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Ljusexpo 2009 i Brevens Bruk

Foto: Sirpa Ahonen

Ljusexpo
2009
i Brevens Bruk

En
välkomnande
port till Breven

En 20-åring
som värnar
om hembygden

På spaning
efter skogens
konung

Sidan 2

Sidan 4

Sidorna 10-11

Sidan 22-23
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Ljusexpo 2009 i Brevens Bruk

Foto: Göran Lindberg & Sirpa Ahonen

Brevens Bruk var årets plats för E.ON ES Ljusexpo i utomhusmiljö. Flera av Sveriges ledande leverantörer av utomhusbelysning visade upp sina
senaste produkter i en fantastiskt fin bruksmiljö.
Besökarna var kunder från kommuner och entreprenadföretag samt ljusdesigners och arkitekter. I väntan
på mörkrets inbrott serverade Restaurang Brevensgården en välsmakande buffé till ett 100-tal gäster.
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Arrangör var som vanligt EON ESTrafik & Belysning och
värd för evenemanget var Claes Jacobson, Regionchef Mitt.
– Det är femte året i följd som vi arrangerar Ljusexpo
som hela tiden har förnyats och förbättrats.
Han tycker att leverantörerna än en gång överträffade
sig själva och visade upp fantastiska ljusarrangemang.
– Våra kunder trivdes och förhoppningsvis bidrog vi
till att både inspirera och att ge nya idéer, säger Claes
Jacobson.
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Catharina tar farväl av Bystad,
men inte för gott

Det har gått nästan femtio år sedan
Catharina Gripenstedt kom till Brevens Bruk och Bystad. Hon var trettiotvå år när familjen,
bestående av maken
Johan, barnen Eva,
Carl och den då nyfödde Mikael flyttade
in på Brevens herrgård.
Catharina som är uppvuxen i Göteborg och
Stockholm hade funderingar på ett arbeta
inom sjukvården när
hon träffade sin blivande make. I stället kom hon att sköta
hem och familj och engagerade sig även i
Kyrkliga syföreningen,
Askers kyrkoråd samt
Lännäs/Askers Röda Korskrets, där hon var ordförande
under tio år. Det visade sig vara ett bra sätt att träffa
nya vänner och bekanta i trakten. Hon kom att trivas
och kände sig snabbt hemmastadd.
1984 gick flytten vidare till Bystad herrgård. De
kringliggande husen, som idag gapar tomma, var på
den tiden bebodda av folk som arbetade inom Brevens
Bruk AB
– Ja, trakten har blivit ödsligare under åren som vi
bott här, konstaterar Catharina. Men själva huset har
alltid känts varmt och trivsamt. Det ser stort ut från
utsidan men så upplever man det inte inifrån.
Hon berättar vilken ordning och reda som rådde på Bystad när de tog över efter hennes svärföräldrar. – Allt
var så snyggt och ordnat och jag har under mina tjugosex år försökt att vidmakthålla samma ordning. Det
har varit viktigt för mig, säger Catharina.
Och alla som varit på Bystad kan intyga att hon har
lyckats. Ordet perfektion blir nästan en underdrift i
sammanhanget.
Bystad kom att bli en samlingsplats för familjen som
med tiden växte. Under jular och somrar blev gården
en självklar och efterlängtad samlingsplats för barn och
barnbarn. Catharina la mycket av sin tid och kraft på att
ordna, handla och lagat mat inför dessa sammankomster.
Den vackra matsalen och salongen användes även flitigt
för företags- och representationsluncher.
På somrarna packades picnic-korgen med saft,
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Catharina Gripenstedt utanför Bystad Herrgård,
hennes hem de senaste 25 åren.
Foto: Sirpa Ahonen
kaffe och bullar till barnbarnen som badade och lekte
barfota på gräsmattan nedanför huset. Julen firades
traditionellt med dignande julbord, dans och charader.
– Gemenskapen, att samla familjen har varit mitt
största intresse, berättar Catharina.
Där i gemenskapen, finns också de viktigaste minnena Catharina tar med sig när hon nu flyttar sitt
permanenta boende till våningen i centrala Stockholm.
Det blir en stor men positiv förändring till ett liv närmare barn och barnbarn och ett liv som blir lite enklare
rent praktiskt. Att lämna sina hemtraktar efter så
många år är dubbelbottnat, menar Catharina.
– Jag har på sätt och vis sett Bystad som en tillfällig tjänstebostad. Johan sade alltid att vi innehade
Bystad. Aldrig att det var vårt eget. Samtidigt kommer
jag sakna naturen, parken här utanför och framförallt
många goda vänner. Vänner som har kommit att betyda
oerhört mycket för mig.
Catharina kommer dock fortsätta ha ett mindre
boende på Bystad eller i Breven och ser fram emot
helger och somrar i den trakt som ligger henne allra
närmast hjärtat.
Emily Josephson
(barnbarn)
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En välkomnande port till Breven

Nillan Molin och Lars Bjurström utanför Grindstugan som de renoverat med försiktig hand för att få fram karaktären från 1850-talet.
Egentligen skulle Grindstugan, själva porten till
Brevens Bruk, inte ha stått kvar. Hösten 1970
mullrade grävskopan utanför staketet beredd att
med sina järnkäftar jämna huset med marken.

hade man då inte hittade någon hyresgäst skulle den
rivas. ”Att bedriva byggnadsminnesvård är en kostsam
historia”, konstaterade baronen.

Tack vare två eldsjälar och kulturpersonligheter, Rut
Nilsson och Ulla Möller, kunde Grindstugan räddas. I
ett brev till Johan Gripenstedt vädjade de om att huset
skulle få stå kvar eftersom det var en ”hjärteangelägenhet för de flesta Brevensbor”.
Johan Gripenstedt hörsammade deras bön, åtminstone till en del. Grindstugan skulle bli kvar ett år, men

Nu är allt detta historia. Grindstugan hyrdes ut, faktiskt i 18 år till samma familj. I slutet av 1980-talet
såldes huset och 1994 köptes det av de nuvarande
ägarna, Nillan Molin och Lars Bjurström.
– Det var i förvånansvärt bra skick. Inga fuktskador
eller så. Men ändå fanns det naturligtvis mycket att
göra, säger Lars Bjurström.

Köpte huset 1994

Välkomna till oss
Vi HAR JULeNS ALLA BLOMMOR
Du finner dem i vårt växthus!

Skapa din egen julgrupp.
Vi har tillbehören.
Hyacinter från egen
drivning.
Blommografera i god tid.
Vi önskar alla en
God Jul!
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Vi finns vid Säftstaholms slott.
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Som tur är var det en händig man som flyttade in.
Och Nillan Molin är inte heller främmande för arbete
med diverse verktyg.
– Vi ville ta bort 1950 och få fram 1850 i stället,
säger hon.
Plåttaket ersattes av tegel. Sprickor lagades, golv
byttes, nytt vatten och avlopp installerades. De moderna dörrarna fick lämna plats för gamla som genom
detektivarbete hittades på Byggreturen.

