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Thomas - En ung
baron på Bystad

Sex systrar
från Skrattorp

Rullprofil - nytt företag
till Brevens Bruk

Sidan 2

Sidan 6

Sidan 10

En ung baron på Bystad
– Jag ser mig inte som ägare, utan
mer som förvaltare. Min uppgift blir
att göra det bästa för Brevens Bruk
och sedan lämna över arvet till kommande generationer.

– Brevens Bruk är för mig mer än en kulturbygd.
Jag vill att orten ska utvecklas. Jag vill att fler ska
flytta hit. Jag tänker arbeta för att göra Brevens
Bruk känt, säger Thomas Gripenstedt, som själv
inte har någon ambition att bli känd.
Hans modersmål är egentligen engelska, eftersom han är uppvuxen i England, men han talar nu
svenska obehindrat och helt utan brytning.
– Jag har alltid sett mig som svensk, även när jag
bodde i England. Jag föredrar också livet i Sverige.
Här har jag bättre kompisar, den svenska humorn
passar mig och likaså livsstilen. I Sverige är det
mer strukturerat, mer stabilt, än i England, menar
Thomas Gripenstedt.

Fotboll i Kilsmo

Thomas Gripenstedt tillbringade som
barn somrarna på Bystad. Nu är han
tillbaka i den miljö han älskar.

Fast visst finns det fördelar med England också?
– Javisst. Idrotten är en sådan. Som ung är man
tvungen att idrotta. Det är bra. Idrott och motion
behöver vi alla, säger han.
Själv har han faktiskt spelat fotboll i Kilsmo IK.
Liksom hans far gjorde en gång i tiden.
Sverige och Brevens Bruk har han alltid sett som
sin framtid. Redan för sex år sedan praktiserade
han på brukskontoret.
Han gjorde också rundturer på brukets marker
och ner till Hjortkvarn tillsammans med bruksfolk
som bara talade svenska. Vid den här tiden hade
Thomas inte helt lätt att hänga med i snacket.
– Jag kände mig välkommen och jag förstod hur
roligt det skulle vara att arbeta i Brevens Bruk,
säger han.
Han fick också delta i ett jaktlag tillsammans med
Jonas Pettersson och Sten Geijer. Senare kom han
att ta jägarexamen.
– Jag har redan skjutit mina första två hjortar och
mina första två vildsvin, säger han med viss stolthet.

Telefontider Brevens Bruk AB
Det är ingen gammal och luttrad man som säger
det här, utan Thomas Gripenstedt, 21 år ung och
den som ska ta över efter sin far Carl.
Carl Gripenstedt gick bort tidigare i år, innan
han ens hade fyllt 60. Och sonen Thomas hade väl
inte tänkt sig att så ung ärva vare sig barontiteln
eller företaget.
Men nu står han här. Eller rättare sagt sitter,
eftersom vi befinner oss på Brevensgården där
höstsolen fortfarande ger en smak av sommaren.
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Växeltelefon 019-58 58 50, vardagar kl 8-12.
Övriga tider ringer du direkt till den person du
söker, se sidan 19 under “Kontaktpersoner”.
Jourtelefon 070-349 15 60, vardagar kl 6-22,
helger kl 8-22. Detta nummer skall endast användas för ärenden som ej kan vänta till kontorstid
nästkommande vardag.
Övriga tider kan meddelanden lämnas på
jourtelefonen, som avlyssnas nästkommande dag.
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Jobbade på gym

Efter studenten 2013 åkte han tillbaka till England
för att under ett år jobba på olika gymanläggningar
som fadern etablerat där.
När han sedan återvände till Sverige var han
inställd på att plugga ekonomi. Men faderns död
kom emellan. Och inte bara det.
Två veckor efter Carl Gripenstedts bortgång fick
Thomas besked om att han drabbats av cancer. Han
har nu gått igenom en besvärlig behandling som
bestått av såväl cellgifter som strålning.
– Först ska jag bli frisk, sedan ska jag ta upp
ekonomistudierna. Jag tänker också skaffa mig
kunskap om skogshantering. Och erfarenhet, så
långt det är möjligt, säger han.
Thomas Gripenstedt föddes i Örebro, men växte
alltså upp i England, även om han tillbringade
somrarna på Bystad.
– Bystad har spelat en stor roll i mitt liv och kommer att göra så i framtiden, säger han.
Familjen bodde i Ascot utanför London fram till
2005, då den flyttade till Colnbrook i närheten av
flygplatsen Heathrow.
– När jag flög till Sverige kunde jag se vårt hus
nedanför, säger Thomas.

– Det var en otrolig förändring att komma till
Sigtuna. Där trivdes jag verkligen, säger han.
I dag bor Thomas Gripenstedt i Örebro, men han
besöker Bystad så ofta han kan. Den stora herrgården är förstås inte den mest passande bostaden
för en 21-åring utan familj, men han ser gärna att
1700-talsbyggnaden i framtiden än en gång fylls
med liv.
Foto & text: Stigbjörn Bergensten

Många Bystadsbesök

Tretton år gammal flyttade han hemifrån för att
börja på college, motsvarande gymnasieskolan.
– Jag avskydde skolan. Det liknade ett fängelse.
Lärarna var stränga, men fördelen var att man
lärde sig att respektera äldre människor. De flesta
av mina klasskamrater kom från andra länder. Jag
bodde tillsammans med tre av dem, berättar han.
Gripenstedt var förstås ett ganska exotiskt namn
att bära i England.
– De flesta trodde att jag var tysk, säger Thomas
med ett skratt.
Pappa Carl ville att sonen skulle flytta till Sverige och så blev det också. När Thomas var 15 år
började han på Sigtunaskolan, där han också kom
att ta studenten.

