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Piggies åter 
till Örebro 

i höst

Sidan 6

Guldklockor 
till två 

anställda

Sidan 4 & 5

Strax före jul förstördes 
det stora trähuset Nedre 
Bruket i en brand och åtta 
personer blev hemlösa.
 Här kommer eventuellt 
nya moderna radhus att 
byggas i framtiden.
 Läs mer på sidan 2 om 
planerna för Nedre Bru-
ket.

Nedre Bruket ersätts 
troligen av radhus

Torbjörn Hedmo
har gått

i pension

Sidan 16, 17 & 28

Är det så här Nedre Bruket kommer att se ut i 
framtiden?

Brevens Bruks äldsta trähus förstördes i en 
brand den 20 december 2002.
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eller fräscha upp

hemsidan.

eller byta profil och

logotyp för ditt gamla

familjeföretag...

Om du kommer på

tanken att arrangera

rockkonserter...

Olaigatan 20, 703 61 Örebro. Tel: 019-10 56 80
E-post: ls-reklam@ls-reklam.se  Hemsida: ls-reklam.se

Då ska du ringa oss. Vi arbetar med all form

av reklam, marknadsföring och information.

Åt bland andra Örebro kommun, Hörmann

Svenska AB, Gustavsvik, Kilsbergen, Peter

Flack-revyerna, Bergslagens Sparbank, Örebro

universitet, Behrn Fastigheter, Maximteatern.

Och Calle Gripenstedt.

Calle är bara en
av många.

Strax före jul förstördes det stora trähuset Nedre Bru-
ket i en brand och åtta personer blev hemlösa. Nu hop-
pas fastighetsförvaltningens chef Carl Gripen-stedt 
att något gott ska komma ur denna trista händelse.

– Vi förhandlar fortfarande med försäkringsbolaget. Ett alternativ 
är att återskapa huset, men mer realistiskt är att ersätta det med 
andra byggnader, säger han.
 Det han ser framför sig är att man bygger tre eller fyra moderna 
radhus efter dammkanten.
 – Alla hyresgäster skulle då få sjötomt och en egen brygga. I 
samband med detta skulle vi rensa den gamla dammen och åter-
skapa den ursprungliga vattenspegeln. Vägen borde också flyttas 
femtio meter österut för att göra området riktigt lugnt, säger 
Carl Gripenstedt, som tror och hoppas på detta i hans tycke mest 
fördelaktiga alternativet.
 Branden i Nedre Bruket började i vindslägenheten. Där bodde en 
man som i polisförhör förklarat att han vaknade av att det brann i 
lägenheten. Vad som orsakade branden hade han ingen aning om.
 Han lyckades väcka övriga hyresgäster och huset kunde eva-
kueras utan att någon kom till skada. Två personer fick dock fö-
ras till universitetssjukhuset, svårt chockade, och de materiella 
skadorna var omfattande.
 I huset fanns sex lägenheter, men en av obebodd.
 Branden bröt ut vid halv sextiden på morgonen och flera brand-
kårer – från Örebro, Högsjö, Vingåker, Odensbacken, Hjortkvarn 
och Pålsboda – totalt över 30 man, bekämpade elden. När elden 
var släckt återstod inte mycket av byggnaden och det som branden 
inte förstört var så pass skadat att det omedelbart stod klart att 
huset inte gick att rädda.

Nedre Bruket efter branden. Av det gamla trähusets överdel finns bara 
skalet kvar. 

Fortsättning från sidan 1: ”Nedre Bruket...”

Denna 
informationstidning 

har varit möjlig 
att göra tack vare 
våra annonsörer. 

Stöd dem 
– de stöder oss.
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som skickas via post och e-post. Men så är situationen 
för alla byråer var de än har sitt kontor. Vi kan serva 
företag i så väl i Östernärke som i Stockholm. Öster-
närke ligger också väl till i Mellansverige. Vi når de 
flesta av våra kunder inom 2,5 timmar och kan besöka 
dem när det behövs. När våra kunder kommer till oss 
i Brevens Bruk blir de glatt överraskade över den fina 
bruksmiljön och omgivningen.

Lägenheten på övervåningen i Brevens Bruk 
AB:s kontorsbyggnad byggdes för några år se-
dan om till kontor. Där finner man idag Svens-
son Revision, bestående av Jerker Svensson 
och Per Ivarsson.

Jerker Svensson är auktoriserad revisor och har arbe-
tat med revision, redovisning och skattekonsultation i 
tjugu år. Före 1991 när Jerker startade egen byrå var 
han anställd hos Öhrlings Reveko m fl revisionsbyråer 
samt som ekonom på ett familjeföretag inom sågverk 
och hyvleri . I Östernärke etablerades Svensson Revi-
sion 1999 och servar medelstora företag i Mellansverige.
 Per Ivarsson anställdes januari 2002 som revisor. Per 
arbetade tidigare hos Brevens Bruk AB i sammanlagt 
tio år med administration och ekonomi. Dessförinnan 
var Per anställd hos Landshypotek i Örebro.
 Svensson Revision åtar sig revisions- och redovis-
ningsuppdrag och svarar på alla frågor inom ekonomi 
och beskattning.
 På frågan hur det fungerar att arbeta från Öster-
närke mot företag över hela Mellansverige svarar 
Jerker att det faktiskt fungerar bra. Det blir mycket 

Revisionsbyrå i Östernärke

Per Ivarsson och Jerker Svensson.

NÄRKES SLAKTERI AB • Attersta, Gällersta. Box 6126, 700 06 Örebro
Tel vx 019-23 90 75 • Fax 019-23 90 76 • Mobil 070-573 93 43

NÄRKES SLAKTERI AB

Vi utför även legoslakt och livdjursförmedling.
För din slakthämtning
– ring eller faxa.

Svensson Revision
Revision, skatterådgivning, konsulting

Bruksgatan 6 • Brevens Bruk • 715 95 Kilsmo
Tel 019-45 42 50

www.SvenssonRevision.se

Sedvanliga 
Midsommar-

firandet i
Brevens Bruk

anordnas på traditionellt 
sätt med uppmarsch,

majstångsresning och dans

MidsoMMarafton
Kaffe, korv, glass, tombola 

från kl 16.00
Kl 18.00 samling

Musik av Brevens Hornmusikkår.
Kl 20.00 avmarsch under musik 

till festplatsen Lustikulle
Kl 20.30-01.30 disco

MidsoMMardagen
21.00-01.30 Mogendans till excess

      disco
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Örjan Eriksson är en 
riktig skogsmänniska 
som efter examen på 
Skogsbrukskolan i Kvin-
nersta tog jobb på Bre-
vens Bruk AB. Och där 
blev han kvar. Som belö-
ning bär han nu en guld-
klocka på armen. Den 
fick han som tack för 
tjugofem år i företaget.

– Egentligen har jag ju jobbat i snart 27 år, eftersom 
jag började redan 1976, men det är väl inte så lätt att 
hålla reda på åren, säger han.
 Han började som huggare med motorsågen i famnen, 
men har sedan varit maskinförare. I dag kör han skör-
dare och skotare. En skördare är en maskin som fäller 
och kapar, medan en skotare kör virket ut ur skogen. 
Detta som upplysning för de oinvigda, till vilka Örjan 
Eriksson inte hör.
 – När jag började fanns det inte så många maskiner 
i skogen, så det har skett en ganska stor förändring i 
jobbet, säger han.
 Brukets maskiner går i tvåskift. Det innebär att Ör-
jan Eriksson antingen börjar klockan fem på morgonen 
och jobbar till ett på eftermiddagen, eller startar jobbet 
klockan ett och arbetar till tiotiden på kvällen. Tuffa 
arbetstider kan tyckas, men han klagar inte.
 – Nej, jag trivs väldigt bra med mitt jobb och det är 
därför som jag också har blivit kvar, säger han.
 Liksom sin tjugofemårskollega Sören Sköld har ock-
så Örjan Eriksson en privat skog att ta hand om, tjugo 
hektar, som därmed tar en stor del av hans fritid. Och 
ut i skogen bär det också under jaktsäsongen.
 Örjan bor tillsammans med hustrun Anita och tre 
barn i Yxtorp, 17 kilometer från Brevens Bruk på grän-
sen till Södermanland. Anita Eriksson arbetar inom 
åldringsvården, på Askenäshemmet i Odensbacken.
 Huset som familjen bor i lät Örjan Erikssons farfar 
bygga för femtio år sedan och det är en riktig bondgård. 
Så sent som för ett år sedan fanns här en nötkrea-
tursbesättning.

Vatten
Gäller det brunnsborrning

RInG OSS!

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

Även kvällar och helger

En skogsmänniska 
även på fritiden

Sören Sköld har jobbat 
i skogen i över trettio 
år som huggare, varav 
25 år på Brevens Bruk.

