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Skyfallet!

När Brevens Bruk dränktes
Den 23 augusti var Gunnar Hadders på
promenad i Brevens Bruk med en representant från kommunen för att studera de skador som ett regnoväder åstadkommit någon
vecka tidigare. Solen lyste, det var torrt och
varmt. Läs mer på sidan 2.
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När Brevens Bruk dränktes
– Vi gick i lågskor och
hade ingen aning om
vad som väntade, minns
Gunnar Hadders.
Det som väntade var
ett skyfall av mycket
ovanligt slag, mycket
värre än det tidigare.
Brevensbor som kan
blicka tillbaka åttio år
i tiden kan inte minnas att något liknande
drabbat samhället.
Från klockan tolv
till klockan sex kom
omkring 120 mm regn.
Efter några timmar Gunnar Hadders var en av de Brevar diken överfulla och vensbor som dokumenterade
vägtrummorna igen- översvämningarna.
Skyfallet ställde till
stor förödelse för
husägarna längs
Skolhusvägen.
Garage och källare
blev totalt översvämmade.

proppade. Vattnet som drev ned från Galesatt mot
Brevens Bruk hade ingenstans att ta vägen. Skolhusvägen förvandlades till en kanal, gårdsplanen utanför
Flottbo och Trasbo (de två stenhusen vid Bruksvägen)
revs upp när en nybildad bäck forsade fram ner mot
kraftverket. En meterdjup ravin bildades. Tiotals
källare utmed Skolhusvägen och angränsande gator
vattenfylldes.
Även på andra platser översvämmades källare och
andra utrymmen. I Brevensgårdens källare stod vattnet
tre decimeter högt.
Åtgärder har nu vidtagits för att förhindra en upprepning. Diket vid Skolhusvägen ska rensas upp och
grävas ut för att förhindra att vattennivån stiger över
vägkanten. Vägen ska också fasas om. Vägtrummor
ska bytas ut och nya ska sättas in under vägen mot
Bo. Många andra förbättringar kommer också att
göras. Kostnaderna fördelas mellan Örebro kommun,
Vägverket och Brevens Bruk AB.
Ravinen vid Flottbo och Trasbo är nu igenlagd. Kostnaderna för detta har bostadsrättsföreningen fått stå
för. Skador på tomten orsakade av naturen ersätts
inte av försäkringsbolaget, till skillnad från det som
förstörts i källarna.
Text: Stigbjörn Bergensten

En vacker vy från ett vattenfyllt Brevens Bruk. Men skönheten hade sina nackdelar
onekligen.
Brevens Bruk – en vattenväg
till Hjortkvarn och Regna?

Det blev inte mycket kvar av vägen upp
mot Ekgöl.

Foto: Gunnar Hadders, Peter Bergsten
och Ingalill Bergensten (omslagsbild).
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Även längre ned på Kapellvägen vattenfylldes källare.
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Först torka,
sedan skyfall
Medan semesterfirande svenskar gladde
sig åt högtryck som envist parkerade över
Sverige den gångna sommaren var glädjen
inte lika stor hos landets bönder. Inte heller
tyckte Gunnar Carlsson, lantbruksinspektor
på Brevens Bruk AB, att torkan i längden var
humörhöjande.
– Våra skördar blev i genomsnitt 25 procent lägre i år.
Det man möjligen kan glädja sig åt är att priserna gått
upp. Det beror ju på att skördarna har varit ännu sämre
på andra håll, som i Skåne, säger Gunnar Carlsson.
Den långa torkperioden slog hårt mot skörden.
Rågvetet klarade sig skapligt, oljeväxterna lite sämre,
medan kornet fick allt regn på sig när det sedan vräkte
ned under sensommaren.
– Det var svår bärighet för skördemaskinerna och
regnet innebar också att det inte blev någon höstsådd.
Det var alldeles för blött, säger Gunnar Carlsson.
Skördarna i världen över var lägre än normalt under
2006. Det har inneburit att många av de väldiga spannmålslagren tömts på sitt innehåll.
– Får vi en sommar till av det här slaget kommer
spannmålslagren att stå tomma. Det är inte många
som är medvetna om det, men så är faktiskt fallet,
konstaterar Gunnar Carlsson.
Text: Stigbjörn Bergensten

Denna informationstidning
har varit möjlig att göra
tack vare våra annonsörer.

Stöd dem
– de stöder oss.

Läs om Breven
och andra exotiska platser!
Nu finns Stigbjörn Bergenstens
kåserisamling att köpa hos
Konst & Hantverk
i Brevens Bruk.

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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Herrgården lyser åter gul
Efter de senaste årens omfattande renoveringar och försköningsarbeten i Brevens
Bruk har åtgärderna under 2006 varit förhållandevis begränsade. Det som mest uppmärksammats av besökarna är säkert målningsarbetena på bruksherrgården som
återgett byggnaden den ursprungliga vackra
gula kulören.
Även fönsterbågar
och karmar har målats om, liksom bland
annat entrédörren,
knutar, stuprör, hängrännor och takfot. Till
allt detta har använts
linoljefärg.
Bruksherrgårdens
två terrasser har också renoverats. Här
har plattor och stenar
märkts upp och tagits
bort och sedan lagts
tillbaka efter att unLeif Göthberg, ansvarig för renove- derlaget förbättrats
ringarna i Brevens Bruk.
eller bytts ut.
En annan byggnad
som också återfått sin forna glans är Solberga.
Genom att skrapa fram gammal färg har man kunnat konstatera att huset tidigare haft den mörkare
gula Bystadskulören i stället för senare tids skarpa
gula.
Solberga har liksom bruksherrgården fått fönster
och knutar målade i en ljusgrå ton i stället för den
tidigare vita, för att dämpa kontrasterna.
Arbetena har kontinuerligt följts upp av länsstyrelsens antikvariska kontrollant Jonas Jansson.
Däremot har länsstyrelsen denna gång inte bidragit

ekonomiskt till renoveringarna eftersom det mer
handlat om rena underhållsåtgärder.
 Leif Göthberg vid Arkitektur och Byggnadsvård
har varit ansvarig för arbetet.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Allt är uthyrt
Inte en enda ledig lägenhet! Det kan Jonas
Pettersson, chef för Brevens Bruk AB:s fastighetsförvaltning konstatera när han summerar året. Alla brukets bostäder är alltså
uthyrda, vilket är ett tecken på att Brevens
Bruk är en attraktiv ort att bo på.
– Det har väl hänt tidigare att vi inte haft några
lägenheter att erbjuda dem som vill hit, men det är
rätt ovanligt. Senare i vinter får vi antagligen en
etta ledig, men det är också allt jag kan se just nu,
säger Jonas Pettersson.
Samma situation gäller för förråd och garage. Det
är en stor efterfrågan på uppställningsplatser för
husvagnar och bilgarage.
Under året har ett antal fastigheter sålts, bland
annat Mellangården i Brevens Bruk. Dessutom har
flera logar i bland annat Kilsmo, Anstorp och Bråtslätten avyttrats.
– Vi har också en del hus som är till salu, bland
annat den så kallade Gröngården som ligger till
vänster om vägen ut från Kilsmo mot Örebro, säger
Jonas Pettersson.
Gillberga gård rustades upp i våras och nästa stora
renovering kommer att genomföras på Solberga gård.
Den blir klar i maj.
Text: Stigbjörn Bergensten

• Projektledning • Projektering • Kostnadskalkyler • Byggledning
• Kvalitetsansvarig • Byggkontroll • Underhållsplaner • Inredning

Hagendalsvägen 1
692 30 Kumla
Tel: 019-57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se
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Bruksherrgården i Brevens Bruk
efter årets renoveringar.