Visserligen växte han upp i England, men Thomas
Gripenstedt har alltid sett sig själv som svensk.

EN VERKLIG GLÄDJEKÄLLA
STÅR STARK I GENERATIONER
Framtidens hållbara förpackningar
tillverkas inte av vad som helst.
Därför älskar vi skogen
– en verklig källa till glädje.

www.billerudkorsnas.se/skog
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”Skogen är en skön arbetsplats”
Egentligen hade Pontus Bergqvist tänkt sig att bli
grävmaskinist. Men efter några sommarjobb ute i
skogen och erbjudande om anställning på Brevens
Bruk AB sitter han nu i en skördare och kapar träd
i kanten av Hällebosjön.
En skördare är en jättelik maskin med många
finesser och ett snillrikt manöverbord. De kapade
stammarna läggs upp i högar som sedan en annan
maskin, en skotare, tar hand om. I skotaren denna
dag sitter Pontus pappa Michael.
– Han tyckte det var kul att jag också skulle börja
arbeta i skogen, säger Pontus Bergqvist som började
på BBAB förra sommaren, efter en provanställning. Han är utbildad på Kvinnerstaskolan norr om
Örebro.
Pontus Bergqvist är född och uppvuxen i Kilsmo,
men bor numera i Högsjö tillsammans med sin sambo
Linn.
– Det här är mitt första riktiga jobb och skogen är
en skön arbetsplats, säger han.

Pontus Bergqvist, 20 år, räds inte den ankommande vintern. Tvärtom välkomnar han kylan och
tjälen i marken, som underlättar framkomsten. I
bakgrunden ses skördaren.

Vill du annonsera i denna tidning?

RING Brevens Bruk, Sirpa Ahonen
019-58 58 50

Ett flertal knallar
Tomten besöker oss med godis till barnen
Rostugnen är tänd
Kaffe med dopp i hembygdsgården
Konst & Hantverk är öppet
Musik i Brevens
kyrka kl 14
Brevensgården
serverar julbord
Bokning
019-454098

Gjutgodslotteri
4

Julmarknad i Brevens Bruk
Lördagen den 12/12 kl 10-16

Knivslipare på plats (ta med knivar)

Nyhuggna julgranar Välkomna!
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VI FINNS NÄRA DIG!

Tel: 0582-302 20

Ombud för:
Atg, Svenska Spel, Apoteket, Systembolaget, Posten, Schenker-Privpak, Dhl.

• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck

Öppettider:

Beställ din smörgåstårta hos oss!
Telefon: 010-7414580
Mail: hogsjo.bc@coop.se

Mån-lör: 8-20
Söndag: 9-20

Välkomna

Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck

Mer TIMMER i Skogen

Vill du ha mer timmer i din skog
Kontakta oss!

Uthyrning av lokaler
Ring för mer info

Ringvägen 23, 643 22 Vingåker
Telefon: 0151-130 10
www.ksbygg.com

Effektivt och miljövänligt!

Foto: Claes Hellqvist

Johan 010-122 65 71

Leif 010-122 65 72

Svenska Skogsplantor lanserar ett nytt beläggningsskydd för att skydda skogsplantor
mot snytbagge. Skyddet heter Conniflex och kan liknas vid en skyddsväst av lim och sand.
Conniflex innehåller inga insektsdödande kemikalier men har lika stor skyddseffekt.
Med ett tvåårigt skydd behövs bara en behandling. Ett klokt val för dig och din skog!
Kontakta oss för mera information om plantor
och föryngringstjänster.

Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

Tel 0771-355 355 www.skogsplantor.se

moelvenskog.se 010-122 65 00

El & VVS
Installationer & Service
Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

El & VVS
Installationer & Service
G od J ul ö nskar w w w .nepab .nu
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✹ Värmepumpar ✹ Solenergi
✹ Vattenfilter ✹ Laddstationer
✹ Vedpannor ✹ Överspänningsskydd/
åskskydd
Vi säljer och installerar

Tel. 019-45 00 60
www.nepab.nu
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Nostalgiskt möte med sex systrar
Det blev ingen dräng, men väl sex döttrar. Och varje
sommar träffas de sex i sitt gamla barndomshem,
Skrattorp, utanför Brevens Bruk.
Lillemor, Majvor, Iréne, Lisbeth, Ingrid och Agneta – sex flickor med efternamnet Persson, växte
upp i Skrattorp tillsammans med mamma Majlis
och pappa Bertil. Här bodde också under några år
farmor Maria och farfar Frans. På gården fanns kor,
grisar, höns och en arbetshäst.
– Och älgar. De var inte välkomna eftersom de
åt upp grödan. Vi sprang ofta ut och motade bort
dem, berättar Majvor, som numera bär efternamnet
Semstrand.
En sommarvecka sammanstrålar systrarna i
Skrattorp och har gjort så under sex år. De räknar
med att fortsätta många somrar framöver.
– De här nostalgidagarna är underbara, säger
Ingrid Sundh.
– Vi går på barndomens stigar och vi badar tillsammans. Det är som att bli ung på nytt, inflikar
Lisbeth Persson.
Hit flyttade familjen 1944. Då hade de två äldsta
döttrarna redan kommit till världen. Det skulle alltså bli fyra till, även om föräldrarna gärna hade sett
att syskonskaran kompletterades med ”en dräng”.

Sex systrar samlade utanför Skrattorp. I främre
raden Lisbeth, Iréne, Ingrid, Lillemor och Majvor.
Bakom dem står Anita, som var på sommarbesök,
och lilla Agneta.

