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Ny handlare
i Kilsmo

– den sjätte

Sidan 9

Odling på 
Brevens Bruk 

– ett arkiv berättar

Sidan 16–17

Nu står Brevens Bruk
skönare än någonsin

I flera år har arbetet med att försköna och återställa Brevens Bruk pågått, under 
ledning av arkitekt Leif Götberg vid Alton arkitekter i Kumla. Och nu är allt klart! 
Med ett litet undantag, nämligen återställandet av den gamla lastkajen vid Bre-
vensgården.
 I år har de Västra och Östra Röda Byggningarna rustats upp. Husen har målats 
om, den gamla vällingklockan är tillbaka på sin rätta plats och taken har lagts om. 
Den höga sockeln mot dammen på Västra Röda Byggningen har restaurerats. Husen 
har också försetts med verandor.

Fortsättning på sidan 2.

Skogen
brinner igen

– hyggesbränning

Sidan 22

Foto: Jack Nyman
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Fortsättning från sidan 1.

– Verandor har ju inte funnits tidigare och därför fick vi 
ha en diskussion med länsstyrelsen om det var lämp-
ligt att förse husen med sådana. Till slut fann man att 
verandorna passade bra in i omgivningen. De kan ju 
i och för sig tas bort om det skulle bli några problem i 
framtiden, säger Leif Götberg.
 Stensättningen vid bron har också åtgärdats. Flera 
av de tunga granitblocken var på väg ner i ån och har 
nu fogats in ordentligt. En del rötter från närbelägna 
träd som sökt sig in i mursättningen fick sprängas bort.
Värdshuset har putsats om. Plåtdetaljerna på taket har 
målats svarta för att överensstämma med övrig bebyg-
gelse. Dessutom har stuprör och hängrännor bytts ut.

Länsantikvarie Mia Geijer och arkitekt Leif Göthberg framför 
Västra Röda Byggningen där Jan-Olov Larsson från Högsjö 
Service bygger veranda.

Nu står Brevens Bruk skönare än någonsin

 Det som återstår när detta skrivs är arbetet med att 
återställa lastkajen, som är uppbyggd av slaggsten. 
(Mer om det på sidan 8 i tidningen).
 – Nu är allt klart, för den här gången. Nästa år kom-
mer vi att fortsätta arbetet med att återställa muren 
kring Bystad herrgård. Den östra delen är klar och vi 
har börjat med den västra, som kommer att stå klar 
nästa sommar, säger Leif Götberg.
 Brevens Bruk är efter kulturrenoveringarna vackrare 
än någonsin.
 – Vi hoppas och tror att ännu fler människor kommer 
att upptäcka Brevens Bruk, både som besökare och 
kanske också som framtida invånare. Det här är en 
plats som vi är stolta över, där trivsel och kultur för-
enas, säger Carl Gripenstedt, vd för Brevens Bruk AB.
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Planerna på att ersätta det nedbrunna Nedre 
Bruket med nya byggnader fortskrider. Det är 
emellertid en lång procedur med försäkrings-
bolag, kommunen och länsantikvarien inblan-
dade – sist men inte minst skall hela projektet 
godkännas av Brevens Bruk AB:s styrelse. 
Tanken är att inte återskapa den gamla röda 
träbyggnaden utan i stället ersätta den med två 
hus, ett parhus och ett fristående.

Arkitekt Lennart Kihlgren i Vingåker har skissat på 
byggnaderna, som kommer att uppföras i samma stil 
som övriga hus i Brevens Bruk. De blir alltså gulputsade 
med vita gavlar och tegeltak. På så vis kommer de att 
smälta in i övrig bebyggelse. Det kommer givetvis att 
framgå att de är moderna hus. Något försök att bygga 
pastischer tänker man inte göra, det skulle inte heller 
falla länsantikvarien i smaken.

Projektet med Nedre Bruket fortsätter

Vi säljer däck till allt och alla. 

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

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

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

BoBo:s Däck
Odensbacken 019-45 03 45
Hällabrottet   019-56 20 10

 – Vi ser gärna att de nya husen knyter an till miljön 
i Brevens Bruk. Material och volymer bör anpassas till 
bruksmiljön. Men inte att man försöker bygga 1700-tals-
hus. Klassiska former med modern anknytning, skulle jag 
vilja kalla det, säger länsantikvarie Mia Geijer.
 Tanken är att här ska finnas tre lägenheter. Husen 
blir en och en halvor, med ena delen i två våningar och 
den andra i en våning. Alla lägenheter kommer att ha 
vattenkontakt på så vis att de har direkt tillgång till Bre-
vensån. Alla skulle få en egen sjötomt och en egen brygga.
 För att detta ska bli möjligt måste den gamla dammen 
återställas. Även detta fordrar tillstånd från myndighe-
terna.
 Det gamla trähuset förstördes vid en brand strax före 
jul förra året. Branden började vid halv sextiden på 
morgonen och flera brandkårer bekämpade elden. När 
den var släckt återstod inte mycket av byggnaden och 
det som inte branden förstört var så pass skadat att det 
omedelbart stod klart att huset inte gick att rädda. I 
huset fanns sex lägenheter, men en av dem var obebodd.

Dags igen för Filmfestival 
i Brevens bruk!

Filmfestivalen i Brevens bruk blir fredag 6, 
lördag 7 och söndag 8 februari 2004. 

Anteckna detta redan nu i din almanacka.
Även denna festival bjuder på romantik, spänning 

och humor. Matiné för barn blir det både på 
lördagen och söndagen.

Har du förslag på filmer du skulle vilja se kontakta 
Nillan Molin i Grindstugan, tel. 45 40 58 

eller Eva Rysén, tel. 45 40 80.
Detaljerat program kommer senare.
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Historik
Den minnesgode kommer kanske ihåg att en byggnads-
hytta var en mer eller mindre fast kader av hantverkare 
som i generationer kontinuerligt arbetade med de stora 
byggnadsverken och katedralbyggena i Europa. Något 
liknande har i 6 år pågått i  Brevens Bruk och vid 
Bystad herrgård. Ytterligare tre års arbeten framöver 
är inplanerade. Kanske kommer vi att lämna över till 
nästa generation innan alla byggnadsverken är klara. 
Vid det laget är det dags att börja underhållet på de 
först renoverade husen. Samma företag och i stort sett 
samma hantverkare fortsätter med renove-ringarna. I 
år har också stenhuggarna ”fogats” in i gemenskapen 
på allvar i samband med omfattande stenarbeten vid 
bron och slaggstensmuren vid parkeringen till Bre-
vensgården.

Byggnadshyttans utbildning
I fjolårets höstnummer berättades om att företagsan-
svariga träffas en gång per år för utbildning i någons 
hantverk. En lärorik form av ”taklagsfest” kanske man 
kan säga.
 Tidigare kurser har behandlat tjärbränning och 
lerputsning. I år var turen kommen till Kraffts Måleri 
att lära ut kunskaper om främst dekorationsmålning. 
Gunnar Wändell bad att kursen för andra året i rad 
skulle få hållas i det hus i Björnhovda, Asker som un-
dertecknad håller på att uppföra. Förfrågan bifölls och 
i mitten av augusti träffades vi.

Målningskursen
Kraffts Måleri anlände med penslar, färgpigment, 
björkris och det allra nödvändigaste; någon som kunde 
måla. Lärare var dekormålare Catrin Hallström. Un-

Att ge sitt hus en ”stänkare”
När man blir ombedd av ansvarig utgivare 
att skriva om samma ämne som förra året får 
man ta till knepet med en lockande rubrik i 
hopp om att fånga läsarnas intresse.
 Reprisämnet är ”Byggnadshyttan i Bre-
vens Bruk”.

PLÅTSLAGERI
PRODUKTER

PlåtslageriProdukter & arbeten
Försäljning av allt inom branschen

Lars Albertsson
Box 57, 715 21 Odensbacken • Tel. 019-45 01 69, 010-204 44 35

dertecknad som är ombud för Svenska föreningen för 
byggnadsvård såg till att de medtagna latexfärgerna 
(plastfärgerna) lades åt sidan till förmån för hemma-
gjord ”äggtempera” och linolja. Ägg knäcktes och blan-
dades med vatten, linolja och färgpigment. En slatt utan 
olja och färgpigment åtnjöts som sockerkaka till kaffet.

Stänkmålning
Övningens första moment var stänkmålning. Till detta 
fick deltagarna binda sitt eget ris. Björkkvistar bands 
till små kvastar att doppa i färgen. Träningen började 
turligt nog utomhus och med vattenfärg. Här nedan 
följer en kort beskrivning för ”gör det självaren” .
 Det är noga med att de delar av huset (och eventuella 
åskådare) som inte är tänkt att behandlas täcks in 
ordentligt med plast eller papper. Riskvasten doppas 
i färgburken och slås sedan mot hand eller bräda så 
att en lagom mängd färgdroppar far mot väggen och 
fastnar i lagom spridd, vacker skur. Svårare är det inte 
sa Catrin! Jo tack! Grundläggande förutsättningar är 
att färgen har rätt konsistens, att man slår lagom hårt, 
att man slår vinkelrätt mot väggen på lagom avstånd 
och att inte åskådarna står för nära. 
 Riktigt duktig i gebitet blev ingen utom plåtslagare 
Allbertsson som snabbt tillägnade sig kunskapen och 
bearbetade vägg efter vägg. Den röda färgen gjorde att 
han efter genomfört arbete såg ut som han hade fått 
röda hund. Kanske hade han likt Martin Becks granne 
även tagit en ”stänkare” innan arbetet. Vi är mycket 
nöjda med resultatet.

