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– Visst är det mycket nostalgi i att vi har valt Bre-
vens Bruk för den här revyn. Men inte bara det. Det 
är också ett slags tacksamhet till Calle. Vi pratade 
faktiskt om att göra något på Brevensgården innan 
han gick bort. När jag tänker efter är det nog mest 
av allt Calle Gripenstedts förtjänst att det blev 
Breven, säger Peter Flack.

Ett annat skäl till är att han vurmar för landsbyg-
den. Peter Flack talar varmt om Lerbäck, Fjugesta, 
Stadra och andra platser, som har visat att små 
orter mycket väl kan hävda sig mot storstädernas 
enorma nöjesutbud. 

– Brevens Bruk är granne med två andra län 
och det gör att vi antagligen också kan hitta en ny 
publik, säger han.

Hjalmar skapar en scen för framtiden 

Publiken strömmar till
Och publiken lär strömma till. När den här inter-
vjun görs i maj har omkring 9 000 biljetter redan 
sålts. Och krögaren Miguel Martinez kan glädja sig 
åt att ha fått över 3 000 bordsbeställningar. En sån 
rusning till hans lilla restaurang har han aldrig 
upplevt tidigare.

– Efterfrågan på biljetter är mycket större än vi 
kunde drömma om, säger Peter Flack.

Nu drar alltså Hjalmar och hela gänget från Nya 
Parkteatern i Örebro till den väsentligt mindre 
scenen i Breven. Och då blir det förstås en annan 
sorts revy?

– Ja, den blir helt annorlunda. Inte så mycket 
show. Mer av en nummerrevy, med sketcher, mono-
loger och parodier. Ännu är bara ett nummer klart, 
men vi har massor av idéer och vi vill vara aktuella, 
säger Marie Kühler.

Hoppas på fortsättning
”Varning för Hjalmar” har premiär den 27 oktober 
och kommer att spelas fram till och med februari. 
Det blir en föreställning på fredagar och två på 
lördagar. Dessutom kan det bli ett antal torsdags-
föreställningar.

Och efter februari?
– Vi får se hur det går. Inget är bestämt, säger 

Peter Flack.
Och till hösten 2017?
– Ja, det är samma svar där. Kanske fortsätter 

vi, kanske inte. Vi hoppas på en fortsättning. Men 
viktigast är att vi skapar en scen för framtiden. Här 
kan ju så mycket annat än Hjalmar få plats. Bruks-
teatern är en bra lokal som fler kan använda. Det 
är på sikt bra för Brevens Bruk, säger Peter Flack.

– Har folk väl hittat hit hoppas vi att de fortsätter 
att komma, säger Marie Kühler.

Astrid på cykel
Hjalmar Berglund från Viby, Peter Flacks alter ego, 
har sedan många år sällskap på scenen av den oför-
nekliga Astrid Höök från Västra Vingåker i Marie 
Kühlers gestalt.

– Hon bor ju nästan granne med Brevens Bruk 
och kan ta cykeln hit. Vi funderar på att låta henne 
cykla in i salongen, säger Marie Kühler med ett 
skratt.

När det stod klart att Peter Flack ämnade lämna 
Nya Parkteatern var det nog många som trodde att 
både han och Hjalmar Berglund skulle gå i pension.

– Nej, det gick inte. Jag kanske borde trappa ner, 
men jag kan inte se mig själv bara sitta vid datorn 

För många år sedan var han huvud-
person i Calle Gripenstedts skapelse 
Skrattrevyerna. Nu återvänder Peter 
Flack till sin barndoms Brevens Bruk 
med en alldeles egen revy, ”Varning 
för Hjalmar”.

Miguel Martinez ser visserli-
gen lite bister ut på bilden, men 
gläds åt en osannolik anstorm-
ning till Brevensgården i höst. 

Marie Kühler och Peter Flack ser 
fram emot premiären i oktober.
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DAN HJÄLPER DIG ATT VÅRDA  
DIN GLÄDJEKÄLLA

www.billerudkorsnas.se/skog

Framtidens hållbara förpackningar tillverkas inte av vad som helst. 
Därför älskar vi skogen – en verklig källa till glädje.

Dan Öhman
073-838 10 76 

dan.ohman@billerudkorsnas.com

och ta det lugnt. Jag tror att man mår bäst av att 
arbeta så länge orken och hälsan tillåter det, säger 
han.

Välkända ansikten
De många dansarna är borta, men annars kommer 
publiken att se många välkända ansikten på scenen. 
Där finns bland andra dottern Amanda Flack, en 
stjärna i vardande och Peter Kjellström. Stephan 
Berg har fixat musiken och spelar själv keyboard. 

Med sig har han sonen David på slaginstrument 
och Christer Linder på bas.

Sisters in Arms får åhörarna också stifta bekant-
skap med. Det är en välsjungande trio som består 
av Mia Dubbelman, Åsa Bergfalk och Therese Blixt.

Själva föreställningen kommer att ta dryg två 
timmar, inklusive paus.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Biljetter kan köpas på www.ticketmaster.se

Se upp! Varning för Hjalmar! Astrid Höök från Västra Vingåker och Hjalmar Berglund från Viby är på väg 
till Bruksteatern i Breven.
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Vill du annonsera i denna tidning?
Ring Brevens Bruk, Sirpa Ahonen 

019-58 58 50

Nytt liv i gamla kolhuset
Det gamla kolhuset, mitt i Brevens Bruk, kommer 
att få nytt liv. Byggnaden övertogs nyligen av Bre-
vens Bruk AB, där man som bäst funderar över vad 
den ska fyllas med.

– Det första som behövs är ett nytt tak. Det gamla 
är i dåligt skick och klarar kanske inte av att stå 
emot höststormarna, säger Urban Larsson, fastig-
hetsansvarig.

Kolhuset är stort, mycket stort. Totalt är den på 
omkring 1 500 kvadratmeter. Mitt i byggnaden finns 
en annan byggnad, den gamla kapverkstaden på 
240 kvadratmeter.

– Kolhuset passar bäst till garage och förråd, men 
själva kapverkstaden kan förses med värme och 
där kan helt andra verksamheter passa in, säger 
Urban Larsson.

Han menar att det finns en stor potential och 
det torde finnas intresse för folk att hyra in sig i 
byggnaden.

Kolhuset i Breven går en ny framtid till mötes.

24 och 25 juni

  Midsommarafton 24 juni
13.30 Högsjö Hornmusikkår spelar i parken
14.00 Stångresning och ringdans
14.30 FaroZonen, Ronny Sjödin med son spelar covers,  
 berättar historier m.m.
15.10 PhMagic, trollkarl
15.40 FaroZonen
16.15 Prisutdelning och avslut

  Midsommardagen 25 juni
14.00 Trio Trassel, sång och musik
15.00 Småstjärnorna
15.30 Trio Trassel
16.15 Prisutdelning och avslut.

Sedvanliga

Midsommarfirandet
i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt sätt
med uppmarsch, majstångsresning och dans.

