
Nr 2  •  2005  1

Nr 2 • 2005

Kärvar för Positiva Klubbeen... Läs mer på sidan 20 om Positiva Klubben och deras jultraditioner.
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När jägarna kom fram till den räv som ned-
lagts fick de en stor överraskning. I Mickels 
underkäke satt en stor gäddwobbler och en 
krok hade också fastnat i rävens ena tass.

– Det var en sorglig syn. Det var en årsunge som vi 
fällt och den hade inte klarat sig länge nu när vintern 
nalkades. Den hade svultit ihjäl eftersom den inte 
haft en chans att jaga, säger Jonas Pettersson, en av 
deltagarna i jakten.
 Hur gäddwobblern fastnat i räven kan han med 
säkerhet inte säga.
 – En teori är att räven hittat wobblern vid Sotterns 
strand och börjat leka med den. Wobblern var mycket 
färgglad och årsungar är lekfulla. När en krok fastnat 
i underkäken har han säkert försökt krafsa bort den 
och då fått ännu en krok i tassen. Det gjorde att räven 
inte kunde springa ordentligt och det kunde vi se när 
den rörde sig. Men att det var en gäddwobbler som 
orsakade det hade vi förstås inte en tanke på, säger 
Jonas Pettersson.
 Att vilda djur drabbas av människans prylar är in-
genting ovanligt. Hjortar fastnar ofta i stängsel eller i 
såna saker som fotbollsmål. Fåglar kan fastna i olika 
förpackningar som slängs ute i naturen. Fiskekrokar 
av diverse slag brukar man hitta längs strandkanterna 
och de utgör en fara för både människor och djur. Som 
exempelvis rävar.

Räven fastnade i gäddwobblern

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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– De tre villorna vid Nedre Bruket kommer 
att vara inflyttningsklara den 15 januari, 
precis som planerat. Arbetet har gått helt 
enligt planerna.
 Det säger Mikael Kihlgren på KS Bygg 
AB i Vingåker, som varit projektledare för 
bygget.

– Det har inte varit några problem utan allt har löpt 
som det ska. Det är tre jättefina kåkar med ett nästan 
oslagbart läge vid den återskapade dammen. Den som 
bor där kan skatta sig lycklig, säger han.
Arkitekt Lennart Kihlgren i Vingåker som har ritat 
villorna har eftersträvat en klassisk form som inne-
burit att de tre villorna smälter in i övrig bebyggelse. 
Inredningsarkitekt Nina Kennedy har ansvarat för 
interiören.
 – Villorna är inte bara vackra på utsidan. Nina 
Kennedy har skapat en mycket vacker och trivsam 
interiör, säger Mikael Kihlgren.

Snart står Nedre Bruket färdigt

Peter Fridell, Martin Johansson (på övre planet) och Marcus 
Engström är tre av byggnadsarbetarna som varit med om att 
bygga villorna vid Nedre Bruket.

Snart klart! De tre villorna vid Nedre Bruket är inflyttnings-
klara i januari.
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HYRESLEDIGT

Bystad Värdshus
2 rum & kök, 50 m2, 1:a våningen.

 Lämplig både för fast boende eller som fri-
tidslägenhet. Kök i gammal stil, nytt badrum. 

Trädgård, källarförråd och uteförråd. 

Börstorp, Brevens Bruk
2 rum & kök, 64 m2, 2:a våningen.

Nyrenoverad gavellägenhet, helkaklat bad-
rum, parkett i vardagsrum. Tvättstuga, vinds-
förråd och uteförråd. Garage finns att hyra.

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

För information, kontakta Jonas Pettersson, 019-58 58 56

Upprustningen av bostadsbeståndet i Brevens Bruk fortsät-
ter med oförminskad takt. Under hösten har två av lägen-
heterna i Börstorp totalrenoverats och står nu klara att ta 
emot nya hyresgäster.

– Fastighetsförvaltningen dras fortfarande med rätt stora förluster, men 
vi jobbar målmedvetet för att bryta trenden. Det kan endast åstadkom-
mas genom att vi kan erbjuda bostäder med mycket hög standard. Den 
trivsamma miljön får man på köpet, säger Carl Gripenstedt, vd för Brevens 
Bruk AB.
 Det är främst de höga underhållskostnaderna som drar ned fastighets-
förvaltningens resultat. Flera lägenheter har varit i behov av upprustning. 
För att förbättra lönsamheten har en stor utförsäljning av fritidshus skett. 
Det kommer också att fortsätta
 – Hela kulvertsystemet har dessutom bytts ut. Det var dags att byta 
eftersom det inte gjorts på femtio år. Investeringen uppgick till nästan 
två miljoner kronor. Nu har vi gått över till pellets och vi planerar också 
att bygga om pannan för att kunna elda med spannmål. Spannmål har en 
bättre verkningsgrad än pellets. Spannmål har också den stora fördelen 
att vi kan producera bränslet själva. Det gör vi i och för sig också indirekt 
med pellets, säger Carl Gripenstedt.
 All oljeeldning i Brevens Bruk ska bort. Detta kommer enligt Carl 
Gripenstedt att genomföras inom tre år. Trots de röda siffrorna de senaste 
åren tror Carl Gripenstedt på framtiden.
 – Jag är optimist. Vi har en hög kvalitet på lägenheterna, låg kvadrat-
meterhyra och det mest positiva är att ungdomar flyttar till Brevens 
Bruk, säger han.

Hög bostadskvalitet lockar
ungdomar till Brevens Bruk

Här ska det bli ett alldeles nytt badrum 
i Börstorp, helkaklat och välutrustat. 
Urban Larsson har haft ett tufft jobb 
att få bort det gamla cementgolvet för 
att lägga nya rör. 
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I somras lämnade de Örebro och den dund-
rande trafiken på Viktoriagatan för att flytta 
till lugnet i Brevens Bruk. Det har varken 
Malin Ljungstedt eller Erik Sjödin ångrat.

– Eftersom jag jobbar på Scandiafeldt här i Breven är 
det numera bara en av oss som måste pendla, säger 
Malin Ljungstedt.
 Erik får fortsätta att pendla, eftersom han arbetar på 
Ahlsell i Hallsberg, men det är ungefär samma sträcka 
som tidigare.
 Malin och Erik är båda 24 år. De har varit ett par i 
över åtta år, sedan de träffades på högstadiet i Asker-
sund. Nu har de hittat en ljus och nyrenoverad trea i 
Värdshuset i Brevens Bruk.
 – Vi trivs bra här och gillar verkligen lägenheten. 
Att vi valde Brevens Bruk beror till en del på att min 
pappa bor här i närheten och att min syster bor i själva 
samhället. Vi har också många vänner i Högsjö, säger 
Malin Ljungstedt.
 Sedan fem år tillbaka jobbar hon på Scandiafeldt. 
När de bodde i Örebro blev det många och långa resor 
till Breven, vilket hon numera slipper. 