Marmorering
Ett sätt att ”luras” materialmässigt har i alla tider 
varit att medelst målning imitera dyra material.  I vårt 
fall skulle en gammal trästolpe bli till en blänkande 
marmorpelare. Till detta användes oljelasyrer och olika 

”Stänkmålare” 
Lars  Allberts-
son i sitt rätta 
yrke.
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Antikvarie Mia Geijer i färd med strålasering av dörr.

penslar; en tillverkad av grävlinghår. Denna senare 
behövde vi som väl var inte skaffa material till på egen 
hand utan fick låna av Catrin. Det är bara att stryka på 
lite här och där och darra på handen, å så avsluta med 
”grävlingen” sa hon innan hon lämnade över verktygen 
till mig i egenskap av husägare. Jag har läst en hel del 
om färger och vet att man kan lasera med både filmjölk 
och pilsner. Som tur var hade jag redan grundat med 
lite pilsner för att få rätt utgångspunkt. Alla skulle 
naturligtvis studera hur jag bar mig åt! Svettig av 
anspänning och nervositet målade jag på och lyckades 
till slut få till något som liknade italiensk marmor. Det 
blev inte så pjåkigt om jag får säga det själv.

Strålaseringen
Strålasering är som marmorering fast mycket enklare. 
Man skall stryka rakt med bred pensel uppifrån och 
ned eller omvänt om man tycker det går bättre. Denna 
övning utfördes med bravur av antikvarie Mia och 
putsentreprenör Axelsson. En lasyr med pigment av 
bränd terra och brun umbra, olja användes. Axelsson 
framhöll vid besiktningen att arbetena var mycket 
gediget utförda och jag är beredd att hålla med.

Framtiden
Bevarande av kulturmiljöer betalar sig, om inte för 
dagen så väl i ett framtidsperspektiv.
 Brukets ledning och kulturmiljövården har insett 

Catrin lär ut marmoreringskonsten.

Foton tagna av Gunnar Wändell och Rolf Larsson.

detta. En bruksanda växer åter fram, en anda som i 
”byggnadshyttan” uttrycks i att vi träffas även utan-
för arbetstid under trivsamma former och får insikt i 
våra olika roller och kunskaper. Nu utförda arbeten 
med metoder och material som är lätta och billiga att 
underhålla gör att standarden bibehålls.
 Återuppbyggnaden av nya bostäder vid Nedre Bruket 
kommer att locka nya personer till bygden. Ytterligare 
några tomter i Breven finns planlagda och kan bebyg-
gas.
 Kultur- och naturmiljövärden står högt på listan 
över människors önskemål om besöksmål och boende. 
Här är Brevens Bruk med omgivningar ett mycket 
attraktivt alternativ.

Leif Göthberg
Alton Arkitekter AB

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro
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Sug efter lägenheter i Brevens 
Det är populärt att flytta till Brevens Bruk. 
Efterfrågan på lägenheter i samhället har 
ökat i takt med att bostäderna modernise-
rats, försetts med nya kök och badrum, nya 
ljusa tapeter och fräscha golv.

– Det känns bra att våra ansträngningar att göra Bre-
vens Bruk till en attraktiv bostadsort tycks locka folk 
att flytta hit. Vår ambition är att göra kundorienterade 
interiörer som ett bra komplement till den unika ute-
miljö som våra hyresgäster kan njuta av, säger Carl 
Gripenstedt, chef för fastighetsförvaltningen.

Hantverksgatan 25, Vingåker • Tel: 0151-51 81 50 • www.mahlqvist-ror.se
– Med VVS-butik där Du får goda råd på köpet –

MÄHLQVIST RÖR AB

Brevens 
Bruk AB

hyr ut
Lägenheter

Bil- & 
Husvagns-

platser

Förråd

För mer information, 
kontakta 

Carl Gripenstedt, 
019-58 58 54

 Fastighetsförvaltningen har under senare tid arbe-
tat med de mindre lägenheterna i samhället, ettor och 
tvåor. Av de åtta ettor som bruket äger är fyra uthyrda 
och Carl Gripenstedt har goda förhoppningar om att 
kunna hitta hyresgäster även till de återstående.
 – Vi tittar också på bredband, som framförallt många 
av våra yngre hyresgäster efterfrågar. Jag tror att det 
kommer att kunna bli verklighet inom ett halvår. Det 
handlar då inte om att dra kablar till Brevens Bruk, 
utan vi undersöker en satellitlösning som lär vara 
minst lika bra som det markbundna systemet, säger 
Carl Gripenstedt.
 Brevens Bruk AB:s fastighetsförvaltning redovisar 

Kontakta oss för gratis energikalkyl och offert.
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Bostäderna förses med nya kök och badrum, nya ljusa tapeter och fräscha golv.

allt mindre förluster, men Carl Gri-
penstedt understryker att det fort-
farande är lång väg till lönsamhet.
 – För att nå lönsamhet är det 
nödvändigt att göra investeringar. 
Det är därför vi satsar på den 
här omfattande moderniseringen. 
Underhållet är också viktigt. Våra 
hyresgäster ska kunna lita på att 
bostäderna är i toppskick. Jag kan 
nämna att vi varje år lägger om 
ungefär 2 000 kvadratmeter nya 
tak, säger han.
 Bruket hyr också ut garage, 
hus-vagnsplatser och förråd. Den 
verksamheten har på kort tid för-
dubblats omsättningsmässigt.
 Fastighetsförvaltningen ansva-
rar också för de fritidshus, eko-
nomibyggnader, lagerlokaler och 
verkstäder som bruket äger. Flera 
fastigheter har sålts under senare 
tid och utförsäljningen av objekt 
utanför själva samhället Brevens 
Bruk kommer att fortsätta, enligt 
Carl Gripenstedt.

Rutiner vid felanmälanINFOrMAtION tILL 

BrEVENS BruK AB:s 

hyrESGÄStEr  Felanmälan gällande Brevens Bruk AB:s fastigheter skall göras un-
der     kontorstid, kl 07–16, till Sirpa Ahonen på brukskontoret, 
telefon 019-58 58 57. Vid akuta fel under helger och kvällar 
kan ni ringa vår jourtelefon, 070-349 15 60.

FELANMÄLAN, VARDAGAR kl 07.00 – 16.00 019-58 58 57
JOURTELEFON, HELGER OCH KVÄLLAR  070-349 15 60
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Närkesten Entreprenader AB
Box 62 • SE-692 21 KUMLA
Tel  +46 (0)19 58 25 20
Fax   +46 (0) 19 58 19 00

Stenhuggning • Restaurering • Montering
Utför allt inom branschen i hela Norden

Brevens Bruk har nästan omärkligt fått ett 
nytt tillskott till den i många avseenden uni-
ka bruksmiljön. Alldeles vid Brevensgården 
har under hösten den gamla muren som en 
gång utgjorde lastkaj för järnvägen byggts 
upp igen till sitt ursprungliga utseenden.

Muren är gjord av slaggsten – en vara som en gång i 
tiden fanns i en nästan oändlig mängd och som också 
finns i grunder och källare på många gamla byggnader 
i samhället. Under årens lopp har tidens tand i form 
av vatten trängt ned, frusit till is och sprängt sönder 
många stenar. Det fanns med andra ord ett stort behov 
av renovering för att inte hela muren skulle rasa ihop.

