Omslagsbild: Klockstapeln i Bystad herrgård. Foto: Sirpa Ahonen.
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Musikaliska
Torsten Birath

Hembygdens eldsjälar
firar 25 år

Nya ägare till
Konst & Hantverk

Sidan 2

Sidan 4

Sidan16

Ett Konsumbesök gav musikalisk återbäring

Trumpetare blev Torsten Birath som fjortonåring.
Då hade han redan spelat klarinett i fyra år.

För sextio år sedan klev en liten grabb in till konsumföreståndaren Erik Wennerström i Brevens
Bruk och undrade om han inte kunde få lära sig
att spela klarinett.
Det skulle ha varit en underlig fråga om inte
Wennerström också varit ledare för hornmusiken
i Brevens Bruk.
Visst skulle pojken få lära sig att spela klarinett,
tyckte konsumhandlaren, lånade ut ett instrument
och gav några goda råd på vägen. Några riktiga
lektioner var det inte tal om. Unge Torsten fick lära
sig på egen hand.
Året därpå deltog elvaårige Torsten Birath för första
gången i paradorkestern vid midsommarfirandet
i Brevens Bruk. Det har med åren blivit många,
många musikaliska midsommarmarscher för
honom sedan dess. Sannolikt innehar han något
slags rekord, även om det finns gott om veteraner
som under högtiden tågar genom bruket.
Birath är en gammal brevenssläkt och under åren
har det myllrat av birather i byn. Det har
funnits olika grenar av släkten men alla med
namnet Birath har varit släkt med varandra, på
nära eller lite längre håll.

Gick på Teknis i Örebro
Torsten Biraths farfar var smed och far till åtta
barn. En son var Hilding, som kom att bli pappa till
Torsten. Hilding var elektriker, givetvis anställd vid
bruket, där också hans mamma, Margret periodvis
arbetade.
Men Torsten själv kom att söka sig andra vägar.
– Visst jobbade jag också på bruket under
sommarloven, både i verkstaden och på ritkontoret.
Det var under tiden som jag gick på Teknis i Örebro,
berättar Torsten Birath.
Efter ingenjörsexamen lämnade han såväl Brevens Bruk som Närke för Värnamo, där han fick
arbete som produktionschef på ett järnbruk. Det
blev åtta år i Småland, sedan åtta år i Grytgöl, för
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Dragspel är besvärligt, förklarar Torsten Birath.
Man ser ju inte var man har basfingrarna och
knapparnas placering är lite knepiga.

att sedan ta returbiljett till Värnamo.
– Nu blev det sexton år i Småland och sedan elva
år till på Grytgöls Bruk innan jag gick i pension
2009, säger han.
Och familjen återvände inte bara till Grytgöl utan
också till Brevens Bruk.

Aldrig lämnat Brevens Bruk
Fast egentligen hade familjen Birath aldrig lämnat
Brevens Bruk. Här bodde Torstens föräldrar vilket
innebar täta besök i brukssamhället. Och redan
sommaren 1972 flyttade han och Eivor och de tre
barnen in i Påltorp, som ligger vid Botarens strand.
Torsten och Eivor hade gift sig 1967.
Och hur träffades de?
– Tja, det var som det brukade vara på den tiden.
Det var på en dans i Vingåkers Folkets Park, säger
han.
Påltorp var och är ett sommarboende. På vintern
får det stå tomt. Att värma upp det är alldeles för
besvärligt, menar Torsten Birath.
Det är ett märkvärdigt hus. Förutom att det
ligger väldigt vackert nära sjön har det en intressant historia, även om allt inte är utforskat. De
äldsta delarna av huset är troligen från 1600-talet.
– Huset finns på en karta från 1700-talet och av
årsringarna på virket kan man se att huset är äldre
än så. Spisen är placerad vid ytterväggen, vilket var
vanligt på 1600-talet. Senare satte man den mitt i
stugan, säger Torsten Birath.

Ett vandrarhem
Här hyrde Linus Fagerlund, välbekant för gamla
brevensbor, in sig som nygift på 1920-talet. Påltorp
kom sedan att bli vandrarhem, med undantag för
krigsåren då det blev en militärförläggning där
norska flyktingar härbärgerades.
Efter kriget återfick Påltorp rollen som vandrarhem.
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Att familjen Birath fick ta hand om det var förstås
tack vare kontakterna med Brevens Bruk. Huset
skulle hyras ut och Biraths flyttade in. De hyrde
det i tio år och köpte det sedan.
– Vi fick erbjudanden om att huset kunde elektrifieras. Det tackade vi nej till. Vi tyckte att så
mycket av charmen skulle gå förlorad. Vi nöjde oss
med fotogenlampor, säger Torsten.
Nåja. Lite elektricitet är inte så dumt ändå. Därför
finns numera solceller på gaveln som ger el till en
del apparater. Huset har faktiskt också bredband
inkopplat.
Men åter till musikern Torsten Birath.
– Jag började spela piano för Rut Nilsson som
sjuåring. Men jag ville ju delta i midsommartåget
och därför blev det klarinett, minns han.

En trumpetande kamrer
Nu är det så, vilket alla musikälskare i trakterna
känner till, att Torsten Birath inte bara spelar
klarinett och saxofon, utan också trumpet och
kornett. Det är en ytterst ovanlig kombination.
– Tja, det var så här: när jag var 14-15 år skulle
bruket ha en ny kamrer. Det blev en musikfanjunkare från Örebro som hette Rolf Åberg. Hans
kamrerskapacitet var väl inte så imponerande,
men han kunde spela horn. Och det behövdes fler
bleckblåsare. Då började jag spela trumpet och i det
sammanhanget kom bröderna Lennart och SvenErik Mohlin med, berättar Torsten Birath.
Det här var under hornmusikens glansdagar på
1980-talet, med bland annat stora konserter i
Brevensgården. Torsten Biraths trumpet kunde
höras inte bara i Breven utan också i Högsjö och
Vingåker, som hade egna hornmusikkårer. Naturligtvis deltog han också i Finspångs blåsorkester.