Lämnade bullret i Örebro
för lugnet i Brevens Bruk

Malin Ljungstedt och 
Erik Sjödin i sin vackra 
lägenhet i Värdshuset.

 Både Malin och 
Erik jobbar skift. Ma-
lin börjar ibland kl 
22 och slutar sex på 
morgonen. Erik går 
på sitt skift antingen 
klockan sju på mor-
gonen eller fyra på 
eftermiddagen. Det 
innebär att de ofta 
tillbringar tiden i lä-
genheten allena – och 
då behövs en bostad 
som man trivs i.
 Nöjeslivet i Brevens 
Bruk är kanske inte 
något som vanligtvis 
lockar 24-åringar?
 – Nej, men då är 
det ju inte så långt 
till Örebro. Vi åker in 
till stan någon gång i 
månaden och roar oss, 
säger Erik Sjödin.

Vatten
Gäller det brunnsborrning RInG OSS!

GRUnDVattenBRUnnaR aB
0151-102 62 • 070-570 87 80

Även kvällar och helger
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Under parollen stånd, hak å ligg – va falls, 
samlades byggnadshyttan för Brevens Bruk 
för traditionsenlig, årlig utbildning under en 
av junimånadens finaste kvällar. Initiativet 
till byggnadshyttans träffar togs 2001 av Rolf 
Larsson Högsjö som inbjöd till tjärbränning 
i Skira. Sedan har det bara fortsatt och i år 
firade ”hytträffarna” alltså 5-årsjubileum.

Falsning i byggnadshyttan

PLÅTSLAGERI
PRODUKTER

PlåtslageriProdukter & arbeten
Försäljning av allt inom branschen

Lars Allbertson
box 57, 715 21 odensbacken

tel. 019-45 01 69, 070-650 44 35

Årets yrkestema var plåtslagarens hantverk. I ett 
pågående plåtprojekt skulle ”Mäster Lars” Allbertson 
visa noviserna på detta område hur man flinkt får till 
falsade skivor för taktäckning. Målet var att deltagarna 
på egen hand skulle montera de färdiga plåtlängderna 
på taket och hantverksmässigt knacka ihop falserna. 
Glädjande för året var att några nya ledamöter prö- 
vades för inträde i akademin. Antikvarie Jonas Jans- 
son, fastighetsförvaltare Jonas Pettersson samt arki- 
tektkontorets Börje Lindström. Samtliga antogs för 
fortsatt medverkan.
 Med svett, möda, blåa tummar och lätt blodvite 
knåpades tre takfallslånga plåtvåder ihop på plåtsla-
garbordet. Längderna på ca 3,5 m vidarebefordrades 
upp på taket för ihopfalsning med övrig plåt på taket. 
För att plåtfalsarnas skall hålla sig täta stryker man 
något ”klet”som heter falsolja i skarvarna; ett ämne som 

visade sig ha mycket god vidhäftning även på kläder, 
skor, skägg och händer. De som ej vågade sig upp på 
taket ägnade sig åt att klippa till figurer och vindflöjlar 
i plåt. Meningen var att det skulle bli plåtsvalor efter 
mall men en del alster var svåra att artbestämma. 
Efter några timmars plåtslagande var så de tre 
plåtlängderna på plats. Utseendet blev påtagligt likt 
det som vår läromästare tidigare åstadkommit.
 Efter plåtslagning och ”avfettning” bytte Allbertson 
om till idrottsoverall och blev idrottstränaren Allbert-
son (Odensbackens Tregaro). Materialet som skulle 

“Hästskomäs-
tarinnan” med 
flera klipper till 
svalor.

Plåtvåderna 
falsas ihop på 
plats.

“Mäster” 
lär ut 
hur en 
tvärfals 
bockas 
till.
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Kommunens tomter 
fortfarande osålda

Örebro kommuns åtta tomter i Brevens Bruk 
står fortfarande och väntar på att bli sålda. 
De annonserades ut i våras och intresset har 
inte varit överdrivet stort.

– Nej, det är lite synd eftersom läget och priset borde 
vara attraktivt, säger Torbjörn Carlsson, handläggare 
på Stadsbyggnadskontoret i Örebro.
 Tomterna ligger ute på nätet och det har funnits 
förfrågningar från både när och fjärran. Bland annat 
har både tyskar och stockholmare hört av sig.
 – Men ingenting är på gång och det har inte heller 
blivit mer än just förfrågningar. Kanske lossnar det till 
nästa vår, säger Torbjörn Carlsson.

användas till idrottsevenemanget var detsamma som 
tidigare d v s järn. Det skulle bli kulstötning och häst-
skokastning! Många nya stilar inom kulstötningen såg 
dagens ljus. Trots att flera deltagare hade vikten inne 
som kulstötare så nåddes mediokra resultat, något fick 
man t o m sätta minustecken framför. Ingen stötte så 
bra att någon segrare kunde koras även om putsdirek-
tör Axelsson kom längst. Världsrekordet stod sig med 
ca 15m. Vid den efterföljande dopingkontrollen fick alla 
resultat strykas. 
 Hästskokastning var för en del en ny erfarenhet. 
Vissa hästskor (de som undertecknad fick kasta) tycktes 
vara magnetiskt laddade med samma pol som pinnen. 
Särskilt svårkastade var de ”Polska” hästskorna. De 
var så tunga att det var svårt att nå fram till pinnen. 
Man undrar hur hästarna ser ut i Polen?
Överlägsen segrare i dessa mästerskap med mycket 
luriga mätregler och poängräkning blev till slut fru 
Wändell. Precision är en nödvändighet i tandläkaryrket, 
det var väl det som gav utslag!
 Den utmärkta och välbehövliga skaffningen som 
sedan serverades var hämtad från Brevensgården 
och krögaren Miguels fina kök. Den bestod av den s k 
”Kungamenyn”, som vår kung åtnjöt i samband med 
jaktbesök tidigare i år. Endast det bästa är gott nog för 
Brefvensakademien. När den ljusa juninatten tog vid 
och näktergalen tog upp sitt smattrande ljud i bäck-
ravinen var alla deltagare nöjda, glada och mätta och 
ordentligt ”röda i plåten”, främst av den starka solen 
kan man tänka. Ett stort tack framfördes till paret 
Allbertsons för mycket trevlig kurskväll.
 Nästa års kursämne är ännu inte bestämt men 
stenhuggeri, smide, och snickeri står på önskelistan. 
Deltagarna hungrar redan efter nya utmaningar och 
kunskaper.
 Få takmaterial är så vackra som falsad plåt i skivtäck- 
ning. Om man dessutom som i Breven väljer omålad 
plåt slipper man den färgflagning som brukar komma 
efter några år på fabriksmålad dito. Även denna plåt 
bör målas om några år men då använder man en färg 
som eroderar och inte flagar. 
 Ännu efter 4 månader är taket tätt mot vattenin-
trängning och kommer nog så att vara garantitiden ut 
så där en 100 år. 