Herrgårdens altan var i stort
behov av renovering.

Solberga har återfått den gula
Bystadskulören.

Problem med huset eller bygget?

Kontakta oss!

Vi jobbar efter dina önskemål

PLÅTSLAGERI
PRODUKTER
Plåtslageriprodukter & arbeten
Försäljning av allt inom branschen

Lars Allbertson
Telefon: 0151-450 87 • Fax: 0151-450 40
www.hogsjoservice.se • e-post: hsab@telia.com
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Box 57, 715 21 Odensbacken
Tel. 019-45 01 69, 070-650 44 35
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Heta nyheter och social samvaro

Nybadad och välinformerad lämnar Tommy Lindberg bastun
i Brevens Bruk.

Här var det social samvaro i sjuttiogradig värme. Högst
upp Claes Ander och Leif Rysén. På lite svalare plats Anders
Dahlkvist, Thomas Pärlefalk och Lennart Molin.

Att åka till spa har blivit populärt under
senare tid. För Brevensborna finns knappast
något behov av dyra resor till lyxiga hälsobrunnar. Här står nämligen den gamla bastun till tjänst för den som behöver rena kropp
och själ. Och detta för endast 20 kronor.

Ända sedan 1929 har bastun vid kraftverket varit
igång. Varje vinter i oktober och fram till juni är
bastun öppen på lördagarna för medlemmarna i
bastuföreningen. Medlem blir man genom att gå dit
och betala sin tjuga. Enklare kan det inte bli.
Bastun är öppen för kvinnor kl 13.00-15.00, för
män kl 15.00-17.30 och för gemensamma bad kl
17.30-19.00. När säsongen är över i juni flyttar verksamheten över till Gubben vid Botaren.
– Förra vintern hände det visst vid tre tillfällen
att det var gemensamt bad. Hoppas att det blir
mer populärt i år, säger Ingel Jörgensen, bastuföreningens ordförande.
Bastubyggnaden ägs av Brevens Bruk AB. För
uppvärmning och städning står bastuns huvudsponsor, SSU.
Ett bastubad är mer än en hygienisk sysselsättning. Det är en social samvaro där åsikter och
nyheter utbyts. Även om SSU är huvudsponsor är
det fullt tillåtet att torgföra andra åsikter i den sjuttiogradiga värmen.
– Vill man veta vad som händer i bygden är bastun det bästa stället att inhämta nyheter, förklarar
Ingel Jörgensen.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

eeeeeeeeee
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Bytte flyttkarusellen mot Brevens Bruk

Peter Lundeberg och Amanda Martinsson vid köksbordet i sin
nya lägenhet i Börstorp. Ser man ut genom fönstret kan man
kolla om puben är öppen eller ej

“Jag flyttar aldrig tillbaka till Brevens Bruk!”
Det förklarade Amanda Martinsson när hon
som 18-åring lämnade orten för att bege sig
till Katrineholm för studier på en folkhögskola.
Men nu är hon tillbaka efter tio års frånvaro. Sedan
den 1 juni bor hon i en modern och nyrenoverad
etta i Börstorp tillsammans med pojkvännen Peter
Lundeberg. Och de stortrivs, både med lägenheten
och med Brevens Bruk.
Amanda och Peter träffades i Stockholm där de under några år på varsitt håll eller tillsammans deltog i

den flyttkarusell som ungdomar nu för tiden
tvingas till i huvudstaden. Bostadsbristen
är enorm och har man inte några miljoner
i fickan återstår andrahandslägenheter och
korta hyreskontrakt.
Peter Lundeberg är uppvuxen i Katrineholm där hans föräldrar fortfarande bor.
– Amanda och jag hade gemensamma bekanta i Katrineholm, men konstigt nog stötte
vi inte på varandra där utan först i Stockholm, säger han.
När hyreskontraktet på den senaste andrahandslägenheten närmade sig sitt slut och
de var tvungna att flytta föll tankarna på
Brevens Bruk, där Amanda har sina föräldrar.
– Vi gick till brukskontoret och frågade
om det fanns något ledigt. Det fanns det! Vi
gick och tittade på lägenheten i Börstorp och
bestämde oss direkt, säger Amanda.
 Lägenheten är, precis som övriga i Börstorp,
nyrenoverad och välutrustad. Den är egentligen för liten, tycker de, men eftersom det finns en
mycket stor garderob tog de och inrymde sitt sovrum
där – och vips hade de en tvåa i stället för en etta!
För Amanda var det ju ingen stor omställning att
återvända till Brevens Bruk. För Peter var det lite
mer besvärligt.
– Ja, jag var lite nervös, det måste jag erkänna,
säger han.
Men allt har fungerat bra. Det är ju inte så långt
till Katrineholm heller, även om det har blivit mer
besvärligt för Peter att åka hem till föräldrarna sedan bussarna mot Sörmland försvann.
Varken Amanda eller Peter har körkort. Och inte
heller någon bil förstås. Däremot äger de en EUmoped som med 50 km/timmens hastighet kan föra
två personer dit de vill. Åtminstone så länge inte
vinterväglag lägger hinder i vägen.
Amanda och Peter är arbetssökande och med tanke
på konjunkturen har de stora förhoppningar om att
snart få jobb.
Den lilla familjen har faktiskt en tredje medlem.
Det är halvpersern Popcorn, 2,4 år gammal. Han
har liksom Amanda och Peter bott på många olika
platser, men har nu funnit ett hem där han utan
problem kan gå ut i naturen och känna sig som en
fri katt.
En annan stor fördel med lägenheten är att man
från köksfönstret ser rakt ned till puben och alltså
kan kolla om den är öppen. Pubaftnar är inte Amandas och Peters stora intresse, men inte heller en
försumbar tillgång i en ort som Brevens Bruk.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Julmarknaden – större än någonsin!

Julmarknaden har vuxit år för år. I år slås förstås nytt rekord.

Större än tidigare! Julmarknaden i Brevens
Bruk har år för år vuxit och i år blir den större
än någonsin. Det lovar Gunnel Marchesini,
eldsjälen bakom denna ljuspunkt i mörka
december.
Den tredje advent, lördag den 16 och söndag den 17
december, fylls Brevens Bruk av färgglada stånd och
vacker musik.
– Det har varit ett väldigt tryck i år. Många vill
komma hit och just nu har jag 28 försäljare på min
lista och det fortsätter att strömma in anmälningar,
berättar Gunnel Marchesini.
Stånden kommer att sättas upp från Konst &
Hantverk ned till smedjan, hembygdsgården och

fram till och med brukskontoret. Det blir förstås
också försäljning i smedjan och i hembygdsgården.
De små besökarna kan ta sig en tur med häst och
vagn. De kan också räkna med att få lite godis av
självaste jultomten som finns i Brevens Bruk under dessa dagar. Passa också på att köpa en vacker
julgran. Tjusigare granar än de i trakterna kring
Sottern står inte att finna.
I kyrkan kommer konserter att ges både lördag
och söndag. I Hembygdsgården spelar som vanligt
Brefvensextetten – Sveriges äldsta mässingssextett!
Där serveras också kaffe med hembakat bröd.
– Många av dem som åker runt till de stora marknaderna i Sverige har upptäckt Brevens Bruk. Det är
fantastiskt roligt, säger Gunnel Marchesini.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Barnklädesaffären med det lilla extra

Köpmangatan
11, Vingåker
Telefon:

0151-137 14
Sortiment
från 0 till
15 år.
8

Babyrum + stor garnsortering.
Bra kvalitet till låga priser,
t ex tre bodys för 100 kr,
fodrade stövlar 145 kr.