– Jag är en sån där under-
huggare, skulle man väl 
kunna säga, säger han med 
ett skratt.
 I december fick han en 
guldklocka för sina tjugofem 

år på Brevens Bruk. Den har han aldrig använt. Den 
ligger kvar i sitt fodral i väntan på något högtidligt till-
fälle när den ska placeras på Sören Skölds vänsterarm.
 – Den går faktiskt rätt ser jag. Men den visar förstås 
vintertid, säger han.
 Sören Sköld kom till Brevens Bruk i april 1977 från 
Södra Skogsägarna där han började 1973. Han valde 
skogen efter några års studier som följde på student-
examen i Katrineholm. För en grabb uppvuxen mitt i 
skogen i Göntorp utanför Högsjö var det nog ganska 
naturligt att söka sig till skogsarbetet. Sören Sköld bor 
i dag kvar på föräldrahemmet i Göntorp tillsammans 
med sin sambo Lena och dottern Maria.
 Sören Sköld är rätt unik som skogsarbetare i en tid 
när maskinerna tar över allt mer av arbetet.
 – Jag har blivit kvar på marken och där finns det inte 
så många i dag. På vintern fäller vi med motorsågen, 
på sommaren är det mest röjsågen som gäller och just 
nu är det planteringsborren, säger han.

Hanterar både gitarr 
och motorsåg

 – Det blev lite för jobbigt och det är ju inte heller så 
lönsamt att ha djur i dag, säger han.
 Med skogen, gården och de tre barnen; en pojke på 
13 år och två döttrar, 11 och 7 år gamla, behöver Örjan 
Eriksson inte anstränga sig för att fylla sin fritid.
 Och guldklockan går som den ska.
 – Den var faktiskt lite trög till att börja med. Den 
hade väl inte varit igång på ett tag, men nu går den 
perfekt. Men när jag går ut i skogen lämnar jag den 
hemma, säger Örjan Eriksson.

Guldklockor för lång och trogen
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SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER

Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85

Engelbrektsgatan 23
643 22 Vingåker

Telefon: 0151-130 10

tjänst på Brevens Bruk

 När han började på Brevens Bruk för tjugofem år sedan fanns det 25 
man som högg. (Det heter så fastän redskapet är motorsåg). Nu är det bara 
ett par kvar. Resten har lämnat markytan och klättrat upp i de schabrak 
som modern skogsindustri använder sig av.
 – Jag har trivts bra som skogsarbetare även om det många gånger är 
slitsamt. Jag har alltid velat jobba med kroppen och det har jag verkligen 
fått, säger han.
Eftersom han äger tio hektar skog privat ägnar han också en del av sin 
fritid åt skogsarbetet. Han är så kallad rågångsgranne med Brevens Bruk. 
På andra sidan Göntorpsån tar brukets skogar vid.
 Han gillar också att påta i trädgården, fast just den här dagen öser 
regnet ned och något trädgårdsarbete lockar inte. I stället har han plockat 
fram gitarren.
 – Jag ska försöka mig på lite Bellman. Jag behöver nothäftet för annars 
går det inte. Minnet sviker. Det har blivit mest Bellman under senare tid 
och inte så mycket Taube som det var förr, säger han.
 Även om han själv tycker att det låter rätt bra när han musicerar har 
han inga planer på att låta sig engageras av Miguel Martinez på puben i 
Brevens Bruk för en Bellmanafton.
 – Så mycket öl finns nog inte på puben för att få mig att spela där, säger 
han.

Sören och Örjan tar emot sina guldklockor av Brevens Bruk AB:s VD Carl Gri-
penstedt.

Denna informationstidning 
har varit möjlig att göra 

tack vare våra annonsörer. 

StöD Dem 
– De StöDer oSS.
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Se Piggies nya show

”Glory Days”
Parkteatern, Örebro

20, 21 & 22 november kl 19.30

Stående ovationer, dans i bänkra-
derna, stampande fötter och klapp-
ande händer – Piggies var tillbaka! I
mitten av mars drog bandet in i Park-
teatern i Örebro och lockade totalt
2 500 personer till föreställningarna
– och då är inte gratiskonserten för
Karl Johansskolans elever inräknad.

Världens bästa Beatles just nu gav sin
bejublade konsert med återblickar på
Liverpoolkvartettens musikaliska histo-
ria, allt ifrån de första gigen i Cavern
Club till avskedskonserten på Apples
byggnad i London.

Bland Beatlesvännerna, eller ska man
kanske säga Piggiessupportrarna?, syn-
tes som vanligt landshövding Gerd Eng-
man. Hon missar inte gärna en konsert
med de brittiska rockgrabbarna.

I november är de tillbaka i Parkteatern, denna gång
med Glory Days, som är en konsert som speglar rock-
ens guldålder under 70- och 80-talen. Och för den som
kanske glömt: Det var i Brevens Bruk som Piggies
uppträdde första gången i Sverige. Det är också Brefens
Brook som de ser som sitt andra hem på jorden.

Piggies till Närke – succé igen!

Vill du vara säker på att få platser till höstens föreställning
med the Piggies. Fyll i nedanstående och skicka in eller
ring 019-58 58 57. När Biljettbutiken börjar boka in platserna
får du ett inbetalningskort från dem. Biljettpriset är 275 kr.

BILJETTBESTÄLLNING
Jag önskar boka .............st biljetter till Glory Days.
Önskad föreställning:
� torsdag 20/11 �  fredag 21/11 �  lördag 22/11

Namn:

Adress:

Tel. dagtid:

E-post:

B
äver Produktion AB

B
ruksgatan 6

715 95  K
ILSM

O
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Efter sju år i Örebro sökte sig Laxåflickan Malin
Puls tillbaka till skogen, sjön och naturen. Hon
fann allt detta i Brevens Bruk där hon bor ett
litet stenkast från Brevensån med en egen liten
brygga till förfogande. Vyn är förtjusande och
hon kan bokstavligen hoppa direkt ned i vattnet
från sitt fönster om hon skulle vilja.

Musiker Malin fann sitt drömställe

– När de började bygga på Hamnplan i Örebro och jag
förstod att min utsikt mot Svartån skulle försvinna
bestämde jag mig för att flytta. När jag sedan såg en
annons i Nerikes Allehanda om lägenheten i Brevens
Bruk blev jag nyfiken, säger Malin Puls.

Trerummaren vid Bruksgatan i Brevens Bruk fick
sin nya hyresgäst direkt i januari. Kärlek uppstod vid
första ögonkastet, så att säga.

Hur länge Brevens Bruk får behålla sin nya invå-
nare är svårare att sia om. Malin Puls är till vardags
logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen i Örebro,
men är också sångerska och kompositör.

Två dagar efter att den här intervjun gjordes begav
sig Malin Puls iväg till New York för att träffa sin pro-
ducent, ett gäng musiker av världsklass och förmodli-
gen också några skivbolagsgubbar. Avsikten med New
York-resan är att följa upp arbetet med en CD med
musik som Malin Puls själv skrivit.

Sång och musik har följt henne ända sen tidig barn-
dom. Hennes fem år äldre tvillingbröder i Laxå spe-
lade och fick lillasyster intresserad. Mest blev det kör-
sång i kyrkan, men så småningom också andra enga-
gemang.

– Jag blandar olika genrer som pop, visor, folkmusik
och jazz. Tretton låtar har spelats in i New York och
jag åker över för att jobba vidare med inspelningar
och mixning. Jag vet inte alls vad det kommer att leda
till, men det är värt ett försök, säger hon om USA-
resan.

Amerikanerna är i alla fall intresserade. Och inte
bara av hennes musik, utan även av Brevens Bruk,
som de ser som en mycket exotisk plats. Till somma-
ren får därför Malin Puls och Brevens Bruk ta emot
ett amerikanskt besök.

Kanske är det en blivande världsstjärna som slagit
sig ned i samhället? Och i så fall blir hon väl inte lång-
varig?

– Nja, jag hade nog tänkt att stanna här. Jag älskar
naturen och stillheten. Och djuren, även om hjortarna
ätit upp alla mina tulpanplantor, säger hon.

I sommar tar hon tjänstledigt från Halltorp i Öre-
bro och börjar i stället som logoped i Södermanland,
med bland annat trakterna kring Högsjö som ansvars-
område. Då får hon faktiskt mycket närmare till sin
arbetsplats. Såvida hon nu inte blir stjärna i New York.
Då blir vägen till jobbet betydligt längre.

FOTNOT: En logoped bedömer och behandlar språk-, röst- och talrubb-
ningar vid exempelvis försenad språklig utveckling hos barn, afasi,
stamning, stämbandssjukdomar och psykisk utvecklingsstörning.

Malin Puls vid sitt piano i lägenheten i Brevens Bruk.

Intresserad? Ring

KÖPMANGATAN 18, 641 30 KATRINEHOLM
TEL. 0150-503 10 • www.lundvalls.com

TORP & HUS
TILL SALU

ANSTORPS
G RDSBUTIK

Varor från svenska bönder.
Styckat fläsk och nöt.
Rökta produkter av vilt och fisk.