En skön mur av slaggsten
 Dessvärre finns inte många yrkesmän som klarar att 
återställa en mur av detta slag till sitt ursprungliga 
skick. Slaggsten må vara bra till mycket, men det är 
ett känsligt material som inte kan huggas eller sågas. 
Stenarna kan egentligen bara användas i det skick som 
man hittar dem.
 En av dessa unika yrkesmän är Bonny Fallén från 
Närkesten i Kumla. Det är han som under hösten i regn 
och rusk, nödtorftigt dold under en presenning lappat 
ihop muren.
 – Jag har använt hydrauliskt kalkbruk. Det är med-
görligt men ändå starkt och kommer att hålla under en 
lång, lång tid, säger han.
 Den gamla muren har enligt Bonny Fallén varit ett pa-
radis för allehanda smådjur som i slaggstenens sprickor 
funnit fina livsvillkor,
 – Se här, spindlar, tusenfotingar, suggor och maskar. 
Alla har de hittat ett hem i muren, säger Bonny Fallén.
Den stora konsten i är inte att mura ihop något hållbart 
för decennier framåt. Utmaningen är att skapa en mur 
som ser ut som den som en gång prydde bruket. Slagg-
stenens skönhet ska kunna ses och det är den konsten 
som Bonny Fallén behärskar.
 Han började mura för över 40 år sedan, som 15-årig 
lärling på Yxhult. 1980 startade han och sex andra 
”stenhårda” grabbar Närkesten. Och på den vägen är det.
 – Det är synd att det här hantverket håller på att 
försvinna. Det fordras stort tålamod att återskapa en 
mur av det här slaget. I dag är det stress och pengar som 
styr och då saknas det ofta intresse för att använda sig 
av riktiga yrkesmän. Det ska gå fort och vara billigt i 
stället, säger Bonny Fallén.
 Ruben Tesell, mannen som kan allt som är värt att 
veta om Brevens Bruk, kan berätta att muren en gång 
utgjorde lastkaj för de tåg som trafikerade den smalspå-
riga järnvägen mellan samhället och Kilsmo.
 Järnvägen byggdes 1885-86 och gick helt på brukets 
mark. Längden var sju kilometer. Det mesta godset 
bestod av malm som kom till Kilsmo på SJ från hyt-
torna i Bergslagen. I andra riktningen gick timmer 
från Brevens Bruk som lastades om i Kilsmo för vidare 
befordran med SJ.
 Järnvägen var inte avsedd för persontrafik, men 
många åkte på egen risk på de öppna lastvagnarna. Men 
när jaktsällskap kom på besök försåg man en godsvagn 
med soffor, stolpar och tak av segelduk. Även mattor 
lades ut på golvet. Gustav V åkte i en sådan vagn 1915.
 I Brevens Bruk fanns ett rundspår och ett stickspår 
till hyttan, gjuteriet och den mekaniska verkstaden.
 När hyttan blåstes ned 1933 innebar det också slutet 
för järnvägen. Det sista tåget gick den 4 juli 1939 och 
under följande år revs spåret upp. Därmed var en epok 
ett minne blott.
 Men lastkajen finns inte bara kvar utan kan numera 
beskådas i ett skick som minner om denna tid i Brevens 
Bruks historia.

Murare Bonny Fallén har i ur och skur jobbat under hösten 
för att återskapa den gamla lastkajen i Brevens Bruk.
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Sedan 1993 då Konsum 
lade ned butiken i Kils-
mo har Kilsmoborna sett 
fem olika handlare kom-
ma och gå. I somras tog 
nummer sex över efter 
att den förre handlaren 
Khodr Lamaa beslutat 
sig för att flytta till buti-
ken i Sköllersta.

Ahmad Haidar är 36 år och bor 
med fru och sex månaders dot-
ter i Örebro. Där har han bott 
sen 1986 då han som 17-åring 
flyttade från sitt hemland 
Libanon. Haidar har hunnit 
med att prova på flera olika 
jobb, bland annat restaurang-
kassör, industrilackerare och 
lagerarbetare. Önskan fanns 
att bli sin egen och under en 
”starta eget”-kurs besökte han 
för förs-ta gången Kilsmo, han gjorde praktik i butiken 
hos Lamaa. När sedan familjen Lamaa beslutade sig 
för att lämna Kilsmo var det Haidar de vände sig till, 
och han nappade på erbjudandet.
 Efter fyra månader som handlare i Kilsmo är Haidar 
ganska nöjd. Under sommaren har det varit gott om 
kunder, mycket tack vare alla de sommargäster som 
bor i området. Men under hösten har omsättningen 
minskat, något som oroar Haidar en hel del. Han har 
också lagt märke till att antalet kunder och inköp kan 
variera väldigt mycket från vecka till vecka, vilket gör 
det mycket svårt att planera inköpen, speciellt då det 
gäller varor med kort datum. Ena veckan har han tagit 
hem för litet mjölk och nästa vecka kan det bli mängder 
över. Det är tack vare ett antal fasta kunder som han 
överlever, speciellt de 10-15 familjer som ”stor-handlar” 
hos honom.
 Det är inte bara bristen på kunder som kan orsaka 
problem för en handlare på landet. För en tid sedan 
drog Länstrafiken in alla helgbussturer till Kilsmo och 
Breven. Detta ställde till det för Haidar som inte har 

körkort och alltså inte kunde ta sig ut till Kilsmo under 
lördagar och söndagar. Att hålla butiken stängd under 
helgerna var det aldrig tal om, istället anmälde han sig 
till en trafikskola. Han får tillfällig hjälp av Ali Jaber 
som följer med ut till Kilsmo under helgerna, och även 
ställer upp och arbetar i affären de dagar Haidar tar 
körlektioner. Ali jobbar i vanliga fall som undersköter-
ska men är tjänstledig till i vinter. Han har tidigare haft 
kiosk inne i Örebro, så kundkontakt och kassarbete är 
inget nytt för honom.
 Haidar trivs bra med arbetet i butiken och med 
Kilsmoborna, och har inget emot att prata bort några 
minuter om ditt och datt med kunderna. Att kunderna 
känner sig välkomna in i butiken är en mycket viktig 
del för att han ska lyckas. Han tar gärna emot både 
ris och ros och vill att kunderna kommer med förslag 
om förbättringar och önskemål om varor han bör ta 
hem. Han har redan utökat sortimentet i charkdisken. 
Frukt och grönt är också viktigt för honom, och han är 
väl medveten om att en dålig tomat kan kosta honom 
kunder.

Ny handlare i Kilsmo

HAIDAR LIVS
Din matbutik i Kilsmo

ÖppEttiDER:
Mån-fre 10-19 • Lör 10-15 • Sön 10-14

Gröngårdsvägen 2, 715 95 Kilsmo
tel: 019-45 60 10
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En lokförare styr in i 
och han fann sig ensamstående kom han att tänka på 
Brevens Bruk. Och nu är han alltså här, lokförare Ek-
roth. Lokförare har han varit sedan 1984. Eller sedan 
barnsben i Norberg, där han är född. Det beror på hur 
man räknar.
 – Jag åkte som ettåring för första gången i ett växel-
lok tillsammans med min morfar som var lokförare. 
Redan då tror jag att jag bestämde mig. Lokförare 
skulle jag bli och ingenting annat.
 Det blev sedan många turer med morfar i olika loko-
motiv. Som tolvåring färdades han åtskilliga gånger 
på malmbanan mellan Kiruna och Luleå – ”en häftig 
upplevelse”.
 Som 18-åring började han på SJ, först som växelar-
betare och sedan som lokförare. Han har kört passage-
rartåg, godståg och pendeltåg. Numera är han anställd 
på ett bemanningsföretag vilket innebär att han med 
Brevens Bruk som bas får uppdrag landet runt.
 – Jag älskar mitt yrke. Jag gillar till och med oregel-
bundna arbetstider. Jag brukar tänka ”är det något fel 
på mig som fortfarande trivs med jobbet”?, säger han.
Förutom Brevens Bruks charm lockades han också av 
naturen kring samhället.
 – Jag gillar att fiska. Det var min passion som ung och 
främst är det vinterfiske som jag föredrar. Jag har varit 
med i massor av pimpeltävlingar som ung, säger han.
 Anders Ekroth gillar också att vandra i skogen.
 – Jag kan tänka mig att sitta vid en bäck och vaska 
guld. Undrar just om det finns något guld i vattendra-
gen här omkring?
 Guld eller inte. Anders Ekroth är säker på att han 
kommer att trivas. Han har också en bakgrund som  
trummis i ett rockband. Hans trumset står än så länge 
ouppackat, men han kan med kort varsel rycka in när 
behov uppstår.
 – Jag har hört att Carl Gripenstedt spelar bas i 
något som kallas Bävers, men att det är ett band som 
för en tynande tillvaro. Kanske är det dags att köra 
igång igen?

Det var länge sedan något lokomotiv tuffade in 
i Brevens Bruk. Inte ens rälsen finns kvar. Men 
nu bor det i alla fall en lokförare i samhället! 
 Sedan i höstas bor Anders Ekroth i Brevens 
Bruk. Han har tillfälligt huserat i Brevens-
gården, men snart flyttar han in i en nyrustad 
lägenhet högst upp i Värdshuset.

Brevens Bruk kan ses som en udda ort för den som 
under hela sitt vuxna liv varit lokförare. Men Anders 
Ekroth har hela Sverige som arbetsfält och Brevens 
Bruk är demografiskt nästan så nära landets mitt som 
man kan komma.
 Nu är det inte just för detta som Anders Ekroth valde 
Brevens Bruk. Han kom till trakten förra sommaren 
för att tillsammans med sin dåvarande sambo titta på 
ett fritidshus i Suttarboda. Och då uppstod kärlek vid 
första ögonkastet när han kom till Brevens Bruk.
 – Jag föll för den vackra miljön och lugnet. Det här 
måste vara ett underbart ställe att bo på, tänkte jag, 
berättar Anders Ekroth.
 Han bodde då i Degerfors och när relationen sprack 

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER

Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85
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I Värdshuset på Bystad skapas det numera 
radioprogram för barn. Hit flyttade nämligen 
författarinnan och skådespelerskan Frida 
Nilsson i våras. I januari kommer två nya se-
rier i P3 att sändas, författade av Värdshusets 
nya hyresgäst.