Inte fagott eller trombon
Med åren kom han också att spela bastuba, flöjt, fiol,
saxofon och oboe. Klarinetten var fortfarande hans
huvudinstrument. Finns det då något instrument
han inte provat på?
– Nja, det skulle väl vara fagott och trombon,
säger han.
Jazzen kom in i hans liv i Småland.
– Företaget skulle delta i Elmiamässan i
Jönköping och då bestämdes det att vi skulle liva
upp tillställningen med lite musik. Då bildade vi
ett band som spelade populära låtar. Det var så det
började, berättar han.
År 1998 började han spela kornett i en jazzgrupp.
Och klarinett. Och altsaxofon. Det var vid tradjazzfestivalen i Askersund. Året därpå blev han
kollega med pianisten/gitarristen Gunnar Breving
i Embankment Jazz Band som så småningom blev
Jazzskersound, ett band som numera är vida berömt
i Mellansverige.
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Rut Nilsson startade allt
Torsten Birath är också något av en institution i
sommarmusiken i Brevens kyrka. I mer än 30 år
har han deltagit i dessa.
– Det var Rut Nilsson som satte igång det hela.
Först var det bara musikkvällar för att roa oss
själva. Om det kom publik var inte så viktigt. Sedan
växte det ut, säger han.
Under senare år har han, Gunnar Breving och
basisten Lars-Gunnar Gunnarsson haft konsert i
kyrkan under rubrik ”Jazz å dikt å sånt” där Eivor
Birath läst poesi.
– Ibland har det blivit lite väl mycket av alla uppdrag. Jag har varit tvungen att sortera, säger han.
Så sätter han sig på trappan till Påltorp, blickar ut
över Botaren, tar fram sitt dragspel och förklarar att
intervjun är över, eftersom han än så länge aldrig
spelar dragspel så att andra kan höra det.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Torsten Birath
Ålder: 70 år.
Bor: Villa i Grytgöl,
Finspångs kommun,
gammalt hus i Brevens Bruk.
Yrke: Mellanstadielärare i Högsjö.
Familj: Hustrun Eivor, tre utflugna barn,
två barnbarn.
Favoritinstrument: Dragspel (efter lång
fundering). Men jag spelar bara för mig
själv, aldrig inför publik.
Favoritmusiker: Arne Domnérus, både
vad gäller altsax och klarinett. Förr lyssnade jag mycket på storbandsjazz, typ Basie,
men nu när jag går in på Spotify väljer jag
Domnérus.
Favoritmusik: Det får bli Mozarts klarinettkonsert. Eller något annat stycke av
Mozart för klarinett. Han var den förste
som skrev musik för klassisk klarinett. I
jazzen håller Duke Ellington en särklass.
Och sen kan man ju inte komma ifrån att
Louis Armstrong var en banbrytare. Charlie
Parker? Nej, det var då det började urarta.
Favoritlåt: Oj, det finns så mycket. Men
det måste bli något av Duke Ellington. Vad
ska jag ta? Jag säger ”Solitude”.
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Tjugofem år i hembygdens tjänst
För 25 år sedan startade Brevens Bruks hembygdsförening med den då 15-årige Mattias Hillbom som
initiativtagare. Han var inte bara ung, utan dessutom stockholmare. Men han hade tillbringat somrar
och helger i Brevens Bruk och kände sig antagligen
som en brevensbo, åtminstone till hälften.
Föreningen, som genast samlade ett 25-tal
medlemmar, hade stora planer. Man skulle ordna
utställningar, ta fram souvenirer, göra en broschyr,
fixa vykort och mycket annat. Främst stod dock att
få till en hembygdsgård.
Den tillkom några år senare och det blev den
gamla snickarverkstaden som omvandlades inte
bara till hembygdsgård utan också till skolmuseum.
Den var dessvärre i dåligt skick, men tack vare
många frivilliga krafter rustades den upp till den
pärla som den är i dag.
I somras firades 25-årsjubileet med fanfarer och
vackra tal. Medlemsantalet uppgår i dag till drygt
200. Den första styrelsen bestod av Siw Hedlund

(ordförande), Monica Lönnqvist, Bertil Jansson, Per
Ivarsson och Mattias Hillbom. I dag är det Gunni
Sjöö som håller i ordförandeklubban. Övriga i styrelsen är Annika Bendrik, Gunnar Hadders,
Gunbritt Gustafsson, Susanne Ander och Tage
Ohlsson.

Gunni Sjöö är föreningens ordförande i dag. Här tillsammans med pojken,
numera mannen, Mattias Hillbom, som en gång var initiativtagare. I
bakgrunden Brefvenssextetten som underhöll under 25-årsfirandet.

Kallelsen till det första
mötet. Någon gemensam
förening med Kilsmo
blev aldrig verklighet.

Brevensdräkten bärs inte av så
många i dag, men är ändå en symbol
för hembygdskänslan i Brevens Bruk.

ebr
Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

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

Etiska regler

Hos Brevens Bruk AB´s hyresgäster finns sedan
några år tillbaka en hyresgrupp om fem medlemmar. Fyra hyresgästrepresentanter och en representant från fastighetsägaren.
Hyresgruppen träffas några gånger om året och
diskuterar aktuella frågor gällande boende och trivselfrågor för bolagets hyresgäster. Medlemmarna
representerar fyra olika bostads områden för att
täcka in aktuella frågor, som kan uppkomma.
Medlemmarna är Åke Lindbergh, Smedvägen 12
(ÖBO´s f.d. villor), Margareta Djupström, Bruksgatan 9 (Värdshuset), Anna-Stina Malmström,
Bruksgatan 14 (Västra röda byggningen), Gunbritt
Gustafsson,
Knipphammarvägen 2 (Börstorp) och Rolf Larsson,
Brevens Bruk AB.
Bland de frågor som tagits upp i gruppen under
senaste året är bl.a. hyressättningen, inre och
yttre miljöer, fiberkabel för bredband, etiska regler
mm samt ett årligt informationsmöte med övriga
hyresgäster på Brevensgården i samband med
en måltid. Detta är mycket uppskattat och det är
hyresgruppens förhoppning att denna form av information kommer att fortsätta. Hyresgästerna hos
Brevens Bruk AB är välkomna att framföra sina
åsikter om boende och trivselfrågor till medlemmarna i hyresgruppen.
Hyresgruppen

Ett viktigt rättesnöre i detta arbete är att ha en
gemensam, god etik för vårt arbete. Vi har i detta
syfte ställt upp etiska regler. Medlemmar i Fastighetsägarna ...
• Värnar om goda och förtroendefulla relationer till
sina kunder – hyresgäster och bostadsrättshavare
– och bemöter dem därför med omsorg, respekt och
hänsyn.
• Uppträder alltid korrekt i det dagliga, löpande
förvaltningsarbetet såväl mot hyresgäster och
bostadsrättshavare som mot den som söker bostad
eller lokal.
• Är tillgängliga för hyresgäster och bostadsrättshavare och ger dem löpande information om vad
de behöver veta för sin användning av bostäder,
lokaler och gemensamma utrymmen.
• Sköter och underhåller bostäder, lokaler och
gemensamma utrymmen så att de motsvarar den
service och standard som överenskommits.
• Låter miljöhänsyn ingå i fastighetsförvaltningen
och ger hyresgäster och bostadsrättshavare den
information och de praktiska förutsättningar som
krävs för att de ska kunna ta sitt miljöansvar.
• Informerar i god tid berörda hyresgäster och
bostadsrättshavare om planerade underhålls-, förbättrings- och ändringsåtgärder av lägenheterna
och fastigheten i övrigt och ger dem tillfälle att
ställa frågor och lämna synpunkter på planerade
åtgärder.
• Åtgärdar fel snarast och begränsar olägenheter
vid t.ex. en reparation.
• Ingriper mot hyresgäst eller bostadsrättshavare
som inte iakttar vad som fordras för att bevara
sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
• Försöker att lösa eventuella problem i samförstånd
och ser tvister inför myndighet som en sista utväg.

Rolf Larsson, Åke Lindbergh, Gunbritt Gustafsson
och Margareta Djupström.

Symaskiner & dammsugare

VI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER

VIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
070 - 663 20 20
JONAS

PATRIK
JONAS
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070 - 381 49 59

070 - 663 20 20
070 - 381 49 59

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
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Grannsamverkan
vapen mot tjuvar

Brevensgårdens stora sal var välfylld när kommissarie Bo Rosendahl
och Sören Svensson från Brottsförebyggande rådet kom på besök för
att informera om grannsamverkan.