Tillhör familjen
Grindstugan är ett gjuthus av gråsten, alltså av samma
sort som stenhusen inne i samhället. Det kan sägas
vara en släkting som hamnat lite utanför, men som
ändå tillhör familjen.
Huset byggdes 1859-61. Den ingick i Nybergs ägor.
Nyberg var förvaltare på Brevens Bruk och hade stora
ägor norr om bruket. Grindstugan har naturligtvis fått
sitt namn efter den grind som fanns strax utanför huset.
Grinden var till för att hålla inne djuren som gick på
bete i skogen mellan Nybergs gärden och bruket. Vid
Kratorp fanns den andra grinden.
Grindstugan ligger i slutet av allén som leder till
Brevens Bruk – den längsta allén i hela Närke. Allén
började planteras 1841 och var klar något decennium
senare. Den är 1,5 kilometer lång och har över 200 träd.
Gamla Brevensbor kallar allén för Nybergslinjen, vilket
också var det ursprungliga namnet. Eller också säger
man bara linjen.

– Ja, nu har vi rustat upp den till en modern bostad
utan att ta bort husets karaktär, säger Nillan Molin.
Lars Bjurström bor i Grindstugan året om. Nillan Molin, bor växelvis här och på Gotland.
– Efter många år på Gotland känner jag mig mest
som gotlänning, erkänner hon.

Många har bott här
Utanför deras vackra hus susar bilarna förbi på några
meters avstånd. Men trafiken stör dem inte. Visserligen
kan tunga timmerbilar sätta Grindstugan i dallring,
men annars har de vant sig vid att ha landsvägen som
granne.
– Då och då stannar det till en bil och någon knackar
på och berättar sin historia om Grindstugan. Då märker
man hur många som bott här och hur många som har
minnen härifrån. Tänk vilken tur att huset aldrig revs,
säger Nillan Molin.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Vägverkets ansvar
Allén är i dag i stort behov av nyplanteringar. Ansvaret
för detta vilar på Vägverket.
Åter till Grindstugan. Där har många, många familjer
bott under årens lopp. Vid något tillfälle bodde fyra
familjer samtidigt i huset.
Att Nillan Molin och Lars Bjurström hamnade här
var en slump. De har ingen anknytning till Brevens
Bruk, utan såg en annons där ett ”omodernt stenhus i
behov av renovering” skulle säljas på exekutiv auktion.
De blev genast mycket förtjusta i Grindstugan, bjöd på
den och tog hem vinsten, kan man väl säga.
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Tobbe 070 576 99 17
KG
070 223 27 00
Kontor 0122 158 56
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Brevens Kommittén

Överskrid gränsen

Vad är detta? Ännu en förening i denna föreningstäta ort? Ja, men med det enkla syftet att skapa
samverkan mellan alla fina och aktiva föreningar.
Brevens Bruk är ett samhälle med många möjligheter och för att tillvarata dessa behövs ibland
en samlande kraft. Ofta är det en stor fördel om
man vid kontakter med myndigheter kan tala med
en röst för att få inflytande och kunna påverka.

Ibland märks det verkligen att vi bor nära en
länsgräns. (Det är ju egentligen flera länsgränser
i vårt område). Saker som borde vara alldeles
självklara fungerar helt plötsligt annorlunda.
I SAMS försöker vi minska betydelsen av våra
gränser och nu senast har vi engagerat oss i
frågor som gäller bussar och annan kollektivtrafik. Vi har skrivit till kommuner, regionförbund, landsting och tidningar i SAMS-området
för att vi förhoppningsvis ska kunna åka över
länsgränserna och dessutom för att busstiderna
ska stämma med tågen vid Vingåkers station.

Brevens Kommittén är en opolitisk, ideell och fristående
förening med syfte att stödja våra medlemmars strävan
att bevara Breven Bruk som en attraktiv och levande
ort med många olika aktiviteter för alla. Medlemmar
kan alla aktiva föreningar och företag i Brevens Bruk
vara. Kommitténs uppgift är att stödja och stimulera,
inte att styra eller fatta beslut över medlemmarna. Vi
beskriver det som den tunna fernissan som håller ihop
det. Varje medlem fattar beslut över sin egen verksamhet och deltagande i gemensamma aktiviteter.
Just nu driver vi tre frågor; ny postadress Brevens
Bruk, istället för Kilsmo, bättre bussturer och helgturer
och även förbindelse till Högsjö, samt allmänna soptunnor eller korgar i samhället. Som ni förstår är motparten
Posten och Kommunen, sammanhang där Kommittén
kan göra nytta hoppas vi.
Om ni vill nå oss för synpunkter eller idéer kan ni
söka Sten Geijer, ordf., Eva Rysén, sekr., eller Anders
Dahlqvist kassör.

STORT
GRATTIS
till Rut Nilsson,
som fyllde 95 år
den 17 juni, och
som då uppvaktades med en
stor hyllning i
Brevens kyrka.

I väntan på bättre
busstrafik kommer
vi också att göra ett
försök med samåkning, liftning, genom
att starta några så
kallade ”liftningpoints”, i första hand
i Högsjö och Breven med en framtida rutt mellan
Breven och Odensbacken.
Vi har inte heller glömt bilarnas behov. Särskilt några
av våra medlemmar i Högsjö har varit med och drivit
på för att det ska komma igång en ny bensinmack där.
En mack i Högsjö är givetvis viktig för hela området.
Vi ska också dra igång en hemsida i SAMS regi. En
hemsida som ska vara öppen för alla och särskilt de
som gör aktiviteter, affärer och annat i vårt område.
Hemsidan är under uppbyggnad men vår avsikt är att
allt viktigt som händer ska gå att hitta på vår hemsida.
Därför behöver vi din hjälp med att berätta om vad
som händer. Hör av dig alltså när du har nåt som bör
finnas på hemsidan. Adressen är: www.samsinfo.se. Vi
hoppas att vår hemsida kommer att bli ett stöd för mer
samverkan över länsgränserna.
Lars Bjurström
Ordförande i SAMS, Samhällen i Samverkan.

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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Rådhusets folk upptäckte Breven

Lars Ekevärn, chef för näringslivskontoret, blev mycket imponerad av Brevens Bruk.
En mycket intressant resa,
en utomordentlig presentation av Brevens Bruk, både
samhället och företaget,
och nya idéer om hur kommunen ska kunna bidra till
att utveckla området.
Så sammanfattar Lars Ekevärn, chef för Örebro
kommuns näringslivskontor den studieresa som anordnades i våras och som förde ett 25-tal kommunala
tjänstemän och politiker ut i vardagen i Östernärke.
Färden gick från Örebro till Stora Mellösa, Katrinelund, Segersjö, Hampetorp, Kilsmo och Brevens Bruk,
med återfärd genom Odensbacken. Det var ett digert
program som Magnus Lagergren (kd), ordförande i
Östernärke områdesnämnd, hade lagt upp.
Med på resan var den högst ansvariga för näringslivsfrågor i kommunen, kommunalrådet Inger HögströmWesterling (m). Även företrädare för oppositionen
deltog.
– Även om Brevens Bruk inte var huvudmålet måste
jag erkänna att jag blev väldigt imponerad av den
gamla bruksorten och det moderna företaget. Vi lyssnade på de önskemål som framfördes, bland annat om
bredband till byn, bussar på helger och över länsgränsen och stöd till ungdomsverksamhet. Det är inte min
uppgift att ge några löften, men jag tror att vi alla tog
till oss vad som sades. Bredband torde i alla fall ligga
i pipeline, säger Lars Ekevärn.