“Kom
in och
titta!”

Öppet:
vardagar 10-18
och
lördagar 10-13.
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Under julmarknaden kan man göra enastående fynd i
bodarna.

En liten slädtur brukar vara populärt hos de små, även om
snön lyser med sin frånvaro och kärran har hjul i stället för
medar.

Julmarknad
Brevens Bruk

16 & 17 december kl 11-16
Julbord i Brevensgården
lördag kl 12-19, söndag kl 12-18.
Bordsbest: 019-45 40 98.

Konst & Hantverk
Öppet i december
kl 11-16 följande helger:
1:a Advent 2 & 3 dec
2:a Advent 9 & 10 dec
3:e Advent 16 & 17 dec.
Vi har laddat inför julen med lyst
för dig och för att presenta med.

Välkommen!
Tel: 019-45 40 57 eller 0708-32 35 16.
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Ett 40-tal knallar • Konst & Hantverk
Kaffeservering i Hembygdsgården
Bruksmuséet är öppet • Julgranar 100 kr
Konsert i kyrkan
Lördag kl 14 Kyrkans barnkörer
Söndag kl 14 Askers och Brevens kyrkokörer
Brefvensextetten spelar i Hembygdsgården lördag och söndag kl 12.30.
Tomten kommer med häst och släde och
delar ut godis till alla barn.
Alla är välkomna!
Föreningar och Företag i Brevens Bruk i Samverkan
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Julbord, fotboll och ölfest
Lördagen den 2 december slår Brevensgården upp portarna för det årliga julbordet
– ett av de bästa i Närke enligt expertisen.
Sedan kommer läckerheterna att serveras
de två kommande adventshelgerna, fredaglördag-söndag.
– Jag hoppas att det blir ett bra slut på ett bra år.
Restaurangen har varit välbesökt under praktiskt
taget hela sommaren, säger krögaren Miguel Martinez, som ansträngt sig med att göra speciella
tillställningar, som spanska aftnar, för att locka till
sig gäster.
Höjdpunkten under sommaren var ändå fotbollsVM i Tyskland, som kunde följas via storbildsskärm.
Svenska framgångar och en underbar sommarvärme
höjde stämningen och dessutom krävdes många öl
för att fira segrar och lindra nederlag.
Ett annat populärt och numera traditionellt evenemang är oktoberfesten då en bit av München
förflyttas till Breven. Sauerkraut und bratwurst,
tillsammans med sprittande mässingsmusik från

Här dansas långdans under oktoberfesten till tonerna från
Brefvensextetten.

Brefvensextetten har visat sig vara en attraktiv
blandning. Även här gick det förstås att få sig en öl
eller två.
Vid årets oktoberfest lockade toner från kornetter och horn upp annars svårflörtade närkingar till
långdans längs borden. Kanske även det början till
en tradition?
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Välkommen till Brevensgården
Traditionellt svenskt Julbord
250:- inkl kaffe

Fredagar
Lördagar
Söndagar

kl 16-19
kl 12-19
kl 12-18

8 & 15 dec
2, 9 & 16 dec
3, 10 & 17 dec

Öppettider under vinterhalvåret:
Lunch
Pub & Restaurang

Tis-fre
Fredag
Lördag
	Söndag

11.30–14.00
17.00-01.00
12.00-01.00
12.00-18.00

BOKA BORD Tel: 019-45 40 98 • Fax 019-45 42 00
Fullständiga rättigheter
10

Nr 2 • 2006

God lönsamhet för Brevens Bruk
John Deere 1270
heter den väldiga
skördare som i
sommar har varit
i aktion i skogarna kring Breven.
Det är en fyramiljonersinvestering
som inneburit
större effektivitet
i avverkningsarbetet och bättre
miljö för förarna.
Maskinen har
bland annat en
medsvängande
hytt som pekar
åt det håll där
kranen befinner
sig. Fredrik
Bäckström och
Örjan Eriksson är
nöjda med sin nya
maskin.

Brevens Bruk AB visar bra rörelseresultat
trots något lägre virkespriser. Avverkningen
har i år varit något större än genomsnittet,
75 000 kubikmeter, det säger Sten Geijer,
verkställande direktör på Brevens Bruk AB.
– Under 2006 har vi planterat 260 hektar skog, vilket
är mer än genomsnittet som ligger på 180. Vi har
anlitat Svenska Skogsplantor för uppdraget och det
är Peter Bergsten som varit ansvarig för arbetet,
säger Sten Geijer.
Det är gran-, tall- och björkplantor som satts ut.
Gran har varit det dominerande trädslaget.
– Men vi brukar mest uppmärksammas för våra
björkplanteringar som har betraktats som ett exempel på framgångsrikt skogsbruk. Björkplantorna
kommer från Finland, säger Sten Geijer.
Brevens Bruk AB levererar virke till tre dominerande kunder: Holmens Bruk (massaved) samt
Boo-Forsjö och Weda Skog (timmer).
Sommaren 2006 går till historien som en av de torraste under de senaste decennierna. Det hade bland
annat som följd att en skogsbrand vid Myggsjön blev
mycket svårbemästrad. Fyra brandkårer bekämpade
elden och eftersläckningen tog sex dagar. Ett fyra
hektar stort område härjades av branden.
Nr 2 • 2006

Mycket av årets avverkning har skett kring Brevens Bruks samhälle, bland annat vid Röda Sand.
– Det är en tillfällighet att vi råkat komma inpå
samhället. Nästa fas i avverkningarna kommer
att ligga en bit utanför Brevens Bruk, säger Sten
Geijer.
En kommande avverkning som väckt känslor är
området kring Ringsberg.
– Vi för en bra dialog med skidklubben. Medlemmarna där kommer att få snitsla de områden som
de tycker ska sparas och vi kommer att ta hänsyn
till det. Dessutom har vi skjutit på avverkningen till
efter årets skidsäsong efter deras önskemål, säger
Sten Geijer.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Revision, redovisning, skattekonsultation
Kungsgatan 6, 702 11 Örebro
Tel 019-454 250 • Fax 019-454 251
Auktoriserad revisor Jerker Svensson
jerker@svenssonrevision.se
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Kors vad det sjöngs!

Här är delar av det tio man starka ackompanjemanget under allsångskvällen.