– Det var många som sa till mig ”hur kan du flytta ut 
på landet?” Men det var inget konstigt för mig, jag är 
uppfödd på landet, i ett hus utanför Hardemo. Och jag 
har alltid velat bo på landet, säger Frida Nilsson.
 Att det skulle bli just Bystad var däremot inte själv-
klart. När Frida Nilsson väl bestämt sig för att försöka 
på tag på en bostad utanför staden började hon kon-
takta ”godsägare” runtom i länet. Det blev en del napp 
och ett av dem var Carl Gripenstedt.
 – Det var för över ett år sedan som jag första gången 
kom hit och tittade på Värdshuset. Men då var lägenhe-
ten i rätt bedrövligt skick och mer lämpat för fritidshus 
över sommaren och ingenting annat, berättar hon.
 Men Carl Gripenstedt var angelägen om att få unga 
Frida Nilsson som hyresgäst och in i Värdshuset drog 
ett gäng hantverkare som gjorde en genomgripande 
förändring av den illa åtgångna lägenheten. Nu kan 
Frida Nilsson glädja sig åt en ljus, modern och ändå 
gammaldags charmig liten lägenhet.
 – Ny spis och ny kyl och en ny vedspis också. Men de 
gamla köksluckorna från femtiotalet ville jag ha kvar. 
 En vägg slogs ut och en garderob förvandlades till 
ett duschrum. En bergslagskamin installerades i var-
dagsrummet som har utsikt mot Sottern.
 En bättre miljö för kreativt skapande är svårt att 
tänka sig. Frida Nilsson som varit skådespelare i teater-
gruppen Martin Mutter och spelade radioteater i sina 
egna pjäser satsar nu allt på skrivandet. Skådespelan-
det får komma i andra hand.
 I somras gick hennes serie ”Gorillan” i P4. Där med-
verkade hon både som skådespelare och uppläsare. I 
januari är det dags för två premiärer. Denna gång i P3.
 – ”Berättelsen om Hedvig” är historien om mig själv. 
”Nils Kvist i landet som blev en saga” är en helt an-
nan typ. Faktiskt den läskigaste berättelse jag skrivit 
hittills, säger hon.
 Hon skriver för barn och det tänker hon också fort-

En författarlya vid Bystad

sätta med. Att hon som äldre skulle börja skriva vuxen-
historier tror hon inte på.
 – Varför skulle jag göra det? Det finns inget skäl till 
att man ska skriva för vuxna bara för att man blir 
äldre, säger hon.
 Hon har än så länge kvar en etta i stan, som kan 
ses som en övernattningslägenhet. I Örebro bor också 
pojk-vännen.
 – Han har inga planer på att flytta ut på landet. Det 
är jag övertygad om, säger Frida Nilsson.
 Nåja, man ska aldrig säga aldrig. Även en pojkvän 
kan komma på bättre tankar.

Frida Nilsson framför sitt nya hem, Värdshuset i Bystad. 
Därifrån kan man se Sottern,”åtminstone när träden förlorat 
sina löv”.

VATTEN
Gäller det brunnsborrning

RING OSS!

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

Även kvällar och helger
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Gunnel Marchesini kan se tillbaka på en fin 
sommar. Inte bara för att den som alla vet 
har varit varm och solig, utan också för att 
hennes Konst & Hantverk i Brevens Bruk 
har haft en tillströmning av besökare som 
aldrig förr.
 Konst & Hantverk är en stor tillgång för 
samhället. Det är näringsidkare som Gunnel 
Marchesini som tillför Brevens Bruk liv och 
aktivitet, särskilt på somrarna.

Men Konst & Hantverk slår inte igen sina portar bara 
för att vi nu har kommit in i den kalla årstiden. Under 
adventshelgerna blir det full fart med verksamheten 
med en stor julmarknad som höjdpunkt tredje advent
 – Jag har hela tiden försökt att utveckla verksam-
heten med modevisningar och andra aktiviteter, säger 
Gunnel Marachesini.
 Ett exempel var när hårkullan från Våmhus i Da-
larna, Nina Sparr, kom på besök. Då var det smockfullt 
i det lilla gula huset och även Nerikes Allehanda upp-
märksammade händelsen.
 – Nina Sparr var överförtjust och hon kommer till-
baka hit. Det har hon lovat, säger Gunnel Marchesini.
Ett annat lyckat evenemang var när Jakob Jazz, en 
kvintett under ledning av pianisten Gunnar Breving 
(uppvuxen i Brevens Bruk) höll konsert hos Konst & 
Hantverk.
 – Jag var lite osäker på hur det skulle fungera. Jag 
har ju inte precis någon stor lokal att bjuda på. Jag 
räknade med att få in 40 personer, om det nu skulle 
komma så många, säger hon.
 Det kom fler. När 48 människor pressats in i huset 
var det knökfullt och resten fick stå utanför och lyssna.
 – Jag skulle behöva en större lokal, suckar Gunnel 
Marchesini, som dock ogärna vill lämna sitt charmiga 
hus.
 Efter jul tar Konst & Hantverk paus och öppnar igen 
vid påsk. I vår kommer Gunnel Marchesini att ordna 
massor av olika kurser i samarbete med studieförbund. 
Det blir kurser i tapetseri, att sy fårskinn, måleri och 
dessutom ”förgänglig slöjd”. Det sistnämnda är konsten 
att skapa prydnadsting och utsmyckningar med hjälp 
av vad naturen kan erbjuda. Och slöjdverken är, som 
namnet antyder, inte bestående.
 Den som besöker Brevens Bruk bör passa på att stiga 
in hos Gunnel Marchesini. Där finns mycket att titta på, 
kläder, konstverk, hantverk, gamla prydnadsföremål, 
äldre bruksartiklar och mycket annat. Och när ögonen 
fått sitt kanske det passar med en kopp kaffe? Konst 
& Hantverk är nämligen en café också.
 Glöm inte heller att besöka Antik & Kuriosa, en an-
nan av begivenheterna i Breven, där Lotta Kristoferson 
tar emot och bjuder på en rundtur bland unika föremål.

Snart väntar julmarknad i Breven

Gunnel Marchesini 
hälsar välkommen till 
julmarknad i Konst & 
Hantverk.

I Konst & Hantverk 
finns gott om smides-
konst framställd av 
Bruno Marchesini. 
Detta lilla (och tunga) 
mästerverk föreställer 
rostugnen i Brevens 
Bruk.

Julmarknad
Brevens Bruk

Lördag 13 december & söndag 14 december
kl 11-17

Knallar • Lotterier 
Julbord på Brevensgården

Jultomten kommer 
Antik & Kuriosa samt 

Konst & Hantverk har öppet
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Runtom i svenska gods och 
gårdar vilar en kulturskatt i 
form av schäser, sjuglasvag-
nar och kalescher. Denna har 
Vagnhistoriska Sällskapet ta-
git som sin uppgift att rädda. 
I sommar har två represen-
tanter från sällskapet, Tommy 
Blomquist och Ingemar Lind-
qvist, besökt Bystad för att 
iordningsställa de vagnar 
som finns förvarade i det 
gamla stallet vid herrgården.

– Vi är tacksamma för att gårds-
ägarna vill ta emot oss, säger 
Tom-my Blomquist, som på Bystad 
funnit några vagnar av unikt slag.
 Särskilt imponerad är han av en 
slädvagn från tidigt 1800-tal, som 
han betecknar som unik i sitt slag. 
Det finns inte många liknande i 
Sverige.
 Men även de övriga tre vagnar-
na på Bystad betecknar han som 

Unika vagnar på Bystad
fick fackmannaservice

Tommy Blomquist och Ingemar Lindqvist med kaleschen från 1800-talets mitt. De 
tror att vagnen sannolikt är byggd i Sverige.

lemmar. En av dem är kung Carl XVI Gustaf. Medlem-
marna besöker regelbundet slott och herresäten för att 
ta itu med omvårdnaden av gamla vagnar och under 
sommaren 2003 gjordes alltså en Närkeresa till bland 
annat Boo och Bystad.

goda representanter från den tid då hästen och inte 
motorn var nödvändig för kommunikationerna.
 – Stallet som vagnarna står i är en utmärkt förva-
ringsplats. Det har trägolv och god ventilation. Vad vi 
gör är att städa vagnarna ordentligt, borsta och tvätta 
dem och smörja in dem med en blandning av linolja 
och terpentin. På så vis konserverar vi vagnarna. Det 
handlar alltså inte om någon restaurering, säger han.
 De vagnar som Tommy Blomquist och Ingemar Lind-
qvist möter har ofta stått instängda i decennier, ända 
upp till 70 år. Ibland har råttor och möss härjat i dem 
och förstört mycket av inredningen. Så inte i Bystad.
Här fann man förutom slädvagnen en fönsterkalesch, 
troligen byggd omkring år 1840, i rätt gott skick. Den 
drogs en gång i tiden av minst fyra hästar och gav 
sina passagerare en god komfort, åtminstone med den 
tidens mått.
 En udda detalj, som Tommy Blomquist visar, är ett 
dolt fack för pistoler eller andra vapen, som kunde tas 
fram vid kritiska lägen.
 – Vägpirater är inget nytt påfund. De fanns även förr 
i tiden, säger han.
 Kaleschen kunde också med några handgrepp för-
vandlas till en öppen vagn där herrskapet under varma 
sommardagar kunde färdas precis som innefolket i 
dagens cabrioleter.
 Vagnhistoriska sällskapet har omkring tusen med-
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Allt för proffsen
Motorsågar, röjsågar
Gräsvårdsprodukter
Skyddskläder
ATV Fordon
Service

Vingåkers Skog & Trädgård
Hantverksgatan 11, Vingåker

0151-100 81 affär
0151-103 16 verkstad

Ägarna till två av Sveriges största privategen-
domar, Carl Göran Bonde, Ericsberg, och Carl-
Hugo Hamilton, Boo, har kommit överens om att 
slå samman sina två sågverksföretag AB Forssjö 
Bruk och Boo-Hjortkvarn AB.