MIDSOMMARAFTON
Kaffe, korv, glass, lotterier från kl 16.00.
Kl 18.00 Midsommartåget samlas.
Kl 18.30 Avmarsch till majstångsplan.
Musik av Brevens Hornmusikkår.
Kl 20.00 Avmarsch under musik
till festplatsen Lustikulle.
Kl 20.30-01.30 Dans till Jake Moonshine  
& his Brewers. Disco - DeeJay Baze

MIDSOMMARDAGEN
Kl 21.00-01.30 Dans till Bengt Hennings 
Disco - DeeJay Baze
Även i år:
Restaurangtält vid Lustikulle båda kvällarna

www.brapellets.nu
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Nu strövar Marcus Anderssons kor omkring ute på 
Bystadnäs, grannar med Bystad herrgård och med 
utsikt över Sottern. Bättre miljö än så kan man 
inte ha det som ko. Ja, inte heller som människa 
för den delen.

Marcus Andersson? Javisst, det var han som blev 
tevekändis sedan han deltagit i TV4:s ”Bonde söker 
fru”. Det gick så där.

– Någon fru blev det inte. Men det var en spän-
nande upplevelse som jag inte ångrar, säger han, och 
menar samtidigt att kändisskapet är högst tillfälligt 
och kommer snart att gå över.

Marcus Andersson har mellan 200 och 250 köttkor 
i sitt företag, som ligger i Boda, Lännäs. Femton av 
dem betar numera ute på Bystadnäs sedan mitten 
på maj. Han tror att det kommer att bli fler under 
sommaren i takt med att betet växer till sig.

Området är på totalt sex hektar. Korna har alltså 
ett stort område att vandra på. Här kommer de att 
stanna tills oktober.

Marcus Andersson, köttbonde och tevekändis.

Kor sökte bete – och fann Bystadnäs

Bystadnäs är den udde som sticker ut i Sottern på norra 
sidan. Det är ett vackert område med företrädesvis löv-
skog. Brevens Bruk AB har röjt för att kunna återskapa 
näset som det tidigare såg ut.

Att använda området som betesmark är inte nytt. Här 
har många kor gått. Senast i början av 1980-talet. Och 
nu är det alltså dags igen.

Hela näset omfattar 45 hektar. Sex av dem är betesmark 
i år, vilket ska utökas till tio nästa år. Vad som får göras 
och inte göras beslutas huvudsakligen av länsstyrelsen 
i Örebro. Det har skett en god dialog mellan länsstyrel-
sen och Brevens Bruk AB.

Allmänheten kommer nu, liksom tidigare, att ha tillgång 
till området. Att vandra ut på Bystadnäs är en upple-
velse för både kropp och själ.

Källa: Stefan Svensson, landbruksansvarig, 
Brevens Bruk AB.

Fakta

Fiskekortspriser i Sottern 2016
Säsongskort    300 kr
Säsongskort, trolling    600 kr
Familjekort    400 kr
Familjekort, trolling    800 kr
Veckokort    100 kr
Veckokort, trolling    200 kr
Båtplats   750 kr
Alla priser inkl. moms

Intresserad av 
båtplats eller 

fiskekort i Sottern?
RIng 019-58 58 50

Telefontider Brevens Bruk AB
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 använ-
das 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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Historien började för länge sedan i 
Frövifors i Västmanland, fortsatte, 
efter ett långt uppehåll, utanför Kjell 
& Co i Marieberg, för att sedan landa 
i Brevens Bruk.

I dag bor Eva Almskoug och Ove Sjöberg i en av 
sjövillorna vid Nedre bruket. De flyttade in i oktober 
förra året och fann då sin drömbostad.

– Det är ju otroligt vackert. Och en utter har vi 
också som sällskap, säger Eva och tittar ut över vatt-
net som glittrar i fönstret utanför parets matbord.

Hur de hamnade i Brevens Bruk är en märklig 
historia. Allt började alltså i Frövifors där Eva och 
Ove gick i skola tillsammans. Inte i samma klass, 
men de kände varandra ändå, på det sätt som åtta-
tioåringar gör.

Sedan rann det mycket vatten under broarna 
i Vingåker och Kumla. Det var nämligen dit som 
Eva och Ove flyttat, skaffat jobb och bildat familjer. 
Under nästan 50 år hade de ingen kontakt med 
varandra.

Sporadisk kontakt
– I januari 2011 fick jag höra av en klasskamrat 
i Nora att Ove bodde i Kumla. Sedan tog det ett 
halvår innan jag skickade ett sms till honom. Sedan 
hade vi sporadisk kontakt ända fram till november 
2014, berättar Eva.

Då skulle Ove åka till Marieberg för att köpa en 
kamera. Via chatten kom de överens om att träffas 
utanför Kjell & Co.

– Jag stod där och väntade och väntade. Plötsligt 
stod Eva där. Det var ett glatt återseende. Vi gick 

Eva och Ove fann varandra efter 50 år

till en restaurang för att byta några ord. Sen satt 
vi och pratade i tre timmar och kände att vi trivdes 
väldigt bra tillsammans, säger Ove.

Eva och Ove började träffas med några månaders 
mellanrum.

Som tonåringar
– Vi märkte att vi höll av vandra mer och mer och 
blev så småningom nästan som förälskade tonår-
ingar. Ja, det var verkligen konstigt. Och härligt, 
säger Eva.

Nu var situationen inte helt lätt att bemästra. 
Eva hade varit gift i över 40 år. Ove var sambo sedan 
37 år. Att bryta upp från så långvariga relationer är 
givetvis ingenting man gör utan stor vånda.

Superfin villa
– I slutet av juli förra året kom vi till Breven för att 
titta på sjövillan. Vi hade hittat den på nätet och 
Rolf Larsson visade oss runt. Superfint, sa vi till 
varandra. Den första oktober flyttade vi in, berät-
tar Ove.

Han har ett skiftande yrkesliv bakom sig. Varit 
både sjöman och grafiker, bland annat. Eva är kock.

Ove är en hängiven fågelskådare som nu är i färd 
med att lära Eva att upptäcka fågellivet i Breven. 
Eva å sin sida har inspirerat Ove att laga fantas-
tiskt goda maträtter som avnjuts med utsikten över 
dammen. Båda tycker mycket om att resa och senast 
gick färden till Budapest.

Men allra bäst tycks de trivas med varandra i 
sin nya villa.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Eva Almskoug och 
Ove Sjöberg fann 
varandra efter mer än 
50 år. Nu har de också 
funnit sin drömbostad 
i Brevens Bruk.
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Olivia längtar efter tomten. Annars 
är det toppen att bo i Brevens Bruk 
och se fram emot sommaren med sol 
och bad och lek med alla andra barn.

Olivia, som är tre och ett halvt år, bor sedan no-
vember i Värdshuset tillsammans med sin mamma 
Jenny och lillasyster Amalia, som är två år. 

– Jag ringde bruket och fick höra att det fanns 
en lägenhet ledig i Värdshuset. O, vilken tur, säger 
Jenny Eriksson, som var på jakt efter en egen bostad 
sedan hon och hennes man gått isär.

Ännu större tur kan man säga att Jennys för-
äldrar hade, som kort därefter fick en lägenhet i 
samma byggnad, våningen ovanför Jenny. I dag 
finns det inga lediga lägenheter i Brevens Bruk och 
bostadskön är rätt så lång dessutom.