För Brefvensakademien
Leif Göthberg

Installation och service 
av antennanläggningar

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

e-post: patrik@kraftkompetens.se

Nytt broräcke
ger säker överfart

En stolt Ingel Jörgensen kan tryggt luta sig mot det nya räcket 
på bron över Brevensån. 

Bron över Brevensån vid Hembygdsgården 
kan numera passeras utan någon större risk 
att man hamnar i det våta. Sedan augusti 
har det lilla, 30 cm höga räcket, ersatts av 
ett betydligt högre, 120 cm.

Räcket är gjort med den stora bron över ån som förlaga 
och det är Ingel och Per-Anders Jörgensen, far och son, 
som stått för arbetet.
 – Det har väl tagit oss hundra timmar att få ihop det 
som vi ville, säger Ingel Jörgensen, som är rätt nöjd 
över resultatet.
 Räcket är försett med hållare för marschaller och vid 
julmarknaden i december kommer det att bli premiär 
för en vackert upplyst bro över Brevensån.
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FILMFESTIVAL I BREVENS BRUK
10-12 FEBRUARI 2006

Filmfestival i Brevens Bruk blir det traditionsenligt i februari. På fredag 
kväll den 10 februari är det festivalpremiär. Då är de sköna biofåtöljerna 
på plats och den stora duken upphängd. Projektorn är laddad med bra film 
och vi kan åter njuta av att gå på bio i vår gamla biograf i Brevensgården.

Dokumentärfilmer är ett givet tema. Inget annat tema lockar så många att komma. Ebba 
Gripenstedts filmer från Kilsmo såg och Bystad visas i repris. Det blir också bildspel från 
gamla tider på bruket. Kurt Ohlsson har lånat oss diabilder som ska skannas och visas i 
bildspel. Några fler tips kommer att följas upp. 
 Men – om du är en av dem som har gamla bilder eller filmer så är vi tacksamma om du hör 
av dig. Förutom dokumentärer kommer det som vanligt också att visas roliga, spännande och 
romantiska spelfilmer. Matinéfilm för barn blir det både lördag och söndag.
 Hör av dig med tips på filmval.

Film är bäst på bio! hälsar Eva Rysén tel. 45 40 80 och Nillan Molin tel 45 40 58.

Sista dansen är över för året och Lustikulle 
går in i vinterdvala. Nu dröjer det ett halvår 
innan denna folkparksklenod åter slår upp 
portarna.

Varje höst monteras golvet på den gamla dansbanan 
ned, för att förpassas under tak och på så sätt bättre 
klara vinterklimatet.
Frivilliga krafter från 
idrottsföreningen och 
SSU står gemensamt 
för arbetet. Och till 
våren är det alltså 
dags att montera ihop 
golvet igen. Till mid-
sommar står det klart 
för att ta emot alla 
som vill ta en svän-
gom.

Anders Dahlqvist mon- 
terar isär dansbanans 
bräder (övre bilden).

Här bärs det in för vin-
terförvaring. Markku 
Jäsperi och Bosse Bolm-
stedt kånkar på medan 
Leif Rysén befriar dans-
banan från allt löv.

Lustikulle går i vinterdvala
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Ingen sommar utan besök 
av bilentusiaster. Förra som-
maren var det tidningen 
Auto Motorsport som kom 
med sina lyxbilar och denna 
sommar, eller snarare höst, 
fick Brevens Bruk besök av 
Svenska MG-klubben.

34 sportbilar radade upp sig framför 
brukskontoret i det soliga septem-
bervädret. Fast i ärlighetens namn 
var inte alla av märket MG. Några 
katter hade smugit sig in bland her-
melinerna.
 –  Vi är landets största icke-sven-
ska märkesklubb och har 2 300 med- 
lemmar, säger Per de Faire, ordfö-
rande i klubben.
 Varje år gör klubben en gemensam utflykt till något 
slott och detta år styrde man kosan till Boo, där med-
lemmarna togs emot av familjen Hamilton. Sedan tog 
karavanen grusvägen till Brevens Bruk.
 –  Vi har kört igenom samhället tidigare, men den 
här gången ville vi stanna för att se lite mer. Det är ju 
en fantastisk miljö, väldigt fräsch och vacker. Påmin-
ner mycket om Österbybruk i Uppland som min släkt 

MG-entusiaster på besök i Brevens Bruk

MG-entusiaster på besök i Brevens Bruk. Bilarna ställdes upp 
på grusplanen utanför brukskontoret.

kommer ifrån, säger Per de Faire, som har, som namnet 
antyder, vallonskt påbrå.
 I Brevens Bruk guidades de runt av Torsten Lilja och 
hans döttrar Eva Rysén och Maj Lilja.
 –  Vi blev mycket väl omhändertagna och jag tror att 
många av medlemmarna gärna kommer tillbaka till 
Brevens Bruk, säger Per de Faire.
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När stormen Gudrun under början av året drog 
över landet med förödande verkningar för många 
skogsägare kom jag OSÖKT att tänka på 1954 och 
den storm som då fällde många träd i Brevens 
Bruks skogar. 