Såväl Ericsberg som Boo-Hjortkvarn är grannar till 
Brevens Bruk. Ericsberg ligger på andra sidan gränsen 
till Södermanland.
 Sammanslagningen mellan de båda företagen inne-
bär att man bildar ett nytt bolag som ägs till lika delar. 
Det nya bolaget, preliminärt med namnet Boo Forssjö 
AB, tar över samtliga aktier i de båda företagen. All 
verksamhet i Forssjö, Hjortkvarn och Pålsboda kommer 
att drivas i det nya bolaget.
 Boo Forssjö AB kommer att ha en omsättning på 
drygt 600 miljoner kronor med omkring 230 anställda.
 Verkställande direktör samt koncernchef blir Almar 
Burvall, nuvarande vd på Boo-Hjortkvarn AB. De 
största kunderna till det nya bolaget är byggmaterial-
kedjor och träindustrier i Sverige och utomlands. Pellets 
säljs inom Sverige till värmeverk och privatkunder, 
däribland Brevens Bruk AB.
 Skälet till fusionen är att bättre kunna möta den 
strukturomvandling som pågår i snabb takt inom såg-
verksbranschen, säger de två företagen i ett gemensamt 
pressmeddelande.
 – Genom att de två företagens verksamheter kom-
pletterar varandra skapas även betydande synergier 
inom såväl sågproduktionen som i vidareförädlingen 
och tillvaratagandet av biprodukterna, heter det.

Gemensam historia med Breven
Det är två anrika egendomar som nu inleder ett sam-
arbete.
 Boo Fideikommiss, där Carl-Hugo Hamilton är inne-
havare, omfattar totalt 16 000 hektar, varav 12 000 
hektar skogsmark. Sedan 1725 har familjen Hamilton 
varit innehavare av Boo. Dessförinnan hade egendomen 
ärvts på kvinnosidan från mitten av 1600-talet efter 
köp av Gustav Horn af Björneborg.

 Ericsbergs Fideikommiss i Södermanland, ägs av 
Carl Göran Bonde. Det består av 16 000 hektar varav 
11 500 hektar skogsmark.
 Ericsberg förvärvades av familjen Hildebrand 1739 
och övergick genom gifte till familjen Bonde 1808.
 Ericsberg har faktiskt en gemensam historia med 
Brevens Bruk och Bystad. Båda egendomarna ägdes 
av David Henrik Hildebrand, slottsherre på Nynäs i 
Södermanland. Han avled 1791 och då övertogs allt 
under en kort tid av hans änka Agneta Schönström som 
testamenterade Nynäs till sonen David Gotthard Hil-
debrand. Han avled 47 år gammal 1808 och hade inga 
egna barn. Han testamenterade Bystad och Brevens 
Bruk till sin systerdotter Sofia Ulrica Bonde, medan 
Ericsberg gick till systersonen Carl Carlsson Bonde.
 Sofia Ulrica Bonde gifte sig med översten och greven J 
A Anckarsvärd 1815. Deras dotter Eva Sofia kom sedan 
1842 att gifta sig med J A Gripenstedt, den kraftfulle 
finansministern. På så vis kom Breven och Bystad till 
familjen Gripenstedt. 
 Ericsberg hette för övrigt Pintorp fram till mitten 
av 1600-talet. Enligt en sägen finns på egendomen den 
onda pintorpafrun som går igen sedan hon hämtats 
tillbaka till jordelivet av den onde själv.

Boo-Hjortkvarn och Forssjö Bruk går samman
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Vi har fått en ny växel och nya telefonnummer för att öka tillgäng-
ligheten för våra kunder. Vår personal har nu även möjlighet att 
vidarekoppla sina direktnummer till mobiltelefonerna.

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

NYA TELEFON- OCH FAXNUMMER
TILL BREVENS BRUK AB

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

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

Kontakta mig angående: 
 Byggnadsarbete    Trädgårds-/parkarbete    
 Övrigt    

BREVENS BRUK AB
BRUKSGATAN 6

715 95 KILSMO

Namn

Adress

Telefon

✃
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På Örebro stadsarkiv står 52 hyllmeter med 
historiska räkenskaper, arrendekontrakt, 
ritningar och mängder av annat material 
från Brevens bruk. Jag gav mig i februari in 
i arkivet för att se om det bland alla dessa 
anteckningar fanns någonting om odling och 
trädgårdar i brukssamhället.

I flera dagar satt jag med näsan nere i gulnade och 
sköra dokument. Kartong efter kartong beställdes upp 
från arkivens förvar och jag tog mig igenom de vackert 
handskrivna och ibland svårlästa sidorna. Snart stod 
det klart för mig att trädgårdar och odling inte var ett 
prioriterat ämne för arkivering. Några få pusselbitar 
fann jag som delvis kunde besvara mina frågor om hur 
odlingen såg ut och vad man odlade vid sekelskiftet 
1900.

Odlingslotter
På en karta från 1888 syns stora odlingslotter nära 
arbetarbostaden Värdshuset och tydliga fyrkantiga 
trädgårdskvarter vid bruksingenjörens bostad. På en 
ritning över arbetarbostaden Börstorp från 1904 finns 
odlingslotter inritade till de boende på Börstorp och 
även fruktträd finns markerade med hyresgästernas 
namn. Av de här två exemplen drar jag slutsatsen att 
det fanns möjlighet för de boende i arbetarbostäderna 
att odla och att någon inom bruket bestämde hur stor 
bit varje hushåll fick odla och var odlingen skulle ligga.

Brevens trädgård
Det som tydligast rör trädgård i arkivmaterialet är an-
teckningarna från ”Brevens trädgård” som låg innanför 
murarna där tennisbanan ligger idag. Den anlades på 
1830-talet av August Anckarswärd och innehöll då en 
humlegård, bärbuskar och en mängd fruktträd.
 Från 1928 finns det noggrant noterat vad som såldes 
till arbetarna från trädgården. Det var grönsaker som 
spenat, morötter, vitkål, blomkål, gurkor och sparris. 
Och det var frukt och bär såsom päron, klarbär, krus-
bär, jordgubbar och rabarber. Till herrgården i Breven 
levererades av alla de ovanstående grönsaker-na, men 
också några mer exklusiva sorter som arbetarna an-

Odling på Brevens bruk – ett arkiv 

Maria Ernekrans, elev vid trädgårdsutbildningen på DaCapo 
hantverksskola i Mariestad.

Ritning över Börstorp 1904. 
Namnen på arbetarna som fått 
odlingslott är: A G Östlund, 
Axel Vik, Carl Hultman, Axel 
Schvarts, Hugo Öhman, Albert 
Andersson, C A Lindgren, Axel 
Axelsson och Aug Setterlund 
(Brevens bruks arkiv, stadsar-
kivet Örebro).
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tagligen inte fick del av. Till herrgården gick det 1928 
bland annat: 13 kg sparris, 89 huvuden blomkål, 39 liter 
jordgubbar, 130 liter klarbär och 13 liter sockerärter!
 Brevens trädgård ger ju egentligen inte någon rätt-
visande bild av vad arbetarna odlade i brukssamhället, 
däremot berättar anteckningarna att det fanns efter-
frågan på ett stort antal olika grönsaker och frukter. 
Möjligen var det så att det man köpte på trädgården 
var sådant man inte odlade själv, eller så var det de 
arbetare som inte hade möjlighet till egen odling som 
handlade i trädgården.

Fotografierna
Från hembygdsföreningen i Breven och från Gunni 
Sjöö, boende i Breven, fick jag samtidigt som jag sökte 
i arkivet låna en mängd fotografier från tiden runt se-
kelskiftet. På bilderna syns trädgårdar i bakgrunden 
och genom att jag kunde förstora bilderna i en dator 

”Nanny” står vid 
odlings-
lotterna utanför 
arbetarbosta-
den Värdshuset 
1917. Hon håller 
i en slinger-
krasse och vid 
fötterna växer 
ringblommor, 
malvor, klint och 
troligen potatis 
(Hembygdsföre-
ningens sam-
ling).

ANSTORPS
GÅRDSBUTIK

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

SPECIALITETER:
Rökt skinka och rökt sidfläsk.

Varm- och kallrökt lax.
Egen rökt påläggskorv.

☎
0151-800 

Fortsättning nästa sida.

Alla de 13 värdshusbarnen sitter uppradade framför Värds-
huset. Bakom dem växer en snöbärsbuske, till höger randgräs 
och liljor (hembygdsföreningens samling).
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kunde jag tydligt se vilka växter som fanns med i rabat-
ter och köksodlingar. Många av bilderna är tagna runt 
arbetarbostaden Värdshuset och några är tagna vid 
torp och egnahem. På flera av bilderna syns långsmala 
odlingsbäddar med bland annat sallad, morötter, dill, 
ärtor och potatis. Utanför Värdshuset syns rabatter med 
t ex pion, liljor, snöbärsbuske och randgräs.