SPECIALITETER:
Rökt skinka och rökt sidfläsk.

Varm- och kallrökt lax.
Egen rökt påläggskorv.0151-800 16
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RUNARS RÖRSERVICE

• Rörarbeten
• Installationer
• Reparationer

   
   

Torget!
Ge bort Arja Sajonmaas härliga bok om den
finska saunans historia, eller ”100% Arja
Sajonma”, med 30 hits samlade på 2 CD-ski-
vor. Några exempel: Högt över havet, Jag vill
leva i Europa, Ljuvliga ungdom, Jag vill tacka
livet, Klöversnoa, Natt i Moskva, och många
fler.

Beställ genom att skicka in blanketten
nedan eller ring 019-58 58 57.

BESTÄLLNING

Jag beställer:

……............ st bok: Sauna av Arja Sajonmaa, 400 kr

……............ st CD-skiva: 100% Arja Sajonmaa, 190 kr

(Eventuell portokostnad tillkommer)

Namn:……………………………….......................................................................……………..

Adress:………………………………………………………………………………………………….

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

Telefon:…………………………………......................................................................…………

NYVÄGEN 11, KILSMO

TEL: 019-45 61 24 • MOBIL: 070-683 19 72

Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6

715 95  KILSMO

PL TSLAGERI
PRODUKTER

PLÅTSLAGERIPRODUKTER & ARBETEN
FÖRSÄLJNING AV ALLT INOM BRANSCHEN

Lars Albertsson
Box 57, 715 21 Odensbacken • Tel. 019-45 01 69, 010-204 44 35
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Berit Wahlgren är hemma igen, i Brevens Bruk. I mitten av
februari flyttade hon in i den lägenhet i Börstorp som hennes
pappas faster och farbror en gång bodde i. Men det är inte
mycket som är sig likt.

Släkt med halva Brevens Bruk

Ombonat och mysigt, med en vacker lägenhet fylld med vackra möbler. Så
har Berit Wahlgren det i sin lägenhet i Börstorp.

– Det var väl trevligt att man gjorde så här
fint, säger Berit Wahlgren om sin nyreno-
verade lägenhet.

Hon uppskattar de vackra tapeterna,
den varma gula färgen i köket och de ny-
slipade parkettgolven. Och kabel-tv där-
till!

Hon är uppvuxen i Brevens Bruk, även
om hon gick i skolan i Högsjö. Att hon en
gång skulle återvända till barndomens
trakter var nästan förutbestämt.

– Varje gång jag kom till Brevens Bruk
tänkte jag ”det är här jag måste bo”. Still-
heten, atmosfären och vänligheten får man
ingen annanstans, menar hon.

Visserligen var det ganska stilla även i
Nora där Berit Wahlgren bott de senaste
nio åren. Men som Brevens Bruk var det
ju ändå inte.

Hon har fem vuxna barn och sju barn-
barn. Sedan tjugo år tillbaka är hon en-
samstående, men särskilt ensam behöver
hon ju inte vara. Dessutom tycks hon vara
bekant med de flesta i samhället.

– Jag tror att jag är släkt med halva
Brevens Bruk. Mina förfäder kom hit för
flera hundra år sedan, som invandrande
valloner. Om det är någon som ska bo här
i Brevens Bruk så är det väl jag, säger hon.

Gratis säkerhetsbesiktning

www.lastjanst.net

20% rabatt på extra nycklar

Ditt kompletta säkerhetsföretag!

Örebro: Drottninggatan 37, 019-10 54 10
Kumla: Sveavägen 8, 019-57 00 67
Köping: Sveavägen 23, 0221 -711 20
Lindesberg: Köpmangatan 5, 0581-158 05

Assa 2002  1695 kr
(2395 kr inkl montering,

gäller inom 2 mils radie från Låstjänst)

Dörröga 89 kr
(540 kr inkl montering,

gäller inom 2 mils radie från Låstjänst)

Erbjudandet gäller till 03-07-31

Namn:

Tel:

Ort:

Namn:

Tel:

Ort:

Mot denna kupong
Lämnar vi dig 20%
rabatt på tillverkade

standardnycklar
under hela

kampanjperioden.

Mot denna kupong får du
gratis säkerhetsbesiktning
av din bostad, såväl inom-
hus som utomhus. Du får
samtidigt goda råd och

tips om hur du på bästa sätt
kan förbättra säkerheten

med effektiva hjälpmedel.

Gäller inom 2 mils
radie från Låstjänst
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I höstas såg Inger Terje en annons i Katri-
neholms-Kuriren om lediga lägenheter i Brevens
Bruk. Nu bor hon i en nyrenoverad trea i gamla
värdshuset och stortrivs.

Nu var det inte endast annonsen i K-K som fick henne
att välja Brevens Bruk. Vid flera tillfällen hade hon
under senare år åkt igenom samhället och fängslats
av den vackra bruksmiljön.

– Jag har bott i Västerås de tre senaste vintrarna
och haft ett torp i Hävla. Jag gillar skogen och ens-
ligheten, men Hävla var lite väl ensligt och därför pas-
sar Brevens Bruk mig bättre, säger hon.

Hävla ligger några mil utanför Katrineholm på and-
ra sidan gränsen till Östergötland.

Inger Terje är uppvuxen på Lidingö utanför Stock-
holm där hennes föräldrar hade ett lantbruk. Hon har
arbetat inom handikappvården på flera platser runtom
i Sverige och som husmor på internatskolor. Numera
är hon pensionär.

– Jag har inte lärt känna så många här i Brevens
Bruk, men alla verkar vara trevliga och vänliga och
jag känner mig verkligen välkommen hit, säger hon.

Nippi, en åttaårig strävhårig tax, som också har flyt-
tat in i lägenheten, känner sig också välkommen, även
om hon fortfarande är misstänksam mot alla besö-
kande och särskilt då karlar.

– Ja, det tar ett tag för henne. Hon vill gärna lära
känna dem som kommer på besök ordentligt innan hon
accepterar deras närvaro, säger Inger Terje.

Besökanden lär hon få. Visserligen har hon inga egna
barn men tolv syskonbarn kommer gärna och ofta på
besök i Brevens Bruk.

”Ett riktigt samhälle att bo i”
– Jag tyckte att det tolfte barnet kunde ha hetat Karl

så hade vi fått kalla honom Karl XII. Men så blev det
inte, säger Inger Terje.

Terje är ett norskt namn, men hon vet inte riktigt
hur det kom in i släkten. Hennes pappa var från Skåne.
Kanske en norsk skåning?

– Att bo i Brevens Bruk passar mig perfekt. Ingen
stress, nära till naturen, och ändå ett riktigt samhälle
där folk bryr sig om varandra. Och titta här, vilken fin
utsikt jag har. De vackra husen i Breven är verkligen
något att titta på, säger Inger Terje.

Inger Terje med sin Nippi i det nya hemmet i Brevens Bruk.

Gör som på
Brevens Bruk:
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Pelletsvärmen sprider sig i Brevens Bruk
Vid halvårsskiftet kopplas Öbo’s tio enfamiljshus
vid Smedvägen till Brevens Bruk AB:s pellet-
svärmeanläggning. Då räknar fastighets-
förvaltningen med att de nya kulvertarna ska
vara klara som förbinder huset med värmepan-
nan i det gamla gjuteriet vid masugnen.

– Det här innebär billigare, mer miljövänlig uppvärmning
och säkrare drift, eftersom hyresgästerna på Smedvägen får
tillgång till samma jour som brukets hyresgäster, säger Carl
Gripenstedt, vd och chef för fastighetsförvaltningen.

Varje hus förses med en värmeväxlare som omvandlar det
heta vattnet från pelletspannan till skön inomhusvärme och
varmvatten i kranarna. Pellets är små korvar tillverkade
av sammanpressat träspån och en miljövänlig energiform.

– Vårt samarbete med Öbo fungerar mycket bra och är
till gagn för båda parter, säger Carl Gripenstedt. Brevens
Bruk sköter servicen även för Öbo’s lägenheter i Kilsmo.

Carl Gripenstedt säger att satsningen på pelletsvärmen
är en del i utvecklingen av Brevens Bruk till ett levande och
attraktivt samhälle.

– Med hög standard i våra lägenheter och en oslagbar miljö
utanför knuten kan vi vara ett attraktivt alternativ till trå-
kiga och dyra bostäder i Örebro, säger han.

En vacker bruksmiljö måste ständigt vårdas och
därför fortsätter kulturrenoveringarna i Brevens
Bruk även detta år. Totalt satsas 1,4 miljoner kr,
varav länsstyrelsen står för 500 000. Det är vis-
serligen något mindre än vad som var tänkt från
början, men det är det belopp som ekonomin til-
låter.