Allsång har blivit populärt under senare år,
inte minst på somrarna tack var tv-programmet från Skansen. Varför skulle man då inte
ha allsång även i Brevens Bruk?
Det var en fråga som Ingalill, min hustru, inte särskilt
överraskande ställde sig och sin omgivning. För vissa
personer är tanke och handling nästan ett. Inte alltid,
men ofta, en värdefull egenskap. Nu skulle det alltså bli
allsång i Breven och hon kontaktade prompt Gunnar
Breving, en synnerligen musikalisk man, durkdriven
på gitarr och särdeles insatt i allehanda sånger.
Han var med på noterna, så att säga. Missionshuset
vid Kapellvägen ansågs vara lämplig lokal och hustrun
tog kontakt med den lilla församlingen som gav henne
en kollektiv kram och översvallande lyckönskningar.
Jag utsågs till konferencier. Och pappershanterare.
Någon måste nämligen trycka upp texthäften och utforma en miniaffisch som kunde sättas upp på anslagstavlor i byn och angränsande orter.
12

– Räcker det med tio texthäften? undrade jag. Jag kunde nämligen inte vänta mig någon större anstormning.
– Tio? Nej, det räcker inte. Minst femton, sa Ingalill,
som ändå tycktes besitta en behärskad optimism.
Jag tryckte upp femton. Det gick några dagar och då
hade Ingalill som det heter tagit pulsen på stämningen
i byn.
– Det räcker inte med femton. Tryck upp femton till,
sa hon.
Därefter kom en notis i tidningen. Jag kopierade
ytterligare tio. Sedan ringde lokalradion och ville ha
en intervju med mig, konferencieren. Det fick den. Jag
tryckte upp tio till.
På inbjudan hade vi skrivit att den som ville kunde
ta med sig instrument. Därför fanns det också extra
texthäften med ackord inritade. Det hade trubadur
Breving fixat.
Den stora dagen anlände och i god tid gick Ingalill
till missionshuset för att ordna de sista praktiska detaljerna. Församlingen skulle stå för servering efter
allsången.
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Kerstin Breving med sin egenhändigt gjorda skylt som lockade
folk till allsången.

Mannen bakom den lyckosamma allsångskvällen i missionshuset: Gunnar Breving.

En kvart före klockslaget kom jag till lokalen. Där
var ett liv och ett kiv. Parkeringsplatsen var fylld och en
missionsman dirigerade trafiken till gräsmattan bakom
huset. Kyrksalen var redan halvfull och folk strömmade
in. Själva lokalen tog inte mer än hundra personer.
Det anlände sju gitarrister, en pianist och en basist.
Tanken var att de skulle sitta längst fram i lokalen
bland åhörarna. Det gick inte. De fick flytta upp på
podiet. Salen blev smockfull. Små missionstanter bar
stolar från källaren. Alla tänkbara utrymmen användes,
men ändå fick inte alla plats. De sist anlända fick stå
i kapprummet och några fick sitta på entrétrappen.
Texthäften räckte förstås inte alls till.
Sången brakade loss och är det något som folk ute i
bygderna kring Brevens Bruk kan så är det att sjunga.
Genom de öppna fönstren spred sig tonerna över nejden. Korna på ängen utanför samlades vid stängslet
och även kvigan Zidana, som jämt brukar stånga sina
medsystrar i magen, höll sig lugn.
Ja, se det var en kväll att minnas. Ingalill och trubadur Breving var överförtjusta. Musikanterna var
entusiastiska, publiken hänförd. Missionshuset slog
besöksrekord.
– Det här måste ni göra om, sade en uppspelt man
till mig.
– Ja, ja. Vi får se nästa år om det kan bli något,
svarade jag.

– Nästa år? Varför inte nästa månad? Eller nästa
vecka? Kan Skansen så kan väl vi, utbrast han.
”Vi”? Innan jag hann anlita mannen för framtida arrangemang hade han försvunnit.
Häromdagen hörde jag förresten en kvinna säga
till sin väninna ”där går byns Anders Lundin” när jag
passerade. Kanske var det en komplimang. Något att
ta med sig till nästa allsångskväll?
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Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Rut Nilsson, 92 år ung, kan sin Brevenshistoria
Det är jätteroligt
att leva, inte en
dag som är tråkig, det säger Rut
Nilsson och hon
har en viss erfarenhet av livet,
eftersom hon fyllt
92 år. Särskilt roligt är det att få
leva i Brevens
Bruk med skogen
inpå knutarna
och i ett stort och
Rut Nilsson bor på Påltorps- ombonat hus.
vägen i Brevens Bruk.

– Det finns de som menar att huset är alldeles för stort
för mig. Men det skulle inte bli billigare att flytta till
en lägenhet, säger hon.
Den 17 oktober 1942 kom Rut Nilsson till Brevens
Bruk. Hon har alltså bott i samhället i över 64 år och
kan därför räkna sig till de riktiga Brevensborna.
Hit flyttade hon tillsammans med sin man Olle från
Göteborg. Att byta storstaden mot lantlivet hade hon
ingenting emot eftersom hon är uppfödd på landet, i
Bollebygd, utanför Borås.
Olle Nilsson skulle ta hand om lantbruket. Först på
prov i ett år, enligt gamle baronen, men eftersom provet
utföll väl kom familjen Nilsson att stanna i Brevens
Bruk. Under alla dessa år har relationen med familjen
Gripenstedt, tre generationer, alltid varit mycket god.
Efter 37 år i tjänstebostaden i den så kallade Restaurangen flyttade de in i sitt nybyggda hus vid Påltorpsvägen 1978. Två år därefter avled Olle Nilsson och Rut
blev ensam kvar i huset.
I Göteborg arbetade Rut Nilsson som undersköterska
på Sahlgrenska, men egentligen är hon utbildad kantor
och i Brevens Bruk tog hon upp musiken som levebröd.
Först undervisade hon pianoelever i sitt hem och sedan

blev hon musiklärare.
– Jag har undervisat i Breven, Asker, Högsjö, Kilsmo,
Vingåker och Odensbacken. Sedan var jag kantor i
Breven i tjugo år. Det var aldrig tal om att jag skulle
gå i pension. Jag minns att jag fyllde 65 en söndag då
jag satt vid orgeln i Breven, säger hon.
Förr var det inte så vanligt med kvinnor som organister eller klockare som det också benämndes. Rut Nilsson
blev faktiskt regeringsärende innan hon kunde sätta
sig bakom kyrkorgeln.

Regeringsdokument
Hon kan visa upp ett märkligt dokument, daterat den
27 november 1936, antaget av ”Kungl. Maj:t” i konselj.
Där heter det att ”den omständigheten att hon är
kvinna icke må utgöra hinder för henne att söka och
inneha klockartjänst inom hela riket”.
Skrivelsen är undertecknad av Gustaf, det vill säga
Gustaf V. Och sen fanns förstås också en stämpelavgift
noterad à 40 kronor.
Med ett visst vemod tänker hon på tiden förr när Brevens Bruk var ett mycket livligare samhälle än i dag.
– Då fanns gjuteriet kvar. Vi hade också en verkstad
och stort lantbruk. Dessutom fanns sågen i Kilsmo. Det
var underbara människor som bodde här. Jag behövde
bara gå utanför dörren så mötte jag en vän, berättar
hon.
Konsumbutik, privathandel och bensinstation fanns
det också. Men den tiden är förbi.
Rut Nilsson har två döttrar, Inga-Lena som är operationssköterska i Ängelholm och Karin, som är speciallärare på Hönö i Bohuslän. Hon hade gärna velat ha
dem lite närmare Breven, men hon kan ändå glädja sig
åt att ett av de fyra barnbarnen bor på prästgården i
Vingåker.
Hon har inga problem med att fördriva sina dagar.
Hon läser tidningar och böcker, tar regelbundna promenader, skriver många brev och kör gärna omkring
i sin bil.
92 år gammal bakom ratten? Kan det vara tillrådligt?