Jag känner inte till skadorna och omfattningen av årets 
storm, men det jag själv uppfattat från vägar och någon 
skogpromenad framstår det som lindrigt i förhållande 
till 1954. Kanske är en av förklaringarna att det då 
fanns mer oavverkad skog? 
 I samband med denna storm och allt timmer som 
skulle tas om hand anställdes mängder av tillfälliga 
skogshuggare och körare. De flesta skogshuggarna kom 
från Finland, unga pojkar oftast som ville tjäna pengar 
eftersom det krigsdrabbade Finland, trots att nio år 
gått från krigsslutet, ändå var mycket fattigt och oftast 
i brist av arbetstillfällen. För att kunna ta emot alla 
dessa huggare och körare upprättades förläggningar, 
dels på bruket men också ute i skogstorpen, och kockar 
och kockor anställdes. Allt skulle sedan administreras 
från kontoret. Stora mängder av handdukar, tvål, pap-
per m.m. köptes in och förvarades i kontorets källare.  
Jag var 15 år och hade nyss börjat på Brukskontoret 
och eftersom jag var yngst var det oftast jag som fick 
hämta och lämna ut detta.
 Ett stort problem var det finska språket som ju in-
gen av oss behärskade, men detta löstes snart när det 

anställdes en finsktalande man vid namn Elis Lampa. 
Han var svensk men uppväxt i nordligaste delen av 
Sverige, mot finska gränsen. Han satt i rummet när-
mast dörren på kontoret och det var lätt för alla som 
ville att nå honom. Dessa finska killar blev ett friskt 
inslag på bruket och några kom att stanna kvar för 
gott. 
 Av de kockar som fanns minns jag speciellt två. Den 
ena hette Arod Weltz, förnamnet hade han fått av 

Stormar

Stormen Gudrun lämnade tydliga spår efter sig.

En buss inköptes 
för att transportera 
skogsarbetare i.

Undertecknad (till höger) 
deltog i en spelturne-
ring vid invigningen av 
Brevensgården.
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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

Kontakta oss för gratis 
energikalkyl och offert.

sin mor Dora som gett honom sitt 
bakvända namn. Han hade varit 
kock på sjön och fått mycket onda 
fötter så han gick ständigt i tofflor, 
på vintern istoppade i ett par ga-
loscher – ett bra ”plagg” att ha på 
skor under vintern. Han påminde 
mycket om skådespelaren Douglas 
Håge och hans enda ytterplagg var 
en regnrock. Han kom varje morgon 
och hämtade saker han behövde 
och även rekvisition till Konsum 
på olika varor.
 Den andre kocken hette Hen-
ningsson. När han fick reda på att 
man planerade rivning av den höga 
masugnsskorstenen tog han en hög 
livförsäkring och beslöt sig för att 
plocka ned den. Torts diverse inci-
denter och att skorstenen svajade 
oroväckande när han klättrat upp 
i den överlevde han och fick då en 
i förväg fastställd summa för job-
bet.
 Som en följd av 1954 års storm-
fällning bildades en personalstif-
telse som sedan byggde Brevens-
gården och sålde tomter till gamla 
och nya husägare för en symbolisk 
summa.
 Det är 50 år mellan dessa stor-
mar och sättet att ta hand om 
den kullblåsta skogen har helt 
förändrats och behovet av manuell 
arbetskraft har minimerats.

Gunni Sjöö

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER

Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85
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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
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För ett framtida skogsbruk krävs återväxt. 
Och då handlar det inte bara om att se till 
att ny skog planteras och att gallring och röj-
ning sker, utan också att det även i framtiden 
finns folk som kan jobba i skogen.

Medelåldern är hög bland svenska skogsarbetare och 
det finns enligt arbetsmarknadsstyrelsen ett behov av 
att fler yngre söker sig till yrket.
 Nu är det inte bara gubbar som man hittar ute i 
skogen. Bland granar och björkar vid Bystad har under 
hösten tjugoåringarna Hannes Hellmark och Johannes 
Jämtheden arbetat med röjning.
 – Ett besvärligt jobb, men roligt. Vi har jobbat i 
skogen sen april och det har varit kanonväder. Det 
här jobbet är bara tillfälligt och snart är det slut. Jag 
fortsätter gärna som skogsarbetare, men är inte säker 
på att jag vill vara ute i skogen hela livet, säger Johan-
nes Jämtheden.
 Det kan däremot Hannes Hellmark tänka sig. Att 
vara skogsarbetare är ett fritt yrke och för den som 
uppskattar naturen finns det knappast något bättre. 
Skogspromenaderna får man så att säga gratis.

Ungtuppar i Skogen

Två blivande skogsarbetare? Hannes Hellmark och Johannes 
Jämtheden har arbetat med röjning vid Bystad under hösten. 
 

 – Vi får inte arbeta med ren avverkning utan endast 
med röjsågar. Ska man ha annan utrustning fordras 
det utbildning och den har inte vi, säger Hannes Hell-
mark.
 Ungskogen står tät, mycket tät. Det är inte lätt att 
ta sig fram genom snåren, men efter röjningen ska de 
kvarvarande träden få mer luft och ljus.
 – Vi tar bort krokiga och spensliga granar. Man lär 
sig ganska snabbt vilka träd som ska stå kvar och vilka 
som ska bort. Men visst är det lättare att gallra bland 
björkarna än i den här täta granskogen, säger Johan-
nes Jämtheden.
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Som elvaåring lockades hon ut i skogen med 
karta och kompass av föräldrarna – och på 
den vägen är det. I dag är 20-åriga Helena 
Andersson från Kilsmo en av Sveriges bästa 
orienterare med bland annat ett SM-guld i 
stafett i prissamlingen.

I våras gick hon ut orienteringsgymnasiet i Sandviken 
och strax därpå gav hon sig iväg till Schweiz för att 
delta i junior-VM.
 – Det gick inte så bra. Åtminstone inte så bra som jag 
hade tänkt mig. Jag kom på 14:e plats på långdistans, 
men i stafetten vann jag första sträckan, säger Helena 
Andersson.
 Att gå på ett orienteringsgym-
nasium innebär att man har ori-
entering på schemat, fyra gånger i 
veckan. Men däremellan är det som 
vilken gymnasieskola som helst och 
Helena Andersson gick det natur-
vetenskapliga programmet.
 – Jag tänker utbilda mig till sjuk- 
gymnast och har sökt till Linköpings 
universitet till våren. Det är ganska 
höga poäng som krävs så vi får se 
om jag kommer in, säger hon.
 Helena Andersson representerar 
OK Tisaren i Hallsberg, som är 
länets främsta orienteringsklubb. I 
september var hon med i laget som 
tog SM-guld i juniorstafetten. Förra 
året tog hon SM-silver i kortdistans 
och i år blev det brons på samma 
sträcka.

