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Lång, gul byggnad med historiskt innehåll. Ett eldorado för en industrihistoriker. Här finns massor
av prylar som minner om den tid då Brevens Bruk var ett centrum för svensk gjuteriindustri.
Läs mer på sidan 6.
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Eva återvänder ständigt till Breven
Brevens Bruk står för trygghet, både för Eva
Josephson och hennes familj. För Eva är Breven
barndomshemmet, även om hon bott på många
platser under sin uppväxttid och faktiskt är född
i Stockholm.
Eva Josephson, född Gripenstedt, och äldsta barn till
Catharina och Johan, bor sedan femton år tillbaka i
Skåne, men återvänder ständigt till Brevens Bruk.
Här har familjen sin vackra villa, som heter just Villan, granne med Bystad herrgård och byggd för över
hundra år sedan.
I Villan bodde Evas farfar och farmor. Den kom sedan att stå i malpåse under många år innan familjen
Josephson tog över skötseln 1981.
– Vi bor här i genomsnitt sex veckor per år, har jag
räknat ut. Vi kommer inte bara hit på sommaren utan
ofta även vintertid, säger hon.

Jagar inte själv
Och till höst. Som nu i oktober när älgjakten är igång.
Hon jagar visserligen inte själv, men är ändå strängt
upptagen eftersom hon är värdinna för tretton entusiastiska jägare.
– Ja, det är en stor apparat. Alla ska ha mat och de
ska ha någonstans att sova och det är mycket annat
som måste ordnas. Men jag ska inte klaga, det är roligt
också, säger hon.
Efter att ha bott på Lidingö och i Norrköping kom
Eva Josephson som åttaåring till Brevens Bruk 1961,
där hon gick i den sedan länge nedlagda skolan, som i
dag hyser bildterapiutbildning.
– Det var en tid jag minns med värme. Massor med
barn, kalla vintrar med skidåkning och varma somrar
med bad i Brevensån. Där åkte jag vattenskidor på en
planka efter Calle som körde båten med en trehästars
Archimedes. Det gick inte fort och så mycket till vattenskidåkning var det inte heller, säger hon.
Hon reflekterade som barn aldrig över att hon var
dotter till ”Jägmästaren” som en gång skulle ta över
styret på bruket efter sin far.
– Nej, jag tänkte aldrig på att jag skulle ha någon
speciell position. Jag var en bland alla andra. Först
senare upptäckte jag att jag var privilegierad och det
är jag tacksam för, säger Eva Josephson.

Julens alla blommor
finner du i våra växthus!
Skapa din egen
julgrupp.
Vi har tillbehören.
Blommografera
i god tid.
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Eva Josephson tillsammans med barnbarnet Agnes, 5 år,
utanför villan i Bystad.

Till internatskola
Att hon inte tillhörde en helt vanlig familj blev hon
varse när hon som tolvåring började på Sigtunaskolan
och där fick klasskamrater som också kom från samhällets övre skikt.
– Jag förändrades nog en hel del och blev en annan
person när jag kom till Sigtuna, konstaterar hon.
Eva och Eva Flack (Peter Flacks syster) band kransar tillsammans till midsommar och vandrade också
genom byn tillsammans i midsommartåget. De söta
flickornas vandring dokumenterades genom en bild i
Nerikes Allehanda.

➥



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

Alternativa behandlingar

Stöd dem
– de stöder oss.

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

Zonterapi • Massage • Reikihealing
20-års erfarenhet

F:a Gun-Britt Lindberg
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– Midsommar i Breven är något speciellt. Vi brukar
alltid försöka vara här och vi lockar ofta med oss vänner som imponeras av det unika firandet, säger Eva
Josephson.

Hönshuset i Skira

Utbildad sjuksköterska
Hon utbildade sig till sjuksköterska och gifte sig för
32 år sedan med Mikael, civilekonom och egen företagare.
Nu bor familjen alltså i Skåne där Mikael Josephson
driver sitt företag. Eva Josephson jobbar på barnkirurgen på universitetssjukhuset i Lund. Hon lämnade
sin fasta tjänst i våras för att bli timanställd och själv
kunna bestämma lite mer över sin tid. Kanske på
Bystad?
– Varför inte? Barnen tycker om att komma hit och
nu även barnbarnen.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Namn: Eva Josephson, född Gripenstedt.
Familj: Maken Mikael, barnen Anna 31, Emilie 30, David
27 och Axel 19 år. Två barnbarn. Dessutom tre hundar; två
labradorer och en mops.
Bor: Gård i Gladsax utanför Simrishamn, 3 km från havet.
Ålder: 55 år.
Läser gärna: Biografier och berättelser om verkliga människor, som nu senaste Helena Henschens ”Hon älskade”
om Signe Thiel. Men gillar också bra deckare, som Stieg
Larssons.
Äter helst: Grytor och mycket grönsaker. I Skåne har man
möjlighet att få bra råvaror, ekologiskt odlade. Det tar lite tid
att få hem dem, men det är det värt. Och fisk förstås.
Dricker: Vatten och öl till vardags, vin på helgerna.
Fritid: Promenerar, åker skidor på vintern, springer en del. Jag
hade häst när jag var ung, men är nog ingen riktig hästmänniska. Jag går ofta på teater och är rätt kulturellt intresserad
i övrigt. David är skådespelare. Mikael har för övrigt kulturellt
påbrå eftersom Anders Österling var hans morfar och Erland
Josephson är hans syssling.
Reser till: Har inga favoritresmål. Sommaren vill vi tillbringa på
Österlen eller på Bystad. Nyligen var jag två veckor i Kroatien
och jag har varit med barnbarnen på Kanarieöarna.
Kör: Land Rover Freelander. Jag vill ha en trygg bil som kan
ta sig fram även när det är dåligt väglag.
Livet som pensionär: Det kommer jag att tillbringa i Skåne
eller på Bystad. Men också en hel del i Stockholm där tre av
barnen och barnbarnen bor.

När Herr B tog sin hund för att jaga i skogen,
så smet hunden hans och gömde sig vid logen
i Skira, där ligger den sen och väntar och vädrar,
slickar sig lystet om käften vid lukten av fjädrar.
Dörren till hönsgården får den på nåt sätt upp,
äter upp några hönor och biter huvet av en tupp.
Kvar finns nu en ensam ledsen änkehöna,
om kvällarna hör man henne kackla och stöna.
Med solkande fjädrar hon drar en djup suck,
naturligtvis saknar hon sitt dagliga tuppjuck.
Själv har jag märkt att det blivit sämre tider,
då alla Skiras höns nu av äggstanning lider.
Förskräckta de sig trycker mot hönshusets vägg,
och jag sörjer äggoistiskt mina förlorade ägg.
Hunden fick sitt straff, med en tuppkam i sin hals
så kan den bara gala, ej längre skälla alls.
Herr L
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Höstmarknad och viltkött i ny butik
I mitten av oktober hölls för första gången
en höstmarknad i Brevens Bruk, med Gunnel
Marchesini som drivande kraft.
– Jag var rätt orolig eftersom det var premiär. Men det
blev faktiskt succé och folk var alldeles lyriska. Massor
av stånd där det såldes mat och hantverk. Sedan kom
det många knallar också och många besökare. Här
fanns en ny bekantskap som serverade stekt strömming och Leif Sandgren, svampexpert från botaniska
föreningen i Örebro som gav goda råd, säger Gunnel
Marchesini.
Hembygdsgården var öppen och serverade kaffe med
hembakat bröd. Där fanns också en loppis. I kyrkan
gavs konsert och de yngre kunde ta en tur på ponnyhästar.
På morgonen gick strömmen i Brevens Bruk, så
marknaden fick inledas utan belysning, vilket inte
gjorde så mycket eftersom det var en klar och fin
höstdag.
Till nästa höst blir det en ny marknad och då kommer, om allt går enligt planerna, en ny butik att öppnas
i Brevens Bruk. Där kommer att sälja viltkött, främst
hjort och vildsvin, men även lammkött. Dessutom kommer det att finnas kravodlade grönsaker från närområdet, ost, marmelader och många andra delikatesser.
Bakom dessa planer står också Gunnel Marchesini
tillsammans med projektet Landskapsutveckling
Brevens Bruk, en ideell förening som har bildats för
just utveckla brukssamhället och skapa nya näringar
och attraktioner.
– Vi vill skapa något som liknar Rosendals trädgårdar
och jag vill öppna en mysig plats där inte bara folk kan
komma och handla högkvalitativa råvaror utan också
trivas, säger Gunnel Marchesini.
Hon har tittat på olika byggnader, men ännu är ingenting klart. Vad händer då med hennes skötebarn,
Konst & Hantverk?