Närkesten Entreprenader AB
Box 62 • SE-692 21 KUMLA
Tel
+46 (0)19 58 25 20
Fax 	 +46 (0) 19 58 19 00

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER
Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85
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Stenhuggning • Restaurering • Montering
Utför allt inom branschen i hela Norden
Nr 2 • 2006

– Ja, se det frågade jag mig själv. Därför tog jag kontakt med en bilskola och det kom hit en inspektör, eller
vad det kan heta, och jag fick genomgå ett prov. Här
har jag ett intyg på hur jag är som bilförare, säger Rut
Nilsson och lägger fram ett dokument från Cederbacks
bilskola i Örebro.

Satie och Chopin
Av intyget framgår att Rut Nilsson är en mycket god
bilförare, omdömesgill och uppmärksam. Det är nog
betydligt tryggare att möta henne på vägen än de unga
Schumacherliknande bilister som ibland forsar fram på
vägarna kring Breven.
I hennes vardagsrum tronar en vacker flygel och där
spelar hon gärna vackra Chopinetyder, även om Erik
Satie numera är hennes favoritkompositör.
Till Chopin har hon ett kärleksfullt förhållande som
bland annat resulterade i ett 40 års långt brevväxlande
med en polsk pianist.
Året var 1935. Samma år hade Rut Nilsson tagit sin
organistexamen. Hon hade rattat in radion i Warszawa
där det ofta spelades Chopin. (Frédéric Chopin var född
i Polen). Just den här kvällen spelades en pianokonsert
och Rut Nilsson tyckte att det var en ovanlig tolkning
av stycket.
Därför satte hon sig ned och skrev ett brev till polska
radion och till den pianist som spelat stycket. Hon visste
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inte vad han hette, men brevet nådde så småningom
ändå rätt adressat.

Brev på franska
Hon fick svar och sedan följde en mångårig brevväxling,
även under krigsåren, där Chopin och mycket annat
avhandlades. Breven skrevs på franska.
– Franska var första främmande språk på Högre
allmänna läroverket för flickor i Borås, säger Rut
Nilsson.
De båda brevvännerna kom sedan att träffas, för
första gången i Swinoujcie i Polen och sedan på Chopinfestivaler i Warszawa. Då han avled 1975 fortsatte
brevväxlingen med hans familj, och de skriver fortfarande till varandra.
Det finns också gott om vänner och släktingar som
får brev författade i det vackra huset vid Påltorpsvägen. Och det kommer säkert att bli många fler i
framtiden.
Rut Nilsson är snabb i tanken, följer med vad som
händer och formulerar sig väl. Synen och hörseln fungerar perfekt. Här räcker det inte med att dra till med
klyschan ”pigg pensionär”.
– Ibland tänker jag på att jag är nog rätt gammal,
men det är ingenting som bekymrar mig. Livet är underbart som det är, säger hon.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Nisse Jonsson – scoutledare i 42 år
Fyra kanadensare guppar i Solbergaviken
en höstkväll. Det är skymning och vattnet
färgas rött av den nedåtgående solen. Mitt
bland kanoterna står en reslig man med
vatten upp över knäna.
– Är det kallt i vattnet, Nisse, ropar någon
från stranden.
– Äsch då, inte så farligt, svarar mannen i
vattnet.
Visst är det kallt i vattnet. Men sådant eller andra
besvärligheter brukar inte bekymra Nisse Jonsson,
scoutledare och mycket annat i Kilsmo.
Den här kvällen har han tagit ut åtta scouter för att
lära dem paddla kanot. Några av dem kan redan konsten, medan det för andra är premiär. Lektionen börjar
redan på landbacken där Nisse Jonsson visar hur man
håller i paddeln, hur man utför själva rörelsen i vattnet
och i vilken takt man bör göra det. Scouterna står i en
halvcirkel kring honom och lyssnar uppmärksamt.
Sedan är det dags att sätta kanadensarna i vattnet.
Och då åker Nisses långbyxor av och han placerar sig
vid stranden för att kunna ge scouterna hjälp när de
sätter ut sina farkoster.
Av och an i viken paddlar sedan de unga och det visar
sig att Nisses lektion har fungerat. Paddlandet går utan
några större besvär.
På stranden brinner redan en eld. Det är Karl-Johan
Turesson, även han scoutledare, som gjort i ordning
en lägereld där det efter paddlandet ska grillas korv.
Någon belöning bör man förstås få för att ha trotsat
vågorna en höstkväll.
Nisse Jonsson har varit scoutledare i 42 år. Under
dessa år har han lärt hundratals små flickor och pojkar
alla de knep och färdigheter som en äkta scout ska
kunna. Det lär inte finnas en scoutkår i hela Sverige
som samlat en så stor andel av den unga befolkningen

Nisse Jonsson, scoutledare sedan 42 år i Kilsmo.

i sina led. Låt vara att det inte blir så förfärligt många
totalt sett i en liten ort som Kilsmo.
Nu är ju Nisse Jonsson inte bara scoutledare, utan så
mycket annat. Ibland kan folk få för sig att inget kan
hända i Kilsmo utan att Nisse Jonsson är inblandad.
Mest berömd är han kanske som mannen bakom
somrarnas populära auktioner vid Vallbytorp som brukar locka folk från tre landskap och där man kan göra
häpnadsväckande fynd. Alla prylar som auktioneras
ut är skänkta av givmilda människor i trakten. Och
alla inkomster går till scoutkåren i Kilsmo. Utan dessa
pengar skulle det vara svårt att driva verksamheten.
Nu tycks det vara slut med auktionerna i Vallbytorp.
Hyreskostnaderna för husen har blivit för tunga för
scouterna och därför söker man sig något annat.
– Auktionen blir kvar, även om den kommer att hållas
på annan plats, lovar Nisse Jonsson.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Beställ ett återväxtpaket
och du får en färdig plantering

Vi har paketerat markberedning, plantor och plantering för att
kunna erbjuda dig en enkel lösning.
Kontakta oss – vi finns alltid nära din skog.
Telefon: 0582-68 69 65, 070-621 60 14 • www.skogsplantor.se
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Scoutkanoter i Sotternskymningen.
Fyra hurtiga scouter på väg ut i naturen. Från vänster Therese
Lennartsson, Joakim Reinholdsson, Andreas Lennartsson och
Sebastian André.
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Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Städ

Karl-Johan Turesson fixar elden inför den stundande korvgrillningen.
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En kul tur i juli
En lördag i juli anordnade SAMS en tur kring
trelänsröset med syftet att visa på nära service och sevärdheter och väcka intresse för
det allra närmaste grannskapet, en ”minituristanvisning”
Vi gjorde en karta som vägbeskrivning och noterade
på den butiker, matställen, museér, hantverkare,
hembygdsföreningar m.m. med aktuella telefonnummer.
Trafiksäkerhetsaktiviteterna kom i skymundan,
det var få som provade NTF:s krocksläde med
tvärstopp och bilbälte på.
Däremot blev hantverk mycket uppmärksammat,
bindning av linkronor vid ”Konst & Hantverk, målning med äggoljetempera får man information om
hos ”Himlabrus” i Grindstugan och Lotta i Ulan
visade egen keramik.
Hembygdsföreningarna i Breven och Bo liksom
”Hönshuset” i Regna och Skinnarbacka gamla baptistkapell hade flera besökare.
Avslutningen med Högsjö Brukssextett i vackert
väder avlyssnades av ett 40-tal personer.
Sevärdheter i naturen fick litet intresse, men
kanske Ruben Tesells dikt om båtstenen kan få dig
ut och beskåda den.