Helena från Kilsmo 
– elitorienterare

Helena Andersson – Kilsmoflickan som är en av Sveriges 
bästa orienterare.

 – Nästa år blir det tuffare. Då blir jag senior, säger 
Helena Andersson.
Hon har bott på egen hand de senaste åren, men just 
nu har hon flyttat in i flickrummet i familjens villa i 
Kilsmo. Där tänker hon inte bli särskilt långvarig.
 – Kilsmo är nog bra på många vis, men det finns inte 
så mycket att göra här, säger hon.
 Hon har två äldre syskon, en syster och en bror, som 
båda hållit på med orientering. Systern Linda slutade 
när hon var 16 år, men den 24-årige brodern Henrik 
är fortfarande aktiv och tävlar för OK Tylöskog i Sven-
nevad.
 Liksom de flesta orienterare är Helena Andersson 
också en duktig skidåkare. Hon gick faktiskt ett år på 
skidgymnasiet i Lycksele innan hon bestämde sig för 
att det var orientering som var hennes idrott.
 – I vinter tänker jag i åka en hel del skidor, om det 
nu blir snö. Jag siktar på att ställa upp i Tjejvasan, 
avslutar hon.

Problem med huset eller bygget?
Kontakta oss!

Vi jobbar efter dina önskemål

Telefon: 0151-450 87 • Fax:  0151-450 40
www.hogsjoservice.se • e-post: hsab@telia.com
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För andra året i rad har lantbruket vid Brevens Bruk AB 
gått med vinst. Detta tack vare det samarbete som sker med 
Boo Egendom AB, vilket innebär ett bättre utnyttjande av 
maskinparken och att skörden kan vidareförädlas i Boo.

Jordbruket gav vinst 
för andra året i rad

– Under året som gått har vi odlat 
korn, rågvete och oljeväxter. Det 
har varit bra bärgningsförhållan-
den och vi kan vara rätt nöjda med 
resultatet, säger Gunnar Carlsson, 
lantbruksinspektor på Brevens 
Bruk AB och Boo Egendom AB.
 Det stora problemet är fort-
farande viltskadorna på Breven 
och Nyberg där omkring 50 procent 
av skörden går till spillo på grund 
av dessa. Det är framförallt hjor-
tarna som orsakar skadorna, men 
även vildsvinen ställer till en del 
problem.
 – Vid Bystad håller vi vildsvinen 
borta med hjälp av elstängsel. För 
hjortarna finns bara ett sätt och 
det är avskjutning. Men det är ju 
en avvägning man måste göra. En 
stor hjortstam kan ju också vara 
lönsam med tanke på jakten, säger 
Gunnar Carlsson.
 Havre odlas inte längre på brukets 
marker. Havre är nämligen hjortar-
nas favoritföda.
 Nästa år kommer en del av area-
len att sås med gräsfrö och förpas-
sas i ett vänteläge för framtida 
spannmålsproduktion.
 – Någon plantering av skog på 
fälten är inte aktuell. Mitt jobb är 
att odla och alla uppskattar öppna 
landskap.  

Dubbelt så effektivt tack vare samarbetete med Boo Egendom AB.

Välkommen till
Brevensgården 
Öppettider under 
vinterhalvåret:

Lunch: Tis-fre 11.30-14.00

Pub & Restaurang: 
Fre 17-01 • Lör 12-01 • Sön 12-18

Oj, oj, oj... Så tokigt det kan bli.
I förra numret var Tryckfelsnisse framme och ändrade numret 
till Brevensgården. En förvånad Birgit Ferm fick istället ta emot 
bordsbeställningar och frågor om vad som finns på menyn. Vi vill 
härmed framföra våra ursäkter till Birgit, samt ett stort tack för 
att hon med gott humör förmedlat det rätta telefonnumret.

Sirpa Ahonen, redaktör

Tel: 019-45 40 98
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Jacob’s
städ & Fönsterputs ab

019-44 63 65

Vi servar både hem 
och företag.

Nu skulle det avgöras! Situationen hade blivit ohållbar och endast en oförsonlig kamp man 
mot man återstod. Nu var det alltså dags att lösa tvisten om vem som skulle vara fastighets-
förvaltningens chef.

Kampen avgjord:
Fastighetsförvaltningen fick en ny chef!

I ena ringhörnan, den regerande mästaren, Calle ”Killer” Gripenstedt. I 
andra, utmanaren, Jonas ”Jet-hitter” Pettersson.  Domare: Per ”Justly” 
Ivarsson.

Rond 1: Avvaktande boxning från båda håll. Killer får in sin vänster, 
men Jet-hitter verkar rätt oberörd. En till synes lös uppercut från Jet-
hitter skakar om Killer, som tycks bli förvånad över kraften i slaget. 
Killer träffar Jet-hitters vänsteröga. Ronden till Killer.

Rond 2: Jet-hitter får in en perfekt höger. Dessvärre på domaren som 
faller som en fura. Matchen får avbrytas medan Justly kvicknar till. 
Jet-hitter går till sin hörna och tar sig en näve av några mystiska frön. 
Ronden oavgjord.

Rond 3: Efter bara några sekunder får Jet-hitter in en slagserie som 
gör Killer groggy. Han går i clinch, men när omfamningen upphör verkar 
Killer inte veta var han befinner sig. En höger-vänsterkombination från 
Jet-hitter gör slut på matchen. Killer dråsar i kanvasen och räknas ut. 
Matchen är slut, Jet-hitter tar hand om fastighetsförvaltningen!

Fortsättning nästa sida.

Räv bakom örat eller ess i rockärmen? Nej, Jet-hitter har andra medel till sitt 
förfogande om nu nävarnas språk inte skulle räcka.
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Kampen om fastighetsförvaltningen

Jet-hitter redo för matchen! Tycks vara i bra form. Svällande 
muskler. Lite väl uppumpad tycker nog många.

Matchen igång. Killer kör med sin karaktäristiska fram-
åtlutade stil. Jet-hitter boxas enligt klassiskt brittiskt 
mönster. 

Jet-Hitter får in en perfekt träff – på Justly! Domaren utslagen. Matchen får avbrytas medan han piggnar 
till.