Till att börja med ska Västra Röda Byggningen ommålas
och få nytt tak. De anskrämliga antennerna på taket plockas
bort – de gör ingen nytta nu när alla har kabel-tv – och man
ska undersöka om inte den gamla vällingklockan kan pla-
ceras på huset där den egentligen hör hemma.

Östra Röda Byggningen tas efter sommaren och även där
blir det målningsarbete och renovering av taket.
I höst är det Värdshusets tur. Huset ska putsas om och även
målas, rör och annat för vattenavrinningen ska bytas ut och
fönsterkuporna justeras.

– Vi upprättade en vårdplan för Brevens Bruk redan 1998
och det är den som vi nu följer, säger Leif Götberg vid Alton
Arkitekter i Kumla.

Han tycker att renoveringsarbetet fungerat mycket bra
med skickliga hantverkare som utfört ett utmärkt jobb. Pro-
grammet har i stort fullföljts. Inom en inte för avlägsen fram-
tid är det dags att ”ta itu” med den gamla masugnen, enligt
Leif Götberg.

Kulturrenoveringarna fortsätter

Värdshuset
behöver en
allmän
putsning.

Östra och Västra
Röda Byggningen
skall målas om
och få nya tak

Förutom bostäder erbjuder fastighetsförvaltningen även
garage, lagerlokaler, ekonomibyggnader, lokaler för förva-
ring av båtar och husvagnar. I år kommer det också att fin-
nas fler uppställningsplatser för husvagnar i Brevens Bruk.

– Just nu känner vi en stor optimism inför framtiden.
Lönsamheten i fastighetsförvaltningen har varit svag un-
der senare år, men det har gått allt bättre och med sats-
ningen på hög standard, kabel-tv och mycket annat kan vi
konkurrera om hyresgästerna, säger Carl Gripenstedt.

Bruksmiljön, den friska luften och naturen, det får man
på köpet.
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Äntligen sommar! Även om
Brevens Bruk är ett le-
vande samhälle vintertid är
det sommaren som är den
verkliga högtiden då turis-
ter och sommargäster sö-
ker sig hit.

Här kan man göra verkliga
fynd hos de två butikerna (som
också är konstgallerier), Konst
& Hantverk samt Antik & Ku-
riosa, ta sig en öl på puben och
vandra bland de historiska in-
dustribyggnaderna. Varför inte
besöka bruksmuseet och de
unika samlingarna av det som
producerats på bruket under
århundraden.

Närbutiken i Brevensgården
lever vidare och Miguel Mar-
tinez har kunnat notera en
glädjande ökning på omsätt-
ningen.

SOMMAR I BREVENS BRUK

Konferenser eller fester – Brevensgården har plats för dem alla.

Antikt eller lite kuriosa? Lotta Kristofferson tar emot i sin
butik fylld av märkliga prylar.

– Den första delen av året ökade omsättningen med
24 procent. Det är inte riktigt tillräckligt för att få lön-
samhet, men det går åt rätt håll. Jag har utökat sorti-
mentet med krav-produkter och italienska delikates-
ser. Det tror jag mina kunder har uppskattat, säger
han.

Konferensverksamheten har också kommit igång och
många företag har upptäckt att Brevensgården är en
utmärkt plats att lägga sina möten på.

I sommar kommer Miguel Martinez som vanligt att
bjuda på mängder av arrangemang och temakvällar.
Det börjar med en tapasafton i juni och avslutas med
en oktoberfest i ölets tecken i höst, med bompa bompa-
musik.

– Jag har mycket på gång. Många överraskningar
väntar, lovar Miguel Martinez.

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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Miguel Martinez tar emot i sin
butik. Ulla och K G Englund
tillhör de trogna kunderna.

I samband med införandet
av ett utökat sortiment
kravmärkta varor, veck-
ans kött vid veckosluten
samt prisvärda delikates-
ser har vår affärsinneha-
vare Miguel Martinez, i
samarbete med Brevens
Folkets Hus, lyckats med
något unikt – affärens om-
sättning ökar och allt fler
hittar dit.

NYTÄNDNING FÖR AFFÄREN I BREVENSGÅRDEN

ALLT INOM VVS
Entreprenader, installationer,

reparationer, service

Hantverksgatan 25, Vingåker • NYTT TEL. NR: 0151-51 81 50
www.mahlqvist-ror.se

– Med VVS-butik där Du får goda råd på köpet –

Tänk på vår miljö och Din plånbok
– installera Thermia värmepump

Etabl. 1943

MÄHLQVIST ROR AB
. .

Vid två tillfällen har invånarna i Brevens Bruk fått
rabatterbjudanden. Många har nappat och har vid be-
söken kunnat konstatera ett nytt fräscht utbud.

Ökad omsättning innebär också bättre ”rotation” på
varor med korta datum t.ex. mejeriprodukter. Vi har

gjort en prisjämförelse som visade att många varor var
mycket prisvärda på Brevensgården.

Men fler trogna kunder behövs så vi hoppas att alla
känner sig hjärtligt välkomna.

Eva Rysen
Ordförande, Brevens Folketshusförening
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Jag är uppväxt på en gammal släktgård,
Hunneberg, och jag tänkte skriva ned en del
minnen från min barndom.

Jag var mycket tillsammans med min far och mor samt
med våra grannar, farbror Albert och faster Anna, och
kusinerna Kalle, Bengt och Ebba. Ett stycke bortom
skogen ligger en liten stuga som heter Dalen. Där bodde
min farmor samt farbror Sten, som arbetade på verk-
stan i Breven. Som liten var jag mycket hos farmor
som ägde en ko och en gris. Då var det gammal stor-
skog däromkring med grönmossa, en riktig sagoskog.
Dalen var ett s.k. undantag till vår gård Hunneberg.
Farmor var änka och hushållade åt farbror Sten.

Jag börjar med minnen från den tid då det brändes
trätjära i den gamla gropen som låg mellan Dalen och
Dammsäter. Dammsäter är ett torp som ligger längre
bort från Hunneberg räknat. Där bodde farbror Gus-
tav och moster Lovisa. Äldre kvinnor kallades ofta mos-
ter på den tiden.

Om vårvintern då kvällarna började bli långa och
ljusa hördes yxhuggen från karlarna som klöv tall-
stubbar, vilka tagits upp året innan, och innehöll tjär-
ved. Veden staplades upp i stora travar till torkning.
När granen savade på våren bad bönderna att få lämp-
liga granar utsynade, från vilka de tog barken att an-
vändas i tjärgropen. I botten av gropen lades stora
bräden och i ett av dessa borrades ett hål där en tapp
slogs i, därifrån skulle sedan tjäran rinna. Gropen kläd-
des med granbark och då detta var gjort plockades
veden dit jämnt och fint. Överst lades granbark och
till sist täcktes det hela med torv. Så tändes ugnen och
tjäran kom väldoftande ur hålet och mättes upp på
kannor som sedan hälldes över i tjärtunnor. När tjä-
ran var slut kom något som kallades tjärvatten. Det
användes till att stryka nytt virke med och var ej helt
olikt nutidens kuprinol.

Detta arbete om våren med doften av tjära kan jag
när som helst känna som om det vore verklighet nu.
Under varma vårdagar skulle vagnar och kälkar tjäras
och ställas upp för att torka i solskenet.

När tjälen gått ur marken skulle gärdesgårdarna
lagas. Då gick allt manfolk ut och följde gärdesgårdar-
na för att se om de behövdes lagas. Om så var fallet
klövs unga granar och störar höggs i ungskogen. Dessa
småträd hade utsynats av skogvaktaren.

På försommaren skulle korna släppas på bete. På
den tiden gick de i skogen där de hade bra med föda.
Samtidigt som de åt upp gräset försvann också en del
lövsly och tallplantorna fick luft och ljus. Då fanns det
mycket smultron på fallen kring stubbar, tuvor och
gamla kolbottnar. Alla kor hade skällor på sig så de
kunde återfinnas om de ej kom hem till kvällen. Nå-
gon olycka kunde ju han hänt eller någon ko kunde ju
ha kalvat. Hästarna gick i hagarna och betade.

Båda gårdarna ägde får. På högsommaren gick de i
västerängen. När de skulle föras dig gick några av
kvinnorna före och lockade med hårt bröd. Det gick
fort undan, ibland kunde man få känna på baggarnas
horn och det gjorde ej så gott.

Så bakades det i stora ugnen, vilken eldades med
långa granvedsklabbar, varefter den sopades med en
enrissop. Den skulle vara fin när bakningen började.
Det bakades hårt tunnbröd, limpor samt vanliga hål-
kakor. Så kunde det hända att det blev rågkakor med
fläsk efteråt.

När det var försommar skulle även kolbottnarna
skottas ur för då skulle kolvedskörningen börja. När
kolbotten var iordninggjord restes däri en stor kubb
som kallades pipkubb. Omkring denna restes sedan
kolveden, vilken kördes fram med hästar från kolveds-
res som skogsarbetarna huggit.