Jenny Eriksson är uppvuxen i Kilsmo, där hon 
bott i tjugo år. Hon har också sina två döttrar på 
dagis i Kilsmo, vilket passar henne bra. Hon jobbar 
nämligen i Hallsberg och kan lämna och hämta 
barnen på väg till och från arbetet. Och skulle det 
inte fungera finns ju alltid mamma och pappa på 
våningen ovanför till hands.

Lycka är att få en lägenhet i Breven

Jenny Eriksson tillsammans med sina två döttrar, 
Olivia och Amalia. Familjens katt, Elsa, ville inte 
vara med på bild.

– I Brevens Bruk är det så lugnt och skönt. Det 
är dessutom tryggt för barnen som kan leka utanför 
husknuten. De trivs väldigt bra, liksom jag. Lägen-
heten är dessutom super, säger Jenny.

– Jamen, när kommer tomten? undrar Olivia, som 
med längtan ser fram emot  sommaren. Och vintern.

S9
16

Rapid
www.vaderstad.com
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Där stod ett helt hus och väntade på att fyllas 
med innehåll. Ungefär så föll tankarna hos Karin 
Gissberg och Anna Asplund när de nalkades den 
gamla mekaniska verkstaden vid Brevensån. När 
de sedan tittade in genom de dammiga fönstren 
blev de övertygade.

Det här hände i augusti förra året. Karin och 
Anna begav sig med raska steg till Brukskontoret, 
fick tag på Rolf Larsson och återvände till huset och 
berättade vad de hade i åtanke.

– Toppen. En strålande idé, sa Rolf.
Anna Asplund, van vid segdragna beslutsgångar 

i Stockholm, blev minst sagt överraskad. 
– Det hade jag inte väntat mig. Det var liksom 

bara att köra igång.
Under våren har den gamla verkstaden omvand-

lats. Det finns mycket kvar att göra, men botten-
våningen är omstöpt och andra våningen på väg 
att bli det. Här i huset som för många år sedan var 
arbetsplats för mekaniker kommer nu dans, konst 
och andra kulturella begivenheter att ta plats.

Dans, konst och yoga
Karin Gissberg är konstnär och lärare. Hon har 
hållit kurser i teckning och måleri i såväl Sverige 
som utomlands. Dessutom är hon brevensbo sedan 
1998, åtminstone sommartid. Anna Asplund är 

Anna-Sandrine Larsson, Anna Asplund och Karin Gissberg med 
den gamla mekaniska verkstaden i bakgrunden – ett hus som nu 
kommer att få nytt liv med bland annat dans och konst i lokalerna.

bildlärare, men arbetar också 
med pedagogik, kommunika-
tion och en del annat.

De två kommer att ha hu-
vudansvaret för verksamheten 
i det nya lilla kulturpalatset.

Men de blir inte ensamma. 
Anna-Sandrine Larsson, som 
driver ett utbildningsföretag 
inom hälsa i Vingåker, flyttar 
också delar av sin verksamhet 
hit. Det gör också bildterapeu-
ten Penelope Orphanoudaki, 
som också undervisar i krea-
tivt måleri, liksom yogaläraren 
Mia Hozona som även har fri-
görande dans på sitt schema. 
Även konstnärerna Fredrik 
Landergren och Charlotte 
Rönnlund kommer att finnas 
i huset framöver.

Brevens Bruk AB har stått 
för den omfattande renove-
ringen. Huset har bland annat 
försetts med uppvärmning, 
ventilation, isolering och toa-
letter. På lite längre sikt finns 

planer på att installera en hiss och även inreda 
vindsvåningen.

– Det är ett underbart hus och vi är så glada över 
att få nyttja det, säger Karin Gissberg.

Hon och Anna Asplund kommer att samarbeta 
med P A Gerdevåg som har hand om herrgårdens 
västra flygel där det numera finns rum för tolv över-
nattande. Det behövs säkert, eftersom målgruppen 
för husets aktiviteter finns långt utanför Brevens 
Bruks gränser.  

Måleri, yoga och dans i mekanikernas hus

Telefon
019-10 57 40
krafft-maleri.se

FÅ DET GJORT AV Krafft Måleri…

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

Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.
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Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

✹ Värmepumpar
✹ Vattenfilter
✹ Vedpannor

Vi säljer och installerar

El & VVS
Installationer & Service

✹ Solenergi
✹ Laddstationer
✹ Överspänningsskydd/
 åskskydd

www.nepab.nu

Tel. 019-45 00 60

Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

✹ Värmepumpar
✹ Vattenfilter
✹ Vedpannor

Vi säljer och installerar

El & VVS
Installationer & Service

✹ Solenergi
✹ Laddstationer
✹ Överspänningsskydd/
 åskskydd

www.nepab.nu

Tel. 019-45 00 60Glad sommar önskar www.nepab.nu

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

Effektivt och miljövänligt!
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Kontakt Christer Redfors, 0151-130 10, 070-935 91 36 
christer@ksbygg.com

www.ksbygg.com

Vi utför allt från servicearbeten  
till totalentreprenader

Certifierade för kakel- och klinkerersättning samt asbestsanering 
Skorstens-, tak- och fasadarbeten

• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för 
TIANLI skogsdäck

Tel: 0582-302 20

   Mer TIMMER i Skogen

moelvenskog.se  010-122 65 00

    Vill du ha mer timmer i din skog
Kontakta oss!

Johan 010-122 65 71

Leif     010-122 65 72

Endorf in
M A S S AG E  &  H Ä L S A

 

TORGET    ODENSBACKEN
TIDSBOKNING
072 717 62 77

Certifierad  Massage & Spaterapeut  Katarina Mattsson

K L A S S I S K  M A S S AG E
A R O M A M A S S AG E

H O T  S T O N E

Talbyv. 2, 715 94 Odensbacken

Värmepumpar
Vattenfilter
Vattenpumpar

Solenergi
Laddstationer
Överspänningsskydd/ 
åskskydd
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Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.

Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37

Från Kungliga Operan till Kilsmo
En afton i Brevens kyrka. Vid pianot Carl Pontén. 
Och där framme står två sångerskor, en sopran och 
en mezzosopran. Tillsammans framför de duetter 
ur operans rika skatt. En av dem är Brevens egen 
mezzosopran, Edith Barlow, som nu fått sällskap 
av Kilsmos glittrande sopran, Cecilia Nanneson.

Det är en märklig händelse. Att en trio av världs-
klass konserterar i lilla Breven är unikt. Carl Pon-
tén och Edith Barlow är sedan några år etablerade 
i Breven, men vem är Cecilia Nanneson?

– Jag är sedan tre somrar tillbaka Kilsmobo, 
åtminstone delvis. Annars bor jag och familjen i 
Stockholm.

Hon har ingen anknytning till Kilsmo sedan 
tidigare. Men när familjen började leta efter ett 
fritidshus hamnade den så småningom just här.

Alla sa ”ja!”
– Jag ärvde lite pengar och då bestämde vi oss för 
att hitta ett sommarställe. Vi letade under lång 
tid i närheten av Stockholm och tittade på det mer 
eländiga huset efter det andra. Och dyra var de. Så 
utökade vi sökradien och kom längre och längre bort 
från huvudstaden. Sen fick  jag ett tips från en kol-
lega från Julita om huset i Anstorp, berättar Cecilia.