Vibytorps Plantskola, Hallsberg. Tel: 0582-68 69 60/68 69 65
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Stora Mellösa
019-45 03 45

t Personbil t mc t traktor t lastbil t skogsmaskin
t truck t vagnar & kärror t 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). 

nyhet: 
vi riktar aluminiumfälgar.

tel: 019-45 03 45, 070-337 22 00. 
Fax: 019-45 06 30 

Justly undersöker Jet-hitters utrustning inför 
slutronden. Är det inte en hästsko som sitter på 
handsken? Och vad är det för underliga piller som 
hänger vid rinkside? (Bilden ovan.)

Matchen är över. Killer ligger uträknad och utsla-
gen. Fastighetsförvaltningen har fått en ny chef! 

BoBo:s Däck
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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

Samhällen i samverkan initierades i mars 2001 
och bildades i april samma år.
 ”Samhällen i samverkan kring trelänsröset” 
omfattar Kilsmo och Breven i Närke, Regna 
i Östergötland och Högsjö i Södermanland. 
Samhällena ligger mest perifert i respektive 
län, landskap, kommun och församling.

Syfte
Trots gränserna har bygden mycket gemensamt, och 
SAMS övergripande målsättning är att i samarbete 
med samhällsinstanser, företag och föreningar, initiera 
och stödja åtgärder som bidrar till att utveckla bygden 
ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt.

Några mål som SAMS uppnått:

Bredband i Breven
I Högsjö har det sedan ett par år funnits tillgång till 
ADSL och till Kilsmo bygger Örebro Stadsnät f.n. ut 
sitt fiberkabelnät. Trots att det sedan flera år funnits 
en fiberkabel fram till telestationen i Breven har det 
inte förrän nu, tack vare kontakt med och ingripande 
av Bengt Larsson, Länsstyrelsen i Örebro, beslutats att 
telestationen ska uppgraderas. Från sista november ska 
det finnas möjlighet att beställa ADSL från Telia, vilket 
jag har gjort. Kontrollera själv om  Du kan ansluta Din 
telefon! Telia kundtjänst tel. 90 200 eller internet.

Bussförbindelser
Genom kontakt med Örebros och Vingåkers kommun 
samt länstrafiken, har bussförbindelser över läns-

gränsen Sörmland-Närke gjorts möjliga. Från Breven 
har det därmed blivit några bra möjligheter att resa 
med buss och tåg österut.
 Från och med den 17 oktober har även kilsmoborna 
den tidiga möjligheten genom att bussen till Breven 
tursatts med avgång 05.40 från Kilsmo skola. Sedan  
kan man fortsätta resan 06.00 från Breven mot Hög-
sjö-Vingåker C.
 Länstrafiken har dessutom pusslat ihop tre förbind-
elser, morgon, middag och kväll då man kan byta buss i 
Breven på väg från Högsjö mot Örebro och vice versa.

Välkommenskyltar
SAMS har fått tillstånd av markägare, länsstyrelser 
och vägverket att sätta upp välkommenskyltar. De är 
utformade av Tommy Strandberg i Hallsberg och de är 
under tillverkning. Förhoppningsvis sitter skyltarna 
kring Breven uppe före julmarknaden! Viss del av kost-
naden erhålls genom bidrag från Våg 21,  men SAMS 
tar tacksamt emot frivilliga bidrag.  Totalkostnaden är 
cirka 50.000 kronor. Vårt plusgironr är 108 64 99-9.

Vägarna
Vid två tillfällen har SAMS haft sammankomster på 
fältet med representanter från vägverket, såväl region 
Mälardalen som region Sydöst och framfört våra syn-
punkter. Vi tackar för beläggningen på vägen mellan 
Kilsmo och Breven, men det finns givetvis mycket 
övrigt att önska.
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LIFT UTHYRES

God räckvidd, över 6 m i sida och 10,5 m 
i arbetshöjd. Lätt att transportera efter bil.

Pris, vardagar:  750 kr + moms

Pris, helger: 1 dag 500 kr + moms, 
2 dagar 900 kr + moms

BREVENS BRUK AB
019-58 58 50

Teaterverksamhet
SAMS har varit delarrangörer till ett par föreställ-
ningar i Breven, och nästa gång försöker vi med en 
föreställning i Högsjö i februari 2006.

Framtiden?
Att öka intresset för turism till vårt område är an-
geläget. Vi behöver ”lista upp” matställen, sevärdheter, 
aktiviteter, övernattningsmöjligheter etc. etc..

 Våra aktiviteter redo-
visar vi ett par-tre gånger 
per år i vårt eget lilla 
SAMS-blad som når un-
gefär 1200 hushåll.
 Styrelsen består av 
ordförande Jan Gustavs-
son, Igelfors, vice  ord-
förande Gunnar Hadders, 
Breven, sekreterare In-
gegerd Andersson, kassör 
Yngve Andersson, båda i 
Högsjö. Kontaktperson i 
Kilsmo är Bertil Axels-
son. Aktiva och passiva suppleanter. Vi vill gärna ha 
kontakt med personer som är intresserade av frågor 
för utvecklig av bygden.
 Medlemsavgiften per år är 50:- för enskild, plus 
10:- för varje ytterligare familjemedlem, och 100:- för 
företag.

Gunnar Hadders
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Positiva klubben håller stånd i jul

Köp en slimmad gran som nästan inte barrar eftersom 
den har så få grenar. De liknar mer ekrar faktiskt. Vi 
kallar den därför hjulgran.
 En fruktkorg är aldrig fel till julen. Låt dina gäster 
bita i det sura äpplet. Korgen räcker ända till tret-
tondagen.
 Glöm inte vår största succé. Kärven. Det ska vara 
kärvt till jul. Vi har snott ihop några buntar. Vi snodde 
dem utanför Högsjö.  

 

r
r

Foto: Bildfirma Peter Lindström AB

Man måste sätta 
guldkant på julen. 
Det finns  mycket 
som kan förhöja 
stämningen. Där-
för kan Positiva 
klubben i år er-
bjuda fina grejer 
som gör din jul 
roligare. En gran 
till exempel. 

 En riktigt glad jul 
till er alla 

från oss alla, 
önskar 

Positiva klubben

r

Denna informationstidning 
har varit möjlig att göra 

tack vare våra annonsörer. 

Stöd dem – de stöder oss.
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Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker

Revision, redovisning, skattekonsultation
Bruksgatan 6, Brevens Bruk, 715 95  Kilsmo

Tel 019-454 250 • Fax 019-454 251 • info@svenssonrevision.se

Auktoriserad revisor Jerker Svensson
jerker@svenssonrevision.se

Revisor Per Ivarsson 
per@svenssonrevision.se

Välkommen till skatteträff på Brevensgården!
Företagare och andra intresserade är mycket välkomna till skatteträff torsda-
gen den 19 januari 2006, kl 18.30 på Brevensgården i Brevens Bruk. Vi kommer att 
beröra skattefrågor, pensionsregler m.m. Tillfälle ges till Dina egna frågor. 
Information, dokumentation samt landgång och fika, kostar 250 kr exkl. moms. 
Anmälan till Svensson Revision, senast den 17 januari.

Företag

Antal deltagare
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Sveriges äldsta och fortfarande fungerande mässingssextett 
finns i Brevens Bruk. Det första dokumenterade framträdan-
det skedde i Motala 1850, men troligen hade sextetten varit 
igång flera år tidigare.

– Den har aldrig någonsin varit nedlagd. Och den är högst levande än i dag, 
säger Lars-Gunnar Jörgensen, ordförande och hornist i sextetten.
Fast just nu saknas det faktiskt en man. Är det någon som känner starkt 
för att blåsa tenorhorn kommer han, eller kanske hon?, att hälsas välkom-
men med öppen famn.
 – Erik Wahlgren, som varit med i många år, hoppade av i somras. Tiden 
räckte inte till, säger Lars-Gunnar Jörgensen.
Det går alltså åt en hel del tid för att hålla sextetten igång. Varje tisdag 
samlas man för att repetera och däremellan krävs en hel del övningar i 
hemmet för att hålla formen uppe.
 BrefvenSextetten övar i Almby församlingshem i Örebro och fungerar 
också som ett slags husband till Almbys församling.
 – Annars spelar vi på alla möjliga tillställningar, bröllop, invigningar, 
firmafester och håller kyrkokonserter. Det har varit en hektisk höst med 
massor av evenemang, säger Lars-Gunnar Jörgensen.
 Han är förresten den ende brevensbon av de sex. (De är nämligen sex efter-
som det finns en trumslagare också. Men en mässingssextett ska bestå av 
sex blåsare plus trumslagare). Fyra är örebroare och en bor i Odensbacken, 
men BrefvenSextetten är de ändå.
 Lennart Molin, som spelar bastuba, har varit med längst. Men även 
Lars-Gunnar Jörgensen tillhör veteranerna. Han började i sextetten 1969 
som nioåring!
 – Sextetten kommer att finnas kvar. Det är visserligen svårt med nyrekry-
teringen eftersom alla ungdomar i dag ska spela gitarr. Men jag kommer 
inte att ge upp utan se till att orkestern hålls vid liv, säger Lars-Gunnar 
Jörgensen.

Här spelar Sveriges äldsta mässingssextett

Här spelar BrefvenSextetten i Brevensgården på Oktoberfesten. Från vänster Lars-Gunnar Jörgensen, Kent Karlsson, Hans 
Eurenius, Lennart Molin (skymd), Håkan Björndell och Hans Byrén.
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Din leverantör av 
John Deere • Kverneland • Hardi 

m.fl i Örebro län

– I lantbrukets tjänst sedan 1951 – 

 Som tur är finns Jan-Inge Hall numera i Brevens 
Bruk och han hoppar gärna in när det behövs förstär-
kning. Jan-Inge Hall brukar spela trombon i orkestern, 
men kan antagligen användas på vilken plats som 
helst.
 Att vara musiker i en mässingssextett innebär inga 
stora inkomster. I själva verket inga pengar alls. Alla 
arvoden går till att täcka orkesterns kostnader för 
instrument, noter och resor.
 – Men det är fantastiskt roligt och det är värt mer 
än pengar, säger Lars-Gunnar Jörgensen.

 

Lennart Molin, som spelar bastuba, har varit med längst av 
alla i sextetten. (Bilden till vänster.)

Hans Byrén med sin esskornett, är den som anger takten och 
leder också allsång med publiken emellanåt.
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Intreserad av båtplats 
eller fiskekort 

i Sottern?

RIng Brevens Bruk AB, 
019-58 58 50

Fiskekortspriser 
i Sottern 2006
Säsongskort     300 kr
Säsongskort, trolling     600 kr
Familjekort     400 kr
Familjekort, trolling     800 kr
5-dagarskort       65 kr
Femdagarskort, trolling 130 kr
Båtplats    750 kr
Alla priser inkl. moms

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

Denna informationstidning 
har varit möjlig att göra 

tack vare 
våra annonsörer. 

Stöd dem 
– de stöder oss.

Gör som på
Brevens Bruk:
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BRE-
VENS 

Kontaktpersoner

BREVENS BRUK Nr 2 • 2005
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

Gunnar Carlsson, 43 år.  Anställd: 2002
Befattning: Lantbruksinspektor 
Direkttel: 019-58 58 51, 070-603 56 52
E-post: gunnar.carlsson@booegendom.se

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

Ingemar Karlsson, 42 år 
Befattning: Skogsförvaltare  
Direkttel: 019-58 58 52, 070-606 63 20
E-post: ingemar.karlsson@brevens.se

Ingemar är inhyrd skogsförvaltare på BBAB. Han 
är anställd på Skogssällskapet och har sedan 1990 
varit stationerad i Hallsberg. Bor med sin familj i 
Åsbrotrakten.

Jonas Pettersson, 36 år Anställd: 1986
Befattning: Fastighetsförvaltare 
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se

Jonas är född och uppvuxen i Brevens Bruk. Efter 
avslutad skolgång började han som skogsarbetare på 
BBAB. 1995 anställdes han som produktionstekniker 
och 2004 som fastighetsförvaltare.

Sirpa Ahonen, 48 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 någ- 
ra 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
Gustaf Svensson
Hans Danielsson
Örjan eriksson
Stig eriksson

Rutiner 
vid 

felanmälan

INFORMATION TILL 

BREVENS BRUK 

AB:s 

FELANMÄLAN, VARDAGAR kl 07.00 – 16.00 019-58 58 57
JOURTELEFON, HELGER OCH KVÄLLAR  070-349 15 60

Felanmälan gällande Brevens Bruk aB:s fastigheter
skall göras under 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 jour-
telefon, 070-349 15 60.
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Tre långväga och kärkomna gäster infann sig 
på Bystad herrgård i somras i samband med 
att Carl Gripenstedt firade sin femtioårsdag. 
Det var Edna Kennedy, hennes sambo Colin 
Jacobs och Simon Kennedy. 