Östernärke som begrepp är annars ett område som
intresserar näringslivschefen. Här finns tio procent av
alla företag inom kommunen och femtio olika branscher
är representerade.
Området är också framgångsrikt vad gäller miljösatsningar. Här finns tillverkning av vindkraftverk
av internationell klass och satsningar på biogas.
Östernärke har i dag fem vindkraftverk i drift och ytterligare sju som har fått bygglov.
Näringslivskontoret pekar
också på att det är fler tranor
som stannar i Kvismaren i
Östernärke än de som slår sig
ned på Hornborgasjön. Någon
större betydelse för näringslivet torde detta faktum inte
ha, men det kan ändå vara
intressant att notera.

❅

Inger HögströmWesterling, högsta
ansvariga politiker
för näringslivsfrågor,
var en av dem som
besökte Brevens Bruk.

Bristfälliga kunskaper
Han medger att kunskapen om Brevens Bruk säkert
är bristfällig hos många inom kommunen. Så ligger ju
också bruket allra längst bort i kommunen från centralorten Örebro.
– Sten Geijer gav en mycket utförlig och bra presentation av företaget och den framtidstro som finns där,
säger Lars Ekevärn.
Nr 2 • 2009
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Miguel dukar upp inför julen
December är årets stressigaste månad för Miguel
Martinez. Och samtidigt den bästa, eftersom folk
från när och fjärran flockas kring hans digra
julbord.

Varje fredag, lördag och söndag under adventstiden,
med start fredag den 28 november och avslut söndag
den 20 december dukar han upp julbordet i den stora
salen i Brevensgården.
– Fast riktigt slut blir det inte förrän den 22 december
då jag serverar en ordentlig jullunch, säger Miguel
Martinez.
Han utlovar ett traditionellt svenskt julbord, kanske
med mer vilt och fisk än vad andra krögare kan erbjuda.
Sommaren har annars varit lite upp och ned, enligt
Miguel Martinez.
– Vädret har väldigt stor betydelse för min verksamhet och sommaren bjöd tyvärr inte på det allra bästa
vädret, säger han.
Men han är rätt nöjd ändå. Tillströmningen till särskilda aftnar med spansk och italiensk prägel lockar
många. Och oktoberfesten är som alltid en stor succé.
– Man måste hålla på traditionerna, säger Miguel Martinez, som den äkta brevensbo han i dag är.

Denna informationstidning har varit möjlig
att göra tack vare våra annonsörer.
Miguel Martinez gillar julen. Och framförallt uppskattar han att folk kommer till hans julbord.

Välkommen till Brevensgården
Traditionellt svenskt Julbord
290:- inkl kaffe
Fredagar
Lördagar
Söndagar

Stöd dem – de stöder oss.

Konst & Hantverk
ÖppetTIDER DECEMBER 2009

kl 15-19 4, 11 & 18 dec
kl 12-19 5, 12 & 19 dec
kl 12-19 6, 13 & 20 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

BOKA BORD
Tel: 019-45 40 98
Fax 019-45 42 00
Fullständiga rättigheter
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Lör 5/12

Julöppet

12-16

Sön 6/12

Julöppet

12-16

Lör 12/12

Julmarknad 10-16

Sön 13/12

Julöppet

12-16

Lör 19/12

Julöppet

12-16

Sön 20/12

Julöppet

12-16

Välkommen!

Tel: 019-45 40 57 eller 0708-32 35 16
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Sjung in advent!

Ljuset återvänder

Allsång i Breven har blivit ett begrepp. En augustikväll de senaste fyra åren har Brokyrkan
fyllts av sångare som låtit stämbanden vibrera
till ackompanjemang av Spontanorkestern. Då
har det varit en blandning sånger ur den svenska
visskatten och läsarsånger.

Vintermörker råder, men snart blir
det ljusare igen. Den 21 december
vänder det mot ljusare tider och
traditionsenligt kommer detta
att firas med ett fackeltåg och
midvinterblot i Breven.

Nu blir det för första gången advents- och julsånger
när alla glada sångare samlas i Brokyrkan den 12
december – samma dag som Julmarknaden.
Klockan 16.00 drar allt igång. Gunnar Breving har
stämt gitarren och slipat strupen. Jan-Inge Hall finns
vid pianot och sedan kommer alla kända och okända
musikanter att förstärka orkestern. Ett gott tips är att
vi kan vänta oss Alf Ekblad och hans fiol.
Men framförallt är det alla sångare i salen som ska
höja sina röster och visa att det inte bara är i sommartid
som Brokyrkan kan fyllas med härlig körsång.

Som vanligt sker samlingen i vägkorsningen vid Flottbo, men nytt för
i år är att fackeltåget går genom
bruket fram till Rostugnen.
Avmarschen är klockan 19.00.
Det här med midvinterblot ska
man inte ta alltför allvarligt.
Arrangörerna lovar att
det inte blir några offerriter eller jubelrop till
Odens ära.

Vatten

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

Julmarknad
Brevens Bruk
12 december kl 10-16

Knallar & Hantverkare
Konst & Hantverk – Ateljé Breven
Utställning i rostugnen
Bruksmuséet är öppet
Kaffeservering i Hembygdsgården
Julbord i Brevensgården

✁ 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, St Mellösa
Tel: 019-44 63 75, 0737-80 28 90

14.00 Adventskonsert i kyrkan
15.00 Lucia i Hembygdsgården
16.00 Allsång i Brokyrkan
Välkomna!
Föreningar och Företag i
Brevens Bruk i Samverkan

Nr 2 • 2009
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En tjugoåring som värnar om hembygden
Brevens hembygdsförening
fyllde i september 20 år och
under 18 av dessa har Siw
Hedlund varit ordförande.
Men sedan ett par år tillbaka
är det Gunni Sjöö som svingar klubban i föreningen.
– Vi har lite över tvåhundra medlemmar och god ekonomi. Synd
bara att medelåldern är så hög,
men vi har ändå fått in några yngre under senare tid, konstaterar
Siw Hedlund.
Yngre var definitivt den man
som för ett par decennier sedan
tog initiativ till föreningen. Mattias Hillbom var nämligen den
som sommaren 1989 ordnade
ett möte i Brevensgården med
sikte på att starta en hembygdsförening. Han kom i början av
1980-talet att bo med sina föräldrar i ett sommartorp och var mycket intresserad av
gammal brukshistoria. Men som utsocknes ville han
själv inte leda föreningen.

Snickeriverkstaden från 1905 är i dag Brevens Hembygdsgård. Här finns också ett skolmuseum.

Din kompletta salong
mitt i Vingåker city
Vi kan erbjuda...
ansiktsbehandlingar, olika massage, fotvård,
manikyr, spabehandling, vaxning, epelering,
spraytanning, klippning, permanent, färgning,
brudklädsel, festfrisyrer m.m.

Vi anordnar...

Jenny

073-823 72 79
sällskapsträffar som vi skräddarsyr efter egen
önskan. Gör något tillsammans! Träff med tjejgänget, grabbgänget, arbetskamraterna, möhippa, svensexa eller bara ha trevligt tillsammans.

Annelie Lindberg (frisör & nagelterapeut), Jenny Johannesen (aukt. Cidesco diplomerad hud- & spaterapeut),
Gunilla Ringqvist (frisör) samt Petra Lundkvist (aukt.
Cidesco diplomerad hud- & spaterapeut).

Julklapps & Nyårstips

✯ Köp ett presentkort till din vän/käresta.
(Erbjudandet gäller t o m januari 2010.)

✯ Vi bjuder på rygg- och nackmassage
vid ansiktsbehandling.