Hon åkte dit och blev överförtjust. Nästa steg var 
att ta dit hela familjen.

– Alla ropade ”ja!” Och sen var det klart.
Nu tillbringar de ungefär tre månader varje år 

i Anstorp. Hela sommaren, jul- och påskhelger och 
även vid andra tider.

– Det är ju ett underbart hus, med stor veranda 
och härlig trädgård. Där har vi också en studsmatta. 
Det måste man ha, säger Cecilia, som själv säger 
sig vara en ivrig studsare.

Cecilia Nanneson är anställd vid Kungliga Ope-
ran och har alltså sången som sitt yrke. Vägen dit 
gick via Adolf Fredriks musikskola, musikhögskolan 
i Köln och utbildning i London. Sedan kom hon in 
på Dramaten, som sökte en artist som både kunde 
sjunga och agera.

– Det jobbet fick jag via arbetsförmedlingen. Det 
är väl ett av de få kulturarbeten som den har för-
medlat, säger hon med ett skratt.

Sedan följde perioder i Luzern och Leipzig innan 
hon blev anställd på Kungliga Operan.

– Så skönt med ett fast jobb, säger hon.
 

Sången tystnar
Familjen består i övrigt av maken Federico, lärare, 
och med rötter i Argentina, sönerna Felix, 13 år, 
och Leo, 10.

Cecilia Nanneson lärde känna Edith Barlow och 
Carl Pontén när hon för drygt ett år sedan kom till 
en julotta i Brevens kyrka där de uppträdde. Nu har 
Cecilia och Edith haft ett par konserter tillsammans 
och kommer också att sjunga i Julita i sommar.

På hennes program står också en nyskriven op-
era, ”Jean-Joseph”, som ska uppföras i Rotundan, 
Operans annex, i Stockholm i höst. Hon ska även 
medverka i konserter i Tyskland, i ”Skapelsen” av 
Haydn.

Och sen sjunger hon förstås också när hon går 
omkring i det vackra huset i Anstorp?

– Aldrig! Här är så tyst. Det älskar jag, säger hon.

Leo, Cecilia och Felix på förstubron i Anstorp.
  

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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Hej då Kilsmo, nu drar vi till Umeå!
– Hör där! En rödhake. Och en 
bergfink.

Stig Enetjärn står på trappan 
till sitt hus i Kilsmo och lyssnar. 
Det är inte första gången han 
noterar ankomsten av alla de 
vingade resenärer som varje vår 
återvänder till vårt land efter en 
tid i södern.

Men nu är det slut på lyssnan-
det i Kilsmo. Stig Enetjärn får i 
fortsättningen notera kvittret i 
Umeå. Eller Hemavan. I mitten 
på maj gick nämligen flyttlasset 
från Kilsmo norrut, där Stig och 
Margaretha Enetjärn nu kommer 
att bo.

Lite vemodigt är det att Kilsmo 
därmed förlorar två av sina pro-
filer. I 55 år har Margareta och 
Stig Enetjärn bott här och det 
var inget enkelt beslut att lämna 
Närke för Västerbotten.

– Tja, det ska nog bli bra. Vi får 
våra barn och barnbarn omkring 
oss, säger Margareta Enetjärn.

Sonen Anders bor i Tavelsjö, ett par mil utanför 
Umeå. Dottern Gunnel bor i Hemavan, som inte kan 
sägas vara nästgårds. Dit är det nämligen 38 mil.

– Sex timmar på bussen, suckar Stig.
Sju barnbarn finns också tillgängliga och alla 

har lovat att komma till Margaretha och Stig på 
flitiga besök.

Hejdundrande kalas
Stig Enetjärn kom till Kilsmo för att bli skogvaktare 
på Brevens Bruk AB. Margareta som är barnmorska 

arbetade bland annat i Odensbacken 
när hon inte var hemma för att ta 
hand om de små barnen.

I mitten av april avtackades de 
för sin tid i Kilsmo med ett hejdun-
drande kalas i missionshuset.

Stig Enetjärn har under många 
år ringmärkt fiskgjusar och andra 
fåglar som flockats kring Sottern. 
Nu är det sonen Anders som får stå 
för ringmärkningen, fast inte kring 
Sottern, utan i Västerbotten.

– Jag vill inte att Stig klättrar i 
träd, vare sig i Kilsmo eller Umeå, 
säger Margaretha bestämt.

Men vem ska då ta över ringmärk-
ningen i vårt område?

– Jag har inte utsett någon efter-
trädare. Det får Kvismarens fågel-
station göra, säger Stig Enetjärn.   

Stig och Margaretha Enetjärn 
har lämnat Kilsmo för Umeå, 
men Östernärke kommer för 
alltid att ha en plats i deras 
hjärtan. 

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 www.sundins-skogsplantor.se

ebr

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
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Pekka förverkligade sina högtflygande planer

I tjugo år har Pekka Alm haft sitt lilla flygplan, 
som han byggt på egen hand. Visserligen kom allt 
i en byggsats, men Pekka var den som fick sätta 
ihop delarna till ett färdigt flygplan, vilket var ett 
grannlaga jobb. Det krävdes många, många timmar 
och insatser även från folk omkring honom.

– Utan min hjälp hade det inte blivit något plan, 
konstaterar Maija Liisa.

Inte första flygplanet
Det var inte Pekkas första flygplan. Dessförinnan 
hade han byggt många modellflygplan. Och innan 
han satte sig i sin Kitfox hade han prövat sina 
vingar med segelflyg. Och naturligtvis tagit certifi-
kat för det ultralätta flygplan som han låtit bygga.

– Det är väl alla pojkars dröm, att få flyga i ett 
eget plan, säger han.

Pekka och Maija Liisa bor i Högsjö och Högsjön 
är därför planets hemmahamn. Ja, hamn är det 
rätta uttrycket för det lilla planet, eftersom det of-
tast startar och landar på vatten med hjälp av sina 
flottörer. Det går också att förse planet med hjul 
eller med skidor. Med skidor blir landningsbanorna 
oändliga vintertid. Men även flottörerna gör att det 
sjörika Sverige har gott om utrymmen för familjen 
Alms lilla plan.

Beroende av bra väder
Planet kan gå upp till 3 000 meters höjd. Ja, kanske 
ännu högre. Men Pekka flyger det sällan över 300 

till 500 meters höjd, eftersom han och Maija Liisa 
vill njuta av landskapet som flyter förbi under dem.

– Vi är också beroende av bra väder. Är det storm 
eller åska ska man inte flyga. Åskväder kan man i 
och för sig gå runt. Vid dåligt väder sätter jag ner 
planet på någon sjö. Det är inte bra att landa på 
höga vågor, men det finns alltid små sjöar eller sjöar 
med skyddat vatten där man kan landa. Och sen 
slår vi upp tältet och vänta på bättre tider, säger 
Pekka Alm.

Om ni hör något i luften som surrar över Sottern kan det mycket väl vara 
Pekka Alm som flyger där i sin Kitfox. Antagligen har han också hustrun 
Maija Liisa med sig i cockpiten. Men ingen mer, eftersom det lilla planet 
inte har plats för fler.