Marmelad och godis till den som var sugen på något sött...

– Den kommer jag antingen att driva vidare som
förut, eller också tar Mariola Sliwinska över, säger
hon.
Ett annat projekt som är på gång är ett ridläger
under sommaren i Brevens Bruk. Här finns det entusiaster som gärna ser att detta blir verklighet. Ett
ridläger skulle i så fall kunna anordnas redan under
nästa sommar.

Konst & HantverK
ÖppettIDer DeCeMBer
Lör- & söndagar kl 12-16

välkommen!

Tel: 019-45 40 57 eller 0708-32 35 16
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Mariola Sliwinska, som kanske tar över Konst & Hantverk,
tillsammans med Gunnel Marchesini, som planerar att öppna
en ny butik i Brevens Bruk.
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Efter spansk sommar väntar svenskt julbord
Brevensgårdens julbord brukar av kännare
betecknas som ett av Närkes bästa. Så anstränger
sig också krögaren Miguel Martinez extra mycket
att servera ett både omfångsrikt och välsmakande
sortiment av traditionella rätter under julen.
Fredag-lördag-söndag under advent dukar han
upp.
Premiär den 29 november och sista julbordet
serveras den 21 december.
Sommaren har annars varit både bra och dålig för
Miguel Martinez. Restaurangen har varit välbesökt,
medan puben tappat gäster i jämförelse med förra
sommaren.
– De speciella evenemang som Brevensgården anordnat har dragit mycket folk. Oktoberfesten med Brefvensextetten, öl och korv, var väldigt lyckad. Liksom mina
spanska och irländska aftnar, säger Miguel Martinez.
Nu blev sommaren ändå en glädjens högtid för Brevens
krögare. Först vann Spanien EM i fotboll. Sedan vann
spanjoren Carlos Sastre Tour de France. När sedan
Rafael Nadal segrade i Wimbledon var lyckan i det
närmaste fulländad.
Miguel Martinez är visserligen numera mer närking
än spanjor, men man glömmer inte så lätt sina rötter,
har det visat sig.

Välkommen till Brevensgården
traditionellt svenskt JuLBorD
260:- inkl kaffe
Fredagar
Lördagar
söndagar

kl 15-19 28 nov, 5, 12 & 19 dec
kl 12-19 29 nov, 6, 13 & 20 dec
kl 12-19 31 nov, 7 & 14 dec

ÖppettIDer unDer vInterHaLvåret:
Lunch
Pub & ResTauRang

Tis-fre
Fredag
Lördag
söndag

11.45–14.00
18.00-01.00
12.00-01.00
12.00-18.00

Miguel Martinez, glad närking och spanjor, serverar en minst
lika glad gäst, Birgitta Göthlin.

Julmarknad
Brevens Bruk
29 november kl 10-17

Knallar & Hantverkare
Konst & Hantverk – Ateljé Breven
Utställning i rostugnen – Gjutgodstombola
Bruksmuséet är öppet
Kaffeservering i Hembygdsgården
Julbord i Brevensgården
12.00 Brefvensextetten
spelar i Hembygdsgården
14.00 Adventskonsert i kyrkan

BoKa BorD
tel: 019-45 40 98
Fax 019-45 42 00
Fullständiga rättigheter
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16.00 Lucia och småtomtarna
åker genom byn och avslutar med en tablå
i Hembygdsgården.
Välkomna!
Föreningar och Företag i Brevens Bruk i samverkan
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Lång, gul byggnad med historiskt innehåll
Mitt i Brevens Bruk står en hundra meter lång
gul byggnad som härbärgerar minnen från den
tid då bruket var en av landets dominerande
leverantörer av gjutgodsartiklar.
Modellboden, eller Gula Modellboden, som Brevensbor
säger, byggdes 1868 och byggdes till tjugo år senare.
Tanken var nog att förlänga huset med ytterligare en
sektion. Ena gaveln är nämligen av trä, vilket tyder på
att väggen var av tillfällig natur.
Nu blev det aldrig någon tillbyggnad och inte blev
det heller någon fortsättning på verksamheten i modellboden, där skickliga hantverkare under hundra år
formade de modeller som var en förutsättning för att
gjuta kugghjul, urtavlor, staket, gravtavlor och mycket
annat.

Gula Modellboden – en lång,
lång byggnad mitt inne i
Brevens Bruk.

Trägaveln antyder att huset
skulle bli ännu längre än det
redan var.

Att vandra genom Gula Modellboden är att göra en
promenad genom svensk industrihistoria. Brevens Bruk
har visserligen redan ett Bruksmuseum där mycket av
detta åskådliggörs, men det finns faktiskt underlag för
att skapa ett mycket större museum.

✁ 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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Patrick Ahonen, som arbetat med att röja ut bottenvåningen,
vid en bunt modeller till urtavlor.

Nu är detta inget som Sten Geijer, verkställande direktör för Brevens Bruk AB, har i tankarna. Däremot
funderar han över vad man kan göra med Gula Modellboden och över allt som finns därinne.
Bottenvåningen har under hösten evakuerats på
gammalt gods och renoverats, för att ge plats åt julmarknaden, som till en del kommer har sina bodar
just här.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Vatten

Gäller det brunnsborrning RInG OSS!
GRUnDVattenBRUnnaR aB
0151-102 62 • 070-570 87 80
Även kvällar och helger
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Tvåhundra torp kring Breven inventerade
Åke Broms har dokumenterat minst tvåhundra torp kring
Breven. Här står han med Backastugan, Dinstorp, i bakgrunden. Det är från 1770-talet och i likhet med många andra
torp i dag fritidshus.

Runtom Brevens Bruk fanns förr i tiden hundratals torp där folk livnärde sig på vad några
djur, en åkerlapp, skogarbete och dagsverken åt
herrgården kunde ge. Torparna var arrendatorer
och ägde varken hus eller mark.
Nu har en studiecirkel i Brevens hembygdsförening,
under ledning av Åke Broms, kartlagt alla de torp som
fanns i området söder och sydöst om Sottern. Totalt
har man kunnat registrera omkring 200 torp. Ungefär hälften finns faktiskt kvar än i dag, medan det av
många återstår bara grunder som påminner om att det
en gång i tiden funnits byggnader här.
– Vi har granskat gamla urkunder och letat i husförhörslängder. Många torp är från början av 1700-talet,
men en del är så gamla som från slutet av 1600-talet,
säger Åke Broms, och visar upp en pärm där allt finns
dokumenterat.