Det var så rent från skräp i skogarna, allt tillvara-
togs så väl. Milorna kunde bli olika stora och de räk-
nades i famnar. Då en mila var färdig mätte skogvakta-
ren den. Det kunde bli omkring fyra eller fem 16-18
meters milor. När männen var färdiga med kolveden
fick milorna vila till efter slåttern. Då började förbere-
delserna för tändning, vilket brukade ske i oktober.

Det låg ett litet sågverk vid fallet i Skirabäcken som
kallades Hunnebergssågen. Till den kördes timret på
den tiden. När isen smälte och vattnet kom löst på
våren var det så vackert och storslaget att höra bruset
från forsen. Det bruset hörs än idag då skymningen
faller på vårkvällarna. Det är inte utan att tankarna
går till Jon och hans i fiol i ”’Driver dagg, faller regn”.
Det bodde fiolspelare vill Lilla Berga. Det var såg-
mästare Karlsson med hustrun Hulda och deras barn,
både sågmästaren och hustrun kunde spela och sjunga.

En gammal gård
Minnen och hågkomster från Brevensbygden av fru Sigrid Malmström, del 1

Sigrid som ung flicka (t.h). Kvinnan till vänster är okänd.
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Något som återkom varje år var
brunnsdrickandet Trefalsighetsnat-
ten vid Göstas Källa, då både gamla
och unga tågade iväg för att dricka
brunn. Brevens Hornmusikkår spe-
lade och manskören sjöng. Det var
så roligt när man fick följa med dit
upp. Under en tid upphörde
brunnsdrick-andet, men källan gav
vatten åt många skogshuggare och
körare. Men nu har den gamla se-
den återupptagits igen, vilket jag är
både glad och tacksam för, i synner-
het då det på långt håll finnes släkt-
skap med gamle Gösta, som fann
det järnhaltiga vattnet.

Fortsättning i nästa nummer.
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Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

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

Stilfull Inredning!         Lär Dig inreda själv!

• Inredningsförslag
• Färgsättning
• Möbler
• Sängöverkast
• Gardiner
• Hissgardiner m.m.

   
  

  

  

Tel 019-611 40 19
C&C Interiör Atlejé, Oskarsparken 7, Örebro

Fax 019-611 40 20  Mobil 070-795 40 19

Inredningskursrer

Ring och boka!

August Månsson arbetar med kolvedsresning, med oxar som dragare.

Vi säljer däck till allt och alla.

• Personbil • MC • Traktor • Lastbil • Skogsmaskin • Truck
• Vagnar och kärror • Gräsklippare • m.m.

Vi vulkar och reparerar alla däck, vätskefyllning m.m.
Slangar till de flesta däck. Däckförvaring av era personbilsdäck.

Jour till åkerier och lantbruk (ring oss för mer info).
Tel: 019-45 03 45, 070-337 22 00. Fax: 019-45 06 30
Filial Närkefrakt däckservice lastbilar, tel: 019-56 20 10

BoBo:s Däck
Odensbacken 019-45 03 45
Hällabrottet   019-56 20 10
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Från SKOG till INDUSTRI

ODENSBACKENS
ÅKERI

Talbyvägen 13 • 715 94 Odensbacken

019-45 09 33 • 070-340 53 02

– Det känns lite vemodigt, säger Torbjörn
Hedmo, och menar då såväl att han slutar som
inspektor på Brevens Bruk efter fjorton år som
att han lämnar Solberga vid Sotterns strand.

En profil lämnar jobbet:

”Det agrara har följt mig genom livet”

Det är en profil som försvinner från Brevens Bruk när
Torbjörn Hedmo går i pension. Många som någon gång
haft anledning att kontakta företaget har stött på just
den vänlige och omtänksamme Hedmo, som har kunnat
säga ”nej” på ett sätt så att det känts som ett ”ja”.

Fast egentligen försvinner han ju inte. Han kommer i
högsta grad att vara kvar i trakten. Han flyttar bara sina
bopålar några kilometer, från Solberga till gamla Gästis
i Kilsmo.

– Solberga har blivit lite stort för oss, säger han.
Han bor tillsammans med sin hustru Ruth i den stora

gula villan med fem badrum som en gång var tänkt att

Torbjörn Hedmo utanför Solberga som han nu byter mot
gamla Gästis i Kilsmo.

ta emot prominenta gäster från när och fjärran. Fina be-
sök har det väl blivit också under Hedmos tid, men beho-
vet av fem badrum har aldrig varit särskilt uttalat.

I Kilsmo kommer familjen Hedmo att använda halva
huset. Den andra delen hyr de ut.

Torbjörn Hedmo är bondgrabb från Börje församling
fem kilometer väster om Uppsala. När han var sexton år
dog hans far och Torbjörn och en äldre bror fick plötsligt
överta driften av gården.

– Det var en chock när pappa dog och var inte den start
på yrket som jag hade tänkt mig, säger han.
Bröderna drev tillsammans gården med först mjölkkor
och sedan grisar fram till 1970 då Torbjörn Hedmo be-
stämde sig för att söka lyckan på annat håll. Han utbil-
dade sig till lantmästare på Alnarps lantbruksinstitut och
har sedan dess arbetat som inspektor och förvaltare på
olika företag. Innan han kom till Brevens Bruk var han
fjorton år på Skokloster.

– Det agrara har följt mig genom livet. Mycket har hänt
på bruket sedan jag kom för fjorton år sedan. Rationali-
seringarna inom skogsbruket är väl det mest påtagliga.
Maskinerna har tagit över mycket av det arbete som män-
niskan tidigare gjorde. Jordbruksdelen var också större
förut. Visst kan man sakna en del av det som har försvun-
nit, men det går ju inte att driva ett modernt företag med
ålderdomliga metoder, säger han.

Han har tre vuxna barn från ett tidigare äktenskap.
Med sin nuvarande fru Ruth flyttade han till Brevens
Bruk där hon fick anställning som kontorist på bruks-
kontoret. Ruth Hedmo är för övrigt dansk medborgare
och familjen Hedmo äger faktiskt ett hus på västra Jylland
också, i Ringköbing.

NAMN: Torbjörn Hedmo
ÅLDER: 63 år.
BOSTAD: Solberga mellan Kilsmo och Brevens
Bruk, snart gamla Gästis i Kilsmo.
FAMILJ: Ruth, undersköterska, tre vuxna barn.
LÄSER: Både fack- och skönlitteratur, har ingen
speciell favoritförfattare.
ÄTER: Fisk och husmanskost. Är ganska bra på
att laga mat, om jag får säga det själv.
Har förmånen att ha tillgång till mycket viltkött.
LYSSNAR PÅ: Storbandsjazz som Count Basie,
till exempel, men även klassiskt.
KVÄLL ELLER MORGON? Är kvällsmänniska, går
normalt och lägger mig strax före midnatt.
Tjugo i sju på morgonen brukar jag vara på
 jobbet. Behöver väl inte så mycket sömn.
RÖSTAR I EMU-VALET: Det blir troligen nej.
Jag vill behålla den svenska kronan.
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– Vi brukar åka till Danmark två, tre gånger om året,
säger Torbjörn Hedmo.

Han trivs i naturen och har den inpå knutarna. Han
strövar gärna omkring i skogen, ibland med bössan på
ryggen, ibland med svampkorgen i handen. Och på vin-
tern, när det finns snö vill säga, sätter han på sig ski-
dorna för en tur i längs Ringbergsleden.

– Jag tycker inte att det har blivit så mycket fritid. Jag
har mest jobbat. Så jag har mycket att ta igen som pen-
sionär, säger han.

Kanske hinner han med att gå på fotboll lite oftare.
Under senare år har han varit i genomsnitt en gång per
år på Eyravallen och det håller inte för den som vill heja
fram ÖSK till stordåd.

Som nybliven fastighetsägare räknar han med att få
en hel del att göra. Han har en del gamla färdigheter som
snickare som han nu får damma av.

– Det är roligt att skapa något med sina händer. Det
ser jag fram emot, säger han.

Han är uppvuxen i ett hem där båda föräldrarna var
kyrkligt aktiva och själv är han ordförande i kyrkorådet i
Askers församling och dessutom kyrkvärd i Brevens
kyrka.

Måhända tar han också upp sin avbrutna karriär som
sångare. Tidigare sjöng han nämligen i kyrkokören.

– Men gubbarna försvann en efter en och till slut var
jag ensam karl i kören. Det var förstås inte så kul, säger
han.

Torbjörn Hedmo får kanske tid över att värva slum-
rande tenorer och basar i Kilsmotrakten till kyrkokören?

Problem med huset eller bygget ?

Kontakta oss!
Vi jobbar efter dina önskemål

Telefon: 0151-450 87 • Fax:  0151-450 40

www.hogsjoservice.se

– Min röst är väl ungefär en baryton, säger han, utan
att därmed göra några jämförelser med en annan bary-
ton, Frank Sinatra, som ofta återfinns i CD-spelare i det
hedmoska hemmet.