Båtstenen, hittar du hit?
Stenen är 15 m lång, 5 m bred och 3 m hög.

En bit från vägen som leder till Boo
där ligger en båt som man inte kan ro,
den liknar arken på Ararats berg,
men den båten hade en annan färg.
Så var den gjord utav goferträ,
och rymde folk, fågel, fisk och fä.
Men båten i skogen är gjord av sten,
var kanske på väg söderut mot Aten
men fastnade här emot istidens slut
när isen den smälte och helt dog ut.
Då var det slut med hans vådliga färd,
ligger nu förtöljd ibland storskogens träd.
Passagerarna idag är myror och gren
och däcket det håller för det är utav sten.
Men det är trevligt här att båten bese,
man får ej gå ombord, bara stå breve.
Vi får uti naturen se både ett och annat,
en del är det som rör sig,
en del är det som stannat.
Vi människor en kort tid i naturen vandra ut,
men ett vi säkert vet, en dag så är det slut.
Den för ändamålet utformade kartan är givetvis
alltid användbar, och förslag till förbättringar samt
önskemål om andra mål tar vi gärna emot.
Vi planerar en ny kul tur 14 dagar efter midsommar 2007, den 7 juli.

Lätt att hitta till Himlabrus.

Gunilla, Gundla och Gunnel
binder linkronor
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Lotta i Ulan visade egen keramik.
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Går du och retar upp dig? ...eller har du någon bra idé?
Under de år SAMS verkat har vi arbetat med frågor av skiftande slag alltifrån vägskyltar till bussförbindelser.
Något som vi länge efterlyst är emellertid våra medlemmars och övriga boendes tankar om hur vi kan
göra vår bygd bättre. Hör av dig till någon i styrelsen, så kanske vi kan hjälpa till med frågan.
  
Styrelsemedlemmar i SAMS
Ingegerd Andersson, Högsjö,
0151 45086
Yngve Andersson, Haddelund,
0151 80066
Lars Bjurström, Breven,
019 454058
Gunnar Hadders, Breven,
019 454203
Bertil Nilsson, Högsjö,
0151 45576
Leif Selander, Kilsmo,
019 457040
Text och foto: Gunnar Hadders

e
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Nillan lär dig måla miljövänligt

Här pågår en kurs i konsten att blanda till den perfekta färgen med pigment. Från vänster Catharina Selfjord, Stora Mellösa,
kursledaren Nillan Molin, Camilla Lindbergh, Brevens Bruk och Gittan Gustafsson, Örebro.

I Grindstugan, alldeles vid infarten till Brevens Bruk, sitter fyra kvinnor och rör med
skedar i små burkar. Innehållet i burkarna
skiftar i olika varma nyanser; grönt, brunt,
turkos och gult. Blandningarna ska så småningom pryda väggar eller möbler eller något
annat i hemmen. Eller också är tillredningen
bara ett första prov i konsten att måla med
äggoljetempera.
Gunilla Molin, eller Nillan som hon föredrar att kalla
sig, har sedan i höstas kurser i äggoljetemperamålning. Kurserna driver hon i det egna lilla företaget
Himlabrus. Annars arbetar hon till vardags, så att
säga, på Örebro Stadsbyggnad med kulturmiljöfrågor
och som fotograf.
– Vi använder oss av jordpigment från Italien, från
Veronatrakten. Pigment har olika egenskaper och
olika nyanser. De färdiga nyanserna blandas sedan
med ägg, där både vitan och gulan används. Ägget
fungerar som bindemedel, förklarar Nillan Molin.
Enligt kursledaren kan äggoljetempera aldrig
krackelera som oljefärg, det ”sitter som berg” och
sedan slipper man även ”hemska” lösningsmedel.
20

– Äggoljetempera är miljövänligt, hälsovänligt
och bäst av allt så är det ju väldigt vackert, säger
Nillan Molin.
Hon arrangerar heldagskurser som startar på
förmiddagarna med ett teoripass, för att sedan på
eftermiddagen övergå till praktiska övningar. Hon
understryker att allt är en nybörjarkurs och vill man
sedan förkovra sig hänvisar hon sina elever till Milis
Ivarsson i Vekhyttan – Sveriges främsta expert på
äggoljetempera.
– Jag ska måla om en ful trappa hemma så att
den inte längre är så ful, säger Gittan Gustafsson,
en av Nillans elever.
– Jag tänker använda mina kunskaper för att ge
dörrarna hemma en ny färg, säger Catharina Selfjord medan kursens tredje elev, Camilla Lindbergh,
inte ännu bestämt sig för vad hon ska använda sina
nyvunna kunskaper till.
Himlabrus i Grindstugan har inte bara kurser. Den
sista lördagen i varje månad håller Gunilla Molin
öppet för att i sin färgbutik sälja pigment, penslar
och annat som behövs för att försköna hemmet med
äggoljetempera.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Kilsmo handel öppnar igen

Kilsmo handel öppnar igen, till glädje för alla som saknat sin närbutik.

Skapa skön
rogivande miljö!
Med äggoljetempera i jordens färger
skapar du din sköna miljö.
Jordpigment, handgjorda penslar,
raffinerad linolja, olivoljetvål och
utbildning finns hos Himlabrus i
Grindstugan, 1 km norr om
Brevens Bruk.
Ring 019-45 40 58 om öppettider.

Någon gång i december, i god tid före julhandeln,
öppnar Kilsmo handel åter. Det är ett välkommet
besked för alla Kilsmo- och Brevensbor som under
den senaste tiden saknat sin närbutik.
Sami Shatila heter den nye handlaren, som tidigare drivit en
livsmedelsbutik i Hällabrottet.
– Det är en mycket duktig företagare. Hans bror Muhammed
har tidigare haft Kilsmo handel och kommer säkert att stötta.
Sami Shatila är speciellt bra på kött och jag tror att kunderna
kommer att få ett rikt utbud av den varan, säger Hans Danielsson, som äger fastigheten i Kilsmo.
Det är ingen lätt match att få Kilsmo handel att gå runt, men
enligt Hans Danielsson borde det gå att få lönsamhet om bara
ortsbefolkningen visar att den verkligen vill ha en närbutik.
– Lite solidaritet borde man kunna visa sin butik, säger
han.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Minnen från Regna och Brevens Bruk
”Fyra systrar berättar” heter en liten bästsäljare som innehåller minnen från Regna och
Brevens Bruk. Precis som titeln säger är det
fyra systrar som skildrar händelser från en
tid inte så långt borta, men ändå främmande
för många av dagens människor.
De fyra systrarna föddes i Botten i Regna, döttrar till
skogsvaktare Johan Ohlsson och hans hustru Augusta.
Johan Ohlsson var skogvaktare på Bystad fideikomiss
och ansvarade för ett område som kallades Regnavakten.
– Det var min systerson Jan-Olof Ståhl som övertalade oss att försöka sammanställa våra anteckningar
till en bok. Vi var tveksamma till att börja med, men
sen grävde vi i våra byrålådor och tog fram det vi skrivit
tidigare. Ingenting i boken är nämligen nyskrivet, utan
det fanns redan, säger Ingegerd Folkestad, en av de
fyra systrarna.
Något problem att fylla en liten bok fanns inte. Systrarna har mycket att berätta. Naturligtvis mycket mer
än vad som får plats i en bok.
– Ja, det finns oändligt mycket mer, säger Ingegerd
Folkestad, som dock inte vill lova att det kommer att
bli en bok till.

Denna informationstidning
har varit möjlig att göra
tack vare våra annonsörer.

Stöd dem
– de stöder oss.

Så här ser den ut,
boken som berättar om flydda
tider i trakterna av Brevens Bruk. Den är författade av fyra systrar, födda i Botten i Regna.

Även om det mesta i ”Fyra systrar berättar” utspelar
sig i trakterna av Regna finns det gott om historier från
Breven. En av de fyra, Aina Ståhl, började som 17-åring
på Brevens brukskontor. Släkten Ohlsson har också
många anförvanter i Brevens Bruk.
En av systrarna, Anna-Lisa Ohlsson, fick aldrig
uppleva utgivningen. Hon avled nämligen i juni förra
året.
Två av författarna, Ingegerd Folkesson och Ingrid
Abrahamsson bor i Finspång, medan den fjärde i kvartetten, Aina Ståhl, bor i Högsjö.
Text: Stigbjörn Bergensten

Från SKOG till INDUSTRI

Odensbackens
Åkeri
Talbyvägen 13 • 715 94 Odensbacken

019-45 09 33 • 070-623 31 20
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Fiskgjusarnas bästa vän
Fiskgjusar och havsörnar har en äkta vän i
Stig Enetjärn. Och inte bara vän, utan också
övervakare. Under många år har han hållit
koll på Sotterns fiskgjusar, sett hur beståndet ökat och minskat. Sedan tre år tillbaka
har han också fått observera havsörnar som
numera är bosatta vid sjöns stränder.
Redan som 17-åring började han ringmärka fåglar i
den sörmländska skärgården. För att klara uppdraget
behöver man kunna klättra i träd och helst ska man
inte heller ha anlag för höjdskräck.
– Trädklättring lärde jag mig som liten. Det är inte
så lätt som man kanske tror. Att ta sig upp i en tall går
väl an, men sen gäller det att också komma ner. Det är
betydligt svårare, säger Stig Enetjärn.
För 35 år sedan kom han till Brevens Bruk, eller rättare sagt Kilsmo, där han fortfarande bor. Då flyttade
han från ett jobb som kronjägare i Västerbotten för att
bli skogvaktare på Brevens Bruk AB. Sedan dess har
han varit trakten trogen.
– Jag skulle nog helst vilja bo i södra Lappland, men
min fru tyckte det var för långt åt norr, konstaterar
han. Inte så att han på något vis vantrivs i Närke, men
Lappland är nu lite vackrare och där finns också fler
fåglar att observera och ringmärka.
Han har inte helt släppt kontakten med norra Sverige. Tillsammans med sin son Anders brukar han åka
upp för att ringmärka bland andra kungsörnar. Då
behöver man inte bara kunna klättra i träd, utan också
i berg. Det kan Anders.
Att ringmärka rovfåglar kräver inte bara klättringsförmåga. Inga fåglar gillar att få besök i sina bon och
det har ofta hänt att Stig Enetjärn blivit attackerad när
han närmat sig boet. Att sticka upp huvudet ovanför
bokanten när en vuxen örn befinner sig i närheten är
inte tillrådligt. Det gäller att passa sig när anfallet
kommer.
– Ibland har jag hjälm för att skydda mig. Det hjälper
inte alltid. En gång slog en gjuse av mig hjälmen, säger
Stig Enetjärn, som har en del ärr som minne efter oönskad närkontakt med rovfåglar.
Fast än värre är det med ugglor, som han också ringmärker. Till skillnad från gjusar flyger ugglor ljudlöst
och de är oerhört aggressiva. De kommer dessutom ofta
från två olika håll.
Sottern är ju fiskgjusarnas speciella sjö, men antalet
har tyvärr minskat. I år var det bara fyra bon med åtta
ungar. För tre år sedan fanns där tio bon med tretton
ungar. Varför beståndet minskat vet inte Stig Enetjärn.
I hela Sverige håller sig stammen rätt intakt, med ungefär 4 000 par. Det är den största i Europa.
Det finns bara ett tiotal personer i hela Sverige som
ringmärker fiskgjusar och Stig Enetjärn är alltså en
av dem.
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Stig Enetjärn vid sin villa i Kilsmo. På väggen hänger järnreliefer av tranor, som faktiskt var en ovanlig fågel i Sverige
på 1960-talet.

Nu har fiskgjusarna fått sällskap av havsörnar.
Det är ett umgänge som inte alltid är så vänskapligt.
Havsörnen stjäl nämligen fisken som fiskgjusen hämtat
upp ur sjön.
– Havsörnen attackerar fiskgjusen och tvingar den
att släppa bytet. Det har jag sett flera gånger. Å andra
sidan anfaller fiskgjusarna, både hannen och honan,
om havsörnen kommer för nära deras bo, säger Stig
Enetjärn.
Örnarna tycks trivas vid Sottern. De har nu flyttat
sitt bo på norra sidan av sjön, men vart vill inte Stig
Enetjärn säga. Lika bra det, eftersom det finns folk som
gör nästan vad som helst för att komma åt ovanliga
fågelägg.
Nu har fiskgjusarna lämnat Sottern för att tillbringa
vintern i Västafrika. Det är en färd på 600 mil eller
mer. En häpnadsväckande prestation som dessvärre
också innebär många faror. I Västafrika är fiskgjusen
inte fredad och Stig Enetjärn får ofta rapporter om att
ringmärkta fåglar fångats eller skjutits i länder som
Nigeria, Ghana och Sierra Leone.
Än värre tycks det vara för fiskgjusarna att ta sig
vägen förbi Malta, där jakt på fiskgjuse visserligen är
förbjuden sedan landet kom med i EU, men där det
fortfarande händer att folk skjuter med automatgevär
mot fåglarna.
Snart är det vår igen och då återkommer fiskgjusarna
till Sottern. Hur de hittar hit är en gåta som inte ens
den mest kunniga ornitolog kan förklara. Men man
behöver inte förstå allt. Huvudsaken är att Brevensbor
och andra kan njuta av den underbara synen av dessa
vackra fåglar. En ryttlande fiskgjuse på fisketur över
Sotterns vatten är en enastående scen.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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En italienska i Breven

Takpanel Royal
95 kr/m2 standardlängder
Stefanie, alias Skruttan, tillsammans med husse Sören
Skoogh.