År 1956 flyttade hela familjen till Kilsmo, som
på den tiden var ett sjudande litet samhälle med
livsmedelsbutiker, skoaffär, charkuteri, kafé och
mycket annat. Och tågen stannade på den numera
nedlagda järnvägsstationen.

Sex systrar, i dag lite äldre, men åter på Skrattorp.
Från vänster Ingrid, Lillemor, Majvor, Iréne, Lisbeth
och Agneta.

Skrattorp – en idyll i närheten av Kullasjön.

Skrattorp byggdes av flickornas morfar, Johan
Fredrik Hellström, och stod klart 1942. Det är ett
mycket vackert hus omgivet av åkrar och ängar.
Flickorna gick i skola i Högsjö. Dit var det sju
kilometer. Skolan i Breven låg visserligen närmare,
men vägen dit plogades inte under vintern och då
fick det bli Högsjö.

I dag ingår Skrattorp i det utbud av natursköna
sommarhus som Brevens Bruk AB hyr ut. Det är
upprustat och fullt modernt, med toaletter, duschrum, bastu och ett tiptop kök.
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En gammal marsch för Brevens Bruk
Här sitter Hasse Byrén med
sin gamla kornett och noter
daterade 8 november 1899. Det
var den dagen som Brevens
Bruk-marschen överlämnades
till Brevens musikkår av kompositören E Lundmark.
– Jag vet inte vem det var.
Kanske finns det någon gammal
brevensbo som kan ge klarhet?
Men det är i alla fall en vacker
melodi, lite annorlunda, inte så
pompös som marscher ofta är,
säger Hasse Byrén.
BrefvenSextetten är landets
äldsta mässingsextett med anor
från 1850-talet. Och en del noter
är nästan lika gamla. Brevens
Bruk-marschen är i dag den äldsta som sextetten framför, men i
den digra notsamling som LarsGunnar Jörgensen (basunist i
sextetten) har arkiverat finns
fler gamla kompositioner.

Hasse Byrén med noterna till Brevens Bruk-marschen. Hans esskornett är faktiskt äldre än marschen,
från 1880.

– Det vore kul att sätta sig
ner och spela igenom dem.
Det som är märkvärdigt med
noterna är också att de är
riktiga konstverk, väldigt
vackert nedtecknade. På den
tiden trycktes det ju inte upp
notblad, utan man satt och
skrev dem för hand, säger
Hasse Byrén.
Brevens Bruk-marschen
har funnits i sextettens repertoar i tolv år. Hasse Byrén
kommer ihåg första gången
man framförde den. Det var
sommaren 2003 på en sextettfestival i Medevi brunn.
– Många undrade var vi
hade fått den ifrån. De hade
aldrig hört den förut, förstås,
säger han.
Nu spelas den av BrefvenSextetten i alla möjliga sammanhang, även i kyrkor. Och
den som vill höra hur den
låter bör hålla koll på när sextetten uppträder nästa gång.

Brevens Bruk-marschen,
”tillägnad Brevens Bruks
musikkår”. Det finns även
klarinettstämmor till den,
men den passar utmärkt
till en mässingsextett.

Tryggare boende och bättre
inomhusmiljö!
VI ERBJUDER DIG SOM HUSÄGARE flera tjänster som gör boendet tryggare

och minskar risken för dyra åtgärder. Vi kan bland annat hjälpa dig med:
b
b
b
b
b

Överlåtelsebesiktning och energideklaration
Radonkontroll och byggrådgivning
Krypgrundsbesiktning och -avfuktning
Avfuktning och sanering vid vattenskador
Utredning av problem med inomhusmiljön

Låt oss
hjälpa
dig!

Kontakta oss på 019-25 10 60 eller läs mer på www.anticimex.se

Nr 2 • 2015

7

En samlingsplats för friluftsfolk
Nu är Luvebo, en samlingsplats mitt ute i skogen,
invigt. Eller rättare sagt, det utvidgade Luvebo,
eftersom det mindre vindskyddet har funnits här
under flera år.
Det var Stig Eriksson, mer känd som Luvan, som
byggde vindskyddet just innan han gick i pension
för åtta år sedan. En gedigen och vacker liten byggnad. Men liten. Jaktlagen, för det handlade mest
om jägare, fick inte plats.
Då fattade Sten Geijer, vd på Brevens Bruk AB,
beslut om att utvidga Luvebo. Det blev en rejäl
utbyggnad. Nu lär byggnaden kunna ta emot femtio personer samtidigt och här finns tre generösa
grillplatser.
Med ett kort tal och bubbel i glaset förklarade
Sten Geijer nya Luvebo invigt inför en liten skara
medarbetare. Bland dem fanns naturligtvis Stig
”Luvan” Eriksson, men också männen som uppfört
nytillskottet, Urban Larsson, Micke Bergqvist och
Rolf Larsson.
Och vem har då stått för den vackra arkitekturen?
– Tja, det blev som det blev, förklarar Rolf Larsson. Bra blev det i alla fall.
– Alla är välkomna hit, bara man städar efter
sig. Jag vet att scouterna har varit här flera gånger,
säger Sten Geijer.

Ett vackert trätempel mitt ute i skogen.

 2-sp

 3-sp

Finns nedladdad i
vårt system
och kommer att
ligga i höger hörn
i kommande
annonser.
 4-sp

KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

LEN VINGÅKER

www.bygginterior.se

Rolf Larsson, Micke Bergqvist, Urban Larsson och
Stig Eriksson – männen bakom Luvebo.
Luvebo ligger i Ringsberg och hit tar man sig
via en skogsväg som går in ungefär mitt emot vattentornet.