Fortsättning på sista sidan...
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Halvvägs mellan
Kilsmo och Odens-
backen, alldeles in-
till vägen, ligger Alp-
hyddan. Där har tidi-
gare funnits såväl
veteranbilssamling
som slakteri, men
idag fylls lokalerna
av dockor, nallar,
tomtar, änglar och
djur av alla de slag,
stora och små, söta
och roliga. Stanna
gärna till och ta en
titt, där finns mäng-
der av fina saker till
försäljning, och man
blir garanterat glad
av att titta på alla de
ljuvliga dockorna
och roliga djuren.

IDA-ANITAS HANTVERKSBOD

Ida-Anita med en av sina
favoritnallar.

Tre av Ida-Anitas underbara dockor.

Änglar, änglar, änglar...

Ida-Anita Tedenbo har tillverkat dockor i över 20 år,
varav de senaste tre åren i Alphyddan. Tidigare bodde
hon i Vikersvik där hon drev en jordbruksfastighet, på
vilken man kunde finna en hel del ”oväntade” djur, som
lama, påfågel och ren. Förutom att sköta om jordbru-
ket höll Ida-Anita kurser i docktillverkning och form-
keramik. Så småningom började hon se sig om efter
en mindre gård och hittade då Alphyddan. Djuren sål-
des och endast hunden Simba – en utmärkt vakthund
av rasen Tibetansk Mastiff – följde med till Alphyddan.

Dockorna är Ida-Anita mest stolt över, liksom de
egendesignade nallarna, men hon tillverkar även
mängder av föremål i keramik. Modellerna beställs
oftast från USA och målas dels av Ida-Anita själv och
dels av de många kursdeltagare som gått hos henne
under åren. Omkring 10-12 kursdeltagare åt gången
kan under en helgkurs tillverka t.ex varsin porslins-
docka. De flesta deltagarna kommer fortfarande från
Nora-, Örebro- och Kumlatrakten, inte så många
Östernärkingar har hittat till henne ännu, men Ida-
Anita hoppas att de kommer. Så vill du tillverka din
egen nalle, en personlig docka eller kanske en vätte är
du välkommen att gå på kurs hos Ida-Anita.

Ida-Anitas
Hantverksbod i Alphyddan

Öppen: onsdag, torsdag, fredag kl 13-18
Tel: 019-45 70 10

Helg- och prova-på-kurser i docktillverkning,
formkeramik och nallar.

Välkommen att ringa för mer information.
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Granngården kan mest om hus, djur och trädgård.

Odensbacken, 019- 45 14 30
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Besök vår butik på Köpmangatan 19, Vingåker

Allt inom golv
SLIPNING, LACKNING OCH OLJNING AV TRÄGOLV

PLAST • TEXTIL• KAKEL • KLINKER • LAMINAT • PARKETT

Avpassade mattor • Gångmattor • Vävda plastmattor
Röllakan • Avtorkningsmattor

Försäljn
ing och

 inlägg
ning

av gol
v- och 

väggm
aterial VINGÅKERS

GOLVSERVICE AB
Köpmangatan 19
643 30 Vingåker
Telefon: 0151-51 18 49

Innehar F-skattesedel

G
AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG

Under de två kommande åren
kommer skogsbruksplanen vid
Brevens Bruk AB att revideras.

Arbetet kommer att utföras av
Skogsvårdsstyrelsen i Örebro.

Syftet med revideringen är dels
att aktualisera beståndsbeskriv-
ningar och åtgärdsförslag, dels att i
plan och kartmaterial beskriva om-
råden som håller höga natur- eller
kulturvärden.

De områden som håller de högsta
naturvärdena kommer att avsättas
med inriktning att bibehålla eller
tillskapa ytterligare naturvärden
intill 5% av den produktiva skogs-
marksarealen. För Brevens Bruk
AB innebär detta en avsättning av
ca 650 ha för naturvårdsyften. Redan idag arbetar vi
med en preliminär naturvårdsavsättning för att ej av
misstag skada sköra områden. Den nya planen skall
vara helt färdig och levererad till sommaren 2005 och
kommer då även att ha uppdaterats med noteringar
om såväl forn- som kulturlämningar. När planen fär-
digställts kommer nya avverkningsberäkningar att gö-
ras med syfte att finna lämpliga avverkningsnivåer
för gallring och slutavverkning.

Skogen – Ny plan med tydligare naturvårdsmål

Förberedelserna för den nya planen påbörjades re-
dan 2002 då en ny fotografering utfördes för Brevens
Bruk och Boo Egendom. Fotograferingen utfördes med
s.k. InfraRöd färgfilm som på ett fantastiskt sätt bl.a.
kan särskilja lövträd från barrträd.

Per Bergenheim
Skogsförvaltare
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Däck eller

Skogstransporter

när du behöverRing oss hjälp med

Tel. 0582-302 20 • Fax 0582-302 90
e-post: hes.ab@swipnet.se

SKOGSÄGARE!
Vi har plantorna och

skogsvårdstjänsterna.

Kontakta oss på

Tel: 0582-160 11, 160 13

Har ni sett mystiska personer gå omkring i
skogarna runt Brevens? Ni kanske har sett folk
som gräver i marken och stoppar jorden i plast-
påsar eller kanske gräver ned en hink i mar-
ken! Eller kanske har ni sett någon sitta med
en spruta i handen för att sedan stoppa in ka-
nylen i en PVC-burk som står på marken!? Kon-
stiga saker händer i skogarna nu för tiden!

Faktiskt behöver ni inte vara oroliga. Sedan somma-
ren 2000 bedrivs ekologisk forskning i skogarna runt
Brevens. Varför just här? Undertecknad, som är
forskningsledare och arbetar vid Örebro Universitet,
bor i Brevens bruk. Det är väldigt praktiskt att ha fält-
verksamheten förlagd till bostadsorten! Ni som pend-
lar vet hur skönt det är att slippa att sitta i bilen nå-
gon dag ibland.
Dessutom har
BBAB varit väldigt
ti l lmötesgående
och hjälpsamma!
Jonas Pettersson
och Per Bergen-
heim har visat oss
lämpliga bestånd
samt tagit fram
uppgifter ur Bru-
kets skogsbruks-
planer. Tack så väl-
digt mycket! Jag
vill i det här sam-
manhanget även
passa på att tacka
före detta skog-
vaktaren Ragnar
Johansson som bi-
dragit med en del
uppgifter.

Nåväl, vad är det för forskning som vi bedriver? Vi
kan säga att det rör sig om ren grundforskning inom
området ekosystemekologi, d.v.s. vi försöker lära oss
mer om hur olika processer i skogen, såsom nedbryt-
ningen av döda växtdelar, så kallad förna, eller mark-
försurningen, påverkas av olika faktorer.

Nedbrytningen av förna är av stor betydelse
Varför är det viktigt att studera nedbrytningen av döda
växtdelar? Jo, det är nämligen så att produktionen i
våra skogar till stor del kontrolleras av tillgången på
upptagbart kväve (ammonium och nitrat) i marken.
Det mesta av det kväve som tas upp av träden kom-
mer från kväve som frigjorts vid markorganismernas
nedbrytning av förna. Detta trots att nedfallet av

kväveföreningar
via nederbörden är
ca. 8,5 kg per ha
och år i Brevens
b r u k s o m r å d e t
(källa SMHI). Allt-
så är det egentli-
gen så att produk-
tionen i skogen be-
stäms av hastighe-
ten med vilken för-
nan bryts ned! Det
är därför av största
vikt för ett hållbart
nyttjande av sko-
gen som resurs att
vi känner de fakto-
rer som styr förna-
nedbrytningen.
Tillgången på kvä-
ve samt förekom-

Örebro Universitet bedriver
forskning i Brevens skogar

Anders Holm tar gasprover för analys av koldioxiden som flödar ut ur mar-
ken i ett 68-årigt granbestånd söder om Brevens. Foto: Alf Ekblad. Forts. nästa sida.
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Det måste understrykas att denna markförsurning
är en naturlig process som leder till att markens utse-
ende, kemi och biologi till sist liknar en vanlig barr-
skogsmark. Det har skett en så kallad podsolering av
jorden. Typiskt för en sådan jord (en podsol) är att det
ovanpå mineraljorden finns ett skikt med mer eller
mindre nedbrutna växtdelar, det så kallade mårlagret.
Under detta lager finns den så kallade blekjorden, ett
askgrått urlakningsskikt. Under detta blekjordslager
finns ett anrikningsskikt, den så kallade rostjorden.
Anledningen till att vi får den här skiktningen i mar-
ken, som man inte kan se i en jord i ett lövbestånd
eller i en gräsmark, är att daggmaskarna försvinner
när pH blir för lågt. När daggmaskarna finns blandar
de effektivt om jorden och de döda växtdelarna dras
ner i marken i stället för att stanna uppe på mineral-
jorden.