Sammanfattning
Att söka information om arbetarnas odling och träd-
gårdar genom brukets arkiv har gett en tydlig bild av 
hur svårt det är med historisk trädgårdsundersökning. 
Troligen skulle jag ha kunnat hitta fler anteckningar i 
arkivet om jag haft möjlighet att sitta många veckor i 
arkivets läsesal. I arkivet finns en hel del dokumenterat 
från Bysta herrgårdsträdgård, en trädgård med större 
ekonomiskt och representativt värde.
 Att däremot studera äldre fotografier ger mycket in-
formation om hur odlingen såg ut och vad som odlades, 
trots att det inte är odlingen och trädgårdarna som 
varit det egentliga motivet för fotografen. Den moderna 
datortekniken ger också möjlighet att detaljgranska 
bilderna på ett mycket spännande sätt.
 Att intervjua dem som fortfarande har minnen från 
seklets första halva hade säkert gett mycket intressant 
information, men de tre veckor jag hade till förfogande 
räckte inte till.
 Den här artikeln är en kort sammanfattning av en 
längre uppsats jag skrivit i ämnet ”historisk förunder-
sökning” vid DaCapo hantverksskola. Uppsatsen finns 
på Brevens bruk att ta del av för den intresserade.
 Har du minnen eller tankar om hur odlingen såg ut 
på Brevens bruk vid sekelskiftet och vad man odlade, 
får du mycket gärna höra av dig till mig.

Maria Ernekrans
Skrymtarboda, 711 91 Lindesberg

maria_ernekrans@hotmail.com

Fortsättning från föregående sida.

Hjälpetorp 1917. Här växer ärtor, potatis,  sockerärtor mm på prydliga odlingbäddar (hembygdsföreningens samling).

Greppet direkt
- vinter efter vinter
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Besök vår butik på Köpmangatan 19, Vingåker

Allt inom golv
SLIPNING, LACKNING OCH OLJNING AV TRÄGOLV

PLAST • TEXTIL• KAKEL • KLINKER • LAMINAT • PARKETT

Avpassade mattor • Gångmattor • Vävda plastmattor
Röllakan • Avtorkningsmattor

Försäljnin
g och inl

äggning

av golv- 
och väggm

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

Innehar F-skattesedel

G
AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG

lantbruket 
hösten 

Växtodlingsåret började an-
nandag påsk och var efter ett 
regnuppehåll färdigt den 13 
maj. Det mycket varma vädret 
i början av juli fick grödorna 
att börja mogna litet för fort, 
vilket gör att kärnorna inte 
blir så stora.
 Den 10 augusti började 
skörden av korn på Nyberg 
och avslutades på Gillberga 
den 16 september. Skörden 
blev normal utom på höstvetet 
som fick en dålig start 2002, då 
den i det torra vädret grodde 
dåligt och det utvecklades för få plantor. Bäst gick det 
med raps och rågvete. Det är också dessa grödor som 
påverkats minst av hjortar och vildsvin.
 Vi har i år transporterat nästan all spannmål till 
Boo, där det finns en stor tork och ett nytt lager för 
spannmål. När man kan lagra spannmålen kan man 
hitta rätt köpare, vilket gör att vi kan få ett högre pris. 
Det som odlas som utsäde vidareförädlas i Boos utsä-
desanläggning där den rensas och paketeras.

 Höstsådd har gjorts på ca 75 ha med rågvete för ut-
sädesproduktion, den har fått en bra start. Vi har sått 
rågvete för att den trivs bättre än vete på lättare jordar 
och är inte lika smaklig för de vilka djuren.
 Samarbetet med Boo Egendom utvecklas hela tiden, 
maskiner och arbetskraft används där det bäst behövs.
Jag vill tacka mina medarbetare för det stöd jag fått 
under mitt första år på Breven och Boo.

Gunnar Carlsson, Lantbruksinspektor
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Minnen och hågkomster från Brevensbygden av fru Sigrid 
Malmström, del 2

På tal om ängar måste jag nämna att vid den så kallade 
”Lövsalen” låg för många år sedan en dansbana, dit kom 
ungdomar från Breven och gårdarna runt omkring för att 
dansa. En av spelmännen var en dragspelare som hette 
Lundell. Dansbanan hade lagts ned innan jag kom till 
världen. Vid Lövsalen växte det Liljekonvalj och alla vå-
rens och sommarens blommor. En gång såg jag en konstig 
blomma som stod under en hasselbuske. Senare har jag 
fått reda på att det var en vätteros. Jag har alltid tyckt det 
var roligt att gå i skog och mark. jag har sett getrams växa 
i närheten av Gummerberget mellan Knipp-hammaren och 
Hunneberg. Trakten kring sjöarna Sottern och Botaren är 
mycket vacker. I Botaren finns en udde som kallas ”Sigrids 
Udde”. Gamla sägner berättar att för många hundra år 
sedan stod drottning Sigrid där med sin här. Hon blev 
skjuten av fiender som stod vid Bystad kvarns näs. Hon 
begravdes på udden och därav har den fått sitt namn.
 Det har funnits fina bärmarker häromkring i skogarna. 
Man träffar på lustiga namn såsom Uvberget, Getberget, 
Hunnebergs Portar, Underjorden och Torpa Backe. I min 
barndom plockades mycket lingon, som sedan kokades 
i stora förtennade kopparkittlar. Lingonen förvarades i 
träholkar som stod kallt under vintern. Sylten östes upp 
med stora träslevar. Lingonen var sura men blandades 
upp med socker och tjock grädde. Det var gott.
 I trakten har funnits många fågelarter, bl a strömstare 
och kungsfiskare.En fågel som jag saknar idag är skär-
gåsen som jag minns från min barndom. Man kunde ofta 
höra den under slåttertid.
 Det bodde mycket folk i de små stugorna i skogsglän-
torna och i varje hus fanns många barn. Folk arbetade 
med sina jordbruk och åkrarna var väl skötta och gav fina 
skördar. Men nu är de flesta torpen rivna och den plan-
terade skogen breder ut sig över de forna åkerlapparna.
 Arbetet i skogen med kolning och körning var ingen 
plåga. De älskade sitt arbete och var belåtna med dem 
som styrde. Jorden arrenderade man av baronen Gripen-
stedt på Bystad.
 Jag vill återgå till att berätta om arbetet med milor-na. 
När de skulle tändas omkring den 15 september, då po-
tatisen var upptagen, kläddes milorna först med granris. 
Sedan skulle de täckas med kolstybb som fanns kvar efter 
föregående års kolning. En trappa uthuggen ur en stor 
stock restes och en ledstång sattes upp. Så höggs fyllved 
som skulle användas vid milans tändning. först eldades 
en brasa uppe på den så kallade kullen, så rakades glöden 
ner i pipan så det blev eld i milan. Den skulle inte brinna, 
bara kola, vilket fordrade både kunnighet och mycken 
tillsyn. Det fanns en koja vid varje mila där karlarna låg 
och vaktade milan de första fyra nätterna. Milan måste 
ha ständig tillsyn.
 Kolkojan var byggd av trindvirke rest i toppform med 
en eldhärd och två britser klädda med granris. Då milan 
var färdigkolad – det tog omkring tre veckor – skulle den 
släckas. Detta gick till så att det kördes vatten till milan, 

om det fanns rinnande vatten i närheten leddes detta fram 
till milan i rännor. Den heta stybben skalades i skift av 
milan ned i vattnet och blandades, och lades sedan åter 
noga på. Det doftade mycket gott av milröken som spred 
sig över nejden. Därefter fick milan stå i tre veckor innan 
den var slocken. Ett säkert tecken att den var slocken 
var att litet snö frusit på den och att räven gåttöver snön.
 En händelse under min barndom som jag tyckte var 
intressant var då grisen skulle slaktas. Vi slaktade rätt 
ofta här hemma, får på hösten, gris till julen samt några 
ungdjur ibland. När farmor och farbror Sten slaktade var 
jag med. Jag gick tidigt på morgonen då det var kallt och 
snön knarrade under kängorna. Farmor kokade rotmos 
till frukost och fruktsoppa till efterrätt. Farbror Kalle från 
Knipphammaren var slaktare. Han skulle trakteras med 
god mat, och då kom också en mystisk butelj fram från 
skänken. Den flaskan såg jag bara vid högtidliga tillfällen. 
Kalle var en bra slaktare, snäll och gemytlig, och hans pris 
för slakt var två kronor.
 När kolkörningen började strax före jul kom kolryssar-
na fram. De var stora avlånga korgar med träram, vilka 

En gammal gård

Stor och liten fick vara med vid höbärgningsarbetet, här ses 
Sigrids far, farbror Robert, maken Edvin samt dottern Rose-
Marie. Hästen hette Svan.
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Problem med huset eller bygget ?