Polisen kom till Brevens Bruk. Äntligen, var det
kanske många som utbrast. Men nu var kommissarie Bo Rosendahl inte på plats för att fånga misstänkta tjuvar, utan för att informera om fördelen
med grannsamverkan. Bo Rosendahl hade sällskap
av Sören Svensson från Örebro kommun. Denne
representerade även Brottsförebyggande rådet.
De gav tillsammans utförlig information om hur
grannsamverkan kan organiseras. Genom rätt enkla åtgärder kan ett samarbete grannar emellan
hålla inbrottstjuvar borta. På mötet beslutades att
utse fyra kontaktombud för olika områden i Brevens
Bruk och dessutom ett huvudkontaktombud, som
håller kontakt med polisen, i detta fall kommissarie
Bo Rosendahl.

Dna-märkning
Det finns numera ett effektivt sätt att märka sina
stöldbegärliga ting med dna. Med dna kan tjuvgods upptäckas och rätta ägaren kontaktas. Dnamärkningen fungerar även utomhus, för exempelvis

båtmotorer, vilket är av särskilt intresse för drabbade Brevensbor. En del kritiska röster höjdes mot
polisens sätt att arbeta. Bo Rosendahl lyssnade och
tog till sig kritiken.
– Kan vi bara samverka kommer det att bli bättre,
det kan jag lova, försäkrade han.
Från och med 1 januari sker en stor omorganisation av polisväsendet. Då kommer också tjänster
som områdespoliser att inrättas, som till exempel
kan få Brevens Bruk på sitt ansvar.

Tilltro nödvändigt
Under sommaren har en stöldvåg gått över Brevens
Bruk. Sedan den 1 juni har 24 brott anmälts till
polisen. Mörkertalet är dessutom sannolikt stort.
Sören Svensson menade att polisen inte kan hinna
med allt. Det är därför som grannsamverkan är så
viktig.
– Vi måste ha tilltro till polisen. Att bilda medborgargarden är inget alternativ, förklarade han.

Etablerat 2002

Support & service • Datorer & tillbehör
Nätverk • Webbutveckling
Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.
Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37
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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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Raka frågor till polisen
Gör polisen vad den kan? Eller bryr man sig helt
enkelt inte om ”småbrott” och annat som drabbar
samhällen som Brevens Bruk? Vi ställde ett antal
frågor till polisen i Örebro och kommissarie Ted Esplund, biträdande polisområdeschef, besvarade dem.
En stöldvåg har gått genom Brevens Bruk
under sommaren. Finns det, vad du vet, några
spår som kan leda till att förövarna grips?
– Jag vet att det säkrats spår och att de är skickade på analys, även om de inte ger resultat direkt
så är det inte sällan som brott klaras ut ett bra
tag i efterhand. DNA och fingeravtrycksregistret
uppdateras med nya individer hela tiden. Det kan
även hända att gods dyker upp hos någon kriminell.
Inbrott i bostäder är ett högt prioriterat brott.
Den kränkning som brottsoffren utsätts för tar vi
på största allvar. Ärendena skrivs tillfälligt av men
så fort det kommer in spår, tips eller gods så tas
ärendet upp på nytt.
Många Brevensbor upplever att polisen inte
visar något större intresse för att lösa brotten.
En del kallar det också nonchalans. Vad har
du att säga till dem?
– Det är inte en bild som jag delar. Det kan kännas
uppgivet när man haft inbrott, men det är viktigt
att förstå hur komplex en brottsutredning är. Polis
med åklagare måste bevisa att det är ställt utom
allt rimligt tvivel för att få en gärningsman dömd.
Polisen har ett högt förtroende och ointresse eller
nonchalans är absolut inget jag tycker polisen står
för.
Att Brevens Bruk ligger drygt fyra mil från
Örebro och i utkanten av kommunen borde
inte innebära polisiär frånvaro. Eller hur?
– Jag har respekt för den känslan och det är på

Uthyrning av lokaler
Ring för mer info

Ringvägen 23, 643 22 Vingåker
Telefon: 0151-130 10
www.ksbygg.com
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intet sätt så att det saknas tillgång av polisresurs
om det krävs. Det jag misstänker syftas på är en
synlig polis i vardagen. Där är jag fullt medveten
om att vi har brister. Vi har begränsade resurser
och som chef måste jag ta ansvar för hela vårt polisområde (Örebro och Lekeberg kommun). Jag har en
skyldighet att prioritera.
Den situation som för tillfället råder i Örebro
stad med utanförskap, gängkriminalitet, grova
våldsbrott och en katastrofal utveckling inom
narkotikamissbruket blir det på bekostnad av närvaro i Brevens Bruk, Odensbacken, Fjugesta och
Mullhyttan.
Vilket samarbete sker med polisen i Sörmland
för att gemensamt lösa brott? (Stöldvågen
drabbade även Högsjö).
– Vi har alltid samarbete med våra omkringliggande län men även med hela riket. Det är inte alls
ovanligt att tjuvar grips där det visar sig att det har
begåtts brott i angränsande län. Från årsskiftet
kommer vi även ha samma datasystem så jag ser
att vi kommer utveckla detta ännu mer i framtiden
Kan du lova att polisen efter omorganisationen verkligen visar ett större intresse för
Brevens Bruk?
– Ingen kan lova något just nu eftersom de chefer
som ska leda i framtiden inte är tillsatta. Detta
kommer ske under vintern och först när den nya
lokalpolisområdeschefen är tillsatt kan vi presentera dennes vision för arbetet. Polisen ska komma
närmare medborgarna. Jag skulle rekommendera
den nyfikne att läsa på www.polissamordningen.se
om andemeningen.
Vid inbrottet i Brevensgården lämnade
förövarna efter sig såväl fingeravtryck som
blodspår. Det finns också vittnen som sannolikt sett tjuvarna. Men ärendet är avskrivet.
Varför?
– När personer som kan förhöras är förhörda och
vi får svar från SKL gällande den tekniska undersökningen går det inte att utreda ärendet längre.
Vi har inget mer att gå på än de spår som säkrats.
Ger det ingen träff i registren mot någon person har
vi nått vägs ände. Spåren, fingeravtrycken, blodet
allt ligger kvar i registret.
Skulle vi längre fram hitta rätt person är det
bara ett knapptryck på datorn så öppnas ärendet
igen och personen kan dömas. Vi är för dåliga från
polisen att förklara detta. Jag har förståelse för den
drabbade som endast får hem ett grått kuvert där
det står att ärendet är nedlagt. Det är absolut inte
samma som att det ligger i papperskorgen.
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Nisse i Konsum fixar det mesta
Kilsmo IK tillhör inte idrottens societet, men
ifråga om prydligt klubbhus och välskötta
anläggningar behöver man inte blygas. Och
att allt hålls i trim kan man till största delen
tacka Nils-Erik Larsson för.
Nisse i Konsum, som de flesta i Kilsmo kallar
honom, har under de senaste tolv åren fungerat
som vaktmästare för Kilsmo IK. Det innebär att
han klipper gräsmattor, trimmar buskar och andra
växtligheter, ser till att alla apparater, ledningar
och rör fungerar i klubbhuset och sköter också,
tillsammans med sin fru Marianne, städningen.
Och för det får han förstås en bra slant?
– Nä, nä. Det är helt ideellt. Det är en liten klubb
med begränsade resurser. Men det är inte bara jag
som jobbar frivilligt här. Det finns många andra,
säger han.

