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Johan Gripenstedt
– En tillbakablick inför åttiofemårsdagen

Baron Johan Gripenstedt ser tillbaka på sin tid som vd för Brevens Bruk under ett samtal med barnbarnet,
journalisten Emilie Josephson. Läs mer på sidan 2.
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En tillbakablick inför åttiofemårsdagen

När vi var barn, jag och mina syskon, hände det
att vår morfar, Johan Gripenstedt berättade historier från gamla tider. Bilder målades upp inför
vårt inre, om hur livet och tillvaron tedde sig då.
Skildringarna av det vardagliga livet har fått ett
alldeles eget rum inom mig. Idag är vi syskon
vuxna och morfar fyller åttiofem i december, men
hans minne är fortfarande kristallklart.
Bystad på 30-talet, när Johan var pojke, bestod inte
bara av familjen Gripenstedt. I flyglarna samsades
hushållerskor, kokerskor och chaufförer. På gårdsplanen och i stallarna var det full kommers, tjänstefolk
och trädgårdsmästare sprang av och an. Idag ser det
annorlunda ut. Tjänstefolket har för länge sedan flyttat ut, i stallet står ståtliga gamla vagnar kvar och
samlar damm.

Axlar sin pappas mantel
Johan Gripenstedt föddes 1922 och tillbringade sin
barndom på Bystad. Han flyttade hemifrån tidigt, då
det var dags att påbörja skolgången på Sigtunaskolan.
Många år senare, närmare bestämt 1961 kom han tillbaka till sina hemtrakter. Med sig hade han hustrun
Catharina och tre barn. Han hade då hunnit utbilda sig
på Handelshögskolan, Skogshögskolan och arbeta flera
år på Holmens bruk i Norrköping. Det företag som han
nu stod inför att ta över hade med framgång styrts av
hans far. Brevens Bruk AB stod inte bara inför ett generationsbyte, man var på väg in i en ny era. Tekniken
kom att ersätta arbetskraften, skogsarbetare ersattes
av motorsågar och processorer, järnbruket lades ned
och landsbygden fortsatte att avfolkas.
Som familjens ende son var Johans öde förutbestämt.
Det fanns inget annat val än att följa sin fars fotspår:
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flytta hem och ta över Brevens Bruk AB. Jag frågar
honom om det någonsin kändes betungande att inte ha
ett fritt val, men Johan kan inte minnas att han hade
en längtan att göra något annat.
– Det var en uppgift som var självklar och som jag
egentligen inte ifrågasatte, säger Johan.
Inledningsvis arbetade han parallellt med sin pappa,
som efter en tid drog sig tillbaka och lämnade över
ansvaret för verksamheten.
I Johans ungdom sörjde bruket för omkring 120 anställda, men nu hade styrkan reducerats till ett tjugotal.
Järnbruket fortsatte visserligen men minskade ner.
Samtidigt försvann även traktens arrendegårdar, en
efter en. Torp som tidigare bebotts av skogsarbetare
blev sommarstugor för storstadsbor. Man stod inför en
omvälvande tid. Johan återkommer till det faktum att
både bygden och företaget avfolkats, folk drar sig mot
storstäderna och endast den äldre generationen blir
kvar. Trots detta är Johans berättelse en positiv skildring av ett företag, som trots vissa nedskärningar gick
med vinst och utvecklades inom skogsnäringen.

Karriären
Jag undrar om det finns någonting Johan ångrar under
sina år som vd för Brevens Bruk AB.
– Den stora frågan på den tiden var den om järnbrukets framtid. Vi bestämde oss för att fortsätta och
investerade stora pengar i gjuteriet, som visade sig bli
en förlustaffär, förklarar han.
Vad som skedde var att verksamheten i stället
koncentrerades kring skogsbruket och i viss mån jordbruket. På 70-talet brann sågverket, något som många
i bygden säkert minns, och man bestämde sig för att
inte bygga upp det igen. Johan är på det stora hela stolt
över att ha drivit ett lönsamt företag.
– Under min tid har det inte varit någon krisperiod,
även om framgångarna har växlat.
Parallellt med sitt arbete på Brevens Bruk AB var
han engagerad inom olika styrelseuppdrag, som han
fann mycket intressanta och givande.

Familjen
Bakom alla framgångsrika män står en stark hustru,
brukar man säga. Johan understryker att utan hustrun
Catharina hade ingenting fungerat.
– Det viktigaste på Bystad är att ha en arbetsam
hustru. Det var en stor förändring när vi flyttade från
Breven till Bystad, kanske allra mest för Catharina,
utan hennes insats hade det varit förfärligt. Jag har
varit lyckligt lottad.
Åttiofemårsdagen firas med familjen. Johan är
tacksam över att fortfarande ha hälsan. Hans stora
intresse är att läsa, tre dagstidningar om dagen hinner
han med och en och annan bok också, helst historiska
skildringar. Det är också så jag ser min morfar framför
mig: tillbakalutad i sin gula fåtölj, delvis gömd bakom
en bok eller dagstidning.
Text: Emilie Josephson
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Julmarknaden slår nytt rekord

– Det är väl bara en sak som fattats de senaste åren och som
jag drömmer om inför årets julmarknad – massor med snö,
säger Gunnel Marchesini, här tillsammans med Eva Rysén
vid kaffebordet på Konst & Hantverk.

För varje år har julmarknaden i Brevens
Bruk blivit större. Och så även i år. Det 30-tal
utställare och försäljare som fanns förra året
har nu vuxit till omkring 40. Julmarknaden
hålls traditionsenligt den tredje advent,
lördag den 15 och söndag den 16 december,
kl 11-16 båda dagarna.
– Förra året begränsades marknadsytan av de skador
som översvämningen orsakat. Men i år har vi hela
området från Konst & Hantverk, ned till smedjan, hembygdsgården och fram till och med brukskontoret, säger
Gunnel Marchesini, som är den som Brevensbor och
andra kan tacka för att marknaden blir av år för år.
På julmarknaden kan man göra riktiga fynd och hitta
unika hantverk och konstnärliga ting från trakterna
kring Breven.
– Och delikatesser! Kalkon, hjortronsylt, ost, tunnbröd, korv och strömming, berättar Gunnel Marchesini.
De små besökarna kan ta sig en tur med häst och
vagn. I år kommer det att finnas två ekipage. Barnen
kan också räkna med att få lite godis av självaste jultomten som finns i Brevens Bruk under dessa dagar.
Passa också på att köpa en vacker julgran. Försäljarna står vid Brukskontoret och behållningen går till
bastuföreningen.
I kyrkan ges konserter både lördag och söndag. I
Hembygdsgården spelar som vanligt Brefvenssextetten uppsluppna melodier. Kanske finns det också
utrymme för lite allsång. Där serveras också kaffe med
hembakat bröd. Puben är förstås öppen för den som
fördrar drycker av annan sort.
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Julmarknad
Brevens Bruk

15 & 16 december kl 11-16
Ett 40-tal knallar • Konst & Hantverk
Kaffeservering i Hembygdsgården
Bruksmuséet är öppet • Julgranar 100 kr
Konsert i kyrkan
Lör kl 14 Brefvens Capricer m.fl. sjunger in julen.
Sön kl 14 Askers och Brevens kyrkokörer
Brefvensextetten spelar i Hembygdsgården
lördag och söndag kl 12.30
Julbord i Brevensgården
Tomten kommer med häst och släde
och delar ut godis till alla barn
Alla är välkomna!
Föreningar och Företag i Brevens Bruk i Samverkan
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Julbordet är framdukat!
Brevensgården serverar enligt kulinariska
kännare ett av de bästa och mest prisvärda
julborden som kan hittas i Närke. Ja, kanske
även i delar av Södermanland och Östergötland också för den delen.
Den 30 november dukade Miguel Martinez upp
för den första sittningen. Varje fredag, lördag och
söndag har han sedan julbord fram till och med den
16 december. Fredagar är det en sittning, lördagar
och söndagar två.
– Det blir ett traditionellt julbord precis som förr
om åren. Det är vad folk vill ha. Några nya sillsorter
kommer att finnas, annars är det mesta likt från förr,
säger Miguel Martinez.
Julbordet kommer att finnas i Stora salen i Brevensgården. Redan i oktober började folk höra av sig till
krögaren. Den som vill försäkra sig om en plats bör
nog ringa och boka bord.

Miguel Martinez, Brevensgårdens egen tomte, serverar traktens bästa julbord.

Välkommen till Brevensgården
Traditionellt svenskt Julbord
260:- inkl kaffe

Fredagar
Lördagar
Söndagar

kl 16-19
kl 12-19
kl 12-18

30/11, 7 & 14 dec
1, 8 & 15 dec
2, 9 & 16 dec

Öppettider under vinterhalvåret:
Lunch
Pub & Restaurang

Tis-fre
Fredag
Lördag
	Söndag

11.45–14.00
18.00-01.00
12.00-01.00
12.00-18.00

BOKA BORD Tel: 019-45 40 98 • Fax 019-45 42 00
Fullständiga rättigheter
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❄

Vad ska du göra i jul?

❅

Brita Lilja, Breven:
Jag ska fira julen som vanligt med barn
och barnbarn. Eftersom jag fyller 80 år
på julaftonen blir det extra festligt. Tre
barn och sex barnbarn kommer. Själv är
jag tionde barnet i en syskonskara där
det var nio pojkar. Och sen kom jag!

❄

❅

❅

Birgitta Wennerström,
Breven:
Jag ska vara hemma tillsammans med Sören och Sabina
som alltid. Det blir väl julklappar, åtminstone till Sabina.
Min andra dotter och barnbarn bor i Gällivare och kommer inte hit. Det blir lite för
långt att åka.

Kate Nyhlén, Breven:
Vi ska fira tillsammans med släkt och
vänner på Snickarvägen. Det blir vår son
Simons första jul. Han är tio månader.
Jag har inte bestämt ännu om han ska
få någon julklapp. En vacker julgran blir
det nog. Jag har hört min gubbe prata
om det.

❅

❅

❄
Anders Sandberg, Breven:
Jag får nog fira julen hemma
på egen hand. Fast man vet ju
aldrig vad som händer. Kanske är det någon som bjuder
in mig till sig. Eller någon som
hälsar på. En julgran ska jag
ha, annars vore det bra tomt
hemma.

❅

❄

Gaysa, 14 år, Breven:
Jag kommer att fira julen med en
knäckebrödstårta som innehåller havre,
morötter och äpplen. Det är den finaste
julklapp som jag kan få. Jag hoppas också
att det blir snö till jul. Jag älskar nämligen snö. Det gör inte alla hästar.

❄
Julens alla blommor
finner du i våra växthus!
Skapa din egen julgrupp.
Vi har tillbehören.
Blommografera i god tid.

Öppet
Lör- & söndagar kl 12-16
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❅

❅

❅

Konst & Hantverk

Julmarknad
15-16 dec, kl 11-16

❅

Agneta Geijer-Carlström, Breven:
Jag ska faktiskt jobba hela julen. På
julafton har jag en midnattsmässa i
Asker och sedan ska jag leda min kör
på Askenäshemmet i Odensbacken.
Fast lite julfirande blir det nog ändå.
Barn och barnbarn kommer på besök.
Julklappar? Ja, det får jag nog eftersom
jag varit snäll.

❄

❄

Välkommen!
Tel: 019-45 40 57
eller 0708-32 35 16
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En buss med plats för fler

– Jag skulle gärna se att fler åkte med min buss, säger Jan
Ridell, som ofta bara har en eller ett par passagerare ombord.
Buss 723 mellan Odensbacken, Kilsmo och Brevens Bruk – en
livlina för bygden och särskilt för alla billösa.

Buss 723 från Breven. En livlina för många
brevensbor och egentligen en fantastisk
service för människor utanför de större
tätorterna. För den som saknar bil är länstrafiken omistlig.

I Kilsmo stiger en av, sedan är vi två kvar som åker
vidare mot Brevens Bruk.
– Det händer att jag kör med en alldeles tom buss,
men det är faktiskt inte så ofta. För det mesta är det
åtminstone en eller ett par passagerare som stiger på
i Breven eller ska dit från Odensbacken.
Jan Ridell, som bor i Vingåker, har kört buss i fyra år.
Brevenslinjen är ett av hans arbetspass, men mest kör
han mellan Odensbacken och Örebro. Han är stationerad i Odensbacken och pendlar sex mil varje dag.

Nio turer om dagen, mellan Brevens Bruk och
Odensbacken, för vidare befordran till Örebro. Enkelresan kostar 29 kronor, några kronor mindre med
rabattkort. För den summan är det omöjligt att ta sig
med egen bil till Örebro, inte ens om man färdas i en
minibil.
– Det är synd att inte fler åker buss. Jag skulle gärna
se att det fanns lite fler passagerare än så här, säger
Jan Ridell och kastar en blick bakom sig.
Det är något av ett understatement. Buss 723 har
just lämnat Odensbacken och här sitter tre personer
förutom själva chauffören.
Här stiger en passagerare av i Kilsmo. Och sedan var det bara
en kvar, förutom den som tog den här bilden förstås.

Ända fram till porten
Nu är vi framme i Brevens Bruk och Jan Ridell vänder
sig om och ropar ”ska jag köra dig ända fram till porten?”
Det gör han också. Bussen åker förbi hållplatsen och
stannar direkt utanför Röda byggningen, där den sista
passageraren kliver av.
Vägen mellan Odensbacken och Breven är ju inte
precis någon autostrada, men Jan Ridell tycker inte
att det innebär några större problem.
6
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Att möta en timmerbil i allén, särskilt på vintrarna, är inget som bussföraren önskar sig.

– Det enda är väl när den går över mossarna utanför
Kilsmo och där det är väldiga gupp. Då får man ta det
väldigt försiktigt, annars kan det gunga så mycket att
bottenplattan slår i, säger han.
Att möta timmerbilar i allén utanför Breven är inte
heller något önskeläge. Särskilt inte på vintern.
– Man ser ju många djur på den här vägen också, men
jag har aldrig kört på någon hjort eller älg. Ett vildsvin
är det enda som jag knuffat på, säger Jan Ridell.
Linje 723 har en stor nackdel. Den fungerar inte på
helgerna. Lördagar och söndagar sitter den billöse fast
i Breven.

Fredag kväll, sista bussen från Örebro. Lennart Molin stiger av och
promenerar iväg till föräldrarnas hus
i Breven. Han är en flitig bussresenär,
bor visserligen i Örebro, men kan nog
räknas in som Brevensbo.

Tidigare har man använt sig av taxi under helgerna,
vilket inneburit att den som velat åka buss från Breven
har fått ta en droska till en anslutningsbuss.
– Det blev otroligt dyrt och ohållbart i längden, säger
Lars Hammarlund.
Bästa sättet för Brevensborna att behålla sina bussar är naturligtvis att använda den service som Länstrafiken ger. Åk buss! Bra för miljön och för ekonomin.
Och bra för att inte landsbygden ska utarmas.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Ingen helgtrafik planeras
– Det finns inga planer på att återinföra helgtrafiken,
säger områdeschef Lars Hammarlund på Länstrafiken.
Just nu arbetar man med den turlista som ska träda
i kraft i juni 2008. Inga beslut är tagna, men enligt
Lars Hammarlund kommer det inte att bli några extra
tillskott som innebär en utökad trafik. Däremot kan
tidtabellen komma att justeras.
– Allt hänger ju på hur mycket pengar som finns. För
några år sedan fick vi ett sparbeting på fem miljoner
kronor och då försvann flera linjer där passagerarantalet var lågt, säger han.

Symaskiner & dammsugare

Verkstad   /   däckverkstad

Nya symaskiner 5 års garanti
samt bra begagnat
---------------------------------------Volta & Electrolux
dammsugare fr. 800:---------------------------------------Reparationer av alla märken
Tillbehör • Påsar • Slangar • Filter • Nålar m.m.
F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16
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52 000 bekymmersfria mil!
Volvos värde varar, hette det
i en reklamslogan från förr.
Den passar fortfarande på
Jan Anderssons Volvo 940,
inköpt 1992.
Nu är inte denna text sponsrad av
Volvo, men sanningen är att Jan Anderssons rätt gamla bil ser nästan ny
ut och har gått 52 000 mil! Detta utan
några större bekymmer.
– Jag har bytt koppling en gång,
kylare en annan gång och vattenpumpen har jag visst också fått
ersätta. Något andra större reparationer har jag aldrig behövt göra. Det
är en fantastisk bil, eller hur? säger
den stolte ägaren.
Hans blå Volvo rullar mellan
Brevens Bruk och Örebro nästan varje dag. Jan Andersson är tjänsteman Jan Andersson, stolt ägare till en Volvo 940, som rullat 52 000 mil och inte visar
och förvaltar kommunens fastigheter. några tecken på att ge upp än på ett bra tag.
Bilen har också slukat mil på ett tiotal semesterresor ut i Europa.
Jan Andersson är ingen pedant,
men han har förstås sett till att hans
bil fått regelbunden service. Han menar att den omvårdnad som Hasses
Bilservice i Örebro har visat bilen är
en del av förklaringen till de många
bekymmersfria milen.
Nu funderar han på att köpa en
ny bil. En Volvo förstås. Men han
behåller nog sin trotjänare ändå. Har
man färdats tillsammans i så många
mil är det svårt att skiljas.
– Jag brukar ibland köra hyrbil
och då får jag ju prova på de allra
senaste modellerna. Det är ju inga
Gäller det brunnsborrning RING OSS! GRUNDVATTENBRUNNAR AB
dåliga bilar, men inte är de som min
0151-102 62 • 070-570 87 80 • Även kvällar och helger
Volvo, säger han.

Vatten

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Din rådgivare från idéskiss till färdigt hus
Hagendalsvägen 1
692 30 Kumla
Tel: 019-57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se
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Allsång i kapellet för andra året
En gång är ingen gång, men två gånger är
tradition. Och därför kan man säga att Allsången i Brevens Bruk nu har blivit en tradition, eftersom den för andra gången hölls i
kapellet på Kapellvägen.
Första gången överraskades arrangörerna av publiktillströmningen. Varken utrymme eller stolar räckte
till och inte heller de upptryckta texthäftena. Denna
gång fanns en bättre förberedelse. Kapellet hade möblerats om för att kunna ta emot fler. Texterna fanns i
stor upplaga och missionsförsamlingens kvinnor hade
bakat extra många bullar. Och de delikata tårtorna
hade också blivit fler.
Redan en timme före starten fanns de första åhörarna, eller deltagarna bör man kalla dem, på plats. Sedan
strömmade folk in och det sattes förstås nytt rekord.
Omkring 160 människor samlades och alla hade stämmorna i gott trim. Sångglädjen var det sannerligen
inget fel på. Läsarsånger och profana visor fyllde salen
och kunde nog även höras i stora delar av Breven.
Uppe på scenen samlades ackompanjörerna, som
också var fler än förra gången. Här fanns inte bara ett
gäng gitarrister, utan också en cellist och en violinist.
För att inte tala om basisten. Utan en basfiol blir aldrig
en orkester komplett, brukade Thore Ehrling säga och
det hade han förstås rätt i.
Som vanligt leddes allsången av den osannolikt
musikaliske Gunnar Breving och inledningen bestod
givetvis av den vackra Brevenssången, som har vissa
likheter med den av Lasse Berghagen skrivna ”Stockholm i mitt hjärta”, men har mycket bättre text och
sjungs med större inlevelse av publiken.
Stigbjörn Bergensten var konferencier och han
framförde ”Flickan i Havanna” på saxofon denna gång.
Sången kan inte sjungas i ett kapell, eftersom den innehåller en del kontroversiella rader, men den kan ju alltid
spelas. Vid premiären spelade han den på munspel, men
nu var det alltså saxofon som gällde. Nästa år blir det
trumpet. Inslaget är kanske ingen musikalisk höjdare,
utan ska mer ses som ett humoristiskt inslag.

Gunnar Breving, allsångsledare och en osannolikt musikalisk
person.

Missionshuset har alltså en begränsad kapacitet och
en del av publiken, särskilt den som inte fick plats utan
fick stå i foajén eller på trappan utanför, har efterfrågat
om man inte kan hitta en annan lokal. Så kommer det
emellertid inte att bli. En av idéerna med allsången är
nämligen att ge det fina kapellet i Brevens Bruk ett
lyft på sommaren.
Nästa år kommer man med hjälp av finurliga lösningar kunna ta emot ännu fler i publiken. Finns det
hjärterum så finns det också stjärterum, som man
brukar säga.

Installation och service
av antennanläggningar

KraftKompetens i Österåker AB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95
e-post: patrik@kraftkompetens.se
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Från krigets Tyskland
till lugnet i Brevens Bruk
Den 14 oktober 1956 flyttade Christel och Ferdinand Ewald till Brevens Bruk med sina två
döttrar. De kunde alltså fira 50-årsjubileum
som brevensbor förra året.
– Det är klart att vi trivs här, annars skulle vi ju inte
ha blivit kvar. Det är lugnt och trivsamt i Breven och
sen finns skogen alldeles inpå knutarna, säger Ferdinand Ewald.
Livet har annars inte alltid varit lugnt och trivsamt
för honom och hans hustru. Båda kommer från Tyskland med smärtsamma krigsminnen i bagaget.
Ferdinand Ewald är uppvuxen i en by utanför Flensburg i delstaten Schleswig-Holstein i norra Tyskland.
Han var 11 år när andra världskriget bröt ut och
mot slutet av kriget kallades han in till armén, 16 år
gammal, när det redan stod klart att Tyskland skulle
förlora.
Han försågs med en gammal karbin, som han dessbättre aldrig behövde använda mot några soldater. Det
enda han sköt på var amerikanska eller brittiska jaktplan som med sina kulsprutor anföll det som piloterna
trodde var fientliga soldater.
– Jag har svårt att prata om den tiden. Den väcker
alltför sorgliga minnen till liv, säger han.

Massakrerade kroppar
Hans unga soldatliv bestod mest av att med häst och
vagn forsla förnödenheter. Den tyska armén var omringad av amerikanska styrkor vid den här tiden och
läget var hopplöst.
Vid ett tillfälle fick han tillsammans med andra pojkar ta reda på massakrerade kroppar efter ett flyganfall
mot en järnvägsstation. Det är nog ett minne som för
alltid sitter inristat i en människas huvud.
I Schleswig träffade han Christel, som har en annan dramatisk historia bakom sig. Hon kom från Masurien i Ostpreussen, som i dag är ett polskt område.
När ryssarna närmade sig evakuerades stora delar
av civilbefolkningen. Hon hamnade först i Pommern

Ferdinand och Christel Ewald på trappan till sitt hus på
Skolhusvägen i Breven.

tillsammans med sin mor, sin fyraårige bror och en två
månader gammal syster. Med i flykten var också den
80-årige mormodern.
– Vi fick lämna allt vi ägde. I Pommern hade vi tur
som kom med ett tåg med flyktingar västerut. Vi lastades i godsvagnar och så småningom hamnade vi i
Schleswig. Tyvärr klarade inte babyn resan utan dog
strax därefter, berättar Christel Ewald.
Flyktingarna inkvarterades hos bönder i trakten och
det var så Ferdinand och Christel träffades.

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER
Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85
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Krigets fasor
Nu är ju allt detta historia, men det finns nog skäl
att påminna svenskar som aldrig fått erfara krigets
fasor hur vanvettet kan drabba helt oskyldiga, barn
och gamla.
I efterkrigstidens Tyskland var det ont om jobb. Det
var fattigt och eländigt. Ferdinand jobbade ett tag i en
kolgruva nere vid Dortmund, men det som fick familjen
att flytta till Sverige var Ferdinands syster som fått jobb
som hembiträde i Godegård. Hon tipsade om att det
fanns arbete att få i det glesbefolkade landet i norr.
– Inget arbete och ingenstans att bo. Vi hade ingenting att förlora, så vi gav oss iväg till Sverige. Jag fick
jobb hos godsägaren Baltzar Grill på Godegård säteri,
berättar Ferdinand Ewald.
Året var 1952. Med sig hade de då en tvåårig dotter.
Det skulle bli två barn till, varav det yngsta, sonen
Rolf, föddes i Örebro och är bosatt i Brevens Bruk, ett
stenkast från föräldrarnas hus på Skolhusvägen.
När de kom till Sverige kunde de inte ett ord svenska.
På den här tiden fanns det inget som hette ”svenska för
invandrare” eller någon institution som tog hand om
nytillkomna. Alla fick klara sig bäst de kunde.
– Det första jag lärde mig på svenska var fy f-n, säger
Ferdinand.

Jobb som traktorförare
Efter en mellanlandning i Pålsboda kom de så småningom till Brevens Bruk där Ferdinand Ewald fick jobb
som traktorförare. Det innebar huvudsakligen att han
under vintern skulle forsla timmer från skogarna kring
Breven ner till sågverket i Kilsmo och på sommaren
jobba i lantbruket.
Christel var under många år hemma och tog hand
om barnen, men började sedan att rycka in som servitris, hjälpreda och städare både på själva bruket, på
Brevensgården och hos familjen Gripenstedt.
Även Ferdinand fick ikläda sig rollen som kypare.
Dessutom blev han något av familjen Gripenstedts
privatchaufför. Han körde också ut post och livsmedel
och hämtade mjölk.
– Jag ställde upp varje gång de behövde hjälp med chaufför. Det var ett trevligt jobb som innebar många resor till
Stockholm, Sigtuna och Lundsberg, minns han.

Ferdinand Ewald är mest känd för sina gevärskolvar. Men
han kan också göra annat. Som små träfigurer. Dem täljde
han på sina jaktpass när skogens konung envisades med att
inte komma fram ur skogsbrynet.

Karriären, om man får kalla den så, fortsatte med
att Ferdinand Ewald blev modellsnickare vid bruket.
Det passade honom perfekt.
– Kanske hade jag det i blodet. Min morfar ägde ett
möbelsnickeri i Tyskland, säger han.

Snidade gevärskolvar
Nu är det inte som modellsnickare Ferdinand Ewald
har gjort sig känd. Däremot är han ett aktat namn i
jägarkretsar eftersom han började snida gevärskolvar.
Även om han inte gärna vill säga det själv blev han en
kändis över hela Sverige.
– Folk ringde ständigt och ville ha kolvar. De ringer
fortfarande förresten, säger Christel Ewald.
Han har tillverkat hundratals. Kanske tusentals.
Han har för länge sedan tappat räkningen. Det var
förresten inte bara jägare i Sverige som efterfrågade
hans tjänster. Han hade även en liten export till Danmark och Norge.
Nu blir det inte så många kolvar längre. Men det finns
ju så mycket annat att göra för en händig man.
Familjen Ewald bodde först på Nedre Bruket, men
flyttade 1961 till villan på Skolhusvägen. Där fanns det
Forts. nästa sida
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Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Städ

Från SKOG till INDUSTRI

Odensbackens
Åkeri
Talbyvägen 13 • 715 94 Odensbacken

019-45 09 33 • 070-623 31 20
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Forts. från föreg. sida: ”Från krigets Tyskland...”
en hel del att fixa för en man med hantverkskunskaper.
Till exempel att inreda övre våningen som då bara var
ett tomt skal.
– Han har murat om hela huset och han har byggt
garage och han har renoverat huset rakt igenom, säger
Christel Ewald.

Dröm för gommen
I källaren finns verkstaden. Källaren är förresten en
plats där gör-det-självare borde komma på studiebesök

för att se hur man kan kakla och förvandla ett trist
utrymme till en mysfaktor av stora mått. Ferdinand
Ewald skulle nog ha ett och annat att lära Ernst
Kirchsteiger.
Varje dag beger han sig ut i skogen. Det är en livsnödvändighet, anser han. Han är förstås jägare och huset
är fullt av jakttroféer, en del faktiskt som minnen från
jakter i Tyskland.
Om nu Ferdinand är duktig vid svarven kan Christel
kontra med sina färdigheter vid spisen. De chokladbiskvier som denna intervjuare belönades med var en
dröm för gommen.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker

vingakers.golvservice@telia.com
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Kilsmo IK kom sist
– nu kan det bara bli bättre!
Det stolta
fotbollslaget
Kilsmo IK
gjorde comeback i somras
efter fem års
frånvaro från
seriespelet.
Klubben fick
börja om
längst ner, i
division 7 och
det gick
inte så bra.

– Vi kommer att bli bättre och det har varit väldigt roligt
att vara med och spela, säger Fredrik Reinholdsson, som
tog studenten i våras och som nu jobbar på Lithells medan
han funderar på vad han ska studera kommande år.
Kilsmo IK har en ung spelartrupp. Bara två är över
30 år och den yngste är 16. Till säsongen 2008 har man
så många spelare att välja mellan att laget kommer att
ställa upp med ett lag även i reservserien.
Till nästa år räknar Kjell Pettersson också med att ha
folk i målet som verkligen vill stå där. Det har varit lite
si och så med det under den gångna säsongen. Vid några
tillfällen har även tränaren Christian Holmberg fått
hoppa in mellan stolparna.

Kjell Pettersson, pådrivare och assisterande tränare, tillsammans med mittfältslåset Fredrik Reinholdsson.

– Jodå, det gick ganska bra. Det beror på hur man ser det,
säger assisterande tränaren Kjell Pettersson.
Rent sportsligt kunde det ha varit bättre. Kilsmo IK
hamnade sist i tabellen och vann faktiskt bara en enda
match, mot Röfors med 3-0. På 18 seriematcher mäktade
man endast med 13 mål och hade den häpnadsväckande
målskillnaden 13-122!
– Det gick bra ändå. Vi hade en enormt fin stämning i
laget och alla som ville vara med fick det också. Vi använde
oss av 34 olika spelare och det var ett stort intresse kring
matcherna. Nästa år blir vi dessutom mycket, mycket
bättre, säger Kjell Pettersson.
En av lagets stöttepelare var Fredrik Reinholdsson,
19 år, högermittfältare och faktiskt den som varit med
i samtliga seriematcher. Han gjorde visserligen bara ett
mål, men höll ihop mittfältet, i alla fall någorlunda och i
de flesta matcher. (Jonas O Larsson är skyttekung med
tre gjorda mål).

Johannes Jämtheden, Daniel Eriksson, Jonas Larsson och
Peder Skarp värmer upp med bollen innan match.

I år har Kilsmo IK för övrigt firat klubbens 80-årsjubileum med en hejdundrande fest på Brevensgården. Det
hade förstås varit fint att kröna jubileumsåret med en
serieseger, men den får nu vänta ett eller några år.
I sommar har klubbens stora stjärna, skidåkaren Fredrik Persson, även varit med på planen vid ett par tillfällen. Han är ju ingen fotbollsspelare, men konditionen och
snabbheten gjorde att han ändå var bäst på planen.
Klubbens färger är blått och vitt. Fast det har blivit helblåa dräkter under den gångna säsongen.
– Nästa år ska vi ha vita byxor och blå tröjor, precis som
det ska vara. Då kommer vi att ha resurs att tvätta de vita
byxorna. Kom och se oss då, uppmanar Kjell Pettersson.

ASSISTERar på väg
och lantbruk – ring
Nr 2 • 2007

019-45 03 45
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Nyheter från Brevens Bruk AB
Nya bränslepannan vid Bystad
Bystad med omkringliggande hus har värmts med olja.
Nu lämnar vi den epoken och går in i en uthållig fas med
uppvärmning av eget bränsle från skogen. Vi kommer
att flisa bränsleved som läggs i stack och därifrån fylla
pannan en gång i veckan. Anläggningen omfattar också
en ny vattenkälla med fint grundvatten. Projektet rullade
mycket bra och togs i drift under v 46.

Ny skotare
Vi har köpt en ny skotare som ersätter vår trotjänare i
skogen sedan sju år. Den nya är också en Valmet 840. Vi
gjorde en upphandling där tre olika modeller och märken
deltog, och Swelog som säljer Valmet stod som segrare.
Detta innebär att vi har en mycket bra skördargrupp med
vår John Deere 1270 skördare som vi köpte ifjol och nu
ny skotare. Gruppen är bäst lämpad för första och andra
gallring men kan också ta klenare slutavverkning. Vi
känner oss mycket väl rustade för framtiden då bägge
våra maskiner är utrustade med senaste tekniken för datakommunikation, GPS-navigering och digitala kartor.
Den nya panncentralen lyfts på plats vid Bystad ladugård.
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Nygammal skogvaktare hälsas välkommen!

Gräskarpar i dammen

Från den 16 november är Jonas Petterson tillbaka på
skogen som skogvaktare.
– Han är behövd, säger Sten Geijer. Han har en stor
och viktig roll att fylla för bästa skötsel av skogen. Jonas kommer att ansvara för röjningar och gallringar,
medan Sten håller i planteringar och slutavverkningar.
Vidare så ska Jonas arbeta med digitala traktdirektiv
och kvalitetsfrågor. Med den nya skotaren kan vi knyta
ihop den digitala kedjan med GPS, kartor och direktiv
i elektronisk form. Det är spännande förändringar som
vi nu ska genomföra.

För att minska igenväxningen i Herrgårdsdammen,
som rensades i våras, har vi planterat in gräskarpar.
De kommer ifrån Kina och äter bara växter. Länsstyrelsen beviljade utsättningstillstånd, så vi kunde
i oktober sätta ut 40 stycken gräskarpar. De kan inte
föröka sig på grund av mycket speciella krav, så det är
ingen fara att de sprider sig. Vi hoppas på att de ska
vara naturens egna ”gräsklippare” åt oss. Dammen är
grund och näringsrik så man kan vänta sig att den
annars växer igen snabbt.

Sten Geijer
VD

Hans Danielsson släpper ut
karparna i sitt
nya ”hem”.

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

Välkommen till Monicas Tapetserarateljé

Stöd dem – de stöder oss.

Öppet: Mån–tors kl 9-17.
Bittinge, Stora Mellösa • Tel: 019-44 63 75

Jag hjälper er att klä om möbler, båt- &
husvagnsdynor samt MC-sadlar.

ETT MODERNT SERVICE FÖRETAG I SKOGEN
Vi köper samtliga dina skogsprodukter samt hjälper dig med:
Avverkning • Sb-planer • Skogsvård • Rådgivning
Vårt mångsidiga kunnande – Din Trygghet
Ring oss!

Bernt Arvidsson
073-801 79 43
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Torgny Gunnarsson
070-233 27 27
0582-320 81
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En bra sommar för lantbruket
En skaplig skörd och ett positivt pris. Så sammanfattar lantbruksinspektor Gunnar Carlsson den gångna sommaren.
– Sommaren gav ett nästan perfekt
väder, med mycket regn och skörden
blev över den normala. Till det ska
läggas att priset på spannmål har
stigit 60 procent över fjolårsnivån.
Det har med andra ord varit en
kanonsommar för lantbruket, säger
Gunnar Carlsson.
Helt problemfritt har det emellertid inte varit. Hjortar och vild-svin
orsakar stora skador på åkrarna
och den gångna sommaren har varit
värre än vanligt.
– Särskilt vildsvinen har blivit ett
allt större problem. De trampar ned grödorna och sedan
gillar de ju korn, säger Gunnar Carlsson.
Det är just korn som varit det spannmål som odlats.
Nästa år blir det andra spannmål och det har redan
skett höstsådd av rågvete.

Lovang Lantbrukskonsult AB är ett konsultföretag på lantbrukssidan som i huvudsak arbetar med produktionsrådgivning på
växtodlingsområdet inklusive specialrådgivning inom potatis,
grönsaker och bär samt med driftsekonomiska analyser.
Vi jobbar också med fortbildning, Greppa Näringen, EU-rådgivning, energi- och teknikrådgivning samt med ärenden knutna till
miljöbalken såsom tillståndsansökningar och liknande.
Läs mer om oss på hemsidan eller ring 013-815 15.
www.lovanggruppen.se

16

– Jag kan också meddela att korna kommer tillbaka
till Brevens Bruk under nästa sommar. Jag har fått
kontakt med en bonde som gärna vill arrendera mark
åt sina köttkor, säger Gunnar Carlsson.
Foto: Gunnar Karlsson

Bygg & Interiör Vingåker AB
Tel: 0151-130 65
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Perfekt sommar – för borrbekämpning alltså
Sommaren blev perfekt.
Åtminstone för bekämpningen av skogens gissel, granbarkborren. Om
det var något som denna
parasit inte ville ha, så var det en kall och
regnig sommar.
– Ja, på så vis gick det vår väg. Vi fick den dåliga sommar vi önskade, åtminstone när man tänker på granbarkborren, säger Sten Geijer, verkställande direktör
på Brevens Bruk AB.
Under november har en ny inventering skett av
skadorna som orsakats av insekten. Faran för nya angrepp till våren är inte alls eliminerad. Granbarkborren
övervintrar, antingen i friska träd eller i marken.
– Det är mycket svårt att bedöma var man ska hitta
den. Sker övervintring i friska träd kan man hitta borrmjöl och då ser man att trädet är angripet och kan
fälla det. Men borrar som övervintrar i marken undgår
upptäckt, säger Sten Geijer.
Hösten har inte varit perfekt för bekämpningen. Den
blev lite för torr och lite för mild.
Bekämpningen är inte heller slutförd. Allt hanns
inte med den gångna sommaren och åtgärderna måste
fortsätta även nästa sommar.

Puts & Tegel

– En ny kall och regnig sommar skulle inte vara så
dumt, säger Sten Geijer, fastän han är medveten om
att han är rätt ensam om den förhoppningen.

Mödosamt arbete
För Brevens Bruk AB innebär granbarkborrens angrepp ekonomiska förluster.
– Vi har fått sälja omkring 4 500 kubikmeter
bränsleved och jag bedömer att cirka 3 000 kubikmeter
är en direkt följd av granbarkborrens härjningar. Det
innebär en värdeförsämring på runt 200 000 kronor.
Till det kommer kostnader för personal och maskiner,
säger Sten Geijer.
Men det kunde varit värre. Närke ligger i ett randområde för granbarkborrens angrepp. Det är betydligt
värre på andra håll.
– Jag vet att man är mycket bekymrad i Småland.
Skulle det bli en mycket varm och torr sommar nästa
år är risken där oerhört stor för förödande skador från
granbarkborren, säger Sten Geijer.

Allt för proffsen
Motorsågar, röjsågar
Gräsvårdsprodukter
Skyddskläder
ATV Fordon
Service
Vingåkers Skog & Trädgård
Hantverksgatan 11, Vingåker
0151-100 81 affär
0151-103 16 verkstad

i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro

Mellsavägen 25

019-45 03 45
Nr 2 • 2007
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Ny fastighetschef på Brevens Bruk AB
Sedan i höstas har Rolf Larsson tagit över
tjänsten som fastighetschef på Brevens Bruk
AB efter Jonas Pettersson. Därmed inleds
också ett samarbete mellan företaget och
Boo Egendom.

Som fastighetschef på Brevens Bruk AB har han
ansvar för ett 70-tal lägenheter och ett stort antal
fritidshus, eller torp, som man brukar kalla dem. På
Boo Egendom har han ytterligare ett 50-tal lägenheter
och diverse torp att ta hand om.
– Jag har alltid trivts väldigt bra i Brevens Bruk.
Det är en bygd där kulturen har bevarats och förädlats,
säger han.
Han bor med sin familj; hustru och son, i Högsjö. En
dotter är utflugen och har bosatt sig i Örebro.
– Min viktigaste uppgift är att se till att folk här får
ett bra boende. Brukskulturen och den vackra naturen
får man på köpet, säger Rolf Larsson.

N TILL
O
I
T
A
M
INFOR ENS BRUK
BREV B:s
A

Rutiner
vid
felanmälan

Rolf Larsson, ny fastighetschef på Brevens Bruk AB.

Rolf Larsson kommer att till 60-70 procent arbeta för
Brevens Bruk och återstoden av tiden för Boo Egendom.
Han kommer närmast från Högsjö Service där han varit
platschef och där han jobbat i hela 22 år.
– Jag är halvnärking. Min mor kommer från Skira
alldeles utanför Breven och jag har tillbringat mycket
av min tid här sedan unga år, säger Rolf Larsson.
Föräldrahemmet i Skira är nu hans fritidshus och där
får han god användning för ett av sina fritidsintressen,
nämligen snickeri.
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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
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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HYRESLEDIGT

Bystad Värdshus, fritidsboende
2 lägenheter, 2 rum och kök, 50m2,
första och andra våningen.
Trädgård, källar- och uteförråd.

Wärdshuset, Brevens Bruk
2 lägenheter på 3:e våningen,
51 resp. 37 m2.
Vinds- och uteförråd.

Karolineberg, Bystad

2 lägenheter, 4 rum och kök, 112 m2,
bottenplan. Stor trädgård.
Förråd, jordkällare och garage.

Västra Röda Byggningen,
Brevens Bruk

3 rum och kök, 69 m2, andra våningen.
Vinds- och uteförråd.

Börstorp, Brevens Bruk

2 nyrenoverade lägenheter, 1 rum och kök,
43m2, första och andra våningen.
Vinds- och uteförråd.
Nr 2 • 2007

Brevens Bruk AB hyr även ut
bil- och husvagnsplatser
samt förråd.
För information, kontakta
Rolf Larsson, 019-58 58 58
19

Talludden – toppmodern
stuga för uthyrning
Stugan ligger strax utanför Brevens Bruk, bara 400 m från
badplatsen Röda Sand. I stugan finns tre sovrum med totalt
sex bäddar, ett badrum samt ett
fullt utrustat kök/allrum.
Talludden kan hyras i första hand
veckovis, men även per dygn.
• Pris per vecka (7 dagar) – 4 800 kr
• Pris per dygn – 750 kr
Eget sänglinne och handdukar
medtages.