Kontakta oss!
Vi jobbar efter dina önskemål

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

www.hogsjoservice.se

rymde omkring 20 hl. Tre sådana drogs av en häst och de 
kördes fyllda med kol till Brevens kolhus där de tömdes 
under kolmottagare Zetterlunds överinseende. Bönderna 
fick kvitton att lämna på brukskontoret. Pengar fick de 
på våren när ladboräkningen var klar.
 Mor och faster Anna spann garn till strumpor och vantar. 
Det var det dagliga arbetet på vintern. Mor vävde häst-
täcken när hon kom hit till Hunneberg som hushållerska 
till far. Då de sedan skulle till Svennevad för att taga ut 
lysning hade de ny släde och nya täcken då de for över isen. 
På ditvägen var de inne hos dåvarande präst-gårdsbonden 
och hans fru och drack kaffe. De hette Gustafsson och kom 
från Dammsätter. Detta var år 1910.
 På en udde i Sottern låg ett vackert bondställe som hette 
Karlsnäs, det är nu rivet och bränt, men en gång bodde 
där min moster Nanny, farbror August och kusin David. 
Då jag var barn gick mor och jag ofta ut dit. Stigen gick 
utefter sjöstranden. Farbror August körde med oxar. På 
gården hade de mycket god frukt och bär. Och så kunde 
man bada på sommaren vid de fina sandsträn-derna. Man 
kunde ro med båt över viken till badplatserna.
 Utanför Karlsnäs ligger en ö som kallar Killingen och 
ett par stora stenar som kallas Hunnebergs Oxar.
 En episod hände min far när han var ung och han 
och farbror Robert skulle köra till Kilsmo med barkade 
stockar. Då de kom mitt ut på Kilsmofjärden brast isen och 
hästar och kälkar hamnade i vattnet. De lyckades hålla 
hästarnas huvuden över vattnet och ropa på hjälp. Den 
kom från många ställen utmed sjön, till och med ända från 
Käfsterud. Hästarna kom upp, men när far kommit hem 
med dem på kvällen grät han.
 Min make och jag har bott på gården Hunneberg i 34 år 

och här har våra flickor vuxit upp. Det har varit lyckliga 
år med många fina minnen.

Sigrid Malmström
(Fotona har lånats ut av Anna-Stina Malmström och Ros-
Marie Jörgensen)

Sigrid och hunden Nalle på Hunnebergs trapp, bilden är från 
början av 60-talet
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SKOGSÄGARE!
Vi har plantorna och 
skogsvårdstjänsterna.

Kontakta oss på

Tel: 0582-68 69 60

Till försommaren år 2004 planeras en natur-
vårds-/hyggesbränning vid Brevens Bruk AB. 
Bränningen sker inom ramen för den miljö-
certifiering enligt FSC, som 1999 gjordes av 
brukets skogar, vilken föreskriver bränning 
av 5% av den slutavverkade arealen på friska 
och torra marker vart 5:e år.

Skogsbränder allt sällsyntare
Idag är skogsbränder sällsynta, men så har det inte 
alltid varit. Förr brann det oftare i skogen. Fler männis-
kor vistades och bodde där, man svedjade och eldade för 
att odla och bryta land. Skogen brukades heller inte på 
samma sätt som idag och skogarna blev, allteftersom de 
åldrades, fulla med brännbar torr och död ved. Skogen 
hade ”ringa värde” och släckningsresurserna var små. 
Även naturliga bränder orsakade av åska ledde oftare 
till mer omfattande bränder än vad som sker idag.

Skogen brinner igen

Bill Wahlgren, 
kursledare i brän-
ning vid SVS kurs 
i Brevens Bruk.

Deltagare från SVS, Boo Egendom AB 
och Brevens Bruk AB under planering 
av bränningsobjektet.

Många arter kräver en brand då och då
En del arter kräver eller gynnas av skogbränder, spe-
ciellt insekter, svampar och kärlväxter.
 Bland de växter som är direkt knutna till skogsbrän-
der kan nämnas svedjenäva och brandnäva vilka, till-
sammans med andra växter,  kan ligga i den naturliga 
fröbanken i över 100 år och invänta en brand.
 Även  rotmurklan gynnas av bränning och brukar 
snabbt inta den brända jorden.
 Bland fåglarna gynnas ofta hackspetten av det myll-
rande insektslivet i brandskadade och döda träd.
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Gör som på
Brevens Bruk:

Utbildning är A och O
Att bränna hyggen var förr en vanlig del av skogsköt-
seln där syftet var att elda av ris och hindrande hu-
mustäcke inför t.ex. sådd av tall.
 Kunskapen att bränna var allmänt utbredd och prak-
tiserades, om inte årligen, så i alla fall ofta.
 Då hyggesbränning och naturvårdsbränning nu 
görs så sällan är det glest om kunniga människor med 
praktisk erfarenhet. Det finns dock fortfarande kunniga 
skogsmän ur den äldre generationen som får utbilda en 
ny generation med blivande brännare. Stefan Forsberg 
vid Skogsvårdsstyrelsen i Örebro ordnade under början 
av oktober en kurs i hygges- och naturvårdsbränning 
tillsammans med Bill Wahlgren som tidigare arbetat 
vid SveaSkog.
 Markvärdar var Brevens Bruk AB och deltagare var 
framförallt personal från SVS samt Brevens Bruk AB, 
Boo Egendom AB och Brandförsvaret.
 Syftet var att utbilda deltagarna i praktisk brän-
ningsplanering, säkerhet, släckningsteknik och skog-
brandfältets biologi. Kunskaperna skall nu omsättas i 
praktiken under maj-juni 2004. 
 Boo Egendom AB, Brevens Bruk AB och Skogsvårds-
styrelsen  kommer att samverka för att på ett säkert 
sätt genomföra premiärbränningen. Förhoppningsvis 
kommer vi att skapa ett område med höga naturvär-
den... och kanske vi för första gången på många år får 
se en svedjenäva.

Per Bergenheim
Skogsförvaltare

Brevens Bruk AB

Biltel: 070-223 27 00
Bost: 0122-158 56
Karl-Gunnar Gustafsson
Falla Nerdergård, Finspång

KG GUSTAFSSONS
SKOGSAVVERKNING

Vi utför avverkningar med skör-
dare utrustad med apteringsda-
tor.
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Återigen har en sommar passerat och vintern 
är på antågande över land och sjö. Fis-ke, sol 
och bad med välfylld fikakorg har det blivit 
för många denna sommar.

Gösfisket i Sottern har varit mycket bra under den 
gångna säsongen. Många av oss mer mediokra fiskare 
har under sommaren slagit rekord i antal gösar, men 
kanske inte i vikt, då de har varit rätt små. Den goda 
tillgången på gös har satt fart på fiskeintresserade att i 
större utsträckning använda sig av sjön som fritidsnöje. 
Det är mycket positivt att man kan ta vara på möjlig-
heten som Sottern utgör för oss boende i Östernärke.
 Det fina vädret och den goda tillgången på fisk har 
inneburit att efterfrågan på båtplatser har ökat samt 
att fiskekortsförsäljningen har varit god. Är man intres-

Sottern hösten 2003

De som försökt åka runt sjön Botaren under hösten 
har fått finna sig i att vända vid Bystadkvarn. Under 
några veckors tid i slutet av september och början av 
oktober har det varit stopp på grund av att bron vid 
dammluckorna har reparerats. Jag hoppas att detta 
inte har ställt till med några större problem för dem 
som har haft behov av att passera bron.
 Vid en broinspektion som utfördes 2001 framkom 
att det fanns gravrost i huvudbalkar samt delvis röta 
i trävirket i bron. (Broinspektion utförs av Vägverket 
på alla allmänna vägar.) Detta låter inte så bra för en 
bro som skall tåla en hel del virkestransporter.
 I samarbete med Vägverket beslutade vi att byta ut 
allt trävirke i bron samt blästra och måla om huvud-
balkarna. Högsjö Service åtog sig att utföra repara-
tionsarbetet och gjorde det med gott resultat. Hela 
bron har fått en ansiktslyftning, så vi hoppas att den 
kommer stå pall för trafik samt väder och vind många 
år framöver.

Jonas Pettersson

serad av båtplats vid någon av våra bryggor bör man 
vara ute i god tid för det kommande året. Antalet stöl-
der av båtar och båtmotorer har varit lågt under som-
maren, vilket uppskattas av oss alla, så jag hoppas att 
den trenden fortsätter även under de kommande åren.
 Under sommaren har en ökad kontroll av fiskekort 
gjorts och kommer att fortsätta i större utsträckning de 
kommande åren. Kontrollen har inneburit att en hel del 
fiskare har fått besök av mig på sjön under pågående 
fiske, och på så sätt har jag fått prata med en hel del 
kända och okända människor, vilket har varit både 
trevligt och intressant.
 Vi har under hela sommaren haft nya gäster på rov-
fågelfronten – havsörn – som en hel del fågelkännare 
har uppmärksammat och välkomnat till vår sjö.

Jonas Pettersson

BroN vid ByStadkvarN

Från SKOG till INDUSTRI

odensbackens 
åkeri

Talbyvägen 13 • 715 94 Odensbacken

019-45 09 33 • 070-340 53 02
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Intreserad av båtplats 
eller fiskekort i Sottern?
RIng Brevens Bruk AB, 

019-58 58 50

Båtplatser vid Sottern 

Överst. Båthamnen vid Kilsmo.