✯ Vid alla permantet- och färgbehandlingar
bjuder vi på en förpackning balsam.

Petra
070-390 48 70

Öppet: Måndag–lördag, kvällsöppet
Telefon: 0151-128 80
Bondegatan 6 (Bibliotekshuset) Vingåker
Handikappvänlig lokal.

Varmt välkomna!
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Köpte snickeriverkstaden
Det blev alltså Siw Hedlund som blev ordförande, och
på hennes matsalsbord ligger en blänkande nål med
ett stort H. Den förärades hon vid tjugoårsjubiléet av
hembygdsförbundets ordförande Conny Sandberg för
sina insatser under alla år.
Hembygdsföreningen är äldre än Hembygdsgården,
som föreningen tog hand om på 90-talet. Byggnaden är
från 1905 och har använts som snickarverkstad. Den
stod tom under många år och ägdes då av Nils Erik
Bock på Gryts bruk.
– Vi frågade om vi fick hyra den. Det fick vi. Men vad
vi skulle betala fick vi aldrig besked om. Då skickade
min son Greger ett avtalsförslag till Bock där hyran
uppgick till en krona. Det kom tillbaka med Bocks
underskrift, berättar Siw Hedlund.
Inte nog med det. Några år senare hade föreningen
fått ett arv från en Brevensbo i förskingringen och då
föddes tanken på att snickeriverkstaden skulle köpas.
Det gick Bock med på, men inte heller nu fick man något
besked om vad det skulle kosta.
Sonen Greger kallades in och skickade ett köpeavtal
på 50 000 kronor till Bock. Det återvände med underskrift och så var snickeriverkstaden föreningens och
omvandlades raskt till Brevens Hembygdsgård.

Många högtider
Byggnaden var i uselt skick, men tack vare hundratals
arbetstimmar från frivilliga rustades den upp. När sedan Brevens skola lades ned fick hembygdsföreningen
ta hand om innandömet och gjorde om virkesförrådet
till ett skolmuseum.
Numera är det full fart i Hembygdsgården, åtminstone sommartid. Under vintern råder mer stiltje, men
så snart vårsolen visar sig drar verksamheten igång
med kafékvällar, vandringar, (med Stig Enetjärn eller
Åke Broms som ciceroner), studiecirklar och loppmarknader. Valborgsmässofirandet, nationaldagsfirandet, midsommar och julmarknaden är höjdpunkter
under året.

Gunni Sjöö och Siw Hedlund är veteraner inom Brevens
Hembygdsförening som har drygt 200 medlemmar.
Flera av dem är Brevensbor i förskingringen.
Ett uthus, granne till Hembygdsgården, tjänstgör
som loppisbod.
– Vi kanske hade större aktivitet förut, men fortfarande är det många som engagerar sig och som hjälper
till att hålla verksamheten igång, säger Gunni Sjöö.

Skratt på kyrkogården
Arvet från 90-talet utgör fortfarande en grund för
föreningens ekonomi. I villkoren ingick att föreningen
skulle se till att järnkorsen på Brevens kyrkogård
målades om och det blev till en liten folkfest.
– En kyrkogård är kanske inte den bästa mysplatsen,
men Rut Nilsson berättade att hon aldrig hört så många
glada skratt någonsin från en kyrkogård, berättar
Siw Hedlund. (Rut Nilsson var på den tiden kantor i
Brevens kyrka).
Glada skratt möter säkert i dag besökarna i Hembygdsgården där stämningen är hög och där utsökta
bakverk och gott kaffe serveras. Har man tur sitter
dessutom Brefvensextetten där framme och spelar
sprittande melodier.

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 • 2009
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Snickrar i både trä och toner
I snickarverkstan hänger ett tidningsurklipp. Det
visar en ung Yngve Andersson tillsammans med
drottning Silvia. Det var länge sedan, närmare
bestämt 29 år. Då fick den 33-årige fackordföranden på Scandiafelt träffa drottningen när kungaparet var på Eriksgata.
– Ja, ja, det där var ju rätt kul. Vi språkades vid på
knagglig engelska. Hon verkade trevlig, säger Yngve
Andersson.
I dag är han inte längre fackordförande. Inte heller är
han fastighetsägare som han var under nio år när han
tillsammans med en kompanjon drev Vingåkershem
med 80 lägenheter. Nu är han snickare Yngve Andersson, ägare till Yngves Snickarstuga med en anställd,
nämligen han själv.
– Nu jobbar jag precis så mycket jag vill och tar inte
uppdrag så att det står mig över huvudet, säger han.
Och med det menar han nog att han har fullt upp.
Yngves Snickarstuga ligger i Haddelund, fem kilometer från Högsjö på vägen mot Regna. I Haddebo har
Yngve och hustrun Britt-Marie Andersson även sin
bostad. De båda sönerna är utflugna sedan flera år.

Snickare Yngve Andersson kan göra det mesta av en
träbit. Och han är inte så dum på gitarr heller, även
om han numera mest spelar bas.

1 miljon hektar
Så mycket sår Rapid-maskinerna
i Sverige. Varje år!

www.vaderstad.com
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Brokigt yrkesliv
Yngve Andersson har haft ett brokigt yrkesliv, men när
han för tre år sedan bestämde sig för att bli snickare på
heltid var det som att återvända till ursprunget. Som
14-åring började han nämligen på ett snickeri i Högsjö
och han har aldrig riktig övergivit kärleken till träarbetet, trots många timmar bakom diverse skrivbord.
– Jag är i grunden ingen pappersmänniska. Det är
det här jag vill hålla på med, säger han.
Han kan säkert betraktas som finsnickare. Han gör
allt det som man inte hittar i dagens bygghandel eller
möbelvaruhus. Fönster, dörrar, lister, bänkskivor och
möbler. Allt är specialarbeten.
Givetvis är Yngve Andersson en populär person i Högsjö-Breven-Kilsmo-området, som vimlar av gamla hus
med udda mått i fönster och dörrar. Han anlitas också
regelbundet av Brevens Bruk AB.

Kassör i SAMS
Hans intresse för gamla hus begränsas inte till snickerierna. Han är också engagerad i Kulturmiljöföreningen
i Högsjö som anstränger sig att bevara gamla hus och
dokumentera torp och gårdar. Dessutom är han kassör
i SAMS och kallas in som scenograf till Kultur- och
teaterföreningen.
– Tidigare stod jag på scenen också, säger Yngve
Andersson.
Och till scenen vill ha gärna tillbaka. Inte som skådespelare, men som musiker.

Yngve Andersson har nämligen en musikalisk karriär
bakom sig. Och förmodligen även framför sig.
– Som sextonåring bildade jag ett band tillsammans
med min bror och några till. Ingen av oss kunde spela,
men vi åkte in till Örebro och köpte instrument. Jag
fick spela gitarr och min bror bas. Det blev Strindbergs
orkester, berättar han.