Maija Liisa och Pekka Alm är snart på väg till 
Lappland i sitt flygplan. I bakgrunden ses ett 
annat flygplan som Pekka byggt, men som inte 
är avsett för passagerartrafik.

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan Hellberg
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Komplett bygghandel,
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

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

Snart är det dags för den årliga turen norrut.
– Det är naturen i norr som lockar oss. Vi har favoritplatser i 

Lappland som vi besöker varje sommar, säger Maija Liisa.

Sittmusklerna säger nej
Planet kan ta dem från Högsjö ända upp till Gällivare på en tank. 
En sträcka på ungefär hundra mil. Men det ingår inte i deras 
planering.

– Planet klarar det, men inte sittmusklerna, säger Pekka. Och 
därför blir det stopp på vägen norrut.

Pekka och Maija Liisa är från Finland. De kom till Sverige på 
sextiotalet, träffades i Uppsala 1982 och kom till Högsjö 1988 för 
att jobba på Voith. Idag är de pensionärer och har funnit sin plats 
i Högsjö. När de inte är uppe i luften vill säga.

Pekka Alm med sin kära Kitfox.

Ventilationsentreprenör

Ormesta Gård, 705 95 Örebro
Telefon: 019-32 23 10

info@eklundvvs-teknik.se

Stefan furhoffS
PlåtSlageri

utför Plåtslageri

Hantverksgatan 9,  Vingåker 
070-689 97 31

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

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

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

Tryggare boende och bättre 
inomhusmiljö!  

Låt oss  
hjälpa  
dig! 
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Ja, säg den sammanslutning i Brevens Bruk som 
inte har Per Ivarsson närvarande. I de flesta fall är 
han revisor, tack vare sina ekonomiska kunskaper, 
men framförallt är det hans engagemang för själva 
orten Brevens Bruk som driver honom.

Nu senaste är det Brevensgården som tagit sin 
tid. Per Ivarsson har jobbat hårt för att få allt i 
ordning inför premiären av Peter Flacks revy. Nu 
är han förstås ingen professionell hantverkare, men 
muskler och vanligt bondförnuft har varit en stor 
tillgång för omdaningen.

Per Ivarsson – ständigt närvarande

En överraskning
Per Ivarsson är en överraskning och nästan född i 
Brevens Bruk.

När det var dags för mamma Alfhild hann man 
inte längre än till Asker på vägen in till Örebro. Där 
fick ortens barnmorska rycka in och förlösa modern 
som raskt födde dottern Pia.

Något mer var inte förväntat. Men si, där kom 
efter en stund även Per. 

– Att det skulle bli tvillingar visste min mamma 
inte om. Jag kom som en överraskning. En bonus, 
kan man väl säga, berättar Per Ivarsson.

Fadern Ivar Andersson, svetsare, arbetade på 
bruket, precis som alla karlar i byn på den tiden. 
Mamma Alfhild var hemmafru, men stickade filtar 
till Shullström & Sjöström AB i Högsjö.

Familjen bodde i Röda byggningen vid Brevensån. 
Mor, far och fyra barn i en trerummare.

– Ingen upplevde det som trångt. Vi hade vat-
tentoalett, men inget varmvatten. Det fick vi ordna 
med vår vedpanna, minns Per Ivarsson.

Tåget till Hallsberg
Det vimlade av barn i Brevens Bruk på den här 
tiden. Och det fanns också massor av flickor som 
nästan slogs om äran att få vara med och binda 
kransar till midsommarstången och sedan paradera 
genom byn på självaste midsommaraftonen.

Lille Per gick i Brevens skola, för att senare 
studera vid realskolan i Hallsberg. Dit kom han 
genom att först cykla till Kilsmo och sedan ta tåget 
till Hallsberg.

Efter realexamen blev det jobb på Brevens Bruk 
AB. Var annars?

– Det var liksom förutbestämt. Alla brevenspojkar 
skulle jobba på bruket. Fast det blev inte gjuteriet 
för min del, utan kontoret, där jag tog över som eko-
nomiassistent efter Gunni Sjöö, säger Per Ivarsson.

På den tiden hade Brevens Bruk AB 225 an-
ställda, inräknat sågen i Kilsmo. Men tiderna skulle 
förändras. Sågen brann och gjuteriet förde en hopp-
lös kamp mot lågprisländerna.

– Jag trodde att det var ett kanonsäkert jobb, men 
gjuteriet lades ned och jag blev arbetslös, säger Per 
Ivarsson.

Per Ivarsson och Brevensgården – en självklar 
kombination.

Han har en roll i hembygdsföreningen. När Rostugnens vänner samman-
träder dyker han upp. Vägföreningen har honom som ständig gäst. För 
Folkets hus är han omistlig. Och Brevenskommittén räknar med honom, 
liksom Brevens IF och Gubbens bastuklubb.
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Kusin med Peter 
Flack?
Han fick ta nya tag. 
Läste på komvux och 
fick jobb på Hypoteks-
föreningen. Sedan 
återvände han till Bre-
vens Bruk AB, denna 
gång som kamrer. Och, 
för att göra en lång 
historia lite kortare, 
arbetade han sedan 
som ekonom på en re-
visionsfirma och ett 
entreprenörsföretag 
innan han pensione-
rade sig.

Under den här tiden 
hade han träffat Cata-
rina. De gifte sig och 
byggde ett hus 1978 
med Rut och Olle Nils-
son som grannar.

Per Ivarsson sägs 
vara kusin med Peter Flack. Men hur ligger det 
egentligen till med den saken?

– Nja, kusiner är vi egentligen inte. Vi har vuxit 
upp tillsammans i Brevens Bruk, men det är fak-
tiskt så att jag är kusin med Peters mamma. Låter 
lite krångligt. Vi kan väl säga att jag är kusin med 
Peter, säger han.

Vad är det då som driver honom att delta i alla 
dessa föreningar?

– Jag vill att det ska gå bra för den här lilla byn. 
Jag är bara en av många som engagerar sig. Och nu 
ser det ljust ut. Det värmer mig ända in i hjärtat, 
säger han.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Hantverkare är han 
förvisso inte, men 

muskler och en hammare 
är också ett litet bidrag 
när Brevensgården ska 

renoveras

Namn: Per Ivarsson.
Ålder: 67 år.
Familj: Catarina, kyrkokamrer, numera pensionär. Sö-
nerna Niklas, som jobbar på Svenska Spel i Stockholm 
och Hans, elektriker i Göteborg.
Bor: På Botarevägen i Brevens Bruk.
Fritid: Promenerar gärna runt Botaren. Är gårdskarl åt 
Jonas Pettersson och sköter om hans höns och hundar.
Lyssnar på: Gillar klassikerna och har abonnemang på 
Örebro konserthus.
Läser: Ynkligt lite. Catarina tycker att det är skamligt. 
Hon läser däremot mycket. Jag ska försöka skärpa mig.
Äter: Husmanskost, som jag gärna lagar till själv. Och 
när det gäller kött äter vi nästan bara hjortkött.
Dricker: Gärna single malt whisky. Och rött italienskt vin 
till hjortköttet. Min far var IOGT:are men började dricka 
whisky på senare år ”av medicinska skäl”.
Gillar: Brokyrkans vänner och särskilt föreståndaren 
Ingalill. Men går gärna till Svenska kyrkan också.
Resmål: Kanarieöarna under en höstvecka. Prag och 
Budapest står på önskelistan. Jukkasjärvi och Hemavan 
är två resmål som jag gärna återvänder till.
Om jag träffar mig själv på en fest: Ja, det där var en 
lite jobbig typ, snackar för mycket.