Kommer den här marken för all framtid att se ut
som en så kallad podsol eller kan den återfå högre pH
och daggmaskar som blandar om jorden? Försök från
andra håll visar att om man hugger ner granen och
planterar löv (till exempel björk) så kommer dagg-
maskarna tillbaks och jorden återfår sitt utseende
inom några år.

Om ni har frågor eller synpunkter så är ni välkomna
att kontakta Alf Ekblad.

Alf Ekblad är docent i marklära vid SLU och filoso-
fie doktor i växtfysiologi. Han arbetar sedan 1998 som
lektor i biologi och som forskare i systemekologi vid
Avdelningen för biologi, Institutionen för Naturveten-
skap, Örebro Universitet. Forskningen som beskrivs
ovan bedrivs med medel från FORMAS och Veten-
skapsrådet. Tel: 019-30 35 28.
E-post: Alf.Ekblad@nat.oru.se

sten av trädrötter, är två sådana faktorer som påver-
kar nedbrytningen av förnan och som vi studerar i Bre-
vens.

Nedbrytningen av förnan har inte bara stor bety-
delse för skogsproduktionen, den har även stor bety-
delse för kolets globala kretslopp. Faktiskt finns det
ungefär dubbelt så mycket kol bundet i markens orga-
niska material som i atmosfärens koldioxid.

På grund av förbränningen av fossila bränslen samt
avskogningen i tropikerna ökar koldioxidhalten i at-
mosfären med ungefär 0,5% per år. Före industrialis-
men var atmosfärens koldioxidhalt 280 ppm (miljon-
delar) och idag är den 360 ppm. Detta, tillsammans
med en ökad halt av även andra så kallade växthusga-
ser, anser de flesta forskare kommer att leda till en
ökad medeltemperatur på jorden. Med ökande mark-
temperatur skulle markens kollager kunna omsättas
snabbare och detta skulle kunna leda till ännu snab-
bare koldioxidökning i atmosfären, vilket skulle leda
till ännu snabbare temperaturökning o.s.v. Vi skulle
kunna få en galopperande växthuseffekt! Noteras bör
att respirationen från nedbrytning av markens orga-
niska material bidrar, tillsammans med respirationen
från rötter, med ett årligt flöde av koldioxid till atmos-
fären som är 10x större än flödet från förbränningen
av fossila bränslen! På grund av storleken på detta
flöde kan en liten förändring av nedbrytningens has-
tighet få dramatiska effekter på atmosfärens koldi-
oxidkoncentration och därmed också på växthusef-
fekten. Kunskapen om vilka faktorer som styr förna-
nedbrytningen i våra skogar är följaktligen även vik-
tiga av globala miljöskäl.

Granplanteringar påverkar marken
Som alla vet så har BBAB under många år planterat
igen åkermark med gran. Denna förändring av mark-
användningen påverkar landskapets utseende samt
processer i ekosystemet på många sätt. En av de större
förändringarna är att en stor mängd koldioxid binds
in i trädens biomassa varje år. Vi kan även se en ökande
mängd organiskt material i marken med ökande ål-
der hos skogen. I Brevens skogar har vi funnit att den-
na ökning av markens kolförråd är ca 240 kg kol per
hektar och år. Att plantera igen åkermark med skog
är inget unikt för Sverige utan en trend som gäller för
större delen av norra halvklotet. Denna förändrade
markanvändning är en icke oväsentlig sänka för at-
mosfärens koldioxid som hjälper till att dämpa kol-
dioxidökningen i atmosfären.

Till de negativa följderna av granplantering på åker
hör att marken försuras. Denna försurning är dels en
följd av att växternas rötter lämnar ifrån sig vätejoner
(som försurar) i utbyte mot den näring som den tar upp
från marken, dels är den en följd av att granen produ-
cerar en förna som är sur och som ger sura nedbryt-
ningsprodukter. I studier av ett antal granbestånd med
en ålder av från 0 till 65 år fann vi att markens pH
sjönk mellan 1 och 2 pH-enheter som en följd av beskog-
ningen. På senare år har forskare visat att den försur-
ning som blir följden av granplantering på åker, varit
en bidragande faktor till försurningen av våra sjöar.

Mängden kol bundet i markens organiska material ned till
5 cm djup som funktion av beståndsåldern hos gran plante-
rad på före detta åkermark vid Brevens.

Beståndsålder (år)
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Denna informationstidning
har varit möjlig att göra

tack vare våra annonsörer.

Stöd dem – de stöder oss.
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Biltel: 070-223 27 00
Bost: 0122-158 56
Karl-Gunnar Gustafsson
Falla Nerdergård, Finspång

KG GUSTAFSSONS
SKOGSAVVERKNING
Vi utför avverkningar med
skördare utrustad med
apteringsdator.

Vårsådden startades an-
nandag påsk i Kilsmo. Där
såddes havre för utsädes-
produktion som senare
skall användas till havre-
grynsprodukter. Vi an-
vände för första gången
det nya jordbearbetnings-
redskapet Carrier från
Väderstadsverken.

Det är ett redskap med två ra-
der skärande tallrikar som
blandar om jorden och en vält
bakom som återpackar. Vi
körde med Carriern två gånger
direkt i stubben och sådde där-
efter fälten. Varken plöjning
eller harvning behövdes.

I skrivande stund (27 april)
har vårens första regn kommit
och vårbruket har kommit av
sig. Vi har sått ca hälften av de
totalt 650 ha som skall vårsås.

De höstsådda grödorna på Bystad – rågvete och vete
– har klarat vintern ganska bra. Men nu betar gäss
och hjortar en hel del på åkrarna, förhoppningsvis bör-
jar det snart grönska i skogen så de kan hitta mat där
istället. Rågvete odlas som foderspannmål och det sägs
att vildsvinen inte tycker om rågvete. Vi får hoppas
och se.

Samarbetet på maskinsidan med Boo Egendom fort-
sätter och vi kommer under året att sälja alla maski-
ner som inte behövs i jordbruket. Den pressade lön-
samheten i spannmålsodling gör att maskinkostna-
derna måste hållas så låga som möjligt. Man kan inte
äga alla maskiner utan får istället köpa in vissa tjäns-
ter.

För mig som är ny på Brevens Bruk och på Boo är
det mycket att tänka så, men med hjälp av mina duk-
tiga medarbetare och med Torbjörn Hedmo som ger
goda råd ska vi fixa detta. Mottagandet på Brevens
Bruk, liksom på Boo, har varit mycket positivt.

Gunnar Carlsson
Lantbruksinspektor

Lantbruket 2003

Norra Grev Rosengatan 1, 703 64 Örebro
Tel kontor: 019-140 140 • butik 019-611 20 29

www.krafft-maleri.se • e-post: info@krafft-maleri.se
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Vi har fått en ny växel och nya telefonnummer för att öka tillgäng-
ligheten för våra kunder. Vår personal har nu även möjlighet att
vidarekoppla sina direktnummer till mobiltelefonerna.

Brevens Bruk AB:s nya telefonnummer:
019-58 58 50 Växel
019-58 58 51 Gunnar Carlsson, lantbruksinspektor
019-58 58 52 Per Bergenheim, skogsförvaltare
019-58 58 53 AnnSofie Erixon, ekonomichef
019-58 58 54 Carl Gripenstedt, VD och fastighetsförvaltare
019-58 58 55 Johan Gripenstedt, ägare
019-58 58 56 Jonas Pettersson, produktionstekniker
019-58 58 57 Sirpa Ahonen, sekreterare
019-58 58 59 FAX

NYA TELEFON- OCH FAXNUMMER
TILL BREVENS BRUK AB

FASTIGHETSÄGARE!  Vill ni ha arbeten utförda?
Brevens Bruk AB:s fastighetsförvaltning och parkförvaltning kan utföra större och mindre arbeten, så-
som murning, snickeriarbeten, gräsklippning, buskröjning mm.

För mer information, fyll i och skicka in nedanstående talong eller ring Carl Gripenstedt 019-58 58 54.

Kontakta mig angående:
� Byggnadsarbete   � Trädgårds-/parkarbete
� Övrigt

BREVENS BRUK AB
BRUKSGATAN 6

715 95 KILSMO

Namn

Adress

Telefon

Janne Karlsson
Skog- & maskingrävning AB

Försäljning av sand, grus och singel

MARKBEREDNING
ÖVRIGA GRÄVARBETEN

M.M

VITTORP • 640 10 HÖGSJÖ
Telefon: 070-624 81 80 • 0151-800 37
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En ny båtsäsong är på gång igen. Återvändande
flyttfåglar, varmare dagar och ljusare kvällar får
även oss ”tvåbenta” varelser att vakna till liv. Fåg-
lar och fiskars aktiviteter ökar för var dag som
går. Häckningsperioder inleds, även olika fiskars
lektider stundar under vår och försommar.