Ett gig i Pålsboda
Efter några stapplande steg kom bandet igång och
spelade runtom i södra Närke och västra Sörmland.
Ett gig i Pålsboda blev särskilt minnesvärt. Där fanns
nämligen Britt-Marie från Kilsmo, som gick på högstadiet i Folkasboskolan.
När de sedan träffades på Folkets Hus i Högsjö sa det
klick och 1972, den 20 maj närmare bestämt, gifte de sig.
År 1974 köpte de huset i Haddelund, där Yngve Andersson inredde en lagård till snickarbod. Den ersattes
senare av dagens moderna snickarverkstad.
Yngve Andersson är en riktig Högsjöbo, uppvuxen i
Krökebo. Nu bor han, som han säger, på lagom avstånd
från orten.
– Vi har alltid trivts oerhört bra här. Lugn och fridfullt
och kanonbra grannar, säger han.
Och hur blir det då med den fortsatta musikkarriären?
– Jag hoppas att kunna sy ihop en orkester med några
grannar. Och sedan är det bara att sätta igång igen,
säger Yngve Andersson.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

www.mahlqvist-ror.se
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Snart tänds elden i Rostugnen igen
I samband med Julmarknaden den 12 december
sprakar det återigen i den gamla Rostugnen och
där kan man inte bara värma sig vid brasan utan
också få en rykande glögg.
Det är samtidigt ettårsjubileum för Rostugnens Vänner
som förra julen såg till att denna märkvärdiga Brevensbyggnad väcktes ur sin törnrosasömn.
I år blir det också musik och bildspel i det nyrustade
huset.
– Vi har tvättat byggnaden invändigt och grusat
golvet. Nu finns det också gott om sittplatser eftersom
vi fått kyrkbänkar från Ugglekulla och även några
av Jan-Inge Hall. De passar perfekt, både stilmässigt

Herrskapet Ander, Susanne och Claes, i tidsenliga kläder
vid sommarens sammankomst.

Här står spelmannen Alf Ekblad och värmer sig vid den
flammande ungdselden.
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och färgmässigt, säger Claes Ander, ordförande i Rostugnens Vänner.
I Rostugnen finns numera även en scen, lämplig
för Brefvensextetten eller andra aktörer. Värmen har
varit ett problem. Det har visserligen varit extremt
varmt inne i själva ugnen, men hettan har haft svårt
att tränga ut till det publika utrymmet.
– Vi försöker lösa det. Brevens särskilde fixare Ingel
Jörgensen lär nog komma på ett knep som sprider
värme utan att vare sig störa eller synas. Nu är ju
Rostugnen egentligen inte någon vinterlokal, utan
bättre anpassad för sammankomster under den varma
årstiden, säger Claes Ander.
Som exempelvis i somras då Rostugnens Vänner hade
en välbesökt möte med bildspel och musik av Brefvenssextetten. Rostugnen har också genom Brevens Bruks
AB:s försorg försetts med eleketricitet.
Rostugnens Vänner har i dag 110 medlemmar.
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En Stockholmpendlares vardag
Kvart i fem på morgonen ringer mobiltelefonen
på Karin Hellströms nattygsbord. Det är signalen
till en lång arbetsdag som vanligtvis inte är slut
förrän klockan sex på kvällen. Hennes hem är i
Breven, men arbetsplatsen är i Stockholm.
– Det går jättebra. Man vänjer sig och varje morgon är
vi en skara trogna resenärer som träffas på stationen i
Vingåker för att bege oss till Stockholm. Det är väldigt
trevligt, säger hon.
I fyra år har hon pendlat mellan Breven och kungliga huvudstaden. Hon är enhetschef på stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör, med arbetsplats i
Svedmyra nära Globen. Hon är alltså inte på jobbet
bara för att hon anlänt till Stockholm C, utan därefter
väntar en färd med tunnelbanan och en liten promenad.

Så här
liv ut:
Kl 04.45
Kl 05.20
Kl 05.44
Kl 07.10
Kl 07.35
Kl 16.25
Kl 17.50
Kl 18.10

ser en vanlig arbetsdag i Karin Hellströms
ringer mobiltelefonen.
är det dags att sätta sig i bilen.
avgår tåget från Vingåker.
ankommer det till Stockholm.
är t-banetåget framme vid Svedmyra och då
återstår bara någon minuts promenad till
arbetsplatsen.
avgår tåget från Stockholm C till Vingåker.
ankommer det till Vingåker.
är hon åter hemma i Breven.
04.45 mobiltelefonen
ringer. Det är dags
för Karin Hellström
att stiga upp.

Anställd i 33 år
Hon har varit anställd i Stockholms Stad i 33 år och
förärades nyligen en hedersutmärkelse för lång och
trogen tjänst. Det skedde i samband med en stor fest i
Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Som en Nobelfest,
”fast utan Nobelpris”, som hon uttrycker det.
– Jag har ett ganska fritt arbete och styr min dag
mycket själv. Under restiden till Stockholm kan jag
utföra mycket arbete och jag kan också jobba hemifrån.
Det gör jag också som regel en dag i veckan. Att sitta vid
köksbordet med sin dator är mycket effektivt, säger hon.
Karin Hellström har bott större delen av sitt liv i
Stockholm. Sedan blev det Gnesta och för fyra år sedan
flyttade hon ”hem” till Breven.
– Pappa är född i Breven och här har jag tillbringat
somrar och semestrar. Breven har alltid känts som mitt
hem, säger hon.

05.20 in i
bilen för
färd mot
Vingåker.
05.00 frukost som
består av enbart kaffe.

Klanen Hellström
Familjen äger också Lugnet och i ”klanen Hellström”,
som hon kallar släkten, har alla på ett eller annat sätt
band till Breven.

05.44 tåg till Stockholm C!

07.35 framme vid
arbetsplatsen.

Puh! skulle nog de flesta säga, men Karin Hellström
har vant sig och klagar inte. Men ibland missar hon
16.25-tåget och får ta 17.30-avgången i stället. Då
är hon inte hemma förrän efter sju på kvällen. Men
när hemmet är Brevens Bruk är det naturligtvis värt
mödan.
Nr 2 • 2009
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En sjungande nymf i Biskopskvarn
För tio år sedan flyttade operasångerskan Eva Pilat in i Biskopskvarn tillsammans med sin sambo
Lars Lindholm. Då hade paret en längre tid letat
efter ett hus i trakterna av Katrineholm. Cirkeln
kom att sträcka sig längre och längre från staden
och när Lars Lindholm upptäckte Biskopskvarn
var den sluten, så att säga.
– Fantastiskt, ropade han i telefon, när han ringde. Och
när jag sedan halv tio på kvällen fick se Biskopskvarn
var jag överväldigad. Men något beslut behövde jag inte
fatta eftersom Lars redan bestämt oss, som jag brukar
säga, berättar Eva Pilat.
Med Biskopskvarn fick de båda precis vad de ville
ha. Eva Pilat fick enskildhet i en miljö som andades
kultur. Lars Lindholm fick sin snickarverkstad och en
porlande bäck på tomten.
Här har det funnits en kvarn sedan 1100-talet.
Själva huvudbyggnaden finns på en karta från 1703,
även om den säkert renoverats och förändrats sedan
dess. Namnet Biskopskvarn kommer från att biskopen
i Västerås fick sin försörjning av det arbete som utfördes
vid kvarnen.