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

på hela sortimentet*
30%
Passa på!
Mot uppvisande av 
denna annons får du:

*Erbjudandet gäller t o m 30/6-15 på ordinarie pris.  
 Elektronikprodukter, möbler, kampanjvaror, frimärken 
 och förfrankerat är undantagna. Gäller en gång/kund.

*Erbjudandet gäller t o m 30/6-16 på ordinarie pris. 
Elektronikprodukter, möbler, kampanjvaror, frimärken 
och förframkerat är undantagna. Gäller en gång/kund.

Fakta
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•	  Fredag 24 juni, kl 19.30, Brevens kyrka. ”Från opera till Breven”. 
Edith Barlow, sång och Carl Pontén, piano.

•	  Söndag 26 juni, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Där bäcken flyter fram”. 
Erik Harrström, piano.

•	  Fredag 1 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. Brefvenssextetten, Joshua 
Saksberg, piano, och Roger Fredman, flöjt.

•	  Fredag 8 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. Kammarjazz i folkton. Tommy 
Holmgrens trio.

•	  Lördag 9 juli, kl 12.00, med start kl 11.00 för loppisen. Auktion i 
Sion, Labbetorp.

•	 	Fredag	15	juli, kl 19.00, Brevens kyrka. Jan-Inge Hall med vänner 
och släktingar.

•	 	Lördag	16	juli, kl 12.00. Loppis i Brevens Bruk vid Hembygdsgården.

•	  Fredag 22 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Jazzå dikt å sånt”. Eivor 
& Torsten Birath, Gunnar Breving och Lars-Gunnar Gunnarsson.         

•	 	Fredag	29	juli, kl 19.00, Brevens kyrka. Per Östlund, piano. Klas-
siskt pianogodis.

•	  Fredag	5	augusti, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Snurra min jord”. An-
dreas Gyllander, sång, och Gunnar Staaf, piano. 

•	  Lördag 6 augusti, kl 16.00, Brokyrkan. Sommarens allsång! ”Från 
Barnatro till Flottarkärlek”, med Gunnar Breving, Jan-Inge Hall, 
Stigbjörn Bergensten, Spontanorkestern och hemlig gästartist.

•	 	Fredag	12	augusti	och	lördag	13	augusti, kl 19.00, midsommar-
planen, Brevens Bruk. ”Stjärnkväll på Bruket”. Peter Flack, Nisse 
Landgren, Beatrice Järås, Marie Kühler m fl.

•	  Fredag 19 augusti, kl 19.00, Brevens kyrka. Towe Widerberg, sång 
och gitarr.

•	  Torsdag 27 oktober, kl 19.30. Brevensgården. ”Varning för Hjalmar”. 
Premiär.

Under sommaren kommer också Miguel Martinez i Brevensgården att 
anordna fester med paella och tapas som teman och därtill musikalisk 
underhållning. När sedan hösten närmar sig är det dags att boka in Mår-
ten Gåsmiddagen och den väldiga Oktoberfesten. Se anslagstavlorna! 

Missa inte…
Sedvanliga auktionen 

i Sion
Lördagen 4 juli 

Loppis 11.00 Auktion 12.00
EQUMENIA (Tidigare SMU)

KILSMO IK
Hjärtligt välkomna!

Vi sätter värde 
på ert virke!

www.holmen.com

- Från första skiss till slutbesiktning
Tel 019 - 57 92 00

www.arkitekturochbyggnadsvard.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

 2-sp

 3-sp

 4-sp
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 6-sp

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

Välkommen 
in i vår 

nyrenoverade 
butik!

Hos oss på 
Woody 

Bygghandel 
hittar du allt 

inom bygg under 
ett och samma tak.

0151/52 45 60
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Per Arne Gerdevåg tar emot i herrgårdens västra 
flygel. Här har hans lilla företag Spår & Stig sitt 
kontor, där ett antikt skrivbord har sällskap av två 
mountainbikecyklar.

Man kan beteckna honom som cykelfantast. Och 
hans mål är att få fler att cykla och gärna i trakterna 
av Brevens Bruk.

Per Arne Gerdevåg framför Brevens herrgårds västra 
flygelbyggnad, som nu kan ta emot tolv övernattande.

Breven – ett framtida nav för cyklister
– Breven har en framtid som mountainbikeom-

råde och redan i dag kan vi erbjuda fantastiska 
cykelupplevelser här och i Ringsberg. Rutterna 
följer i stort sett skidspåren och är av olika svårig-
hetsgrader, berättar han.

Han har redan tagit emot flera grupper som velat 
pröva på vildmarkscykling. Det handlar bland annat 
om kompisgäng, arbetslag och föreningsfolk. En del 
som kommer är erfarna cyklister, andra behöver den 
introduktion som Per Arne Gerdevåg gärna står till 
tjänst med.

Numera är han inte bara cykelfixare, utan även 
hotelldirektör. Nja, hotell kanske man inte kan kalla 
västra flygeln, men väl vandrarhem. Här finns fyra 
rum med tolv bäddar, ett gemensamhetsutrymme, 
ett litet kök samt två moderna badrum.

Ett hus till välkomnas
– Övernattningsrum är en bristvara i Breven. Det 
här är ett välkommet tillskott, men vi skulle behöva 
ett hus till, konstaterar han.

Han kommer att ha sex mountainbikecyklar för 
uthyrningar. Det ska även finnas vanliga cyklar att 
tillgå. Tanken är också att de boende i flygeln kan 
äta frukost på Konst & Hantverk.

Cykellederna kring Breven ingår i Bergslagen 
Cykling, som är ett länsövergripande projekt som 
drivs av Region Örebro län. Men även andra aktörer 
finns med i navet.

Per Arne Gerdevåg har på uppdrag av Örebrokom-
paniet gjort en förstudie om cykelleder i Östernärke, 
där Örebro kommun varit medfinansiär. Tanken är 
att pedalvis knyta ihop stad och landsbygd.

– Du ska kunna ta din hoj och cykla säkert från 
Örebro slott till Brevens Bruk, säger han.

Han ser 2016 som ett prövoår, som ska ge svar på 
diverse frågor. Men han tvivlar inte på att Brevens 
Bruk i framtiden kommer att vara ett litet Mecca 
för alla cykelentusiaster.

Etablerat 2002

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

Support & service • Datorer & tillbehör
Nätverk • Webbutveckling

Rostfria
pump- 
automater

2.695:-

0157-244 600150-66 95 500151-51 81 50

www.mahlqvist-ror.se
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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.

Logi i Brevens Bruk 

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.

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.

Urban tar över ansvaret för fastigheterna  

Efter att ha varit snickare i trettio år sadlar 
Urban Larsson om. Sedan nyåret är han fastighets-
ansvarig på Brevens Bruk AB och har hand om ett 
60-tal hyreslägenheter och en del andra fastigheter.