Nisse i Konsum?
– Efter skolan jobbade jag ett tag på sågen i
Kilsmo. Sedan började jag som springgrabb på Konsum. Året var 1948. Sen blev jag kvar inom Konsum
under nästan alla år, berättar han.
Konsum i Kilsmo är ett minne blott. Butiken försvann på 1990-talet, togs över av en privathandlare
och gick i graven för gott för ett par år sedan.
– Jag fick faktiskt anställning hos privathandlaren ett år eller så. Men sen togs affären över av
invandrare och de ville ha sitt eget folk där, minns
Nils-Erik Larsson.
Han arbetade inte bara på Konsum i Kilsmo, utan
kom också att jobba i Breven, Odensbacken och
Sköllersta. Hela tiden inom kooperationen.
– Under flera år hade jag ansvaret för både Konsum i Kilsmo och Konsum i Breven, säger Nils-Erik,
som fick vara med om att båda butikerna försvann.

Spelade i Breven
Han är född och uppvuxen i Kilsmo och har aldrig
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Nils-Erik Larsson, mer känd som
Nisse i Konsum, ser till att Kilsmo IK:s
anläggning håller högsta klass.

funderat på att flytta under sina 78 år. Han har
naturligtvis också varit aktiv som fotbollsspelare i
Kilsmo IK, fast utan någon större framgång, enligt
vad han själv säger.
– Tidigare hade vi också en fotbollsplan i Solberga. Den finns kvar, men används sällan. Och
sen spelade vi förstås i Breven. Under en period
hade Kilsmo och Brevens Bruk ett gemensamt lag.
Det kallades Brevens BK 53. Det berodde på att det
bildades 1953, berättar han.
Fotbollsplanen i Breven är inte precis gigantisk.
Dessutom lutar den.
– Ja, den skulle inte godkännas som matchplan i
dag. Men på den tiden gick det bra, säger Nils-Erik.
Nisse i Konsum har under åren inte bara skött
idrottsanläggningen. Han har även suttit i styrelsen, både som kassör och sekreterare.
– Men det är över. Nu har andra tagit vid, säger
han, men påminner strax sig själv att han faktiskt
finns kvar som vice sekreterare.

- Från första skiss ll slutbesiktning
Tel 019 - 57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se
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Lantbruket 2014
Det var med stor tomhet vi vid Brevens Bruks lantbruksavdelning fick inleda 2014 års arbete då vi i
slutet av 2013 hastigt förlorade vår lantbrukschef
Gunnar Carlsson.
Ett nytt växtodlingsår stod dock för dörren. Efter
ett antal samtal med Per Axelsson vid Lovanggruppens lantbrukskonsult var växtodlingsplanen klar.
Korn och åkerbönor skulle sås.
Första veckan i april började våren göra sig påmind.
Plogtiltorna ändrade skepnad till den gråaktiga
tonen som slättbönderna redan haft i veckor.
Vi hann med att välta och gödsla vallarna, sedan
kom regnet. Den 22 april brakade cirkusen igång.
Arbetskollegan Lasse fick hänga röjsågen på hyllan och vid Boo egendom hade Yvonne rensat fram
åkerbönor till utsäde. Om jag inte missminner mig
så var de i myllan vid Bystad efter ett par dygns
vårbruk.
Vidare fortsatte arbetet vid Gillberga och Annebo
för att få det tidiga kornet i backen. Vårbruket
avslutades vid Kilsmo gård.
Ogräsbekämpning, ensilageskörd och flyghavreplockning klarades sedvanligt av under juni och
juli månader. Ska man klaga över något, och det
ska man väl som närking, så är det väl julivärmen
som stressade fram grödorna till mognad.

Den 12 augusti började vi, mellan regnskurarna,
att tröska. På kvällen lördagen den 16:e augusti
var kornet bärgat. Viltskadorna var relativt små.
Sen kom regnet igen med ny kraft men det hindrade
inte att en viss del av den tröskade arealen kunde
plöjas och förberedas för höstsådd av vete.
Tröskningen av åkerbönorna kom igång 11:e september och på grund av mycket korta tröskdagar
kunde den avslutas först nio dagar senare. Båda
grödorna har gett hygglig avkastning och med
relativt måttligt med viltskador.
I skrivandes stund återstår 45 hektar höstplöjning.
Stefan Svensson

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
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En sommar i musikens tecken
Av sommaren 2014 finns bara minnen kvar, men de är desto
ljusare. Evenemangen avlöste varandra i Brevens Bruk, där
midsommarfirandet givetvis intar en särställning. Men det
hände så mycket mer under denna sommar.
Det mesta gick i musikens tecken.
Varje fredag under högsommaren
förekom konserter i Brevens kyrka
med musiker av högsta klass. Ja,
man skulle kunna säga världsklass. Flera av dem är dessutom
brevensbor under sommartid.
I början av augusti hölls
spelmansstämma för 25:e året och
samlade spelmän från hela landet.
Drygt ett sjuttiotal musiker
kom till stämman – rekord!
Konserterna avlöste varandra och
Ulf Lundgren från Sörmland leder
det hölls även minikurser.
allspelet vid spelmansstämman.
Stämmogeneral var som vanligt
Alf Ekblad.
En annan general var Jan-Inge
Hall, som är mannen bakom Sextettfestivalen. Den arrangerades
i september i härligt höstväder,
med konserter i Hembygdsgården.
Allt startade dock med väldiga
fanfarer utanför Rostugnen – en
passande plats, eftersom Rostugnens Vänner står som arrangör.
Allsången i Brokyrkan i augusti
blev som vanligt en stor succé.
Fullsatt, folkligt och fantastiska
röstresurser. Gunnar Breving
iklädde sig rollen som allsångsleEdith Barlow i Brokyrkan,
dare. Och apropå Brokyrkan har den numera sin
ackompanjerad av Gunnar
Breving. I bakgrunden ses
egen världsstjärna i form av Edith Barlow. När hon
konsertpianisten
Carl Pontén,
berättade om sitt liv tillsammans med musiken var
tillika Edith Barlows make.
salen fullsatt igen. Ett extra inslag var när scenen
fylldes av en manskör, till stor del bestående av
medlemmar från manskören Lorelei i Örebro.

VI FINNS NÄRA DIG!
Ombud för:
Atg, Svenska Spel, Apoteket, Systembolaget, Posten, Schenker-Privpak, Dhl.

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

Öppettider
Mån-fre: 8-19
Lördag: 8-15
Söndag: 10-15

En studie av dirigenten
Jan-Inge Hall när han
leder den väldiga hornmusikkåren vid sextettfestivalen.
Nr 2 • 2014

Nu lyser herrgården gul igen
Bystad herrgård lyser gul som solen igen.
Detta sedan flitiga hantverkare från Krafft
Måleri under tre månader försett byggnaden
med ny färg. Även de båda flyglarna har
målats om.
– Ja, se det var ett riktigt hästjobb. Särskilt
på sydsidan, som skrapades för hand, berättar Lars-Gunnar Jörgensen, som ansvarar för
skötseln av herrgården.
Numera är det ingen som bor i den ståtliga
byggnaden sedan Johan Gripenstedt gått
bort och hans hustru Catharina flyttat till
Stockholm. Men den används fortfarande för
representation av Carl Gripenstedt. Finare
lokaler för festliga tillfällen får man leta efter.
Bystad herrgård ligger vid Sottern ungefär fem
kilometer väster om Kilsmo. I området finns flera
byggnader, bland annat ett kapell och en fatbur. Den
sistnämnda är sannolikt från 1600-talets början.
Själva herrgården uppfördes 1721. En av flyglarna
är äldre än så.
Lars-Gunnar Jörgensen har under sommaren sett
till att åtskilliga träd fällts.
– Många var mycket gamla och det behövdes
en föryngring. Dessutom fick man ett mer öppet

L-G Jörgensen ansvarar för skötseln av herrgårdsområdet.

landskap, säger han och ser bort mot Sottern som
glittrar nedanför den enorma trädgården på herrgårdens sydsida.