Ung pensionär
Eva Pilat är ung pensionär. Operasångare går nämligen
i pension väldigt unga. Men hon fortsätter att arbeta,
numera som frilans. Hon tackar ja till roller som hon
verkligen vill ha, bland annat på Kungliga Operan i
Stockholm, och leder tre körer i Högsjö och Breven.
Hon jobbar också som sångpedagog.
Lars Lindholm är distriktsläkare i Vingåker och ännu
inte pensionär.
Eva Pilat är förresten född utanför Katrineholm, men
flyttade som femåring till Stockholm tillsammans med
sin familj. Där införskaffades ett piano, ”eftersom det
ingick i den borgerliga miljön”, som hon säger. Med
pianot kom musiken och sången in i hennes liv.
Hon drömde tidigt om en karriär som sångerska, men
hennes far tyckte att hon skulle ha ett ”riktigt yrke”.
Det blev lärarhögskolan. Fast ändå inte.
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Eva Pilat, mezzosopran och sångpedagog, som numera
bor i Biskopskvarn där hon nästa sommar planerar att
öppna internat för blivande hjältetenorer och andra.
– Jag tittade på studieböckerna, insåg att det var
ingenting för mig, skickade tillbaka dem och sökte in
på musikhögskolan, berättar hon.

Sångpedagog
Hon kom in och sedan dess har musiken varit hennes
yrke. Efter examen var hon frilans i tretton år och sedan
fast anställd vid Kungliga Operan i tjugo. Just vid det
tillfälle när vi ses väntar henne faktiskt sex föreställningar på operan, i Wagners ”Valkyrian”.
Även om hon är mest känd som mezzosopran är
det undervisning som i dag tar det mesta av hennes
musikliv. Så är hon också utbildad sångpedagog.
– Det är så roligt att undervisa. Det spelar ingen roll
vilken nivå som mina elever har. Det är underbart att
hitta olika uttryckssätt hos dem, säger hon.

Nr 2 • 2009

Här dansas det i Högsjö Folkets hus, där Eva Pilat instruerar Teaterkören i såväl dans som sång.
Pedagogiken ska pensionären fortsätta med. I gästhuset på Biskopskvarn tänker hon nästa sommar öppna
ett internat där sex elever ska få plats för att utbildas
i sång och tal. Och i lofthuset kan ytterligare fyra få
plats, har hon tänkt sig.

Sett Sverige
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Fotnot: Biskopskvarn ligger på vägen mellan Brevens
Bruk och Högsjö.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten


Alternativa behandlingar
Zonterapi • Massage • Reikihealing
20-års erfarenhet

F:a Gun-Britt Lindberg

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

Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Städ

Eva Pilat var en av dem som en gång i tiden startade
Folkoperan och åkte runt i Sverige med Riksteatern.
Hon spelade bland annat rollen som Eliza i ”My fair
lady” mot Lars Passgård.
– Jag har sett hela Sverige och det var intressant.
Men livet på hotell var inte alltid så kul, säger hon.
Hon har sjungit schlager, uppträtt i kabaréer och musikaler. Hon är inte främmande för något slags musik.
– Operan var faktiskt inte mitt eget val. Jag sökte
en ledig tjänst och kom in, säger hon.
I valet mellan Verdi och Wagner tar hon båda. Eller
också lite mer Wagner. Och om hon tvingas välja någon
favoritopera blir det Puccinis ”Madame Butterfly”.
– Men jag är allätare, njuter av att höra sångare som
ger sig hän och har en vilja att uttrycka någon innerligt

med sin sång. Då spelar det ingen roll vilken genre det
är, säger hon.
Varannan tisdag gnuggar hon Brevenskören. Hon ser
också till att stämmorna i Hembygdskören i Högsjö sitter där de ska. Och Teaterkören i Högsjö får inte bara
lära sig sjunga utan också ta vältajmade danssteg.
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Räcker verkligen skogen till
på Brevens Bruks marker?
Just nu pågår det slutavverkning alldeles runt
Brevens samhälle, tre nya hyggen har tagits upp
och det börjar se lite glest ut. Räcker skogen till
eller tar ni det sista nu? Frågan har säkert en och
annan ställt sig.
Under våren gjordes en objektiv och statistiskt säker
undersökning av skogstillståndet på Brevens Bruks
marker. Denna typ av studie är vanlig på större
skogsegendomar för att följa upp tillståndet i verklighet
jämfört med den plan som används för styrningen av
det praktiska skogsbruket. Undersökningen visar att
virkesförrådet är så stort som planen säger, 168 m3
per ha. Det är ett mycket stort virkesförråd, totalt över
2,2 miljoner m2. Vidare visar undersökningen att vi
har några procent mer skog i våra gallringar än vad
planen uppger, så där finns utrymme att öka gallringarna. Åldersklasserna – man delar in skogsbestånden
i 10-årsklasser; 1-10 år, 11-20 år 21-30 år etc – är inte
jämnt fördelade upp till runt 100 år, vilket vore det
ideala. Skogarna utsätts för störningar av både män-

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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niskor och natur och spåren av dessa störningar finns
kvar mycket länge. Troligen utsattes Brevenskogarna
för omfattande stormfällningar av stormen 1954 och
plantering av sämre åkermarker och beten under
50-talet. Detta syns idag som en övervikt för skogar
i åldern 51-60 år. Vi kommer att behöva ”omfördela”
denna åldersklass genom att dels slutavverka en del

K.B.D.

Betong Demolering ab
karlskoga tel. 0586-582 20
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bestånd och dels gallra andra så att de kan stå kvar
länge för att utjämna puckeln.
De senaste tre åren har avverkningstakten legat
lägre än tillväxten, så vi har fortsatt att öka virkesförråden. I framtiden är det mera sannolikt att vi kommer
att avverka i nivå med tillväxten eftersom det är förknippat med risker att bygga upp för stora virkesförråd.
Vi kunde efter stormen Gudrun se konsekvenserna av
för stora förråd i Småland, där enskilda skogsägare
drabbades svårt när den värdefullaste skogen låg platt
på marken.
Skogsbruket på Brevens Bruk är certifierat enligt
bägge de system som idag finns för ett naturvårdande,
hänsynsfullt och uthålligt skogsbruk, vilka ställer
krav på hur vi brukar skogen. Systemen kallas FSC
och PEFC. Årligen genomförs en revision för att kontrollera efterlevnaden av det regelverk som finns. Vi
klarar kraven, men visst får vi också synpunkter på
förbättringar och det är nog själva vitsen med att göra
en oberoende revision.
Sten Geijer
Skogsförvaltare

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER
Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85
www.oppunda.se
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Vad vill du inte vara utan på julen?
Birgitta Perneheim, Örebro:
Gemenskap. Att vara ensam en
jul kan jag inte tänka mig. Jag
måste ha människor omkring
mig under denna helg. Och jag
vill inte heller att andra människor ska vara ensamma utan
kunna fira julen tillsammans
med andra.
Bengt Zander, Marsjö:
Julskinkan. Och Janssons
frestelse. Det kanske finns annat också på julbordet som jag
skulle sakna, men jag väljer
dessa två. Julklappar däremot
är inte intressant annat än till
barnbarnen.

Lova Andersson,
4,5 år, Vingåker:
Julklappar förstås. Jag har
redan skrivit en önskelista och
på den står Barbie allra överst.

Emil Andersson, Vingåker:
Julmust! Det dricker jag till allt,
under hela julen och så har det
varit varje jul så länge jag kan
minnas. Men jag dricker påskmust också, till påsken alltså.

Helene Nederman, Breven:
Julgran, med kulor, ljus, glitter
och en stjärna överst. Den ska
stå i vardagsrummet och det är
min sambo Anton som går ut i
skogen och hugger den.

Joakim Reinholdsson, Kilsmo:
Släkten! Vi brukar träffas i
Ösby utanför Sköllersta. Då får
jag träffa hela släkten, bland
annat mina fyra kusiner. Julmaten vill jag inte heller var
utan. Skinka? Nej, det är inte
min favorit. Janssons frestelse
är bättre.

Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker

vingakers.golvservice@telia.com
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Jordbruket 2009
Vårbruket kom igång i slutet av april med bra
väder, och med ny traktor och såmaskin gick det
fort att bli klar.

☎ 0582-135 26

Ingvar 070-333 67 05 • Göran 070-333 95 56
Fallagård, Box 104, 694 23 Hallsberg
E-post: byggingvarab@telia.com
Allt kom igång bra förutom rapsen som inte trivdes i
det ganska kalla väder som rådde under maj. Det visade
sig också att rapsfröna hade dålig grobarhet, så ca 10
ha blev helt förstört.
Sommarens väder var ganska bra för växterna; fuktigt och ej för varmt, inget semesterväder.
När skörden drog igång i slutet av augusti var inte
vädret det bästa. Det regnade en hel del, men skörden
kunde ändå bärgas med bra kvalitet, men med låg
kvantitet.
Hjortar och grisar har även i år försett sig med god
mat, till lantbrukets förtret.
Gunnar Carlsson
Lantbruksinspektor

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti
Elna, Janome och Toyota
samt bra begagnat
---------------------------------------Dammsugare till bra priser
---------------------------------------Reparationer av alla märken
Tillbehör • Påsar • Slangar • Filter • Nålar m.m.
F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16

BERG

ETT MODERNT SERVICEFÖRETAG I SKOGEN

OLLE WÄRNQVIST
070-314 92 11
ODENSBACKEN

Vårt mångsidiga kunnande – Din Trygghet

SPRÄNGAR’N

Vi köper samtliga dina skogsprodukter samt hjälper dig med:
Avverkning • Sb-planer • Skogsvård • Rådgivning

Ola Gustavsson
Bernt Arvidsson
076-844 27 28		
076-166 46 12
			

Torgny Gunnarsson
070-233 27 27
0582-320 81

Utför allt inom sprängningsarbeten ovan jord

ASSISTERar på väg
och lantbruk – ring
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019-45 03 45
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På spaning efter skogens konung
Mörkret har lagt sig över Breven och en snål
nordanvind med inslag av duggregn viner runt
knuten på Talludden vid Brevensån. Inne i
stugvärmen sitter en trio garvade jägare och
planerar morgondagens premiärjakt på älg.
De ingår i ett jaktlag som i trettio år jagat i sitt 915
hektar arrenderade område norr om Kilsmo. Men deltagarna har kommit och gått. I dag är ingen kvar av
dem som ursprungligen ingick i laget. De som nu är med
har i alla fall åtskilliga års erfarenhet av markerna.
De tre i Talludden får på morgonen förstärkning av
ytterligare två man.
– Vi har olika uppgifter i laget. Jag skjuter, Håkan
bommar och Patrick tar hand om viltet. De två som
kommer i morgon är hundförare, säger Bosse Andersson, varvid hans jaktkamrater protesterar högljutt.

Svarade på annons
Håkan Gustafsson vill absolut inte medge att han alltid
bommar. Och Patrick Granath avsäger sig rollen som
enbart vilthanterare.
De tre har jagat tillsammans i flera år men kände
från början inte varandra. Alla har de kommit in i
gänget sedan de svarat på annons där jaktlaget sökt
nya medlemmar. Nu är det Bosse Andersson som är
sammanhållande kraft.
Det är första dagen för älgjakten. Jakten på annan
vilt har pågått under en tid och förutom älg ställer
Kilsmojägarna in siktet på vildsvin, rådjur och dovhjort.
– Det finns rätt gott om älg i vårt område. Jag har
hört att det är sämre runt Breven, men vi ser till att
inte skjuta av för mycket, säger Bosse Andersson.
Under senare år har hjortarnas antal ökat, även om
det inte är samma mängd som söder om järnvägen.
Vildsvin finns det gott om, men som alla jägare vet är
det ett mycket svårjagat djur.
– Vi försöker skjuta extra mycket vildsvin eftersom

Här pågår planering inför morgondagens jakt. Håkan
Gustafsson pekar ut lämpliga ställen för Bosse Andersson och Patrick Granath.
de förökar sig så kraftigt. Men det är som sagt ingen
lätt uppgift, säger Håkan Gustafsson.
Håkan kommer från Hova i Västergötland där han
jobbar som truckförare på SCA. Nästan granne är
Patrick Granath, som bor i Töreboda och jobbar som
räddningsledare på flygvapnet i Karlsborg.
Bosse Andersson hör hemma i Forsbacka i Gästrikland där han är IT-chef. Jaktlaget kompletteras av
karlskogingarna Fredrik Granqvist, sågverksarbetare,
och Pasi Tiittainen, som är maskinförman.

Att jaga en livsstil
Att jaga är en livsstil för dem och ett välkommet avbrott
i ett stressigt arbete.
– Att känna lugnet i skogen är en fantastisk upplevelse efter en hektisk period på jobbet, säger Håkan
Gustafsson.
– När jag sitter på ett sammanträde längtar jag efter
ljudet av kronhjortarnas bröl, säger Bosse Andersson.

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

Swesafe AB (publ), Sveavägen 8, Kumla		
Swesafe AB (publ), Drottninggatan 37, Örebro
Tel 019-57 00 67 • Fax 019-57 88 33			
Tel 019-10 54 10 • Fax 019-689 90 30
E-post info.kumla@swesafe.se				E-post info.orebro@swesafe.se
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Vid Östmossa, strax utanför Kilsmo, sköts denna
stöddiga galt på 130 kg med betar på 18,5 centimeter.

Kronhjort är faktiskt en ny bekantskap som
jaktlaget stött på i sitt område. Troligen är det
djur som vandrat in från Sörmlandshållet.
– Mäktigt, mäktigt. En ståtlig kronhjortstjur
är en enorm syn, säger Bosse Andersson.
Möjligheten att bo på Talludden har inneburit en
väsentlig tillgång för jaktlaget.
– Vi bodde på ett annat ställe tidigare. Det var
minst sagt av annat skick. Talludden är ju en
rejäl kvalitetshöjning för oss. Här lagar vi god
mat, dricker gott vin och har trevligt. Vi bor här
10-15 nätter varje år, säger Bosse Andersson.

Älgstudsare på ryggen
I handen har han en bunt kort som de tre ska dra lott
om. Lotten avgör vilket pass som de tilldelas. Det är
tydligen betydande skillnader mellan olika platser och
vilka kriterier som avgör är svårt att bedöma för en
icke-jägare.
Strax efter klockan sju på morgonen dagen därpå är
de tre ute i skogen vid Finntorp. Där står redan Fredrik

Prinfo Welins
100 år
Brevens Bruk AB och
Bystad Holding
gratulerar samt tackar för
flera års gott samarbete.
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På jakt efter villebråd i skogarna öster om Kilsmo.
Granqvist och Pasi Tiittainen med sina hundar. Och
älgstudsare har de också på ryggen.
Så bär det iväg ut i skogen. Och hur gick då jakten?
– Uselt. Inte ett enda nedlagt byte. Men vi tar nya
tag, säger Bosse Andersson.