Hyresgästen skall städa
stugan innan avfärd.
Bokning görs hos Brevens
Bruk AB, tel. 019-58 58 50.

Barnklädesaffären med det lilla extra

Köpmangatan 11, Vingåker
Telefon: 0151-137 14

Öppet vardagar 10-18 & lördagar 10-14
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Beställ plantor för våren 2008
Vi kan erbjuda hjälp med

•
•

Plantering
Skogsvård

0582-68 69 68, 0702-46 00 48,
0771- 355 355

www.skogsplantor.se

En rödhårig skotarförare
från Svennevad
Gick in till sin chef och sa
”Vet du vad?”
”Nu har jag jobbat
färdigt här,
har beslutat att bli
pensionär.”
Med mig hemma i stugan
blir frugan glad.
Luvan, vi tackar för alla dina år
hos oss önskar dig all lycka i din
nya tillvaro som pensionär.
Ledningen och
arbetskamraterna
på Brevens Bruk AB

❄❄❄❄❄

Mellsavägen 25

019-45 03 45
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Inplantering
av gös

Fisketävlingen
”Fiskelycka i Sottern”

Under september har Sottern
återigen fått påspädning av
ensomrig gös, 8 500 stycken
små gösar har inplanterats för
att främja ett fortsatt bra gösbestånd även i framtiden. Senaste utsättningen av gös i Sottern
skedde år 2002. Om tillväxten
följer normala rutiner är dessa
om ca tre år tillräckligt stora,
det vill säga över 45 centimeter,
vilket är minimimåttet på gös
som får tas upp ur sjön.

Vår fisketävling under sommaren på största spöfångade gös i
Sottern gav ett dåligt gensvar. Endast en person rapporterade in
sin gösfångst, vilket gör denna person till vinnare av tävlingen.
Under högtidliga former emottog vinnaren Urban Larsson en
Ambassadeur 6000 med spö.

Sottern har en bra egen reproduktion av gös vilket utgör huvuddelen av antalet som finns att fiska
efter. Tillgången på fisk varierar
från år till år mest beroende på
föregående års förutsättningar för
den egna reproduktionen, d v s att
det har varit gynnsamma förhållanden med god tillgång på föda
under lektiden till fiskynglens
första sommar.
Gös har även utplanterats i sjön
Botaren av Brevens Fiskevårdsförening samt i sjöarna Regnaren
och Ålsjön av Regnaren-Ålsjöns
Fiskevårdsområdesförening.
Gösen har inköpts från Dylta
Bruks Förvaltning AB, som levererar en förstklassig härstamning
från Hjälmaren.
Jonas Pettersson



God Jul och
Gott Nytt År

Eftersom tävlingen gav ett så ”enormt” gensvar på inlämnade tävlingsbidrag kommer en ny tävling att arrangeras under sommaren 2008.
Brevens Bruk AB hoppas att intresset kommande sommar blir minst
lika stort eller större.
God fiskelycka tillönskas alla som i någon
form utövar denna fina natursport.

Tävlingsresultatlista:
Vinnare: Urban Larsson
Vikt: 2,42 kg
Bete: Löja			
Fångst datum: 070703
					Jonas Pettersson

OBS!

Minsta längd för fångad
gös är 45 cm.

Fiskekortspriser
i Sottern 2008
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 i Kilsmo
Handel.

önskar
Brevens Bruk AB
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BREVENS

Kontaktpersoner
Sten Geijer: 53 år
Anställd: 2006
Befattning: VD/Skogsförvaltare
Direkttel: 019-58 58 52, 070-349 15 67
E-post: sten.geijer@brevens.se

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

Adress:
Brevens Bruk AB, 715 95 KILSMO
Telefon, växel: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59

Rolf Larsson, 54 år
Anställd: 2007
Befattning: Fastighetschef
Direkttel: 019-58 58 58, 070-349 15 64
E-post: rolf.larsson@brevens.se

E-post: bbab@brevens.se
Hemsida: www.brevens.se
Verkstad: 019-45 41 41
Sten Geijer, VD: 019-58 58 52
Momsreg.nr/F-skattebevis:
556063-5525

Gunnar Carlsson, 45 år.
Anställd: 2002
Befattning: Lantbruksinspektor
Direkttel: 019-58 58 51, 070-603 56 52
E-post: gunnar.carlsson@booegendom.se

Bank: Svenska Handelsbanken
Bankgiro: 815-4205
Postgiro: 2 33 63-5
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Magnus Kindstrand, ordförande
Sten Geijer, VD
Gustaf Svensson
Carl-Gustaf Wachmeister
Mikael Gripenstedt
Hans Danielsson
Örjan Eriksson
BREVENS BRUK Nr 2 • 2007
Upplaga: 11.000 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: Sten Geijer
Redaktör: Sirpa Ahonen

Nr 2 • 2007

Jonas Pettersson, 38 år
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se

Sirpa Ahonen, 50 år
Anställd: 1994
Befattning: Sekreterare		
Direkttel: 019-58 58 57
E-post: sirpa.ahonen@brevens.se

www.brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
BREVENS BRUK AB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO

Små konstverk från Breven

Prinfo Welins Tryckeri, Örebro 2007    Lic nr 341 236

Modellsnickarna under gjuteritiden i Brevens Bruk
var inte bara hantverkare, utan också ofta konstnärligt lagda. Här är tre exempel på lock till tändsticksaskar som tillverkades av modellsnickare och som
också kom att bli vackra gipstavlor.
Den övre bilden till vänster visar herrgården i
Brevens Bruk. Den är ritad av Hilding Birath och
gjuten av Tore Molin. Den övre bilden till höger
är ritad och gjuten av Ferdinand Ewald och visar
kyrkan. Den tredje bilden föreställer masugnen
och är ritad av Hilding Birath och gjuten av Filip
Andersson.
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