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

 2-sp

 3-sp

Komplett bygghandel,
Komplett bygghandel,
bra sortiment!
bra sortiment!

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

Perssons Byggvaror AB
PerssonsBengt
Byggvaror
AB
Persson

 4-sp
KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

LEN VINGÅKER

Engelbrektsgatan 18,Bengt
Vingåker
(Mitt emot värmeverket)
Persson
Tel 070-731
16 29, 0151-511
Engelbrektsgatan
18,Vingåker
(Mitt emot435
värmeverket)
Öppet:
Vardagar167-18
• Lördagar435
9-13
Tel 070-731
29, 0151-511
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

www.bygginterior.se

Passa på och använd ROT-avdraget
när ni ska måla om ute eller inne!

 5-sp
KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

www.bygginterior.se

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

 6-sp

KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

FÅ DET GJORT AV Krafft Måleri…
Telefon
019-10 57 40
krafft-maleri.se

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!

Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.

Finns nedlad
vårt system
och komme
ligga i höger
i kommande
11
annonser.

Arkivet i Bystad

”En unik kulturinsats”
Tiotusentals dokument, ett par tusen fotografier,
400 kartor, brev, tidningsartiklar och filmer – allt
detta är nu samlat i den gamla vackra tvättstugan
vid Bystad herrgård. Nästan 300 hyllmeter har
fyllts med material som hämtats från många platser
för att sorteras, sammanställas och arkiveras.
– En unik kulturinsats, som helt bekostats av
Brevens Bruk AB, konstaterar Mikael Josephson,
projektledare.
Genom en nära kontakt med institutionen för
ABM (arkiv, bibliotek, museer) vid Uppsala Universitet har Brevens Bruk AB fått hjälp att finna
studenter som läser arkivkunskap på masternivå,
som sommarjobbat med arkiven på Bystad. Studenterna har varit en ovärderlig hjälp för att få allt
material förtecknat och på plats, och dessutom gjort
det sökbart för forskare.
Förutom alla hyllmeter med dokument finns här
ett arbetsrum för forskare.
– Gången blir att man går in på Brevens Bruk
AB:s hemsida, letar i innehållsförteckningen och sedan beställer det material som man vill ha. Därefter
kan forskaren vid särskilda tidpunkter komma till
arbetsrummet där de beställda dokumenten finns
tillgängliga. De får dock inte plocka i arkivet på
egen hand, säger Mikael Josephson.
Arkivet på Bystad innehåller material som inhämtats från bland annat Riksarkivet, Stadsarkivet
i Örebro, vinden på Bystad herrgård, den gamla
fatburen på Bystad, brukskontorets arkiv och gamla
ritkontoret i Brevens Bruk.
– Nu finns allt samlat på en och samma plats,
säger en nöjd Mikael Josephson.

Mimmi Land och Eleonora Lenngren är studenter från
Uppsala universitet som arbetat med arkiveringen under
sommaren. Här sitter de i det arbetsrum som ska iordningställas för hembygdsforskare och andra.

Den gamla tvättstugan är nu ett fullmatat arkiv.

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

DET ÄR VI SOM FÅR DIN SKATT ATT ÖKA I VÄRDE!
KONTAKTA VIRKESKÖPARE:

KONTAKTA VIRKESKÖPARE:

Dan Öhman
Södermanland
073-838 10 76
dan.ohman@billerudkorsnas.com

David Skyman
Närke
073-838 10 78
david.skyman@billerudkorsnas.com

www.billerudkorsnas.se/skog
Framtidens hållbara förpackningar tillverkas inte av vad som helst.
Därför älskar vi skog – Sveriges mest värdefulla skatt.
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På önskelistan:

En mack
i Högsjö
Mack eller inte i Högsjö?
Den frågan lär få sitt svar ganska snart. Ideella
krafter arbetar för fullt för att få ihop de omkring
600 000 kronor som fordras. Själva bensinmacken
är kostnadsberäknad till cirka 1,2 miljoner och
den framtida ekonomiska föreningen måste stå för
hälften. Resterande belopp räknar man med att
bland andra Vingåkers kommun och länsstyrelsen
i Södermanland ska bidra med.
– Vi går också ut med ett upprop till företag och
föreningar i området. säger Annika Bendrik, en av
eldsjälarna bakom projektet.

Mer TIMMER i Skogen

Vill du ha mer timmer i din skog
Kontakta oss!

Annika Bendrik är en av dem som arbetar för en
framtida bensinmack i Högsjö. Den kommer att ligga
på ungefär samma plats som den tidigare, det vill
säga med Coop som granne.

Mycket återstår att göra. Först när pengarna är
tillgängliga kan den ekonomiska föreningen som
ska driva macken bildas. När sedan allt är på plats
måste man ordna leveransen av bensin och diesel.
– Vi är optimistiska. En mack i Högsjö har stor
betydelse inte bara för dem som ska tanka sina bilar
utan också för butiken, skolan och annat som är
viktigt för en orts fortlevnad, säger Annika Bendrik.
Varje andel i föreningen kostar 500 kronor. Den
som är intresserad kan kontakta K-G Leonardzon,
0151-21076, Lennart Strömberg, 070-679 52 73,
Yngve Andersson, 0151-80066, Ove Pettersson
070-659 47 48 eller Annika Bendrik, 070-635 68 22.
Mer information samt blankett för intresseanmälan
finns på SAMS hemsida: samsinfo.se.

Telefontider Brevens Bruk AB
Johan 010-122 65 71

Leif 010-122 65 72

Växeltelefon 019-58 58 50, vardagar kl 8-12.
Övriga tider ringer du direkt till den person du
söker, se sidan 23 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,
denna avlyssnas
nästkommande dag.

moelvenskog.se 010-122 65 00
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Min drömvinter

Beatrice Jörgensen,
Brevens Bruk:
– Is på Sottern så att
jag kan komma ut och
pimpla abborre. Att vara
ute, åka skidor och grilla
ser jag också fram emot.
Skidåkning är det roligaste på hela vintern.
En vecka på Kanarieöarna skulle inte heller
vara helt fel.

Birgitta Aronsson,
Högsjö:
– Snö till advent och
sedan att den ligger kvar
till mars, men inte längre.
Jag vill inte ha något
blaskande. Söderut? Nej,
jag längtar inte alls till
några varmare länder
efter den sommar vi har
haft i år.

Tina Hassberg,
Brevens Bruk:
– Ser fram emot vårt
midvinterblot den 21
december. Då ska vi ha
glöd i grillen, sång och
ljus på årets mörkaste
dag. Glühwein i glasen
och vildsvin på tallriken. Och jag har inget
behov av att åka någon
annanstans, nu när vi
bor i Breven.

Leif Rysén,
Brevens Bruk:
– Snö och minusgrader, men inte för många.
Utan snö blir det ett trist
landskap. Skidor? Nej, jag
åker inte skidor. Däremot
tar jag en snöskoter och
kör upp skidspår för
Brevens Bruks IF. Det
blir många. Om snön
kommer.