Den här säsongen har inletts med lågt vattenstånd i
sjön, nederbörden har varit alldeles för sparsam un-
der höst- och vinterhalvåret. Detta kan komma att
påverka naturreservatet med dess invånares olika
häcknings- och födoplatser och även fisket i sjön un-
der sommaren.

En liten påminnelse till alla som vistas på Sottern

Sottern

HYRESLEDIGT BREVENS BRUK AB

För mer information, kontakta
Carl Gripenstedt, Brevens Bruk AB,

019-58 58 54

KAROLINEBERG, BYSTAD:
4 rum & kök, 112 m2

1:a våningen. Stor trädgård.
Förråd, jordkällare och garage.

Vi har även bil- och
husvagnsplatser

och förråd att hyra.

Rutiner vid felanmälan
INFORMATION TILL

BREVENS BRUK AB:s

HYRESGÄSTER 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.

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

under vår och försommar är att komma ihåg att ej
beträda eller vistas inom den avstängda delen i natur-
reservatet i Sotterns skärgård (avlyst 15 april – 15
juli). Ej landstiga på holmar med häckande fiskljuse
under tiden 15 april – 1 augusti, detta gäller dock ej
Trindholmen, Norrholmen, Käringholmen och Stora
Gröningen. Sist nämnda holmar är som bekant alltid
tillgängliga för friluftsliv och solbadare. Där finns iord-
ningställda eldstäder samt soptunnor att utnyttja. Det
är förbjudet att göra upp eld och tälta på andra holmar
än de nämnda.

Fisket var under föregående år relativt gott, då
främst tillgången på gös i sjön var god. Det är alltid
intressant att veta hur andra människor uppfattar till-
gången på fisk och hur naturreservatets inverkar på
fisket, djur, natur och övrigt friluftsliv i sjön. Har ni
åsikter om Sottern, skriv gärna ned dem på att pap-
per och skicka till mig på Brevens Bruk AB.

Var uppmärksam på stölder av båtar, båtmotorer och
övrigt material vid och omkring våra båthamnar. Att
bli bestulen kan förstöra en hel sommar för den som
blir utsatt. Lås bommarna efter er, notera om ni ser
någon eller något som inte verkar vara som det borde
vara, allt kan vara till hjälp för att få ner antalet stöl-
der.

Hoppas att alla som använder Sottern får en trevlig
sommar på sjön. BBAB tillönskar alla en god fiske-
lycka samt en solig och varm sommar!

Jonas Pettersson
Produktionstekniker
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Intreserad av båtplats
eller fiskekort i Sottern?

RING Brevens Bruk AB,
019-58 58 50

Båtplatser vid Sottern

Överst. Båthamnen vid Kilsmo.

Mitten: Båthamnen vid  Gillberga.

Nederst: Båthamnen vid  Knipphammaren.

I sjön Sottern finns lediga båtplatser vid
brygganläggningarna i Gillberga, Kilsmo och
Knipphammaren. Brygganläggningarna er-
bjuder bekväm tillgång till sjön och har bra
iläggningsramper och parkeringsplatser.

Förfrågningar och uthyrning sköts av Sirpa
som nås på 019-58 58 50.

Fiskekortspriser
i Sottern
2003

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

Installation och service
av antennanläggningar

KRAFTKOMPETENS I ÖSTERÅKER AB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95

e-post: hellstrand@kraftkompenens.se

Denna
informationstidning

har varit möjlig att göra
tack vare

våra annonsörer.

Stöd dem – de stöder oss.
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Sommarens spel på Sörberg heter ”Svinaktiga
Affärer” och utspelas på Svennevads järnvägs-
station under ett par sommardagar 1943. Det
är väntsalen på stationen som återskapas i sce-
neriet och här händer märkliga saker som till-
sammans bildar folklustspelet om två trälådor
med varierande innehåll.

Kriget pågår som värst ute i Europa men det börjar gå
dåligt för Hitler och hans anhang. Somliga inser att
de så att säga satsat på ”fel häst” och försöker nu göra
sig av med vissa saker som helst inte bör komma upp
i dagsljuset. Andra försöker göra skumma affärer med
ransonerade varor. Detta leder här till sammanbland-
ning och totalkaos.

Som vanligt är det Timo Parker som regisserar och
grundtexten är skriven av AnneMarie Hellström. I

SVENNEVADSSPELET 2003 – FEMTONDE SPELÅRET

SVINAKTIGA AFFÄRER

sommarens spel återfinns förutom de flesta av aktö-
rerna som varit med under många år tre nya som fram-
träder i Svennevadsspelet för första gången.

Nya aktörer är Anders Brinning från Hallsberg,
Bosse Larsson från Röfors samt Fredrik Lennström
från Svennevad. Övriga aktörer är Tage Aronsson, Ca-
tarina Gustafsson, Camilla Frisberg, Hanna Naes-
lund, Ingrid Olsson-Gustafsson, Marguerite Landin,
Sofia Svensson, Kåge Landin samt Lennart Österberg.

Premiär torsdagen den 26 juni. Övriga speldagar 28
och 29 juni, samt 1, 2 och 3 juli. Lördagen den 28 juni
från kl 14.15 underhåller 2xBJÖRNIS.

Vid ostadigt väder, medtag regnkläder – ej paraply.
Kaffeservering – Lotterier.

Besök gärna vår hemsida:
welcome.to/svennevadsspelet

Arne Hellström

Svennevadsspelet 2002. Foto: Arne Hellström

SVENNEVADSSPELET

SVINAKTIGA AFFÄRER
Utomhusteater på Sörberg • Svennevads Hembygdsgård

Premiär 26 juni kl 19 • Övriga speldagar: 28 juni kl 15 • 29 juni kl 19 • 1,2 och 3 juli kl 19

Entré 80 kr. Fri entré för barn under 12 år i målsmans sällskap.

Servering – Lotterier • Vid regn: Medtag regnkläder. EJ PARAPLY!

Biljettbeställning: 0582-126 15

www.welcome.to/svennevadsspelet

VÄLKOMNA!
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AnnSofie Erixon, 42 år Anställd: 1999
Befattning: Ekonomichef
Direkttel: 019-58 58 53
E-post: annsofie.erixon@brevens.se

AnnSofie är en Noratjej som innan hon kom till
Brevens Bruk bodde på Öland där hon arbetade
som revisorsassistent.

Gunnar Carlsson, 40 år. Anställd: 2002
Befattning: Lantbruksinspektor
Direkttel: 019-58 58 51, 070-349 15 70
E-post: gunnar.carlsson@boohjortkvarn.se

Gunnar är värmlänning, men växte upp i Dals-
land. Han arbetade som verksamhetledare på
Suggeringen i Säffle AB i tio år innan han kom
till Boo Egendom och Brevens Bruk.

Per Bergenheim, 43 år Anställd: 1999
Befattning: Skogsförvaltare
Direkttel: 019-58 58 52, 070-349 15 67
E-post: per.bergenheim@brevens.se

Per, kallad Pelle, växte upp i Lerum. Innan han
kom till BBAB arbetade han som råvaruchef vid
Södra Timber i Växjö.

Jonas Pettersson, 34 år Anställd: 1986
Befattning: Produktionstekniker
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se

Jonas är född och uppvuxen i Brevens Bruk. Ef-
ter avslutad skolgång började Jonas som skogs-
arbetare på BBAB, och 1995 anställdes
han som produktionstekniker.

Sirpa Ahonen, 45 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 ef-
ter några år som egen företagare anställning på
BBAB.

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

Carl Gripenstedt, VD: 019-58 58 54

Momsreg.nr/F-skattebevis:
556063-5525

Bank: Svenska Handelsbanken

Bankgiro: 815-4205

Postgiro: 2 33 63-5

Styrelse:
Ordinarie ledamöter
August Trolle-Löwen, ordförande
Carl Gripenstedt, VD
Johan Gripenstedt
Magnus Kindstrand
Gustaf Svensson
Per Bergenheim
Hans Danielsson
Örjan Eriksson
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Kontaktpersoner

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

Stöd dem – de stöder oss.



 

Avsändare:
BREVENS BRUK AB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO
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Vita bruksleenden

Se så fina tänder vi har. Persona-
len på Brevens Bruk AB ler blän-
dande vitt mot hela världen.
(Foto: Peter Lindström)

Brevens Bruk AB satsar
nu på fri tandvård för
medarbetarna och hela
personalen har fått öpp-
na munnen hos tandlä-
kare dr Plack i Bettorp.

– Mycket fina tänder överlag,
måste jag säga. Men eftersom
det var skogsfolk var jag
tvungen att göra en del rotfyll-
ningar. De som hade sjötomt
försåg jag med brygga, säger dr
Plack innan han försvinner bort
mot municipalsamhället till-
sammans med sin sköterska fru
Alma Gahm på en tandemcykel.

Torbjörn tar farväl...

Hej då, nu sticker jag! En glad Torbjörn Hedmo tar farväl av sorgsna medarbetare utanför brukskontoret i Brevens Bruk.
(Foto: Peter Lindström)