– Det är en klar utmaning att ge sig in på det här. 
Det är mycket att lära. Dessutom måste jag hitta 

Urban Larsson är mannen bakom den 
vackra skylt som pryder gräsmattan 
framför Brukskontoret.

en balans mellan allt kontorsarbetet och att 
vara ute i verksamheten, säger han.

Han har varit anställd på Brevens Bruk 
AB sedan 2002, men då i snickarrollen. 
Snickare var han dessförinnan också.

– Nu får jag ta hand om allt från felan-
mälningar till administrativa ärenden, som 
det här med fastighetstaxeringar, säger 
han.

Urban Larsson är född och uppvuxen i 
Kilsmo, där han fortfarande bor, tillsam-
mans med sin sambo Ann-Marie. En 19-årig 
dotter finns också i familjen.

På fritiden ägnar han sig åt jakt och fiske.
– Jag är ganska nybliven jägare. Har bara hållit 

på i sju år. Det är en härlig fritidssyssla, både spän-
nande och avkopplande, säger han.

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

Lägenhet 2: Mysig lägenhet med liten köks-
del, två enkelsängar samt extrasäng. 

Båda lägenheterna uthyres året runt.



Nr 1 • 2016 19

– När det kör ihop sig för bruket rycker jag in!
Rolf Larsson, eller Rolle som han kallas, har 

lämnat Brevens Bruk AB. Sedan nyåret är han 
egenföretagare med firman Skira Byggkonsult. Ja, 
lämnat och lämnat är kanske en överdrift. Hans 
företag har avtal med BBAB och under året arbetar 
han till 50 procent i sitt gamla bolag.

– Själva arbetsledningen har jag släppt, men jag 
är med i byggsamordningar, hjälper till med avtal, 
bygglov, planering och mycket annat, säger han.

Dessutom hoppar han in för speciella projekt. 
Det kommer han också att göra nästa år, när det 
är meningen att han till 25 procent ska jobba för 
BBAB. Som exempel på ”speciella projekt” nämner 
han omdaningen av Brevensgården, som pågått 
under våren och kommer att fortsätta i sommar. 
Allt för att välkomna ”Varning för Hjalmar” i höst.

Han har lång erfarenhet av byggbranschen. Han 
arbetade 10 år på entreprenadföretaget EMAB i 
Katrineholm och därefter 22 år på Högsjö Service 
AB innan han anställdes på Brevens Bruk 2007. 
Delar av hans jobb som fastighetsförvaltare har nu 
övertagits av Urban Larsson.

Rolf tillbringar sin lediga tid med att sköta om 
släktgården Skira. Området är en sann idyll, med 
stora gräsytor, omgiven av susande tallskog. Där 
har han under många år med hjälp av gamla foto-
grafier återskapat de byggnader och den miljö som 
en gång fanns.

– Nu återstår en lagård. Den ska jag börja bygga 
på nu, säger  han.

Inte bara han och familjen utan också 25 höns, 
tre tuppar och tre ankor trivs på gården.

Nu har halva Rolle lämnat BBAB  

En Ferguson, anno 1953, vid namn ÖSK gör fort-
farande nytta på Skira (ÖSK-märket på traktorn 
kom tyvärr inte med på bilden). Kan kanske vara 
en extra resurs för Brevens skogsförvaltning.

När Rolf Larsson närmar sig hönsgården 
uppstår ett ivrigt kacklande. Han är en 

populär person, inte bara bland hönsen.
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Fastighetsavdelningens dag på BBAB

Förra året genomfördes en skogsdag för personalen på Brevens Bruk AB. I 
år var det fastighetsavdelnings tur att visa upp och informera övrig personal 
om hur man arbetar, vilka olika uppgifter som ingår, problem man kan stäl-
las inför m.m. 

Dagen startade med lunch på Brevensgården. Däref-
ter delades personalen upp i  grupper som fick besöka 
olika stationer: I en lägenhet där renovering pågick 
visade Janne och Urban hur det går till att skära 
lister till spegeldörrar och att kitta fönster. De som 
ville kunde prova på båda dessa jobb. En nyrenoverad 
lägenhet visades upp och där informerade Rolf och 
Sirpa om hur det går till när vi hyr ut en lägenhet, 
från det att en potentiell hyresgäst kontaktar oss 
och hela händelseförloppet till dess att hyresgästen 
flyttat in. I en av våra korttidslägenheter berättade 
Nora om vår turistverksamhet, som ökat stadigt 
under de senaste åren. Dagens populäraste aktivitet 
stod Lars-Gunnar, Tony och Johan för: alla som ville 
kunde prova på att köra gräsklippare. Aldrig har 
väl gräsmattan mellan Östra Röda Byggningen och 
kyrkan varit så välklippt. Dessutom fick vi prova 
på en del andra hjälpmedel som parkförvaltningen 
använder. Dagen avslutades med fika på Brevens 
Konst & Hantverk.

Mikael, Stefan och Örjan ser på medan Sten provar 
på att kitta fönster under överinseende av Urban.

Hela personalstyrkan uppställd mot laduväggen i Skira.
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Lars-Gunnar, Tony och Johan instruerar Fredrik, 
Jonas och Marie-Louise hur man kör gräsklip-
pare.

Vår VD Sten tog hem segern i grålleracet. (Hur 
gick det till?!?)

Inte bara arbete 
Under åren som gått har det ordnats hel del akti-
viteter för personalen på Brevens Bruk AB. Några 
exempel är vinterfiske på Skirasjöns is, besök på Ny-
näs Slott med efterföljande julbord på Östermalma, 
grillkväll i Skira, fisketävling på Sottern mm.

Grillkväll i Skira
Förra hösten träffades hela personalstyrkan hos 
Rolf Larsson i Skira. Rolf hade ordnat en runda med 
en mängd kul och något udda tävlingsuppgifter, det 
var bl.a. pilkastning, lerduveskytte, grållerace och 
prickkastning med kastspö. Kvällen avslutades med 
grillning och en god middag. Stort tack till Rolf som 
ordnade allt detta.

Fisketävling på Sottern
De som hade båt tog sig till Kolugnsviken där resten 
av personalstyrkan väntade. Vi delades upp i lag 
om 2-3 personer per båt och under ca tre timmar 
fiskades det för glatta livet, metoderna var bl.a. 
pimpling, bottenmete och trolling, med skiftande 
resultat. Tillbaka i land gick vi upp på berget vid 
Kolugnsviken där fiskarna skulle vägas och mätas. 
Största fisken drogs upp av Fredrik, en gös på ca 2,7 
kg. Efter fotografering av vinnarna blev det grillning 
och umgänge med tusentals myggor som gillade oss 
väldigt mycket. Rolf, Örjan, Johan, Urban och Fredrik visar 

upp sina fångster.

Samling vid Kolugnsviken.

Rullprofil flyttar in
I slutet av juni går flyttlasset från Rullprofil på 
Aspholmen i Örebro till Brevens Bruk.

– Om allt fungerar som det ska räknar vi att 
sätta igång produktionen i augusti, säger Patrik 
Setterman, platschef.