Edna är mor till Jonny Kennedy och Simon är hans bror. 
Jonny Kennedy var den pojke som i september 2003 av-
led i den plågsamma hudsjukdomen EB, Epidermolysis 
Bullosa. Carl Gripenstedt fångades av hans öde efter 
en tv-dokumentär som visade Jonny Kennedys envisa 
och modiga kamp mot sjukdomen. 
 Carl Gripenstedt engagerade sig i DebRA, som är en 
organisation som samlar in pengar för forskning om EB 
och för stöd åt EB-drabbade och deras familjer. Vid en 
invigning av ett sportcenter i England samlades en halv 
miljon i svenska kronor in. Detta mycket tack vare att 
Carl Gipenstedt lyckats få Sven-Göran Eriksson och 
Tord Grip att närvara vid invigningen.

Jonnys familj gäster
på Bystad herrgård

Inrednings-
rådgivning

Ring och boka

019-611 40 19

www.ccinterior.se

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner fr. 2.100:-

5 års garanti
----------------------------------------

Volta & Electrolux 
dammsugare fr. 750:-

----------------------------------------
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

Från skog till industri

odensbackens 
åkeri

Talbyvägen 13 • 715 94 Odensbacken

019-45 09 33 • 070-623 31 20

 – Det känns bra och viktigt att göra något för de män-
niskor som fötts med EB. Många, som Jonny Kennedy, 
är dömda till ett liv med ofattbara smärtor, säger Carl 
Gripenstedt.
 Sedan Jonny gick bort har Edna Kennedy fått mera 
tid att ägna sig åt DebRA. Tidigare gick mycket tid åt 
att vårda Jonny. 
 Den som sett tv-dokumentären lär aldrig glömma 
Jonnys såriga rygg. Eller scenerna där Edna bytte 
bandage på Jonny och han snyftade och förbannade sitt 
öde. Fast det som mest hänger kvar efter programmet 
är Jonnys okuvliga vilja. En vilja som fick honom att 
jobba för DebRA-insamlingen in i det sista. Trots att 
han var dödssjuk åkte han under sina sista dagar för 
att träffa Tony Blairs hustru Cherry.  
 – Jag har fått massor av reaktioner efter tv-program-
met. Många vuxna män har ringt eller e-mejlat och 
erkänt att de gråtit som barn då de sett dokumentären. 
En massa otroliga saker har hänt efteråt, en av dem 
är att Carl Gripenstedt ringde och ville engagera sig, 
berättar Edna Kennedy. 
 Dokumentären om Jonny Kennedy har sålts till 66 
länder och fått en Emmy (tv-världens Oscar) i USA.  
 Carl Gripenstedt ringde upp TV 4 och bad dem att 
visa dokumentären i Sverige, vilket skedde tidigare i 
år. Han fick också TV 4 att ta emot Edna och Simon i 
programmet Nyhetsmorgon. 
 Där fick de berätta om livet med Jonny och blev ut-
frågade om EB och DebRA av Jan Guillou och Annika 
Hagström. För Edna och Simon är känslorna kring 
Jonnys bortgång blandade. 
 – Jonnys liv var smärta från första stund. Som 
mamma upplevde jag förutom sorgen att det var skönt 
att han slapp lida mer. Nu önskar jag bara att forskarna 
ska komma på gåtan bakom EB så fler barn slipper ha 
det som Jonny, säger Edna Kennedy.  
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Nerikes Allehanda var med när Jonny Kennedys släktingar kom till Bystad. Här intervjuas Carl Gripenstedt, 
Edna Kennedy, Simon Kennedy och Colin Jacobs av NA:s Ingalill Hellman.

Jonny Kennedy. Filmen om Jonnys liv finns att 
låna på BBAB’s kontor, ring Sirpa Ahonen på 
019-57 57 58.

Sven-Göran Eriksson och Tord Grip tillsammans 
med två pojkar som båda föddes med EB. Bilden 
togs i samband med invigningen av ett sportcenter 
i England, då man samtidigt samlade in en halv 
miljon svenska kronor till DebBRA.

DebRa är en patientförening som är till för att praktiskt 
hjälpa barn och föräldrar som är drabbade av den svåra 
hudsjukdomen EB, Epidermolysis Bullosa. Man ger också 
pengar till forskning.
 DebRa bildades 1978 av några mödrar vars barn fått EB, 
bland annat Jonny Kennedys mamma och en kvinna vars 
dotter hette Debra. I Storbritannien har cirka 5 000 personer 
fått diagnosen EB, i Sverige cirka 500. 
 Vill du sätta in en gåva till DebRa? Märk inbetalningen 
med “Gör mig glad”, plusgironr 12 23 01-5.
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
BREVENS BRUK AB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO
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Julmarknaden större för varje år

För tredje året i rad 
hålls stor julmarknad i 
Brevens Bruk och i år  
blir det nytt rekord.  
Minst ett 40-tal hant-
verkare från när och 
fjärran kommer att sät-
ta upp sina stånd längs 
gatorna, från Smedjan 
till Konst & Hantverk. 
Även inne i Smedjan 
kommer det att finnas 
försäljningsställen.

Gunnel Marchesini med jul-
ljus och tomte, i väntan på jul-
marknaden i Brevens Bruk.

Tomten hjälper Gunnar Had-
ders med granförsäljningen 
(eller skrämmer han kanske 
bort kunderna?)...

Julmarknaden hålls helgen 10-11 december mellan kl 11 
och 16. Förutom hantverk, presentartiklar, prydnadssaker 
kommer man att kunna köpa en del livsmedel, som korv och 
fisk i de olika stånden. En tomte med häst och vagn kan ta 
små och stora på en underhållande tur genom samhället.
 I hembygdsgården väntar kaffe med hembakat lusse-
bröd. Hela gården är julpyntad och där finns loppis, tombola 
och kaffelotteri.
 I kyrkan kommer det att bli massor med musik och en 

julkonsert. Brevens Bruks båda butiker, Antik & Kuriosa 
samt Konst & Hantverk håller förstås öppet den här hel-
gen, liksom övriga adventsdagar.
 – Jag tänker också hålla öppet ett par onsdagskvällar, 
den 7 och 14 december, berättar Gunnel Marchesini som 
redan tagit fram en del tomtar och ljusstakar för julen.
 Brevensgårdens julbord har premiär den 27 november 
och kommer sedan att serveras fredag-lördag-söndag de 
tre kommande adventshelgerna.