Claes Ander,
Brevens Bruk:

Margareta Wennhager,
Örebro:
– Bada bastu och sedan
ta ett dopp i Botaren. Det
vill jag göra året om. Jag
vill ha mycket snö, men
först kallt och is på sjön.
Då ska jag och Dan ut på
långfärdsskridkor, grilla
och dricka god och stark
glögg.

INSTALLATION

– Kristallfin, hård
kärnis på Sottern! Det
har vi inte haft på fyra
vintrar, så det är dags
nu. Det är makalöst att
få åka skridskor där.
Sen ska jag spela och
sjunga mycket den här
vintern. Jag har inte så
stora krav på livet.

SERVICE

SÄKERHET

ENTREPRENAD

BUTIK

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se
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Skogsdag på Brevens Bruk AB
Intern skogsdag på Brevens marker för vår egen
personal genomfördes i augusti månad. Syftet med
att hålla en skogsdag bara för vår egen personal var
att öka insikt, förståelse samt kunskap för varandras arbetsuppgifter inom företaget.
Dagen innehöll det mesta som ett modernt
skogsbruk innefattas av. Vi visade röjning där man
praktiskt fick ta del av utrustning och utförande. Vi
diskuterade varför och hur vi tänker när jobbet ska
utföras. Naturvårdsplanering i ett röjningsobjekt är
till exempel en viktig sak att kunna.
Avverkningsplanering är en intressant del som
ställer krav på en bred kompetens hos den som utför
arbetet. Vi visade hur man känner igen en kolbotten
med tillhörande kojruin (endast eldstaden brukar
vara kvar) och hur vi markerar den med meterhöga
kulturstubbar.
Vi visade gallring med dess komponenter, allt
ifrån planering till skördarens jobb och till sist skotaren som transporterar ut virket till vägkanten. Att
visa och demonstrera maskiner är det som kräver
mest tid för här uppstår alla tänkbara frågor kring
maskinerna, hur man arbetar, vad man kan göra,
hur mycket presterar man på en dag o s v. Sen ska
det provsittas i hytten, pillas på knappar och ställas
frågor om allt möjligt.
Skogslunch blev det givetvis ute i skogen. Det
grillades hamburgare för glatta livet som försvann
med en rasande fart, för det smakar alltid mycket
bättre när man är ute i naturen.
Alla jobb presenterades av den som utför arbetet
i praktiken, med detta hoppas vi att det blev en dag
där all parter fick göra eller lära sig något som man
kanske inte normala arbetsdagar står inför. Att det
var en dag då många med säkerhet lärde sig något
som man inte kunde förut var ganska uppenbart,
för frågorna var många och ibland knepiga att svara
på, vilket bevisar att deltagarna var engagerade

och nyfikna på att fördjupa sig i arbetskamraternas
jobbsituation.
Intressant att det finns så mycket att lära sig och
lära ut bara genom att verkligen tala om för arbetskamraterna vad man egentligen sysslar med fast
man jobbar på samma företag. Alla inblandade var
överens om att detta var en nyttig dag för företaget
och oss anställda och att vi ska genomföra fler sådana dagar där andra verkligen får visa i praktiken
vad deras arbete går ut på samt till exempel problem
som ska lösas under en normal arbetsdag.
Jonas Pettersson

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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Marie och Michael

Nya ägare till
Konst & Hantverk
Först besökte de Annebo, ett riktigt smultronställe
på vägen mellan Kilsmo och Svennevad. Sedan åkte
de med tioåriga barnbarnet Adam till Brevens Bruk
för att ta en fika på Konst & Hantverk. Och efter en
vecka hade de bestämt sig. Nu är de ägare till såväl
Annebo som Konst & Hantverk.
– När vi kom till Brevens Bruk tänkte vi ”Vilket
otroligt vackert ställe”, säger Marie Pettersson, som
från och med december driver Konst & Hantverk
tillsammans med sin man Michael.
Inte bara Herrens vägar är outgrundliga, utan så
är även andra. Marie och Michael hade bestämt sig
för att lämna Falkenberg och söka sig till trakterna
av Katrineholm, där Marie har tre söner och fem
barnbarn. Och vill man vara vidsynt går det nog att
inräkna Östernärke till ”trakterna av Katrineholm”.
När de sedan fick veta att Konst & Hantverk var
till salu slog de till.
De är fulla av entusiasm inför framtiden. Idéerna
sprudlar och endast fantasin sätter gränser för
deras planer.
Michael Pettersson är museitekniker vid Varbergs
fästningsmuseum och vet därmed hur man fixar fina
utställningar och ordnar attraktiva presentationer.
Marie är utbildad finsnickare och skulle nog också
kunna kalla sig konstnär, även om hon undviker
etiketten.
– Vi vill använda oss av allt som människor i
bygden kan skapa. Konstnärer, hantverkare och
andra. Vi tänker också själva bidra genom att baka
allt, odla vad vi kan och se till att frukt och annat är

ekologiskt. Allt som vi serverar ska för övrigt vara
ekologiskt, säger Marie Pettersson.
Först Annebo, sedan Konst & Hantverk. Snabba
ryck. Och nu blir de förstås sommarboende här?
– Inte alls. Vi ska bo i Annebo året runt. Vi flyttar upp nästa år, i april blir det väl, säger Michael,
som även är musiker och vill att Konst & Hantverk
också blir en liten konsertsal.
Officiellt tar de över den 1 december, men
smygöppnar första advent och de har stora förväntningar på julmarknaden i Breven den 13 december.
– Då tänker vi skapa ett jullandskap här inne.
Vi är jultokiga båda två. Man kan nog beteckna oss
som barnsliga också, säger Michael.
Både Marie och Michael är överväldigade över det
mottagande som de fått i Brevens Bruk, inte minst
av Brevens Bruk AB som blir deras nya hyresvärd.
– Alla som vi träffat här har fått oss att känna
oss som hemma redan innan vi flyttat hit. Det är
underbart, säger Marie.
De planerar generösa öppettider. Sju dagar i
veckan under sommaren. Och från påsk några
dagar i veckan.
– Semester? Ja, det får vi väl ta under vintern,
säger Marie Pettersson.

Michael och Marie Pettersson tar över
Konst & Hantverk i Brevens Bruk.

Holmen din lokala
samarbetspartner
För oss är ett nära samarbete med dig som skogsägare
viktigt. Läs gärna mer om våra tjänster och vad vi kan
erbjuda dig på www.holmen.com

16

Nr 2 • 2014

Calle G tar paus
för hälsans skull
Calle Gripenstedt, Brevens egen baron, har lämnat
inte bara Brevens Bruk utan även Sverige, för att
flytta till Thailand. Varför det?
– Jag har fått diagnosen myelit, som är en kronisk
inflammation i ryggmärgen. Ett varmare klimat
samt bra rehabiliteringsmöjligheter gör att jag mår
bättre, säger han.
När han återvänder till Sverige är inte bestämt.
Han avser att stanna i Thailand ”tills och om jag
blir frisk”.
Han kommer att hålla ständig kontakt med Brevens Bruk och hemlandet, tack vare Skype och Viber.
– Brevens Bruk AB har ett mycket kompetent
management som driver bolaget vidare. Jag har
också bett min bror och min svåger att finnas tillgängliga. Och glädjande för oss alla har de sagt ja,
säger Carl Gripenstedt.
Fotnot:
Skype och Viber är två system som innebär att
man gratis kan kommunicera via nätet
med andra användare.