Alla anställda följer med, med något undantag.
– Ja, det blir inga stora omvälvningar till att börja 

med. Initialt kommer vi att arbeta med den personal 
som vi har. Sedan får vi se. Det kan bli aktuellt med 
nyanställningar framöver, säger Patrik Setterman.
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vi arbetade. Vi kunde återgå till matlagningen och 
när maten så småningom var klar var det dags att 
sätta sig till bords. Varje lag fick servera den rätt 
de åstadkommit, och att döma av kommentarerna 
så hade alla gjort ett bra jobb. 

Efter middagen kom vi till anledningen till denna 
resa. Det var senast 2009 som Brevens Bruk AB 
delade ut guldklockor till anställda som arbetat 25 
år på företaget. Nu var det dags för ytterligare fyra 
anställda att belönas för lång och trogen tjänst. 

Guldklockor och avtackning
Den 8 april satte sig hela personalstyrkan på en 
buss för att fara till Måltidens Hus i Grythyttan. 
Anledningen till resan var utdelning av fyra guld-
klockor samt en avtackning. 

Framme vid Måltidens Hus bjöds vi på snittar 
och mousserande vin samtidigt som en guide pre-
senterade en del av personalen och även berättade 
om husets historia. Vi gjorde en rundvandring i 
byggnaden och tittade bl.a in i biblioteket där man 
har världens största samling av böcker, runt 40000, 
relaterade till måltider, den äldsta boken är från 
1400-talet.

Efter rundvandringen bjöds vi att sitta till bords 
för en vinprovning, två röda och ett vitt vin. En 
mycket entusiastisk sistaårselev på restauranglin-
jen berättade för oss om hur man smakar på vinet, 
hur man beskriver vinets smak (ett vin kan tydli-
gen smaka t.ex. blöt sten), vad som gör att vinerna 
smakar som de gör, vad taniner är mm. 

Sen var det dags att gå in i köket där vi själva 
skulle få tillreda vår middag; förrätt, två varmrätter 
och en efterrätt. Vi blev uppdelade i fyra lag, varje 
lag fick sitt recept, sin arbetsplats och sina råvaror, 
sen var det bara att köra igång. Det blev många 
glada skratt, en hel del spring och allmän förvirring 
till att börja med, var är visparna, hur sätter man 
på spisen, finns det nån mer kastrull, vem tog min 
kniv…….? Som tur var fanns både personal och 
några kockelever på plats och hjälpte oss.

En av kvällens höjdpunkter var väl när brandlar-
met gick och vi litet snopet fick avsluta allt arbete 
för att gå ut ur byggnaden. Tillsammans med ca 60 
andra personer som också befunnit sig i huset stod 
vi ute på gården och huttrade medan brandkåren 
kontrollerade vad som orsakat larmet. Det visade 
sig att den inte fanns någon brand, men däremot 
hade man missat att sätta på fläktarana i köket där 

Jonas, Fredrik, Janne och Sirpa fick ta emot guld-
klockor och blommor 

Jonas Pettersson anställdes som skogsarbetare år 
1986, då endast 17 år. Från och med 1995 arbetar 
Jonas som skogvaktare, vilket i stort sett innebär 
att han är arbetsledare för skogsförvaltningens 
manuella och maskinella arbetslag.

Fredrik Bäckström har arbetat i Brevens Bruk 
AB’s skogsförvaltning sedan 1989. Under den tiden 
har han hunnit med nästan alla förekommande 
uppgifter som finns inom skogsarbete, allt från 
plantering till avverkning med skördare, ja han har 
t.o.m. gått runt på markerna och räknat älgbajs.

Jan Persson började sin anställning som snickare 
på Brevens Bruk AB’s fastighetsavdelning år 1989 
och har sen dess utfört många olika slags arbeten 
som förekommer i samband med bygg- och renove-
ringsjobb, plus en hel del annat.

Sirpa Ahonen började som lokalvårdare på Bre-
vens Bruk AB år 1991, men när Carl Gripenstedt tog 
över som VD på företaget fick hon anställning som 
hans sekreterare. Det har dessutom blivit en hel del 
administrativt arbete inom fastighetsavdelningen. 

Förutom utdelning av guldklockor hade vi en av-
tackning av den tidigare fastighetsförvaltaren Rolf 
Larsson. Rolf som började sin tjänst 2007 avslutade 
sin anställning vid årsskiftet, men är fortfarande 
involverad i vissa projekt hos Brevens Bruk AB.

Thomas Gripenstedt tackar Rolf för hans insatser 
på Brevens Bruk AB
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 Ring 0151-77 88 10 eller 0763-51 93 70

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

Perssons Byggvaror AB

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan 18, VINGÅKER (Mitt emot värmeverket)

Tel & Fax: 0151-511 435, Bengt: 070-731 16 29, Håkan: 070-277 60 29
hakan@perssonsbyggvaror.se    bengt@perssonsbyggvaror.se

• Isolering och skivor,   
 bra sortiment!  

• Takplåt
 Fullständigt sortiment,

 även andrasortering.

• Tryckimpregnerat virke,
 trall och konstruktionsvirke.
 

Allt för ditt bygge till bra priser!

Nu även:
Marksten, Plattor & Murar

till bra priser!

Stor sortering av
marksten,
plattor och 
murar. Bra 
priser.

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

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



GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

Mina bästa sommarminnen

Marie Pettersson, Annebo:

– För två somrar sen åkte 
vi från Katrineholm för att 
se på ett hus. Då kom vi till 
en oerhört vacker plats som 
heter Breven. Där fanns ett 
mysigt kafé som vi besökte 
och sen köpte vi det liksom 
vi köpte huset i Annebo.

Elisabeth Hillerton, Brevens Bruk:

– Somrarna i stugan i Vitt-
bro, vid Östra Vitten. Den 
köpte vi när jag var tio år och 
sålde när jag fyllt 21. Vi var 
där alla somrar, men även 
många helger. Nu bor jag i 
Breven, och somrarna här är 
ju också underbara.

Erik Rysén, Brevens Bruk:

– Det var när jag slog 
hole-in-one på diskgolfba-
nan vid Röda Sand. Det 
var förra sommaren och 
det hände på fjärde hålet. 
Jag spelar rätt mycket disk-
golf. Om jag tillhör Sverige-
eliten? Nä, det kan jag inte 
påstå.

Marianne Eriksdotter, fd Stockholm men nu-
mera Brevens Bruk:

– Vi hyrde rum i gamla 
skolan i Högsjö när jag 
var barn. Att gå ut i skog 
och mark älskade jag. Och 
gör fortfarande. Att vandra 
runt Botaren är ett måste 
och det har jag gjort varje 
sommar sedan 1955.

Krister Ådén, Brevens Bruk:

– Det var när jag som 
tolvåring fick ta hand om vår 
bondgård utanför Robertsfors 
i Västerbotten. Jag var äldste 
sonen och när min pappa gick 
bort fick jag ansvaret. Det var 
jobbigt, men stärkte mig både 
fysiskt och psykiskt.

Glad sommar önskar  
Brevens Bruk AB

Ingel Jörgensen, Brevens Bruk:

– Torpstället i Tving i Ble-
kinge, mellan Ronneby och 
Karlskrona. Där är jag född 
och dit åker jag varje sommar 
och även vid andra tillfäl-
len när jag har chans. Jag 
bodde där tills jag fyllde tio 
år och det var min morfar som  
byggde huset.