Allt är dokumenterat
Det är ett gediget och noggrant arbete som han och
övriga i studiecirkeln genomfört. Allt är pedantiskt
nedskrivet och finns att tillgå i hembygdsgården för
den som är intresserad.
Torpen låg utspridda över ett stort område. Ofta
låg de mycket ensligt. Torparen hade vanligtvis några
kor och grisar samt lite brukbar jord. De små husen
härbärgerade i allmänhet stora familjer med många
barn. I en del fall bodde här också gamla släktingar
och inte sällan tjänstefolk. För moderna människor är
det obegripligt att så många kunde få plats i ett sådant
begränsat utrymme.
I torpet Stavsstugan, som låg vid Kulla, bodde exempelvis tolv personer.
– Vi har också dokument som berättar hur mycket
torparen fick betala i arrende. Det bestod oftast av en
liten penningsumma eller ingen alls och i övrigt av
dagsverken åt Bystad eller att man levererade olika
slags varor dit som torpen kunde producera. Många
var kolartorpare och betalade arrendet i form av träkol,
berättar Åke Broms.
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År 1815 upprättade Bystad en förteckning över torpen
och vad man krävde att de skulle leverera och hur
många dagsverken som torparen skulle göra. Att köra
tackjärn var en återkommande uppgift för många
torpare. Likaså att leverera smör till herrgården. Här
fanns också en uppgift om att torpare skulle samla in
löv, vilket berodde på att Bystad på 1820-talet hade
rikets förnämsta stam av merinofår som utfodrades
med just löv. På Bystad fanns omkring 1 500 djur vars
ull var mycket värdefull.
Det var inte ovanligt att en torpare fick göra mellan
50 och uppemot hundra dagsverken på herrgården.

Hand på papper
Avtalen som upprättades mellan Bystad och torparen
finns också tillgängliga i många fall. En lustighet var
att torparens underskrift ofta ersattes med uttrycket
”med hand på papperet”, vilket berodde på att han inte
var läs- eller skrivkunnig. Så sent som 1908 undertecknades ett avtal ”med hand på papperet”.
Torpsystemet i Sverige nådde sin kulmen på 1860talet då det fanns över 100 000 torp runtom i landet.
Mot slutet av 1800-talet började dagsverksskyldigheten
att ersättas med penningarrende. Först 1943 förbjöds
dagsverken som betalningsmedel och därmed försvann
också de sista torparna.
Under 1960- och 70-talen brändes många av de gamla
torpen kring Brevens Bruk ned. De var oftast i dåligt
skick. Men många andra är i dag rätt moderna bostäder
med både el och vatten. Själva torpcharmen får man
så att säga på köpet.
Åke Broms, gammal brevensbo men sedan många år
tillbaka bosatt i Högsjö, har lett sin studiecirkel i snart
två år. Som mest har 15 personer deltagit i arbetet med
att inventera torpen.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Svenska byggnadsvårdsföreningen
Det är glädjande att få presentera Svenska byggnadsvårdsföreningen i Brevens Bruks tidskrift.
Brevens Bruk representerar bland annat en väl
bibehållen och varsamt restaurerad bruksmiljö.
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening
som verkar för god byggnadsvård. Föreningen har funnits
i mer än 30 år. Den bildades 1976 som en fortsättning på
det arbete för byggnadsvård som påbörjades under Europeiska byggnadsvårdsåret 1975.
Föreningen har idag ca 6 500 medlemmar. Föreningen är
en riksorganisation, landsomfattande och öppen för alla.
Genom våra länsombud anordnar vi aktiviteter i hela
landet och skapar opinion i kulturmiljöfrågor. Vi förmedlar
kunskaper om äldre bebyggelse och kulturmiljövård bland
annat genom anordnande av studieresor, byggnadsvårdsläger och temadagar. Vår mycket uppskattade medlemstidskrift Byggnadskultur ges ut 4 gånger per år.

Föreningens uppgift är att
- verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla
tider skyddas, vårdas och bevaras,
- skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik,
- hålla kunskapen om äldre byggnadsteknik levande,
- främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia,
- främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse,
- samarbeta med sammanslutningar och enskilda som
har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur,
- utveckla internationella kontakter på byggnadsvårdsområdet.
Ett aktuellt exempel på hur föreningen bedriver sitt
arbete är de nyligen genomförda ”Kunskapsdagarna” där
Rådet för Byggkvalitet (BQR), Företag inom Byggnadsvård
och Restaurering (FIBOR), Statens fastighetsverk (SFV)
och Svenska byggnadsvårdsföreningen arrangerade två
kunskapsdagar med seminarier som tog upp ämnen från
traditionella metoder och materialval till stadsförnyelse
och miljonprogramsutveckling.

Bild från byggnadsvårdslägret i Grythyttan.

Varje sommar anordnar föreningen byggnadsvårdsläger
på olika platser i Sverige, där de som deltar får vara med
och restaurera en gammal byggnad, park eller trädgård
enligt äldre traditionella metoder. Lägren leds alltid av
sakkunniga på området. Byggnadsvårdslägren arrangeras
i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Riksantikvarieämbetet.
Antalet länsombud varierar från län till län. För närvarande finns fyra länsombud i Örebro län. I länet har två
byggnadsvårdsläger anordnats 2004 och 2005 när en exteriör restaurering av Grythytte Kvarn genomfördes. Hösten
2007 arrangerades en studiecirkel på temat ”Se om ditt
hus” i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
På Svenska Byggnadsvårdsföreningens hemsida www.
byggnadsvard.se finns mängder av information om Byggnadsvårdfrågor, bland annat ett omfattande artikelarkiv
och länkar till andra aktörer inom byggnadsvårdsområdet.
Välkommen att besöka hemsidan. Du är naturligtvis också
välkommen som medlem i föreningen. För Brevensborna är
det inte längre än till Björnhovda till närmsta länsombud.
Tel 019-45 07 35. Vem det är ser ni på hemsidan.
Leif Göthberg

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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Längtar du efter snö och skidåkning?
Berit Bergsten,
Breven:

Malin Sjödin, Örebro,
f d Breven:

–Ja, det gör jag absolut. Inte
bara snö utan kyla också,
lagom kyla. Då ska jag åka
skidor på mitt gärde ned
mot Röda Sand. Sedan tar
jag säkert den trekilometersslinga som man brukar
ordna vid Botaren.

Olle Larsson, 12 år,
Vingåker:

– Det är klart att jag längtar
efter vintern. Jag har nya
slalomskidor så det blir mest
att åka utför, men kanske
kommer jag att åka längdskidor också. Förra vintern
blev det ju ingen skidåkning alls.

Sami Chatila, Kilsmo:

– Jag vill ha en vit vinter. Det
är så mycket vackrare då.
Någon skidåkning blir det
inte för min del. Jag har provat på att åka skidor en enda
gång och det gick inte alls
bra. I mitt hemland Libanon
åker man sällan skidor, men
det finns faktiskt snö uppe i
bergen där man kan åka.

– Visst längtar jag efter en
riktig vinter, men någon
längdskidåkning blir det
inte. Det är inget för mig.
Däremot gillar jag att åka
utför och tänker åka till
Funäsdalen. Där finns det
alltid snö vintertid.