Mitten: Båthamnen vid  Gillberga.

Nederst: Båthamnen vid  Knipphammaren.

I sjön Sottern finns lediga båtplatser vid 
brygganläggningarna i Gillberga, Kilsmo 
och Knipphammaren. Brygganläggningarna 
erbjuder bekväm tillgång till sjön och har bra 
iläggningsramper och parkeringsplatser.
 Förfrågningar och uthyrning sköts av Sirpa 
som nås på 019-58 58 50.

Fiskekortspriser 

i Sottern 2004
Säsongskort     300 kr
Säsongskort, trolling     600 kr
Familjekort     400 kr
Familjekort, trolling     800 kr
5-dagarskort      65 kr
Femdagarskort, trolling 130 kr
Båtplats    750 kr
Alla priser inkl. moms

Fiskekort kan även köpas hos OKQ8 
i Pålsboda, Haidar Livs i Kilsmo och 
i Brevensgården.

Installation och service 
av antennanläggningar

KraftKompetens i ÖsteråKer aB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95 

e-post: hellstrand@kraftkompenens.se



 Nr 2  •  200326

Fördelarna är många vid tryggande av pensionen via 
egen pensionsstiftelse. Den viktigaste fördelen är kan-
ske att man utan påverkan av försäkringsbolag eller 
banker själv kan bestämma var pensionspengarna ska 
placeras.  Det finns också stora skattemässiga möjlig-
heter med pensionsstiftelse.

Tittar man på den senaste tidens utveckling av mångas pensions-
kapital så undrar man kanske om det inte vore bättre att själv 
för-valta pensionspengarna! Hur många har inte sett ett minskat 
värde på de inbetalda medlen jämfört med föregående år? Värdet 
borde väl i alla fall inte minska, kan man tycka. Möjligheten att via 
egen pensionsstiftelse själv förvalta de inbetalda medlen är inget 
nytt men det verkar som det blivit mer intressant. Flera kunder 
har börjat fråga om vilka möjligheter som finns med egen förvalt-
ning.  Låt oss kort titta på vad som gäller när man bildar en egen 
pen-sionsstiftelse.

•	 Placeringen	av	medlen	bestämmer	man	själv.
•	 Även	ett	enmansaktiebolag	kan	ha	en	pensionsstiftelse.
•	 Direkt	avdrag	erhålls	för	inbetalda	medel.
•	 Kan	ofta	kombineras	med	vanlig	tjänstepension.
•	 Avsättning	till	pensionsstiftelsen	behöver	bara	göras	när	
 företaget kan eller vill.
•	 Det	finns	t	o	m	möjlighet	till	återlån	från	stiftelsen	till	bolaget.
•	 Stiftelsens	medel	är	oåtkomliga	vid	bolagets	eventuella	konkurs.

 En pensionsstiftelse måste upprätta stadgar, välja styrelse och 
revisor samt registreras hos Länsstyrelsen som upprätthåller tillsyn 
över stiftelsen. Det finns mer att säga om pensionsstiftelse men som 
får tas upp vid annat tillfälle!

Jerker Svensson
Auktoriserad revisor

EGEN 
PENSIONSSTIFTELSE 
– för företagare som 

Svensson Revision
Revision, redovisning, 

skattekonsultation
Bruksgatan 6  Brevens Bruk, 

715 95  Kilsmo
Tel 019-454 250

fax 019-454 251 www.
SvenssonRevision.se info@

svenssonrevision.se

Auktoriserad revisor
Jerker Svensson

jerker@svenssonrevision.se

Revisor 
Per Ivarsson per@
svenssonrevision.se

Intresserad av skattenyheter mm?

Företagare och andra intresserade! 
Välkommen till skatteträff torsdagen den 22 januari 
2004 kl 18.30 på Brevensgården i Brevens Bruk. 
Vi presenterar Svensson Revision och berättar om 
skattenyheterna under 2004, bildande av pensions-
stiftelse mm. Vi bjuder på landgång och dricka samt 
fika. Kostnad 125:- kronor inkl moms. 
Anmälan till vårt kontor senast 19 januari 2004.

Företag:__________________________________________________

Antal deltagare______________

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

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

Gunnar Carlsson, 41 år.  Anställd: 2002
Befattning: Lantbruksinspektor 
Direkttel: 019-58 58 51, 070-603 56 52
E-post: gunnar.carlsson@boohjortkvarn.se

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

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

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

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

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

Sirpa Ahonen, 46 år Anställd: 1994
Befattning: Sekreterare  
Direkttel: 019-58 58 57
E-post: sirpa.ahonen@brevens.se

Sirpa är uppvuxen i Brevenstrakten. Efter 15 
år på annan ort flyttade hon till Kilsmo och fick 
efter några år som egen företagare anställning 
på BBAB.

Adress:
Brevens Bruk AB, 715 95 KILSMO

Telefon, växel: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59

E-post: bbab@brevens.se
Hemsida: www.brevens.se

Verkstad: 019-45 41 41

Carl Gripenstedt, VD: 019-58 58 54

Momsreg.nr/F-skattebevis:
556063-5525

Bank: Svenska Handelsbanken

Bankgiro: 815-4205

Postgiro: 2 33 63-5

Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Magnus Kindstrand, ordförande
Carl Gripenstedt, VD
Johan Gripenstedt
Gustaf Svensson
Mikael Gripenstedt
Per Bergenheim
Hans Danielsson
Örjan Eriksson
Stig Eriksson

BrEVENS BruK Nr 2 • 2003
Upplaga: 10.000 ex.
Utges i Östernärke och Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB, 715 95 Kilsmo
Telefon: 019-58 58 50. Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare: Carl Gripenstedt
Redaktör: Sirpa Ahonen

☎ INFORMATION OM BREVENS BRUK AB

BrE-
VENS 

Kontaktpersoner

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

Stöd dem – de stöder oss.
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

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

P
rin
fo
 W
el
in
s 
Tr
yc
ke
ri,
 Ö
re
b
ro
 2
00
3 
 
 
 
M
IL
JÖ
M
Ä
R
K
T 
tr
yc
ks
ak
 L
ic
 n
r 
34
1 
23
6

Det var klackarna i ta-
ket och enbart glada mi-
ner när Positiva klubben 
häromdagen firade sitt 
10-årsjubileum.
 Nåja, ”klackarna i ta-
ket” ska ju ses som ett 
bildligt uttryckssätt. Det 
är inte så kul med en mas-
sa fotavtryck på de vita 
gipsskivorna. ”Enbart gla-
da miner” är väl också att 
ta i. ”Relativt glada miner” 
är kanske bättre. Eller 
möjligen ”behärskat glada 
miner”. Kanske kan man 
helt stryka ordet ”glada”. 
Det är alltid lätt att i jubi-
leumstider ryckas med i 
stämningen och överdriva 
formuleringarna.
 Efter skålandet i ljum-
men Pommac drog Po-
sitiva klubben till Bre-
vensgården för att äta 
jubileumsmiddag. Där 
serverades härsken tjurstek och som efterrätt butter-
kaka gjort på surdeg. Miguel var ledig för kvällen och i 
stället hade klubben hyrt in kokerskan Miss Nöjd från 

Jubileum för Positiva Klubben

Med detta nummer firar Brevenstidningen 
sitt tioårsjubileum! Första numret kom alltså 
ut hösten 1993 som ett tunt informationsblad 
från Brevens Bruk AB, distribuerat till hus-
hållen i Brevens Bruk, Kilsmo och Högsjö.

Målsättningen var främst att informera om verksamhe-
ten på Brevens Bruk AB och även ge viss information 
om aktuella händelser i själva samhället.
 Denna anspråkslösa skrift fick ett mycket varmt 
mottagande och under åren kom den därför att växa i 
omfattning och innehåll.
 Brevenstidningen har i dag en upplaga på 10.000 ex-
emplar och når inte bara hushållen i närområdet utan 
även många andra. Tidningen har behållit sin viktiga 
roll som informationsbärare om vad som händer i Bre-
vens Bruk AB, men också kommit till att bli ett organ 

Tio år med Brevenstidningen!
för själva samhället, dess utveckling och människor.
 Brevenstidningen berättar numera om verksamhe-
ten inte bara i företaget utan också i samhället och 
orterna runt omkring. Den har en ambition att sprida 
kunskaper om Brevens Bruk till en vidare krets män-
niskor och därmed också göra PR för samhället som 
en trivsam och levande ort som är värd att besöka och 
även att bosätta sig på.
 Och samtidigt som Brevenstidningen fyller 10 år 
firar Positiva klubben också sitt första decennium. Po-
sitiva klubben är gnällbältet personifierat. Eller är vi 
verkligen så gnälliga, vi närkingar? Den som tar del av 
Positiva klubbens olika aktiviteter kan nog få en bild 
av att det trots allt finns en smula humor i närkingen 
och framförallt i de individer som hävdar att Brevens 
Bruk inte bara är den bästa platsen i Närke utan till 
och med på vår jord.

Carl Gripenstedt

Surahammar. Som underhållning spelade musikern 
Bror Vresig ett trumpetstycke på tvärflöjt.
 Ja, se det var ett jubileum i glädjens tecken!
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