BYGGD FÖR VÅRT
NORDISKA KLIMAT

Thermia Aura

Luft/luftvärmepump

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

www.mahlqvist-ror.se

www.vaderstad.com
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Med Julita och världen som arbetsfält
Med Brevens Bruk som bas har han
nästan hela världen som sitt arbetsfält.
Carl Pontén har uppträtt i de flesta europeiska länder, spelat i Chicago och rest på
konsertturné i Sydamerika. Men trots allt
är det nog ändå Julita som ligger honom
närmast om hjärtat.
Sedan 21 år tillbaka har han varit motorn i Julitafestivalen – en konsertserie med världsartister
under juli och augusti. Nästa år blir det alltså 22:a
gången som festivalen arrangeras.
– Det började i en väldigt liten skala och har vuxit
år från år. Nu har vi både Katrineholms kommun
och Sörmlands landsting som sponsorer utöver ett
tjugotal företag, säger han.
När Julita-festivalen föddes bodde Carl Pontén
fortfarande kvar i Italien, närmare bestämt i Florens. I 18 år kom han att vara ”italienare”. Först
2002 återvände han till Sverige. Men somrarna
tillbringade han i Sverige under dessa 18 år. För
snart tre år sedan flyttade han och hustrun Edith
Barlow till Brevens Bruk. Här utökades familjen
med Rafael, som nu hunnit bli två år.

Fann skönheten

Brevens Bruk – hur fungerar det?
– Tja, det var ju många som undrade hur vi kunde
bosätta oss ”så långt ut”. Men Brevens Bruk är en
vacker och trevlig by med många aktiva människor.
Det är inte heller långt till Örebro och Katrineholm.
Eller till flygplatser, säger han.
Carl Pontén uppskattar skönhet och den har han
funnit i Brevens Bruk.
– Breven är ett typexempel på en ort med potential att utvecklas, säger han.
Just den här dagen är det grått och trist utanför
familjens fönster. Typiskt novemberväder, vilket
Edith Barlow inte uppskattar. Det slipper hon uppleva eftersom hon och Rafael befinner sig i ett soligt
Australien, som är hennes hemland. Till advent och
ett förhoppningsvis vitt landskap återvänder de.

Mejlen strömmar in

Åter till Julita-festivalen. Planeringen inför 2015 är
i full gång. Carl Pontén har numera ett angenämt
problem, nämligen att välja mellan alla dem som
vill vara med.
– Jag får ett tiotal mejl varje dag från musiker
som vill delta. En del kommer från jazz- och rockvärlden och de är ju inte aktuella. I övrigt är det
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Sex söndagar i sommar hålls Julita-festivalen.
Carl Pontén är general, men sannolikt sätter
han sig också bakom flygeln i museet i Julita,
som tjänar som konsertlokal.
många väldigt duktiga musiker som hör av sig.
Tyvärr hinner jag inte svara på alla mejl, säger han.
Som frilansande musiker vet han själv vilka villkor
som gäller. Det är en tuff bransch.
– Man måste hela tiden ligga på. Jag funderar
därför på att skapa en agentur tillsammans med
mina musikkompisar, säger han.
Kontakterna österut fungerar bra. Han har
bland annat varit med och startat Sörmlands kammarmusikförening. Men nu måste han också skapa
relationer med Örebro. Det är inte alltid så lätt,
vilket brevensbor i denna yttersta del av kommunen
och länet sedan länge erfarit.
Flygeln i det vackra huset Ekgöl med utsikt över
hela Brevens Bruk används förstås flitigt. Men när
Carl Pontén tar en paus från sonater och etyder
fördjupar han sig i klassisk grekiska.
– Just nu skriver jag på min kandidatuppsats som
handlar om Aristoteles, säger han.

Tel: 0582-302 20
• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck
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Bergtäkt
Brevens Bruk AB äger och underhåller c:a 22 mil
skogsvägar på fastigheten. Dessa vägar är grundbulten för det skogsbruk som Brevens Bruk bedriver
och som ger den ekonomiska ryggraden åt företaget.
Vägarna behöver återkommande kantskäras och
grusas upp för att tåla dagens virkesbilar, som kan
väga 60 ton.
För att kunna sköta underhållet effektivt beslöt
vi att skapa en egen bergtäkt för vårt eget behov.
Tillstånd införskaffades från Finspångs kommun.
Det är kommunerna som prövar en husbehovstäkt.
Efter det anlitades en entreprenör för att borra och
spränga loss berget, som sedan krossades i två steg
till lämpliga fraktioner för att passa för vägbyggnad
och vägunderhåll.
De närboende stördes av arbetet främst i form av
buller då det kom att ske under semesterperioden.
Detta beklagar vi från Brevens Bruk AB.
Vi har nu börjat sprida det nya materialet på
vägarna och vi är mycket nöjda med egenskaperna.
Det är något grövre än tidigare material, grova material ökar både bärigheten och slitagemotståndet.
Tyvärr kommer nog en och annan att tycka att det
ibland är väl grovt, men kom ihåg att vi underhåller

för att virkesbilarna ska kunna trafikera våra vägar. Man får ta det goda med det dåliga, vägarna
är tillgängliga,
vilket möjliggör skogsturer, men i
Skyddar mot vaenskador
framtiden
kanske
inte stänger
riktigt lika cyklingsvänliga.
Vattenfelsbrytaren
WaterFuse®
av vattnet innan olyckan händer!

Sten Geijer
Styrenheter
(Enkla - Avancerade)

Motordrivna
kulventiler
(DN15 - DN32)

Vi önskar
alla våra kunder
Vatten
sensorer
och samarbetspartners
en riktigt God Jul.
Vårt breda produktsortiment av
vattenfelsbrytare
Ser fram emot fortsatt
skyddar mot vattenskador i:
Villor, Lägenheter,
gott Kontor,
samarbete 2015.
Skolor och Offentliga miljöer.
(Metall - Tyg)

019-450 330

019-167 590

Sundins Skogsplantor AB är ett skogsvårdsföretag med drygt 100
årsanställda. Vår kärnverksamhet är skogsplantor, plantering
och röjning i södra Sverige. Vi har ett nätverk med erfarna lokala
ombud som utför tjänsterna med största engagemang och kvalitet.
Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising, Östergötlands Skogsvårdstjänst AB, Mobil: 070 684 80 97

www.sundins-skogsplantor.se

Intresserad av
Fiskekortspriser i Sottern 2015
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
Nytt pris!

Fiskekort kan även köpas hos
OKQ8 i Pålsboda och hos
Konst & Hantverk i Brevens Bruk.
Nr 2 • 2014

Veckokort, trolling

200 kr

Båtplats
750 kr
Alla priser inkl. moms
19

Snart har hela Brevens Bruk bredband

Ny orienteringstavla vid Henriksslätt
Nu kan alla välja rätt distans och svårighetsgrad
när man beger sig ut på skidturen från Henriksslätt.
Kilsmo IK har satt upp en ny tavla som beskriver
alla slingor som utgår härifrån. Nu hoppas vi bara
på att snön också kommer, även om det går bra att
också vandra efter kartorna.