Anders Dahlqvist,
Breven:

– Både ja och nej. Sommar
är bättre än vinter. Men ska
det ändå bli vinter vill jag ha
snö och kallt. Det är hopplöst när det bara är grått
och trist. När snön kommer
tar jag fram skidorna. Jag
är en inbiten skidåkare och
har åkt Vasaloppet några
gånger.

FastIGHetsÄGare!
vill ni ha arbeten utförda?
brevens bruk ab’s
fastighetsförvaltning kan
utföra större och mindre
byggnadsarbeten.
För mer information, ring
Rolf Larsson, 019-58 58 58.
Nr 2 • 2008
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En riktig ambassadör i (och för) Brevens Bruk
Alla vi som bor i Brevens Bruk är på sätt och vis
ambassadörer, åtminstone för själva bruksorten.
Men på sommaren har Breven faktiskt en äkta
ambassadör, boende med sin familj i ett vackert
gammalt rött hus vid Gjutarvägen.
Sedan två år tillbaka är Lars Ronnås Sveriges sändebud i Zambias huvudstad Lusaka. Han har en lång
diplomatisk karriär bakom sig och har också varit
stationerad i Zimbabwe, på den tiden när landet fortfarande var en rätt så blomstrande afrikansk stat.
Zimbabwe är för övrigt grannland med Zambia, men
i Lusaka känner man inte av det kaos som råder på
andra sidan gränsen.
Familjen Ronnås köpte sitt Brevenshus för 18 år
sedan. En annons i en torpbilaga fångade intresset.
Annars skulle man kunna misstänka att Maria Ronnås
på egen hand letade fram objektet. Hon har nämligen
anknytning till trakten.
– Min far, Rune Larsson, som var chefredaktör för
Borås Tidning, kommer från Stora Mellösa och jag hade
farfar och farmor i Odensbacken. Jag har ofta varit i
Breven som liten, berättar hon.

Släkt i Breven
Det brukar sägas att ”alla” i Breven på något vis är släkt
med varandra. Så också familjen Ronnås. Brita Lilja,
känd brevensprofil, är nämligen lillasyster med Maria
Ronnås pappas svåger. Var och en får sedan räkna ut
vad det släktskapet kallas.
Ambassadören själv kan inte skryta med att ha släkt
i Breven. Han är uppvuxen i Lund och Hässleholm,
vilket obönhörligen avslöjas när han talar.
– Det är inte alltid en nackdel. När vi köpte huset fick
jag höra någon säga ”det var för väl att inte en nollåtta
flyttade in”, säger han med ett skratt.
Nu är faktiskt familjen Ronnås nollåttor, eftersom
deras Sverigeadress är Stockholm. Men så länge
diplomatlivet flyter på är deras enda fasta adress i
hemlandet Brevens Bruk, eftersom stockholmsvillan
är uthyrd.
– Brevens Bruk är en vacker plats och vi har aldrig
ångrat att vi valde just det här huset. Här har barnen
vuxit upp och de har varit väldigt fästade vid både huset
och Breven. De har gått i simskola vid Röda Sand och
hade alltid en massa kompisar, säger Lars Ronnås.

Band krans till majstången
Numera är det bara Johan, 12 år, som bor hemma. De
övriga tre barnen är utflugna för studier eller jobb.
Johan går i en internationell skola i Lusaka. En dotter,
Matilda, har varit med och bundit och burit kransar vid
midsommarfirandet.
När familjen köpte huset fanns det el, men varken
vatten eller avlopp. Nu är man inkopplad på det kommunala nätet. Men huset är inte vinterisolerat.
10

Delar av familjen Ronnås framför sitt vackra hus på Gjutarvägen: Maria, Johan och Lars.

– Det gör inte så mycket. Vi har ju inte för avsikt att
bo här på vintern, säger Maria Ronnås.
En diplomathustru kan tillbringa sin tid med just
ingenting särskilt, men Maria Ronnås, som är utbildad
bibliotekariepedagog, arbetar både som lärare och med
bibliotek i Lusaka. En del av jobbet är rent ideellt.
– Det var roligt att komma ned till Zambia. Det enda
som är riktigt farligt där är trafiken, säger Maria Ronnås.

Fattigdom bekämpas
Ambassaden är förhållandevis stor, omkring 40 anställda, varvid hälften är zambier. Mycket av verksamheten
är inriktad på bistånd och på hiv- och aidsfrågor. Aids
är ett stort problem i södra Afrika.
– Bilden av södra Afrika blir lite snedvriden i Sverige
och det beror mycket på händelserna i Zimbabwe. Zambia är ett stabilt samhälle där fattigdomen bekämpas
ganska effektivt. Grunden för Zambias ekonomi utgörs
av kopparbrytningen, säger Lars Ronnås.
Zambias president Levy Mwanawasa är en av de få
statschefer i Afrika som kritiserat Mugabes regim i
Zimbabwe.
Lars Ronnås förordnande som ambassadör i Lusaka
går ut om ett år.
– Allt pekar på att vi flyttar hem, säger han. Men
hustru Maria är mer osäker:
– I den här branschen vet man aldrig något riktigt
säkert.
Just nu befinner de sig emellertid åter i Lusaka där
högsommar råder. Annars kan det bli ner emot noll grader under den tid när svenskarna har det som varmast.
Kanske sitter paret Ronnås där och längtar tillbaka till
Breven? Inte bara sommaren lockar nämligen.
– Att komma till Breven en klar septemberdag och
plocka äpplen tillhör årets höjdpunkter, säger Lars
Ronnås.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
Nr 2 • 2008

Kvinnofrukost i Brokyrkan
Brokyrkan är inte bara plats för gudstjänster och
allsång. Några gånger per år samlas här kvinnor
från när och fjärran för att lyssna på ett intressant föredrag, umgås och äta frukost tillsammans.
Kvinnofrukostarna i Brokyrkan har blivit ett
populärt möte.
I oktober kom ett fyrtiotal kvinnor till Brokyrkan
för att lyssna på Lotta Borgiel från Marsjö i Södermanland (en mil från Brevens Bruk), som arrangerar
spännande resor för kvinnor till avlägsna och exotiska
länder som Tibet, Guatemala, Kenya, Rajasthan och
Kappadokien.
Lotta Borgiel visade också bilder från sina många
resor och det blev både underhållande och spännande
timmar i Brokyrkan denna morgon.
Frukosten som serverades var synnerligen välsmakande och generös, tillagad av församlingens
kvinnor.
Nästa kvinnofrukost i Brokyrkan kommer att hållas
den 28 mars 2009. Då ska Lena Wickberg, bildterapeut,
berätta om bilden som terapi. Lena Wickberg är utbildad vid bildterapiskolan som ligger i Brevens gamla
skola.

Välfyllt frukostbord väntade i Brokyrkan. Ingen behövde gå
hungrig från morgonens föredrag.

Fotnot: Rajasthan är en av Indiens delstater. Kappadokien är i dag en del av Turkiet, men ingick tidigare
i såväl Alexanders den stores välde och Romerska
imperiet.

Järnhandeln med de många möjligheterna

HÄR FiNNeR Du: Databutik – service och reparation
Färg-tapet/Beckers färg • Hushåll, knivar, saxar/Fiskars
Kontorsmaterial/Kontorab sortiment
Yrkeskläder, skor/Robustor

Brita Lilja i samspråk med Iris Hellström i väntan på att
föredraget ska börja.
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NYHeTeR: Pelletspannor o luftvärmepumpar
Inför jakten: Ammunition, jaktradio m.m.
Köpmangatan 14 • Tel 0151-104 31
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MIDNATTSSOLSRALLYT
Den 29 juni fylldes Brevens
Bruk av fordon av många
slag, det var veteranbilar,
rallybilar, lastbilar, servicebilar, mopeder, motorcyklar, personbilar, cyklar,
barnvagnar…
Det var dagen då runt
150 bilar modell äldre kom
in till Brevens Bruk för
service- och lunchstopp
innan de gav sig iväg till
etapp 15 av 2008 års Midnattssolsrally. Rallyt anordnas av KAK (Kungliga
Automobil Klubben) och
är Sveriges största historiska rally.
I Brevens Bruk servades både bilar och chaufförer, och
åskådarna fick en bra chans att titta på ekipagen. En kö
av gamla fina bilar ringlade genom bruket.

I väntan på att få köra upp till starten för etapp 15.
Bäst att kolla startlistan.

Röken låg tät över vägen. Thomas och Gunnar Carlsson var kloka nog att ställa sig i en innerkurva.

➥
En rallyförare ”wannabe”. Stefan Svensson är annars mer van att köra större och framförallt mycket
långsammare fordon, såsom skördetröska och traktor.
Sönerna Ola och Jens låter pappa hållas.
12
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Dagen bjöd på strålande väder och det var nästan
lika mycket folk i farten som på midsommarafton,
men idag var det mer utspritt eftersom många höll
till uppe i skogen där Midnattssolsrallyts 15:de etapp
kördes. Farter upp till 130 km/tim på en väg där man
normalt kör i 50, häftigt att se. Regularityklassens
bilar (tillverkade senast 1975) som kom först körde i
ett lugnare tempo eftersom de fått en ”idealtid” som de
skulle pricka så exakt som möjligt. Åskådarna i skogen
kunde lugnt sitta på stubbar och stenar på bägge sidor
av vägen och titta på ekipagen och samtidigt njuta av
medhavda kaffe och mackor. Men redan efter att den
första bilen i fullfartsklassen (tillverkningsår senast
1981) passerat var det många som insåg nackdelarna
med att sitta i en ytterkurva; damm och grus så man
inte kunde andas. Ostmacka med grus är ingen hit, men
som en av åskådarna sa samtidigt som han skakade
grus ur håret, det är ett måste om man skall bli en
riktig rallyentusiast.
Sträckan var 8434 meter och snabbaste tiden hade
Tony Jansson, samt Stig Blomqvist som bägge körde på
5,38. Tony Jansson och hans kartläsare Micke Lööw blev
totalsegrare i fullfartsklassen. Regularityklassen som
bestod av de äldre bilarna, vanns av norrmännen Kjell
Gudim och Tom Granli. På www.midnattsolsrallyt.com
kan man läsa mer om resultat, kommentarer etc.

Samtidigt nere i byn stod många och väntade och
väntade och väntade…… Och till slut kom han, ett av
rallyts stora dragplåster, Sveriges sexigaste man enligt
många – Mikael Persbrandt. Han hade brutit tävlingen
och kom in till Brevens Bruk ”bättre sent än aldrig”.
Själv missade jag honom helt – jag stod ute i skogen
och hostade damm, och njöt av det.
Text & foto: Sirpa Ahonen

Stig Blomqvist försvinner i ett moln av damm och grus, han
körde de 8434 m på delad snabbaste tid, 5,38,6.

Kör så det ryker var dagens motto.

K.B.D.

BETONG DEMOLERING AB
KARLSKOGA TEL. 0586-582 20
Nr 2 • 2008
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Full fart i fastighetsförvaltningen
På fastighetsförvaltningen har det hänt en hel del det senaste året. Fastighetschefen Rolf Larsson har förutom det
stora projektet med att restaurera Boo Slott på Boo Egendom haft flera renoveringsobjekt på Brevens Bruk AB.

Svarttorp
Efter att har stått tomt i två år har det vackra gula huset mellan
Brevens Bruk och Högsjö genomgått en större renovering. Huset
bestod tidigare av två lägenheter och vid den förra renoveringen
lämnades bägge trapporna till övervåningen kvar, vilket tog upp
en hel del utrymme. En ny planlösning har gjorts för att få till en
snygg trapp. Förutom detta har bl.a. följande gjorts:
• Fasaden har lagats och putsats.
• Ett av uthusen har ”kulturrenoverats” för att passa bättre
in i omgivningen.
• En mekanisk ventilation har installerats i grunden för
att undvika fukt och skador i framtiden.
• Vår skogsförvaltning har röjt upp i området närmast
tomten för att få in mer luft och ljus.
• Bastu, nytt badrum och en tvättstuga har byggts.
De nya hyresgästerna Sören och Els-Marie Karlsson önskas
varmt välkomna.
Familjen Karlsson i Svarttorps nya trapp; Sören, sonen Eric, Els-Marie,
samt Erics flickvän Beatrice Haske som just anlänt från Tyskland.

➥

Tfn 019-27 11 70 • Fax 019-27 08 30
www.interiorsystem.se

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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Solberga
Mellan Brevens Bruk och Kilsmo ligger det gula trähuset Solberga. Där bor numera vår VD Sten Geijer och
hans hustru Lilian. Bostadshuset var i stort behov av
en invändig renovering, vilket gjordes under hösten/
vintern 2007/8. Under våren/sommaren har en del
utvändiga arbeten utförts:

Det lilla uthuset i Svarttorp kulturrenoverades och blev
en riktig skönhet.

• Nytt tak
• Ett uthus/garage har renoverats för att passa
in i miljön.
• Allén upp till Solberga har röjts och delar
av trädgården snyggats till.
• Med hjälp av jordbruksförvaltningen har en
ny flaggstång installerats.

Malma

Slakthuset i Kilsmo

När Olov och Karin Axelsson flyttade ifrån Malma
Västra dröjde det inte länge förrän nya hyresgäster
anmälde intresse. Vi säger varmt välkomna till Johan
Olofsson och Maria Jonsson från Finspång. De flyttade
in i juni efter att huset fått en allmän upprustning med
bl.a. nytt badrum, slipade golv och nya tapeter.
En trevlig nyhet vid Malma är att Ingrid Ekblad tagit
Malma ladugård i bruk då hon flyttat dit sin nötboskap.
Tidigare hyrde Ingrid ladugården vid Djurslanda, den
fastigheten såldes i våras.

Vid gamla sågverksområdet i Kilsmo ligger slakthuset,
en tidigare ganska sliten och trist byggnad, som nu fått
en rejäl ansiktslyftning.
• Fasaden har lagats och färgats om till sin
ursprungliga kulör.
• Byggnaden har försetts med hängrännor,
stuprör och ny ytterbelysning.
• Ett garage har byggts till.

➥

☎ 0582-135 26

Ingvar 070-333 67 05 • Göran 070-333 95 56
Fallagård, Box 104, 694 23 Hallsberg
E-post: byggingvarab@telia.com

Lås • Larm • Passagesystem • Dörrautomatiker • Galler • Grindar • Kameraövervakning • Fordonsövervakning

Swesafe AB (publ), Sveavägen 8, Kumla
Tel 019-57 00 67 • Fax 019-57 88 33
E-post info.kumla@swesafe.se
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Swesafe AB (publ), Drottninggatan 37, Örebro
Tel 019-10 54 10 • Fax 019-689 90 30
E-post info.orebro@swesafe.se
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De vackra detaljerna i slakthusets fasad har kommit fram
efter renoveringen.

Så här såg vår foajé ut under renoveringen; sladdar, säckar,
plast, verktyg...