Stefanie är en äkta italienska och senaste
inflyttade invånaren i Brevens Bruk. Hon är
inte ens ett halvår gammal och därför mer
vild än tam.
Stefanie är en Lagotto Romagnola, en italiensk tryffelhund, med särskilt utvecklat luktsinne för att hitta
exklusiva svampsorter.
– Så mycket tryffel lär inte finnas i Brevensskogarna, men hon kommer säkert att hitta en massa
annan svamp. Kantareller förstås, men jag hoppas
att hon hjälper mig att hitta svart trumpet, för den
är väldigt svår att upptäcka, säger Stefanies husse,
Sören Skoogh.
Sören Skoogh är annars känd som en riktig svampman. Han brukar kunna hitta svamp utan assistans.
– Kanske det. Men hon har ett suveränt söksinne.
Dessutom är hon ett trevligt sällskap och fordrar
mycket motion. Det gör jag också, säger Sören Skoogh.
Stefanie är ju ståtligt, men hon går också under
namnet Skruttan. Åtminstone tills vidare. När hon,
mycket motvilligt, poserar för Brevenstidningen är
hennes matchvikt sju kilogram. Som vuxen kommer
hon att väga dubbelt så mycket.

Vatten

Gäller det brunnsborrning RING OSS!

GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62 • 070-570 87 80

Även kvällar och helger

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro

Text och foto: Stigbjörn Bergensten
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Till flydda tider återgår…
I pojkåren brukade jag med bultande hjärta
klänga ända upp till toppen på en imponerande hög klättergran (40 meter?) i utkanten
av min hemort Högsjö. I öster kunde jag då
vid klart väder – och barndomens somrar var
som bekant alltid soliga – se Västra Vingåkers mäktiga sockentempel (Sörmlands
största landsbygdskyrka och en pendang
till Sköllersta kyrka i Närke) och i väster
fångade mina barnaögon de vidsträckta
Bystad-skogarna och Botarns och Sotterns
vågor. Eller är måhända de närkingska
vattnen en efterhandskonstruktion – som
så mycket annat?
Hursomhelst har jag under senare tid dristat
mig att skriva ett par böcker i vilka jag med
nostalgiska förtecken ibland återvänder till min
barn- och ungdoms trakter, men i vilka även
förekommer reflektioner av andra slag. Bland
annat är klassisk musik ett återkommande
tema.
Jag heter Sten Nord och såg dagens ljus i
ullhararnas Högsjö för 65 år sedan, men har
under större delen av mitt yrkesliv arbetat
som högstadielärare i den forna möbelmetropolen Virserum i Småland. Numera
boende i Vimmerby har jag verbalt återvänt till mina
hemtrakter, dit jag tillåter mig att räkna även östra
Närke i allmänhet och Brevens Bruk i synnerhet.
Mina två senaste böcker heter Gula rosor vill jag
ge till Elfrida Andrée… och Århundradets Vingåkrare
och andra infall. Båda böckerna finns att köpa hos
Gunnel Marchesini i Konst & Hantverk i Breven.
Sten Nord

Allt för proffsen
Motorsågar, röjsågar
Gräsvårdsprodukter
Skyddskläder
ATV Fordon
Service
Vingåkers Skog & Trädgård
Hantverksgatan 11, Vingåker
0151-100 81 affär
0151-103 16 verkstad
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Utdrag ur boken Gula rosor vill jag ge till Elfrida
Andrée…
Bland profilerna från början av 50-talet på Högsjö
gamla IP har den sydländskt mörke och elegante
Gunnar ”Fikarn” Henriksson en plats för sig. När
det var dags för hemmamatch började hans arbetsdag med en och en halv mils cykeltur från hemorten
Kilsmo i östra Närke till Högsjö i västra Sörmland.
Matcherna burkade som regel inte pågå länge
förrän den vesselsnabbe ”Fikarn” hade trasslat sig
igenom med nätrassel som följd. Sedan skulle publiken ha mer valuta för inträdet: ”Caramba!” skrek
närkingen upprepade gånger och slog ett antal
handvolter utefter långsidan. (Domarna tillät en del
krumbukter på den tiden.)
När matchen var över fanns det kondition kvar för
återfärden till Närke och väl hemkommen hände det
mer än en gång att mångsysslaren Gunnar Henriksson (artistnamn: Fritz Fragancia) greppade paletten
och strök upp ett motiv från den natur han älskade
mer än något annat.
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Rutiner
vid
felanmälan

Felanmälan gällande
Brevens Bruk AB:s fastigheter
skall göras under kontorstid,
kl 07–16, 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.

Intreserad av båtplats
eller fiskekort
i Sottern?
Ring Brevens Bruk AB,
019-58 58 50

FELANMÄLAN, VARDAGAR
kl 07.00 – 16.00 019-58 58 57
JOURTELEFON, HELGER OCH KVÄLLAR
070-349 15 60

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti
Beg. symaskiner, genomgångna/servade fr. 400 kr
---------------------------------------Volta & Electrolux
dammsugare fr. 800:---------------------------------------Reparationer av alla märken
Tillbehör • Påsar • Slangar • Filter • Nålar m.m.
F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16
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Fiskekortspriser
i Sottern 2007
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.
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BREVENS

Kontaktpersoner
Sten Geijer: 52 år
Anställd: 2006
Befattning: VD/Skogsförvaltare
Direkttel: 019-58 58 52, 070-349 15 67
E-post: sten.geijer@brevens.se
Sten är värmlänning och utbildad civiljägmästare
med en mångårig erfarenhet av skogsbruk. Innan
han kom till BBAB arbetade han som logistikansvarig på Sveaskog. Pendlar för närvarande mellan
Brevens Bruk och hemmet i Åby.
Marie-Louise Lindberg, 52 år Anställd: 2006
Befattning: Ekonomichef
Direkttel: 019-58 58 53
E-post: marielouise.lindberg@brevens.se
Marie-Louise är Stockholmstjejen som flyttade ut
på landet. Arbetade som redovisningsansvarig på
Larmassistance innan hon började på BBAB. Är på
gång att flytta från Västerhaninge till Brevens.

Adress:
Brevens Bruk AB, 715 95 KILSMO
Telefon, växel: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59
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
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
Hans Danielsson
Örjan Eriksson
BREVENS BRUK Nr 2 • 2006
Upplaga: 10.000 ex.
Utges i Östernärke och Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB, 715 95 Kilsmo
Telefon: 019-58 58 50. Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare: Sten Geijer
Redaktör: Sirpa Ahonen
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Gunnar Carlsson, 44 år.
Anställd: 2002
Befattning: Lantbruksinspektor
Direkttel: 019-58 58 51, 070-603 56 52
E-post: gunnar.carlsson@booegendom.se
Gunnar är värmlänning, men växte upp i Dalsland.
Han arbetade som verksamhetsledare på Suggeringen i Säffle AB i tio år innan han kom till Boo
Egendom och Brevens Bruk.
Jonas Pettersson, 37 år
Anställd: 1986
Befattning: Fastighetsförvaltare
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se
Jonas är född och uppvuxen i Brevens Bruk. Efter
avslutad skolgång började han som skogsarbetare på
BBAB. 1995 anställdes han som produktionstekniker
och 2004 som fastighetsförvaltare.
Sirpa Ahonen, 49 år
Anställd: 1994
Befattning: Sekreterare		
Direkttel: 019-58 58 57
E-post: sirpa.ahonen@brevens.se
Sirpa är uppvuxen i Brevenstrakten. Efter 15 år på
annan ort flyttade hon till Kilsmo och fick efter några år som egen företagare anställning på BBAB.

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

God Jul & Gott Nytt År
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