 5-sp
KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

www.bygginterior.se

De kompletta byggvaruhusen
 2-sp
i Katrineholm, Flen & Vingåker

 6-sp

KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

www.bygginterior.se

www.bygginterior.se

Under vårt tak finner du inte bara en mängd olika produkter för inredning, byggnation
och industri, utan också en mycket erfaren och yrkeskunnig personal med hög servicenivå.
Välkommen!

 3-sp
KATRINEHOLM: Lövåsen 0150-48 71 00. FLEN: Kungsv 0157-154 00. VINGÅKER: Vannalav 0151-52 45 60.
KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER
www.bygginterior.se
www.bygginterior.se
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Lite proffsigare helt enkelt!

Försäljning av sand, grus och singel.
Finns nedladd
Markberedning och övriga grävarbeten.
vårt system
Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37och kommer a

ligga i höger h
i kommande
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Anders förlorade jobbet, vann ett nytt liv
För fyra år sedan blev han uppMen skulle de räcka till?
sagd efter 30 års anställning på
– Jag hade massor med duktigt
Clear Edge (Scandiafelt) i Högsjö.
folk i min närhet. Det jag inte kunde,
Det var ett hårt slag, men också
kunde de. Och lärde mig. Min bror
starten till ett nytt liv.
Lasse hade varit med i branschen
– Vad ska jag ta mig till? Vad
länge och han behövde hjälp. Han
kan jag göra? Vad har jag lust
fick förresten min allra första fakatt arbeta med? frågade Anders
tura. Han har backat upp mig och
Dahlqvist sig själv. Framtiden
jag har backat upp honom, säger
tedde sig minst sagt oviss.
Anders Dahlqvist.
I dag kan han konstatera
En annan uppbackare har Peratt allt slutade lyckligt. Han är
Olov Karlsson varit – mannen som
egen företagare, har fullt upp
gick i pension för några år sedan,
med jobb, ett omväxlande och
men tycks jobba mer än någonsin.
roligt arbete med många sociala
Här står MAD Allservice,
kontakter. Skulle han mot förIngen marknadsföring
alias Anders Dahlqvist, och
modande få erbjudande om ett
MAD Allservice har aldrig gjort
slår huvudet på spiken.
fast jobb igen skulle han tacka
någon marknadsföring. Uppdragen
nej.
har strömmat in ändå.
Den 1 augusti 2011 registrerade han firman MAD
– Det har gått mycket bättre än jag kunde
Allservice. A står för Anders, D står för Dahlqvist,
hoppas på. I dag har jag inte fem öre i skulder och
men var innebär M:et?
företaget har AA i kreditvärdighet, det högsta betyg
– Masken. Det är mitt öknamn, eller smeknamn,
ett enskilt företag kan få. Jag har ju inga dyra omsedan många år tillbaka. MAD tyckte jag var ett
kostnader heller, säger företagaren, som är född och
roligt namn, med tanke på den gamla skämttiduppvuxen i Brevens Bruk.
ningen. Men det är klart att engelskspråkiga kunder
Stiftelsen Linden i Vingåker och Boo Egendom
kan undra. Och inte bara de. Carl-Hugo Hamilton på
tillhör hans trogna kunder. Och massor av privatBoo sa att han blev lite fundersam när han anlitade
personer i Brevens Bruk, Högsjö och angränsande
mig, berättar Anders Dahlqvist.
områden har nyttjat hans tjänster.
Vid årsskiftet försämras ROT-avdragen. Hur
Specialist på takbyten
kommer det att påverka MAD Allservice?
Vad kan då MAD Allservice stå till tjänst med?
– Inte alls, tror jag. ROT finns ju kvar och tak
måste bytas även efter nyår, säger Anders Dahl– Allt. Eller det mesta i hantverksväg, från
qvist, sätter sig i sin lilla vita firmabil och drar iväg
rörmokeri, el, måleri, snickeri och lite annat. Att
byta tak har blivit min grej, säger han.
till Vingåker, där några väggar behöver tapetseras.
Han hade förstås hantverkskunskaper när han
lämnade tryggheten och begav sig ut på marknaden.

Vi löser dina behov av

Skogsvård

Plantor
Plantering
Röjning

Välkommen till vår nya Plantterminal i Sonstorp!
Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising,
Östergötlands Skogsvårdstjänst AB

Telefon 070 684 80 97
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www.sundins-skogsplantor.se
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Rullprofil gjuter nytt liv i Brevens Bruk
Patrik Setterman ser sig omkring i den jättelika hallen. Och gillar det
som möter hans blick. – Det här kommer att bli bra. Här finns stora möjligheter för framtiden, säger han.

Vi befinner oss i det nygamla gjuteriet, som byggdes för fyrtio år sedan och som då var en satsning
av Brevens Bruk AB för att verksamheten skulle
kunna utvidgas och överleva. Det gick inte så bra.
År 1978 var allt över.
Nu väntar nya tider. Nästa höst kommer Rullprofil i Örebro AB att starta sin produktion i de tidigare
gjuterilokalerna. In flyttar ett tjugotal medarbetare,
fyra på kontoret och övriga i produktionen.
Företaget lämnar Aspholmen i Örebro där man
sedan länge har varit trångbott. Här i Brevens Bruk
får Rullprofil gott om utrymme.
Själva produktionen kommer att ske i den senast
uppförda byggnad som ligger i östra delen av området. Här kommer också kontoret att inrymmas.
Den någon äldre huskroppen kommer att användas
som lagerlokal.
– Vi är väldigt positiva till flytten. Vi har funnits
på Aspholmen sedan 1976, fast företaget är mycket
äldre än så, säger Patrik Setterman, platschef på
Rullprofil.

Flyttar in nästa sommar

Under sommaren 2016 kommer flytten att ske,
samtidigt som lokalerna genomgår en omfattande
renovering och omdisposition. Väggar ska flyttas
och nya kontorslokaler måste skapas.
– Som tur är har vi ett systerbolag som arbetar
just med att göra prefabricerade väggar för kontor
och annan verksamhet, säger Patrik Setterman.

Gott om plats! Patrik Setterman och Stefan
Moell ser fram emot att få fylla tomrummet
med verksamhet.
Under hösten räknar han med att produktionen
ska vara igång.
Rullprofil har i dag 21 medarbetare. Det kan bli
fler i framtiden.
– Javisst. Det här ger oss möjligheter att öka
produktionen och försäljningen. Det innebär på sikt
att vi måste anställa fler, säger han.
Hur har då beskedet om flytten till Brevens Bruk
mottagits av personalen?

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
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Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg
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Ventilationsentreprenör

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

Komplett bygghandel,
bra sortiment!
Perssons Byggvaror AB

Bengt
Persson
Perssons
Byggvaror
AB
Engelbrektsgatan 18,Vingåker (Mitt emot värmeverket)

Bengt
Tel 070-731
16 Persson
29, 0151-511 435
Engelbrektsgatan
18, Vingåker
emot 9-13
värmeverket)
Öppet: Vardagar
7-18 •(Mitt
Lördagar
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

Här kommer Stefan Moell, konstruktör, och Patrik Setterman,
platschef, vandrande utanför det som om knappt ett år kommer
att vara Rullprofils huvudkontor.
– Tja, det har varit lite blandat, men övervägande positivt. Vi
har medarbetare som bor i Stora Mellösa och Odensbacken och
de välkomnar förstås flytten. Lite värre är det för dem som bor i
Nora, säger Patrik Setterman.
Rullprofil tillverkar rullformade profiler för industrin. Det
handlar om två miljoner löpmeter profiler per år. Men man har
också en pressavdelning och producerar även över 500 så kallade
dockningshus varje år. (Dockningshus finns vid lastbryggor och
skyddar godset vid in- och urlastning).
Rullprofil, som ingår i koncernen Garden Growth Industries,
har också förvärvat det gamla kolhuset, som ligger vid Bruksgatan. Diskussion pågår om att Brevens Bruk AB skall ta över det
gamla kolhuset.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

INSTALLATION

SERVICE

SÄKERHET

ENTREPRENAD

BUTIK

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se
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Hockeyrinkens kraftfulla riddare
För femtio år sedan spred detta kraftfulla hockeylag skräck
bland sina motståndare. Rediga
bruksgrabbar med kraft och fart,
som inte värjde för att ta upp
kampen mot mer namnkunniga
motståndare.
– Nåja, skräck och skräck, vet
jag inte. Men vi var ganska bra,
åtminstone ett par år, minns Lennart Molin, en av stöttepelarna i
laget.
Brevens IF:s hockeylag hade sin
glansperiod under några år med
start 1965. Då byggdes rinken
bakom Brevensgården och det var
spelarna själva som stod för bygget. Virket skänktes av Brevens
Bruk AB.
Brevens IF:s ishockeylag från den tid det begav sig.
– Det var en riktig rink, med Året är troligen 1965.
belysning och allt. Matcherna
spelades på kvällarna,
så det behövdes en bra
tongivande spelarna. William Ohlsson och
belysning, säger LenSven-Erik Molin beskrevs som ”hetlevrade”
nart Molin.
och tillbringade många minuter i utvisningsDet krävdes förstås
båset. Per Ivarsson sägs ha haft ett fruktansminusgrader för att
värt slagskott.
det skulle fungera. På
I mål stod vanligtvis Ingel Jörgensen, med
den här tiden spelades
varierande framgång. Louis Lundström, som
de flesta matcher på
nyligen gick bort, var lagledare och eldsjäl.
naturis.
En finländare, vars namn är fördolt, lär ha
– Vi hade hyfsad
hoppat in som målvakt.
is varje vinter. Men
– Han var rena väggen, men fick egentligen
det var ett evinnerinte spela i laget. Vi hittade på ett svenskt
ligt skottande. Ibland
namn åt honom, berättar Lars Molin, som vill
fick vi ta ledigt från
minnas att man hade två bra kedjor och två
bruket för att hinna
bra backpar. Sedan fanns det tydligen spelare
skotta undan all snö
som inte var ”så bra”.
inför matcherna, säger
För att finansiera verksamheten ordLennart Molin.
nades bingo på Brevensgården. Den sköttes
För att förbereda sig
framgångsrikt av Håkan Ivarsson.
inför säsongen hyrde Louis Lundström, lagledare och
Hårda duster utspelades mot Askersund,
laget på höstarna in eldsjäl, här i färd med att spola
Stora Mellösa, Kumla, Vintrosa och Hallssig på de konstfrusna rinken inför en match.
bergs B-lag. Efter 4-5 år var allt över, men
banorna i Hallsberg och
minnet lever kvar. Och vem vet, en ny generaFinspång.
tion hockeyspelare kanske är på gång?

Hetlevrade spelare

Karl-Åke Fagerlund var stjärnan och Hasse Norén
var en annan hejare på isen. Laget bestod inte bara
av spelare från Breven. Även Kilsmo och Högsjö fick
bidra, liksom några örebroare. Bröderna Persson,
Ronny, Roger och Runar från Kilsmo tillhörde de
12

BESÖK
www.brevens.se
Här hittar du information på svenska, engelska och tyska
om fiske, jakt, uthyrning m.m. Du kan även ladda
ner och läsa nya och gamla nummer av Brevenstidningen.
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Ringsbergsloppet – snart en vinterklassiker
Snart är det dags att sätta på sig laggarna och börja träna
för vinterns stora begivenhet – Ringsbergsloppet!
Med start vid Solberga och mål vid Brevensgården räknar arrangörerna, Brevens IF och
Kilsmo IK, att det blir en riktig folkfest. Tolv
kilometers åkning i vacker natur i ett spår
som inte kräver några stora utmaningar.
– Det finns massor med motionslopp under
vintern, men de flesta är längre än så här och
i Ringsbergsloppet kan alla ställa upp, ung
som gammal, säger Runar Persson, Kilsmo
IK.
Boka alltså in lördagen den 20 februari.
Det blir gemensam start för alla, men arrangörerna räknar med att eliten placerar
sig i första startledet.
– Troligen kommer vi också att anordna
en tävling för tremannalag, säger Thomas Runar Persson, Kilsmo IK, pekar ut
Pärlefalk, Brevens IF.
målgången för medarrangören Thomas
Inbjudan kommer att gå ut till alla klub- Pärlefalk, Brevens IF.
bar i distriktet via Närkes skidförbund.
Loppet går i klassisk stil. Det ska finnas två
kontroller längs banan där det serveras svalkande
drycker och blåbärssoppa.
– Det här är alltså premiär, men vi räknar med att
det är början på en tradition där vi anordnar Ringsbergsloppet varje år, säger Runar Persson.
Det mesta är snart klart. Många frivilliga funktionärer har redan anmält sig. Egentligen är det bara
en liten sak som fattas. Snö.

BYGGD FÖR VÅRT
NORDISKA KLIMAT

Thermia Aura

Luft/luftvärmepump

En föregångare till Ringsbergsloppet var Getbergsrännet som kördes åren 1967 till 1974. Det fanns
två sträckor att välja på, 30 km och 12 km. På
bilden ses starten av det första Getbergsrännet,
platsen är Pardisgärdet vid Solberga, målet fanns
i Brevens Bruk. Männen bakom loppet var Stig
Enetjärn (som lånat ut fotot till oss) och Gunnar
”Skiratorparn” Andersson.
Nr 2 • 2015

Kom in till oss så hjälper vi dig
att hitta den värmepump som
är bäst för just ditt hus.

www.mahlqvist-ror.se
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Nu satsas det på frövall
Nej, nöjd är han inte, Stefan Svensson, lantbruksansvarig på Brevens Bruk AB. Vissa delar av lantbruket har gått bra under året, andra inte.
– Och som jordbrukare ska man ju aldrig vara
riktigt nöjd, säger han med ett leende.
Fast ganska tillfreds är han ändå. Utanför Kilsmo
har bruket odlat ärtor på ett 40 hektar stort område.
Det är nytt för i år och det har gått bra.
– Det är matärter som vi säljer till Danmark. De
har fått vara ifred för hjortarna och vi har stängslat
mot skogen för att vildsvinen inte ska komma in,
berättar han.
Brevens Bruk AB har totalt 300 hektar jordbruksmark. Två tredjedelar används för så kallade
tröskningsgrödor – där höstvete var halva arealen
2015.
– Vi använder mycket av arealen för vall och det
beror på att det inte är vattenbärande jordar. Det
är mycket sand i backen och då är det svårt att få
till det, säger Stefan Svensson.

Stefan Svensson vid det fält där frövall ska växa
upp nästa vår.

Frövall vid Bystad
En annan nyhet är att ett område vid Bystad på 55
hektar har avsatts för frövall, som kommer att skördas nästa år. Den kommer att ingå i en fröblandning
och man räknar med att den kan ge god avkastning.
– Den odlas för att ge bättre växtföljd, så kallad
avbrottsgröda, säger Stefan Svensson.
En så kallad planbottentork för att ta hand om
timotejfrö ska byggas i en befintlig byggnad på det
område där Kilsmo Såg en gång i tiden låg.

Här pågår ärtskörd utanför Kilsmo.

Vid Bystad förbereds också betesmark.
– Ute på Bystadsnäs kommer nästa sommar nötkreatur att beta, liksom de gjorde för många, många
år sedan, säger han, som känner till nästan varje
sten på Bystad, eftersom det var där han växte upp.

Brevens Bruk AB samarbetar sedan fler år tillbaka med Boo Egendom med såväl personal som
maskiner.

ebr
Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro

Etablerat 2002

Support & service • Datorer & tillbehör
Nätverk • Webbutveckling
Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!
Zakrisson Data AB • Köpmangatan 9 • 697 30 Pålsboda
Tel 0582-77 35 00 • www.datakonsult.eu
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Passa på!

Mot uppvisande av
denna annons får du:

30%
på hela sortimentet*

*Erbjudandet gäller
31/12-15
pris.
*Erbjudandet
gällert ot omm
30/6-15på
påordinarie
ordinarie
pris.
Elektronikprodukter, möbler,
kampanjvaror,
frimärken
Elektronikprodukter,
möbler,
kampanjvaror,
frimärken
och
förframkerat
är
undantagna.
Gäller
en
gång/kund.
och förfrankerat är undantagna. Gäller en gång/kund.

Office Depot Örebro
Elementvägen 8
Öppet Mån-tors 8-17, Fre 8-16

VI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER

VIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
070 - 663 20 20
JONAS

PATRIK
JONAS

070 - 381 49 59

070 - 663 20 20
070 - 381 49 59

GAS & GASOL |JÄRNVAROR |JAKT FISKE & FRITID | FÄRG&TAPET
VITVAROR | DATATILLBEHÖR | GRÄSKLIPPAR-SERVICE |CYKEL

Öppettider
Vardagar 0900-1800
Lördagar 0900-1300
Söndagar Stängt

Tel. 0151-10431 | www.jarnhandel.se

Intresserad av
Fiskekortspriser i Sottern 2016
Säsongskort
300 kr
båtplats eller
Säsongskort, trolling 600 kr
fiskekort i Sottern? Familjekort
400 kr
Familjekort, trolling
800 kr
RING 019-58 58 50 Veckokort
100 kr
Veckokort, trolling

200 kr

Båtplats
750 kr
Alla priser inkl. moms
Nr 2 • 2015
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Vad vill du ge dig själv i julklapp?
Roger Andersson, Brevens Bruk:

Nils-Erik Bock, Örebro:

– Mer egentid. Jag använder alldeles för mycket av
min tid för andra. Tiden ska
jag använda bland annat till
resor, att bila runt i Österrike
till exempel.

– Att familjen får vara
kry och frisk är en bra julklapp. Sen önskar jag en
vinter med snö, men inte
för mycket, och helst ingen
sträng kyla.

Birgitta Dahlberg, Brevens Bruk:

Michelle Isaksson, 12 år, Brevens Bruk:

– En kattlucka till min katt
Maja, så att hon kan gå ut
och in i huset. Och gärna en
nymålad husvägg, det behövs
och det vore fint.

– En resa till Paris, där
jag skulle åka högst upp i
Eiffeltornet. Min mamma
Sofie skulle få följa med
och min pojkvän, om jag nu
hade någon.

Anja Mattsson, Brevens Bruk:

Karin Widerberg, Brevens Bruk:

– En semesterresa till Rhodos tillsammans med min
särbo Fredrik och alla barnen
– Alma, Isak, Jonathan och
Sebastian.

– Ett körkort! Det håller
jag på att ta just nu och
det går ganska bra. Och till
körkortet vore det ju bra att
också ha en bil. Men bara en
mindre modell.

Passa på och använd ROT-avdraget
när ni ska måla om ute eller inne!
FÅ DET GJORT AV Krafft Måleri…
Telefon
019-10 57 40
krafft-maleri.se

Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.
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Logi i Brevens Bruk

Talludden, Brevens Bruk
– Ligger vackert på en kulle vid Brevensån.
Huset har ett modernt kök, stort allrum och
tre sovrum med sex bäddar. Här finns även en
stor grillplats, brygga med båt och badplatsen
Röda Sand ligger bara några hundra meter
bort. Uthyres året runt.

Skrattorp – Fyra kilometer från Brevens Bruk
ligger Skrattorp, omgiven av vackra ängar som
övergår i skog. Vid intilliggande Kullasjön finns
badmöjlighet samt brygga och båt. Huset har
tre sovrum med elva bäddar. I källaren finns
bastu, relaxrum och tvättstuga. Grillplats på
gården. Uthyres sommarhalvåret.
Värdshuset, Brevens Bruk
Lägenhet 1: Modern lägenhet med plats för två
personer och möjlighet till extrasäng.
Lägenhet 2: Mysig lägenhet med liten köksdel,
två enkelsängar samt extrasäng.

Fiskartorpet, Bystad – Ett paradis för den
som älskar naturen, lugn och ro. Torpet ligger
på en halvö i Sottern dit man tar sig med båt.
Stugan har tre rum & kök med fyra sängar. En
stor brygga finns där man kan sitta och njuta
av fågellivet på Sottern eller fiska. Båt ingår
givetvis. Uthyres vår till höst.
För att hyra Talludden, Skrattorp,
Fiskartorpet och Värdshuset kontakta
Brevens Bruk AB, tel 019-58 58 50 eller
bbab@brevens.se.

Båda lägenheterna uthyres året runt.

Välkomna att bo bra i Brevens Bruks natursköna bostäder!
Vi erbjuder stuga och lägenheter
för permanent-, helg- och dygnsuthyrning.
För mer information kontakta
Sirpa Ahonen 019-58 58 50

Nu förbrukar vi
även talltimmer!
Förutom granmassaved och grantimmer förbrukar vi nu
även talltimmer i Braviken.
Vi har stort virkesbehov – hör av dig till oss!

www.holmen.com

Nr 2 • 2015
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Missa inte…
• Julbord i Brevensgården
Start lördag 28 november.
Miguel Martinez dukar upp ett välfyllt julbord varje fredag, lördag
och söndag fram till och med 20 december. Han kan också, efter
överenskommelse ordna julbord andra dagar.

Tryckimpregnerat virke,
och konstruktionsvirke.
Bra priser!

Perssons Byggvaror AB
Bengt Persson
Engelbrektsgatan 18, Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

• Första advent
Söndag 29 november, kl 17.00. Brevens kyrka. Adventsgudstjänst
med Per Mathiesen, Edith Barlow och Carl Pontén.
Adventsfika hos Konst & Hantverk hela dagen.
• Allsång i advent
Lördag 5 december kl 16.00, Brokyrkan, Brevens Bruk. Gunnar
Breving, Stigbjörn Bergensten, Brevens Manskör, Spontanorkestern. Gästartister: Edith Barlow & Carl Pontén. Kaffe, skinkmacka, lussebullar och en del överraskningar.
• Julmarknad i Brevens Bruk.
Lördag 12 december med start kl 10.00. Knallar, julgransförsäljning,
hästfärder och mycket annat. Konst & Hantverk serverar långkok
på grillen. Konsert i Brevens kyrka kl 14.00 med hornmusik och
julsånger. Hembygdsgården och Rostugnen öppna med kaffe och
glögg.
• Ljusets återkomst
Tisdag 22 december kl 18.00. Samling vid trevägskorset i Brevens
Bruk, marsch till Rostugnen för att fira vintersolståndet. Ta med
facklor!
• Julotta
Juldagen 25 december, kl 07.30, Brevens kyrka. Per Mathiesen,
Edith Barlow (mezzosopran) och Carl Pontén (piano).
• Nyårsbön
Nyårsafton, 31 december, kl 16.00, Brevens kyrka. Mikael Schmidt.
Vid pianot: Joshua Saksberg.

Telefonens ankomst till Brevens Bruk
År 1885 uppsättes en telefonlinje mellan Breven och
Kilsmo. Ledningen följde järnvägen från Breven fram till
en växelstation i Kilsmo. När lokaltelefonen installerades
mellan brukskontoret och Bystad Herrgård stod musikkåren i ring runt
telefonen i Breven och spelade medan friherrinnan stod vid sin telefonlur i
Bystad och kontrollerade att ljudet nådde fram.

Tobbe 070 576 99 17
KG
070 223 27 00
Kontor 0122 158 56

Vallfrö, halm, spannmål, gödning,
utsäde, diesel mm.
Både konv och Krav.
www.lovanggruppen.se
013-23 44 65/66

• Den ambulerande frisören•
Isabella Stenholm

0706 42 08 02

• År 1898 infördes lokaltelefon vid bruket.
• År 1899 uppsattes en enkeltrådig telefonledning från Breven till Regna
Svarttorp med anknytning till Skogvaktaren i Botten.

• År 1908 uppsattes enkeltrådig telefon till tre skogvaktare, Bystad-Jägare-

lund, Breven-Erikslund med anknytning Hunnebergs Såg, Solberga-Lilla
Korsmon samt brukskontoret-malmgården i Kilsmo.

I början av 1940-talet drogs ny ledning (luftkabel) som i stort sett följde landsvägen mellan Kilsmo och Breven. Bruket fick nu en egen telefonväxel som
placerades i Östra Röda Byggningen på andra våningen, norra lägenheten,
där den sköttes av ”Karin och Margit på växeln”. Samtidigt blev telefonen mer
allmän i hemmen på bruket. Tidigare var det i stort sett bara brukskontoret
och affärerna som hade telefon. De som bodde mer än 2 km utanför samhället
fick bekosta egna ledningar, exmpelvis Hjalmar Wallin i Stensätter (mellan
Breven och Högsjö) fick svara för uppsättning av stolpar och ledningar den
sista halvkilometern. 1951 ersattes den manuella växeln av en automatstation på ”slaggen” öster om Värdshusets bodar/garage.
18

- Från första skiss till slutbesiktning
Tel 019 - 57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se
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www.provinsbutiken.se

Information om Brevens Bruk AB

Julgranar säljes
från 26 november
Kungsgranar och
formklippta granar

Kontaktpersoner

Sävstaholmsvägen 5, Vingåker
Telefon 0151-51 14 16
Mån-fre 8-18, lör 9-13

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

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti
Elna, Janome, 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

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

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

Telefon, växel:
019-58 58 50
Fax:
019-58 58 59
E-post:
bbab@brevens.se
Hemsida:
www.brevens.se
VD, Sten Geijer:
019-58 58 52
Org.nr/Momsreg.nr:
556063-5525
(Godkänd för F-skatt)

K.B.D Betong Demolering AB
Karlskoga • tel 0586-582 20

Bank:
Svenska Handelsbanken
Bankgiro:
815-4205

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

Jonas Pettersson
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
Direkttel: 019-58 58 56,
070-349 15 63
jonas.pettersson@brevens.se

Postgiro:
2 33 63-5

Nyförsäljning av datorer, service, påplatsen service,
tillbehör. Fotograferingsuppdrag, försäljning av
kameror, körkortsfoto m.m

Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Sten Geijer, VD
Magnus Kindstrand
UllaBritt Gripenstedt

RING 0151-77 88 10 eller 0763-51 93 70

Perssons
Byggvaror AB
Stor sortering av

marksten,
• Isoleringplattor
och skivor,
och
bra sortiment!
Isolering
och skivor,
• Takplåt murar. Bra
Fullständigt sortiment,
priser.bra sortiment!
även andrasortering.
Allt för ditt bygge till bra priser!

Nu även:

• Tryckimpregnerat virke,
trall och konstruktionsvirke.

Marksten, Plattor & Murar

till bra priser!
Perssons Byggvaror
AB

Bengt Persson
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan
18,
Vingåker
emot värmeverket)
Engelbrektsgatan 18,
VINGÅKER
(Mitt emot(Mitt
värmeverket)
Tel & Fax: 0151-511 435, Bengt: 070-731 16 29, Håkan: 070-277 60 29
Tel
070-731
16 29, 0151-511 435
hakan@perssonsbyggvaror.se bengt@perssonsbyggvaror.se
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
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Stefan Svensson
Anställd: 1984
Befattning: Lantbruksansvarig
Direkttel: 019-58 58 51
070-349 15 62
stefan.svensson@brevens.se

Upplaga: 10.500 ex.
Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Ansvarig utgivare:
Sten Geijer
Redaktör & Annonser:
Sirpa Ahonen

Sirpa Ahonen
Anställd: 1994
Befattning: Administratör
Telefon: 019-58 58 55
sirpa.ahonen@brevens.se

Foto framsida:
Sirpa Ahonen

www.brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

God Jul & Gott N
y
önskas av oss alla p

tt År

å Brevens Bruk A

B

www.vaderstad.com

S916

Rapid