• Jordbruksförvaltningen har sett till att tomten
närmast huset har planats ut och snyggats till.
De har även lagt ut stenar för att förhindra
genomfartstrafik i området.
• Närområdet har röjts av skogsförvaltningen.

lare skulle installeras i huset passade vi även på att
förbättra en hel del andra saker, bl.a. följande:

Del av arbetet med fasaden har utförts av PO Byggservice och Djupis Energi & Värme, två företag från
Högsjö som allt oftare anlitats av Brevens Bruk AB.

Brukskontoret
För kallt på vintern och olidligt varmt på sommaren.
Detta har varit ett ständigt problem på vårt kontor. När
det beslutades att en anläggning för kyla och värmeväx-

• En del innerväggar togs bort för att få en öppnare
planlösning i entrén.
• En dörr installerades på övervåningen för att öppna
upp mellan brukskontoret och den f.d. lägenheten.
• Nya innertak och golv.
• Nytt larm.
• Ny telefonväxel samt flytt av växel- och datarum
från vinden till källaren.
• Ny belysning.
Det blev på många sätt en rörig sommar med
hantverkare både högt och lågt. Arbetsmiljön var allt

➥

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER
Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85
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annat är god för oss som på något vis försökte utföra
våra arbetsuppgifter i samma takt som tidigare, trots
att allt kontorsmaterial som inte burits ut i magasin tidvis låg under lager av skyddsplast och damm, samtidigt
som det bankades, borrades och sågades runt oss. Inte
var det så lätt för hantverkarna heller att hela tiden
behöva ta hänsyn till oss. Tålamodet sattes verkligen
på prov, men för det mesta flöt arbetet på bra och resultatet blev fantastiskt. Man blir glad varje morgon
när man kommer in på kontoret som känns varmare,
större och ljusare. En hälsning och stort tack till alla
entreprenörer/hantverkare som var här och skapade
ett trivsamt kontor till oss.
Färdigt! Nytt golv och tak, ny belysning, en borttagen vägg,
ny färg på väggarna.

Ventilationsentreprenör

Ormesta Gård
705 95 Örebro
Telefon: 019-32 23 10
info@eklundvvs-teknik.se

Övrigt
Under tiden som denna tidning har producerats har
tvättstugan i Brevens Bruk renoverats. Detta har
givetvis inneburit en del problem för våra hyresgäster
som stått utan tvättstuga under ett par veckor. Vi
hoppas att den nya fina tvättstugan uppväger alla
besvär.
I Värdshuset har trapphusen renoverats av Vingåkers Golvservice. Bl.a. har golven modell 40-tal bytts
ut mot modernt snitt à 2008.
Vid Karolineberg och Fiskartorpet i Bystad har vi haft
stora problem med vildsvin som förstört gräsmattorna.
Vår parkförvaltning har satt upp el-/vildsvinsstängsel
och tomterna har snyggats till. Vid Karolineberg har
jordbruksförvaltningen lagt färister vid grindhålen för
att förhindra att grisarna går in den vägen, vilket tycks
ha fungerat bra.

Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker

vingakers.golvservice@telia.com
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Gunnar – en man med värme
Gunnar Mählqvist är en av dem
som sprider värme i Breven.
Det har han gjort under många
år och han har därmed bidragit
till att energikostnaderna reducerats i takt med att miljön
blivit bättre.
Gunnar Mählqvist är chef för Mählqvist Rör AB i Vingåker, men också
ett känt ansikte i Brevens Bruk efter
många uppdrag för både Brevens Bruk
AB och privatpersoner. Framförallt har
han anlitats av folk som velat installera bergvärme.
– Det började väl på allvar med att
Calle Gripenstedt blev vd på bruket.
Då fick vi många uppdrag och sedan har det fortsatt.
Jag vill se det som att vi har skött vårt jobb på ett bra
sätt och därför varit välkomna tillbaka, säger Gunnar
Mählqvist.
Mählqvist Rör AB är en av landets största installatörer av Thermia bergvärmesystem. Det återfinns nu i
flera villor i Brevens Bruk, senast hos Stina Johansson
på Skolhusvägen.
Bland de första som fick bergvärme var det gamla
trähuset Nedre Bruket, som brann ned för några år
sedan. Men även om huset försvann blev bergvärmen
kvar och förser nu de tre nya sjövillorna med varmvatten och inomhusvärme.
Nu är det inte bara bergvärme som står på programmet. Bystad herrgård och de omkringliggande byggnaderna värms upp med träflis och där har Mählqvist Rör
AB byggt kulvertar som har gjort detta möjligt. Just
nu pågår för övrigt installation av bergvärme i Rättarbostaden och Karolinerberg vid Bystad. Även hela
kulvertnätet i Breven är Mählqvists verk.
Gunnar Mählqvist och brodern Lennart tog över
pappa Arturs firma 1989. Huvudkontoret ligger allt-
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Gunnar Mählqvist är inte Brevensbo, men det är Britta Hellström, som håller ordning på kontoret i Vingåker.

så i Vingåker, men företaget har också verksamhet i
Katrineholm och Flen. Totalt har man 50 anställda.
För Gunnar Mählqvist var det inte någon större konst
att välja yrkesbana.
– Jag är född i branschen och kom in i den redan när
jag fick min första trehjuling, säger han.
I dag är han visserligen direktör, men skulle det
knipa kan han åta sig det mesta som krävs av en
rörmokare.
– Allt ifrån att rensa avlopp till att installera
värmepumpar, säger han.
Gunnar Mählqvist tycker givetvis att Brevens Bruk
är en trevlig plats att komma till och eftersom han
är en man som gillar natur och jakt borde det också
vara rätt bostadsort för honom. Ett tjusigt hus med
bergvärme kanske?
– Nej, tyvärr. Jag har just flyttat ut i skogen utanför Vingåker till en ny villa som jag har byggt, säger
rördirektören.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Årets resultat i
”Fiskelycka i Sottern”

Denna fina fisk...

...gav Ulf denna fina vinst!

Detta år har det kommit in ett flertal bidrag i form av
fina gösar fångade i Sottern. Vinnare i årets tävling blev
Ulf Karlsson från Högsjö, som under sommaren har
varit en aktiv gösfiskare. Han har tacksamt emottagit
sitt pris; en Ambassadeur 6000 med spö. Grattis Ulf!
Det kommer att arrangeras en ny tävling under sommaren 2009. Då vi misstänker att det finns betydligt
fler fiskare som har fått fina fångster än de som hört av
sig, så hoppas vi att intresset växer och att deltagandet
i tävlingen ökar. Fler bidrag gör tävlingen mer intressant och spännande.
God fiskelycka tillönskas alla som i någon form utövar
denna fina natursport.
Tävlingsresultat:
Vinnare: Ulf Karlsson
Bete: Löja

Gösens vikt: 4,9 kg
Fångstdatum: 25/6-08

På god andra och tredje plats kom Nils-Bertil Kindgren
och Maria Brandenberg.
Jonas Pettersson
Nr 2 • 2008
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Behövs gräsklippare i Brevens Bruk?
Alldeles i början av april i
strålande solsken parkerade
jag min bil vid brukskontoret
bland Brevens Bruks gula
byggnader. Jag arbetar som
konsult i skogsfrågor och
hade åtagit mig ett nytt uppdrag. Detta var nu min nya
arbetsplats för en tid framåt.
Det är alltid lite spännande
första gången man kommer
till en ny plats, är de trevliga,
kommer jag att trivas, kommer uppdraget bli bra osv. Jag
har en egenhet och den är att
jag kommer ihåg stämningar
och platser i färger. Brevens
Bruk är ljusgult! Inte nog med
att byggnaderna är gula och
solen sken så hela landskapet badade i gult ljus; vid en
första tur runt på skogsbilvägarna blommade tussilagon
som ljusgula rabatter efter
vägkanterna.
Av ljus blir man glad och efter en första fika med personalen på kontoret blev jag ännu gladare. Det är ett
glatt gäng på skogskontoret. Dessutom var alla som
kom in på kontoret trevliga och väldigt öppna. Det är
inte utan att jag saknar Brevens Bruk och stämningen
jag fick uppleva där.
När man gör korta jobb på olika platser upptäcker
man speciella egenheter på varje plats. Innan man
lärt sig och framförallt vant sig, kan man lätt göra fel.
Restaurangen på Brevensgården har en egenhet. Det
handlar inte om maten, den är mycket god, det handlar
om betalningen. Det vanligaste på lunchrestauranger
är att man betalar sin mat vid en disk och sedan får
man maten vid bordet. På Brevensgården sätter man
sig vid bordet och betalar vid disken efteråt. Lurigt! Mer
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än en gång, kom jag på halvvägs till kontoret, att jag
smitit från notan och fick gå tillbaka för att göra rätt
för mig. Innehavaren möte mig i dörren och flinade åt
mig varje gång. Han hade koll!
För den naturintresserade har Breven det mesta att
bjuda på. Markerna är omväxlande och vilttillgången är
för en annan som är van vid Norrlands karga landskap
enorm. Efter att ha bott många år uppe i Norrland var
det som att komma in i en djurpark när man kom till
Breven. Varje morgon fanns det minst en flock dovhjortar på fältet ovanför stugan Talludden där jag bodde.
Dock dämpades upphetsningen över att se hjortar
efter ca en dag när man sett dem på fotbollsplanen, på
trädgårdarnas gräsmattor, i dikena, ja överallt. Kan just
undra om man behöver gräsklippare i Brevens Bruk?
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Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Städ

När jag lessnat på att titta på hjortar fann jag ganska
snart ett favoritställe i skogarna runt Mörtsjön. Området besökte jag flitigt på kvällarna efter dagens arbete.
Där påminner naturen om Höga Kusten i Västernorrland. Karg tallskog blandat med sjöar med alldeles
blankt vatten som speglade himmeln i solnedgången.
Samtidigt sträckte morkullan knortande och ”pispande”
över mitt huvud. Jag tillbringade åtskilliga kvällar
med fiskespöet i handen och bara njöt av naturen. Jag
rekommenderar ett besök i markerna för den naturintresserade under våren. Det finns inget mer rogivande
än att vara ute i skogarna på vårarna när naturen
startar upp igen efter en lång vinter.
Självklart kan man också skörda av naturen och en
alltmer växande vildsvinsstam kan behöva beskattas.
Gräsmattorna runt vissa torp påminner mer om månkratrar än något annat. Vildsvinen bökar upp allt. Som
en extra favör fick jag erbjudande om att få jaga vildsvin
en kväll. Det skulle vara väldigt enkelt sa skogvaktaren
Jonas. - Sätt dig i tornet vid vägen, det ligger potatis i
gläntan intill och klockan halv tio kommer vildsvinen.
Jaha, van vid norrländsk älgjakt där man sitter länge
på älgpass gick jag dit redan klockan åtta på kvällen.
När klockan blivit tio och fortfarande inga vildsvin
kommit ut men väl ca tusen myggor mätta och glada
provianterat på mig tyckte jag att det var dags att åka
hem. Just när jag reste mig grymtade en gris till alldeles
bredvid mig. Jag satte mig ner igen och fem minuter
senare var gläntan full av vildsvin.
Jonas hade bara
tagit fel lite på tiden.
Nu gällde det bara
att få en gris fri.
Det lyckades faktiskt och förhoppningsvis har jag räddat åtminstone en
välbetad gräsmatta
på Brevens marker
från att vändas upp
och ned.
Claes Rülcker

019-45 03 45
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GIS och GPS i
skogsmaskinerna
Den digitala tekniken har trängt ända ut i skogen.
Vårt maskinsystem består av en skördare, som
avverkar skogen och en skotare, som kör ut det
avverkade virket till bilväg. Båda skogsmaskinerna är utrustade med datorer, digitala kartor på
dataskärm och antenn för satellitsignaler.
Med denna utrustning kan förarna dels hålla noga koll på
var de är just nu med hjälp av en markering i kartbilden
på skärmen och dels se rågångar, ägogränser, beståndsgränser, bäckar och annat som man ska ta hänsyn till.
Den andra möjligheten är att med hjälp av ett körspår i
kartbilden, som skapas där maskinen gått fram, visa för
den andra föraren var maskinen varit. Informationsöverföringen mellan förarna blir väldigt enkel. Avverkningsmaskinen lämnar över sitt körspår i form av en datafil till
skotaren efter avslutad avverkning. Skotarföraren lägger
in körspåret på sin dator och kan då se både sina egna och
skördarens spår. Detta gör det enkelt att kontrollera att
allt virke blivit avverkat och utkört. Genom att maskinerna körs i skift sker mycket av arbetet i mörker och där
skapar den nya tekniken också ökad trygghet. Det är lätt
att hålla koll på var man är och vart man ska.
Sten Geijer

BERG

SPRÄNGAR’N
OLLE WÄRNQVIST
070-314 92 11
ODENSBACKEN
Utför allt inom sprängningsarbeten ovan jord

Vackra kulturhus
med moderna lägenheter

Att bo i Högsjö är att bo mitt i naturen,
med närhet till bad och fiske.

Herrgårdsallén 2, Högsjö
Telefon: 0151-450 87 • Fax: 0151-450 40
www.hogsjoservice.se • e-post: hsab@telia.com

ETT MODERNT SERVICEFÖRETAG I SKOGEN
Vi köper samtliga dina skogsprodukter samt hjälper dig med:
Avverkning • Sb-planer • Skogsvård • Rådgivning
Vårt mångsidiga kunnande – Din Trygghet
Ola Gustavsson
076-844 27 28
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Bernt Arvidsson
076-166 46 12

Torgny Gunnarsson
070-233 27 27
0582-320 81

Nr 2 • 2008

Jordbruket
2007-08

Hundraåring
firades

Hösten 2007 fick vi en bra skörd både kvalitets- och kvantitetsmässigt. Priserna på världsmarknaden steg då övriga världen fick förhållandevis dåliga skördar.
Vårbruket kunde göras under bra förutsättningar men
en torr försommar följd av en mycket blöt höst medförde att skördarna blev av sämre kvalitet. I övriga
världen har skördarna blivit stora, vilket leder till
lägre priser.
Hjortar och vildsvin har även i år tyckt om det
smörgåsbord som jordbruket serverat. Trevligare är
det med de betesdjur som vandrat runt på betena runt
Breven och vi hoppas att de trivts så bra att de kommer
hit även nästa år.
Under året har vi investerat i en ny växtskyddsspruta
med senaste teknik.
Höstsådd med rågvete har skett på Gillberga, ca 55 ha.
Gunnar Carlsson

Brevens Bruk är en ort med många pigga åldringar.
Om det är bruksmiljön, närheten till naturen eller den
allmänt trevliga stämningen som gör att folk blir gamla
är oklart. I höstas firade emellertid Lisa Hultman,
Smedvägen i Breven, sin hundraårsdag med kalas i
Brokyrkan. Hon uppvaktades med blommor, presenter
och en del vackert tal. På bilden är det grannen, Anita
Markbåge, som överlämnar en bukett.

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

www.skogsplantor.se
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KILSMO IK fotbollssäsongen 2008
Inför denna säsong var i alla fall
min målsättning att vi skulle
komma i mitten av tabellen. Nu
klarade vi inte riktigt detta men
det var inte långt ifrån. Efter en
trevande inledning av serien
blev vi bättre och bättre och
höstens matcher blev med något
undantag riktigt bra.
Det var egentligen bara i bägge
matcherna mot Svartå och den ena
matchen mot Marieberg som vi inte
var i närheten av en vinst. Matchen
hemma mot Odensbackens BK som
slutade 2-2 var en riktig höjdare där
våra killar visade stor fighteranda.
Tyvärr har truppen varit lite för
tunn, vi hade även ett B-lag men
fick tyvärr dra oss ur serien pga
spelarbrist.
Jag vill ge ALLA killarna en stor
eloge för att de kämpat så bra och
aldrig givit upp. Det finns en spelare
som jag vill ge en extra eloge; nämligen 15-årige Lukas Pousette som
har deltagit i samtliga matcher
som Kilsmo IK spelat i år. Han har
framtiden för sig, jag har den dessvärre bakom mig.
Hur gick det då i år? Jaa, efter
fjolårets enda vinst blev tabellraden
en klar förbättring: 18 4 4 10 25-44
16 (18 matcher, 4 vinster, 4 oavgjorda, 10 förluster, 25-44 i målskillnad
och 16 poäng) och en sjunde plats i
serien.
Vid pennan, en blå/vit optimist
Kjell Pettersson, tränare
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Kilsmo IK´s fotbollslag inför årets
sista seriematch.

Lukas Pousette,
Johan Persson och
Klas Nederman
på väg in i omklädningsrummet
efter att årets sista
match avslutats
med en vinst, 2-1
mot Brickebacken.
Red. anm: Lägg även märke till loggan på deras tröjor, Kilsmo IK’s fotbollslag sponsras av ett fint, välrenommerat företag i trakten, som även
sponsrar skidåkaren KIK:aren Fredrik Persson i hans elitsatsning inom
längdskidåkning.
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Atlejé Sy & Sytt

HYRESLEDIGT
Karolineberg, Bystad

hyr lägenhet på landet; 4 rum och kök
i tvåfamiljshus, 112 m, bottenplan.
stor trädgård. Förråd, jordkällare
och garage.

Börstorp, Brevens Bruk

nyrenoverad lägenhet om 1 rum och
kök, 43 m2, andra våningen.
Vinds- och uteförråd.

Bystad värdshus, fritidsboende

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti
samt bra begagnat
Just nu! Elna symaskin 1.995:---------------------------------------Dammsugare till bra priser
---------------------------------------Reparationer av alla märken
Tillbehör • Påsar • Slangar • Filter • Nålar m.m.

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

brevens bruk ab hyr även ut
bil- och husvagnsplatser samt förråd.
Se även www.brevens.se

F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16

KORTTIDSUTHYRNING:
värdshuset

Möblerad 1:a i Värdshuset, brevens bruk.
Fullt utrustat kök. Två bäddar plus extrasäng.

talludden

Toppmodern stuga för uthyrning.
Den 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.

❄ Brevens Bruk AB ❄
önskar ❄
❄ God Jul &
❄
❄
❄ Gott Nytt År
❄
❄
❄

❄

❄
❄

För både stugan och lägenhetengäller att
eget sänglinne och handdukar medtages.
Hyresgästen skall städa stugan innan avfärd.

Bokning görs hos Brevens Bruk AB,
tel. 019-58 58 50
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Tre nya medarbetare
Vi hälsar tre nya medarbetare varmt välkomna till Brevens Bruk AB; Tomas Wistrand, Tony Bergström och Auli Hemström. Alla kommer på olika sätt att förstärka vår Fastighetsrörelse. Nedan kan
du läsa mer om dem.

Namn: Thomas Wistrand, 38 år
Bor: Villa i Valsta utanför
Odensbacken.
Familj: Hustrun Gunilla samt
sönerna Anton 12 år och Albin
8 år.
Intressen: Jakt och familjen.
Sönerna spelar fotboll och innebandy, så det blir mycket skjutsande till träningar och matcher.
Yrke: Parkarbetare, samt
skogsarbete under vintern.
Tidigare sysselsättning:
Anläggningsarbetare på Trädgårdstjänst i Örebro.
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Namn: Anthony Bergström,
kallas Tony, 24 år
Bor: Villa i Högsjö.
Familj: Sambon Jessica samt en
hund och två katter.
Intressen: Gillar att meka med
bilar. Tar gärna långa promenader
med hunden, och sambon.
Yrke: Parkarbetare.
Tidigare sysselsättning:
Traktorförare hos Janne Karlssons Skog- och Maskingrävning,
dessförinnan park/diversearbetare på Högsjö Service.

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.

Namn: Auli Hemström, 62 år
Bor: Lägenhet ovanför museet i
Högsjö.
Familj: Maken Gunnar samt
vuxna sönerna Emil och Oskar
som bägge flyttat hemifrån.
Intressen: Trädgårdsarbete,
promenader, läser en hel del.
Yrke: Platschef på Högsjö Service
AB samt Fastighetsassistent på
Brevens Bruk AB.
Övrigt: Auli finns på BBAB’s
kontor två dagar i vecken, tisoch torsdagar då hon hjälper till
på fastighetsförvaltningen med
registrering, hyresfrågor etc.

Fiskekortspriser
i Sottern 2009
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.

FeLanMÄLan, VarDaGar kl 07.00 – 16.00 019-58 58 57
JoUrteLeFon, HeLGer oCH KVÄLLar
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070-349 15 60
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BREVENS
BRUK AB

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
BREVENS BRUK Nr 2 • 2008
Upplaga: 11.000 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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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:

Den nyklassicistiska kyrkan
Kyrkan i Brevens Bruk är en skönhet utöver det
vanliga. Den invigdes 18 september 1842 och byggdes
av familjen Anckarsvärd och tillhörde Bystad fram
till 1920-talet, då den överlämnades som en gåva till
Svenska kyrkan.
Redan tidigare fanns här en begravningsplats och den första
som begravdes på den plats som i dag ligger norr om Högsjövägen var Johan August Anckarsvärds far Michael, som
avled i en ålder av 96 år 1838. Greve Johan August Anckarsvärd var fideikommissarie på Bystad och avled 1874. Han
var gift med Sofia Ulrica Bonde, som ärvt Bystad av sin far
Carl Carlsson Bonde. Hon avled 1867. Såväl Johan August
Anckarsvärd som hans hustru är också begravda här.
Kyrkan var under tjugo år också ortens skola och här gick
från början 117 barn.
Kyrkan är en samlingspunkt för orten, med gudstjänster
söndagar och musikkvällar under sommaren. Konserterna
är mycket välbesökta och brukar fylla kyrkan till sista
plats. På Kristi Himmelfärds dag spelar Brefvenssextetten
traditionellt från torntaket.

Brevens kyrka invigdes 1842. Den är i nyklassicistisk stil förmodligen en av de vackraste som står att finna i Sverige.

Lic nr 341 236

Träpellets för villor,
fastigheter och närvärme.

Prinfo Welins Tryckeri, Örebro 2008

www.booforssjo.se
BooForssjö AB, Box 209, SE-641 22 Katrineholm. 0150-734 00
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