Sören Sköld och Johan Karlsson poserar framför ”Nylundsgranen”. Ett fällskär har sågats in för att säkerställa
att granen faller åt rätt håll. Trädet föll exakt där det skulle. Nu börjar arbetet med att kvista och kapa.

Av en liten grön planta blir det så
småningom ett stort träd. Vid Nylund stod fram till slutet av april
Brevens Bruks största gran, det var
främst grovleken på stammen som
var imponerande, runt fyra meter i
omkrets och diametern vid roten ca
1,30 meter. Trädets grenar var så
kraftiga att det gick att kapa massavedsbitar av dem. På grund av begynnande röta plus en stugägare
som inte var så förtjust i den stora
skugga som granen kastade över
hans tomt beslutades det att granen
skulle tas ned. Det är inte så ofta en
gran av denna storlek fälls i våra
trakter, så tillfället förevigades.

Mellsavägen 25
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TÄVLING – Fiskelycka i Sottern
Fånga största gösen och vinn en Ambassadeurrulle + spö
Brevens Bruk AB utlyser för andra året en tävling på största
spöfångade gösen i Sottern. Tävlingen gäller från 1 juni till
31 augusti 2008.
Endast vikt är avgörande i tävlingen och fisken skall vägas i närvaro av
två vittnen. Fyll i nedanstående och skicka in till Brevens Bruk AB, Jonas Pettersson, Bruksgatan 6, 715 95 Kilsmo. Eller skicka ett e-mail med
nedanstående uppgifter till jonas.pettersson@brevens.se
Vinnaren kommer att kontaktas under september, plus presenteras i
nästa nummer av denna tidning. Bifoga gärna foto för publicering.
Gösens vikt: ….............…… kg Datum för fångsten:…………................

Fiskekortspriser
i Sottern 2008
Säsongskort 	  300 kr
Säsongskort, trolling 	  600 kr
Familjekort 	  400 kr
Familjekort, trolling 	  800 kr
5-dagarskort 	    65 kr
Femdagarskort, trolling 130 kr
Båtplats	  750 kr
Alla priser inkl. moms
Fiskekort kan även köpas hos
OKQ8 i Pålsboda och i Kilsmo
Handel.

Bete som användes:……………………....................................................…
Fångad av: ………………………………….......………..............................…
Tel:……………………………………................................................................
Adress: ……….....………………………….........................................……..….
Intygas av:				

Intygas av:

……………………....….................…

……................................……….....

Tel:…………………....…..................…

Tel:…....................................………

OBS!

Minsta längd för fångad gös är 45 cm.

L
ON TIL
I
T
A
M
INFOR ENS BRUK
BREV B:s
A

Intresserad av
båtplats eller
fiskekort i Sottern?
Ring 019-58 58 50

Rutiner vid felanmälan
Felanmälan gällande Brevens Bruk AB:s
fastigheter skall göras under kontorstid,
kl 7–16, till Sirpa Ahonen på brukskontoret,
telefon 019-58 58 57.
Vid akuta fel under helger och kvällar kan ni
ringa vår jourtelefon, 070-349 15 60.

FELANMÄLAN, VARDAGAR kl 07.00 – 16.00 019-58 58 57
JOURTELEFON, HELGER OCH KVÄLLAR
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BREVENS

Kontaktpersoner
Sten Geijer
Anställd: 2006
Befattning: VD/Skogsförvaltare
Direkttel: 019-58 58 52, 070-349 15 67
E-post: sten.geijer@brevens.se

Marie-Louise Lindberg
Anställd: 2006
Befattning: Ekonomichef
Direkttel: 019-58 58 53
E-post: marielouise.lindberg@brevens.se

Adress:
Brevens Bruk AB, 715 95 KILSMO
Telefon, växel: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59

Rolf Larsson
Anställd: 2007
Befattning: Fastighetschef
Direkttel: 019-58 58 58, 070-349 15 64
E-post: rolf.larsson@brevens.se

E-post: bbab@brevens.se
Hemsida: www.brevens.se
Verkstad: 019-45 41 41
Sten Geijer, VD: 019-58 58 52
Momsreg.nr/F-skattebevis:
556063-5525

Gunnar Carlsson
Anställd: 2002
Befattning: Lantbruksinspektor
Direkttel: 019-58 58 51, 070-603 56 52
E-post: gunnar.carlsson@booegendom.se

Bank: Svenska Handelsbanken
Bankgiro: 815-4205
Postgiro: 2 33 63-5
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Magnus Kindstrand, ordförande
Sten Geijer, VD
Gustaf Svensson
Carl-Gustaf Wachmeister
Mikael Gripenstedt
Hans Danielsson
Örjan Eriksson
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Jonas Pettersson
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se

Sirpa Ahonen
Anställd: 1994
Befattning: Sekreterare		
Direkttel: 019-58 58 57
E-post: sirpa.ahonen@brevens.se

www.brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
BREVENS BRUK AB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO

Landmärken i Breven:

Rostugnen
Brevens Bruk består av många märkvärdiga byggnader, var och en med sin egen historia. Den mest
kända är rostugnen, som ingen besökare kan missa.
Den har en karakteristisk och uppkäftig form och
rostugnen förekommer på många tavlor och finns
även som modell i brons.
Rostugnen byggdes 1864 och restaurerades 1903.
Tegelstommen är putsad i brevensgult, men den höga
avsmalnande koniska pipan är i oputsat tegel. Det
åttakantiga taket är täckt av plåt.
Det var i rostugnen som järnmalmen befriades
från en del av sin svavelhalt innan den lämpades in
i grannen masugnen.
Rostugnen – Brevens mest kända byggnad. I bakgrunden ses
masugnen dit malmen forslades från rostugnen.

Träpellets för villor,
fastigheter och närvärme.
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www.booforssjo.se
BooForssjö AB, Box 209, SE-641 22 Katrineholm. 0150-734 00
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