❅
❄
❅
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Boende för besökare i Brevens Bruk
Korttidsuthyrningen till besökande
i Brevens Bruk – turister, jägare,
fiskare, släktingar mm – har ökat
avsevärt de senaste åren. För att
kunna erbjuda våra besökare olika
former av boende har vi nu utökat
vårt utbud med två nya möjligheter:
Skrattorp – Den gamla gården Skrattorp ligger ca 5 km sydost om Brevens
Bruk. Perfekt läge för den som vill bo
avskilt med naturen inpå knutarna.
Huset som är fullt utrustat består av
fem rum och kök, där finns 11 bäddar
fördelat på tre rum. Källaren har inretts med tvättstuga, bastu och dusch.
På bottenvåningen finns ett helt nytt
duschrum/toalett och på övervåningen
ytterligare en toalett. TV-rum finns på
både botten- och övervåningen. I köket
finns vedspis och på övervåningen en kamin. En stor
trädgård omgärdar huset och ca 500 meter bort finns en
strand där det går bra att ta ett dopp eller en tur med
båten som ingår i hyran. Skrattorp hyrs ut veckovis
under sommarhalvåret.
Östra Röda Byggningen – På tredje våningen har ett
rum inretts till boende för tre personer. Där finns inget
kök, men kylskåp, mikrovågsugn och kaffebryggare
möjliggör enklare hushållning. Del i badrum.

Dessutom har
vi sen tidigare
Talludden med
boende för upp
till sex personer,
samt en liten lägenhet i Värdshuset med två bäddar
och extrasäng. Även Brevensgården kan erbjuda
boende, där finns tre dubbelrum plus en liten lägenhet
med fem bäddar.
Välkomna till Brevens Bruk!

Vill du annonsera i denna tidning?
Ring Brevens Bruk, Sirpa Ahonen, 019-58 58 57.
Nästa tidning kommer ut i juni 2010.
Annonsstopp 30 april.
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Fisketävlingen ”Fiskelycka i Sottern”

Rekordgädda?

Få resultat på fångster har inkommit under denna sommar, så
intresset för tävlingen verkar svalt. Efter tre års arrangemang
med nöjda vinnare är det dags att analysera resultatet. Vi kommer därför under vintern att fråga runt bland kända fiskare
på Sottern för att se om intresse finns för att fortsätta med tävlingen, eller något annat som stimulerar att använda sjön som
rekreationsplats.
I denna stund är det alltså osäkert om det blir någon fisketävling 2010
eller någon annan form av tävling. Meddelas i kommande sommarnummer av denna tidning.
Ha en trevlig stund på sjön, använd flytväst samt ha ordenlig utrustning under vintern och kolla alltid isens bärighet.
Vinnaren i årets fisketävling blev Nikola Marjanovic´ från Högsjö och
för detta har han belönats med en Ambassadeur 6000 Electric Blue med
ett Shimano-spö som han tacksamt har emottagit.
Tävlingsresultatlista: Vinnare: Nikola Marjanovic´
Vikt: Gös 5,6 kg
Bete: Löja
Fångst datum: 090602
Jonas Pettersson

Fiskekortspriser i Sottern 2010
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.

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

Tävlingen gällde endast gös, men
eftersom vi inte fick någon bild på
den vinnande gösen, visar vi istället
upp denna gädda på 13,2 kg och 115
cm, som Gunnar Eklund drog upp ur
Sottern i somras.

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

www.skogsplantor.se
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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 • 2009

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 & Annonser: 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
Nr 2 • 2009

HYRESLEDIGT
Börstorp, Brevens Bruk

Karolineberg, Bystad

Fräsch lägenhet, 1 rum och kök, 41 m2,
tredje våningen. Vinds- och uteförråd.

Hyr lägenhet på landet; 4 rum och kök
i tvåfamiljshus, 112 m2.
Stor trädgård. Förråd, jordkällare och garage.

Fräsch lägenhet, 2 rum och kök, 64 m2,
andra våningen. Vinds- och uteförråd.

Östra Röda Byggningen, Brevens Bruk
Lägenhet på bottenvåningen, 3 rum och kök,
73 m2. Vinds- och uteförråd.

Bystad Värdshus, fritidsboende
2 lägenheter, 2 rum och kök, 50m2,
första och andra våningen.
Del i trädgård. Källar- och uteförråd.

KORTTIDSUTHYRNING
Skrattorp
Fullt utrustat hus. 5 rum och kök. 11 bäddar.
Bastu och tvättstuga.
Stor trädgård. Ca 500 m till strand med
egen båt. 5 km från Brevens Bruk, avskilt läge.
OBS! Uthyres endast under sommarhalvåret.

Nedre Bruket, Brevens Bruk
Villa 140 m2. Kök, allrum, fyra sovrum och
två badrum. Strandtomt vid Brevensån med
egen brygga. Altan och balkong mot ån.

Talludden
Toppmodern stuga för uthyrning
Stugan ligger strax utanför Brevens Bruk,
bara 400 m från badplatsen Röda Sand.
I stugan finns tre sovrum med totalt sex bäddar,
ett badrum samt ett fullt utrustat kök/allrum.

Värdshuset
Möblerad 1:a i Värdshuset, Brevens Bruk.
Fullt utrustat kök. Två bäddar plus extrasäng.

Kilsbacken
Tvåvåningslägenhet i tvåfamiljshus strax utanför
Kilsmo. 2 rum och kök plus källare. Stor trädgård.

Östra Röda Byggningen
Möblerat rum med kylskåp, mikrougn och
vattenkokare. 3 bäddar.
Eget sänglinne och handdukar medtages.
Hyresgäst skall städa innan avfärd.

Brevens Bruk AB hyr även ut
bil- och husvagnsplatser samt förråd.

Se även www.brevens.se
För mer information kontakta
Brevens Bruk AB, tel. 019-58 58 50
Nr 2 • 2009
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
BREVENS BRUK AB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO

Blåvit lyster i
vintermörkret
En vacker vinterdag strosade Carl Gripenstedt
längs Sloan Street i London. Gatan kantades av
vackra blå ljusbollar som en mekaniker var på
väg att montera ned.
– Tänk om man kunde pryda Brevens Bruk med något
liknande, tänkte Carl Gripenstedt och frågade mekanikern om namnet på den som tillverkat bollarna.
Han hette Chris Thornton och givetvis blev han
omgående uppringd av Carl Gripenstedt. Thornton var
genast med på noterna, men han ville gärna se var hans
skapelser skulle hängas upp.
Så kom det sig att Chris Thornton besökte Brevens
Bruk i juni, när bruket är som allra vackrast. Han
blev naturligtvis hänförd och tyckte att Brevens Bruk
absolut var rätt plats för hans ljusbollar.
Det kom sedan att gå flera år innan allt var på plats.
Det var många som skulle ha ett ord med i laget. Eon,
Vägverket och Örebro kommun var tre av dem.
Förra året var i alla fall allt klart. Eon stod för monteringen och Brevens Bruk AB för övrigt arbete.
– I London var bollarna helt blå, men här i Breven
blev det blåvita varianter, som passar mycket bättre in
i miljön, säger Carl Gripenstedt.
Från första advent till tjugondaknut lyses nu Brevens
Bruk upp av Sveriges snyggaste julbelysning och har
samtidigt blivit en attraktion rikare.

www.booforssjoenergi.se
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En modern energikälla som ingår i
naturens kretslopp. Närproducerad,
klimatneutral energi, med råvara
från närliggande skogar.

God Jul och
Gott Nytt År