Midsommar 2015
Dags att planera inför midsommar 2015 Är du intresserad av
att binda krans till vår midsommarstång i Brevens Bruk.
Kontakta Jonas Pettersson
019 – 58 58 56
070 – 349 15 63
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Nu har hela Brevens Bruk bredband. Nästan. Det
återstår fortfarande en del bostäder som ännu är
inte inkopplade. Det finns också boende som tackat
nej.
– Det har varit en lång resa, nästan två år och
det har varit frustrerande att allt tagit så lång tid.
Det i sin tur har berott på en rad missförstånd. Men
glädjande är att de som fått bredband är nöjda,
säger Gunnar Hadders, mannen som mer än någon
annan arbetat för bredbandet i Brevens Bruk.
De hus som är kvar men där bredbandet är
på gång är de som tillhör Brevens Bruk AB, det
vill säga Värdshuset, Brukskontoret, Konst &
Hantverk, Brevens herrgård med östra flygeln,
radhusen längs Smedsvägen, Röda byggningarna
och Börstorp. Avtalet är tecknat och installation
sker första kvartalet 2015. Inte heller Flottbo (övre
stenhuset) är inkopplat. Det är däremot grannfastigheten Trasbo.
– Allt är grävt och framdraget. Att det sedan
tar sån tid att koppla in det övergår mitt förstånd,
suckar Gunnar Hadders.

Nr 2 • 2014

Korttidsboende 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 året runt.

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.

Värdshuset, Brevens Bruk
Lägenhet 1: Fullt utrustad modern lägenhet med
plats för två personer och möjlighet till extrasäng.

För att hyra Talludden, Skrattorp,
Fiskartorpet och Värdshuset kontakta
Brevens Bruk AB, tel 019-58 58 50 eller
bbab@brevens.se.

Lägenhet 2: Nyrustad lägenhet med liten köksdel,
två enkelsängar samt extrasäng.
Båda lägenheterna uthyres året runt.

Välkomna att bo bra i Brevens Bruks natursköna bostäder!
Vi erbjuder stuga och lägenheter
för permanent-, helg- och dygnsuthyrning.

010-458 54 90
Nr 2 • 2014

Foto: Claes Hellqvist

Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Städ

För mer information kontakta
Birgitta Larsson 019-58 58 50

Effektivt och miljövänligt!
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.

Tel 0771-355 355 www.skogsplantor.se
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Missa inte…
• Julbord i Brevensgården
Start lördag 29 november.
Miguel Martinez dukar upp varje fredag, lördag och söndag fram
till och med 21 december. Han kan också, efter överenskommelse,
ordna julbord andra dagar.
• Allsång i advent
Brokyrkan, Brevens Bruk, lördag 6 december, kl 17.00.
Gunnar Breving leder sången, Stigbjörn Bergensten, är presentatör,
Jan-Inge Hall sitter vid pianot. Gästartister: Edith Barlow &
Carl Pontén. Manskör, kaffe, skinkmacka, lussebullar och
paketauktion.
• Julmarknad i Brevens Bruk
Lördag 13 december med start kl 10.00.
Knallar, julgransförsäljning, hästfärder och mycket annat.
B-laget spelar i kyrkan.
Hembygdsgården och Rostugnen håller öppet, kaffe och glögg.
• Lucia
Lördag 13 december, kl 14.00, Brevens kyrka.
Julkonsert, önskepsalmer.
• Ljusets återkomst
Söndag 21 december kl 18.00.
Samling vid trevägskorset i Breven, marsch till Rostugnen för
att fira vintersolståndet. Ta med facklor!

Isolering och skivor,
bra sortiment!
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

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

Vatten

Gäller det brunnsborrning
RING OSS!
GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62
070-570 87 80
Certifierad brunnsborrare

• Julotta
Juldagen 25 december, kl 07.30. Brevens kyrka.
Per Mathisen, Gunnar Staaf. Solist: Edith Barlow.
• Nyårsbön
Nyårsafton 31 december, kl 16.00. Brevens kyrka.

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.

Handen på hjärtat – hur bra
koll har du på ert brandskydd?
ETT BRA BRANDSKYDD handlar om så mycket mer än

några brandsläckare. Med rätt rutiner och kunskap
kan du minska riskerna och förhindra bränder.
MED ANTICIMEX BRANDSKYDD FÅR DU en anpassad
lösning som utgår från din verksamhets behov.
Ta det säkra före det osäkra och låt oss hjälpa dig.

Ring oss på 019-251060
eller läs mer på www.anticimex.se.
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• Den ambulerande frisören•
Isabella Stenholm

0706 42 08 02
Vill du
annonsera
i denna
tidning?

Ring

Brevens Bruk,
Birgitta Larsson,

019-58 58 50
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Ventilationsentreprenör

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

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

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

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

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)

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

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

Borga plåt
Takplåt prima & II-sort.
Komplett avvattningssystem.
BRA PRISER.

Perssons Byggvaror AB

Håkan Brahn
Engelbrektsgatan 18,Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435 • Öppet: Vard 7-18 • Lör 9-13

www.provinsbutiken.se

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

Brevens Bruk
Tidning Nr 2 • 2014

Stefan Svensson
Anställd: 1984
Befattning: Lantbruksansvarig
Direkttel: 019-58 58 51
070-349 15 62
stefan.svensson@brevens.se

Upplaga: 10.000 ex.

Julgranar säljes
från 25 november
Kungsgranar och
formklippta granar

Sävstaholmsvägen 5, Vingåker
Telefon 0151-51 14 16
Mån-fre 8-18, lör 9-13
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Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB,
715 96 Brevens Bruk
Telefon: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare:
Sten Geijer

Birgitta Larsson
Anställd: 2011
Befattning: Administratör
Telefon: 019-58 58 50
birgitta.larsson@brevens.se

Redaktör & Annonser:
Birgitta Larsson

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

Nästan storslam
för trädmätare
Runar Persson
Skogarna kring Brevens Bruk är fyllda av gigantiska träd. I förra numret av tidningen utlyste vi
en trädtävling, där det gällde att hitta de allra
största. Kriteriet var stammens omfång 1,3 meter ovan mark. Höjden lämnades utanför. Vi ville
inte ha en massa läsare som med livet som insats
klättrade upp.
Trädtävlingen hade fem klasser; tall, björk,
gran, ek och en. I fyra av dessa segrade Runar
Persson i Kilsmo.
Och så här ser prislistan ut:

Tall:

Anna Larsson, Örebro, som hittade en tall med
310 centimeters omkrets vid Tomteberget.
Runar Persson, som vid Hagalund, nära Sotterns
strand, fann en ståtlig björk, 290 centimeters
omkrets.

Gran:

Samme Persson, som begett sig ut på Ön i Sottern
och där upptäckt en gran med 253 centimeters
omkrets.

Ek:

Persson igen, denna gång på vandring vid Karolineberg. 610 centimeters omkrets mätte detta
väldiga träd.

En:

Jodå, Persson, som nu befann sig i Slänta och där
upptäckte en en med 95 centimeters omkrets.
Hedersomnämndanden går till Joshua Saksberg,
Högsjö, som samlade in flera stora träd, där särskilt
en ek vid Kullasjön, (486 cm) imponerade.
Gerd Thorssander, Österåker, noterade en gran
(250 cm) vid Bygge, och Patrik Anttonen, Örebro,
mätte en ask vid Ugglekulla (420 cm). Nu ingick
förstås inte ask i tävlingen, men det bortser vi från.
Diplom och priser kommer att delas ut till vinnarna.

Runar Persson med sin vinnande ek

God Jul
&
Gott Nytt
År
önskar
Brevens Bruk
AB!

LINDEROTHS TRYCKERI, VINGÅKER 2014

Björk:

