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Sommar i Brevens Bruk! Kan det bli bättre? Brevens-
gården öppnar sin stora famn för bofasta och sommar-
gäster. Tapasaftnar och revy väntar denna sommar.

Med sikte på 
soMMaren

Brevens Bruk visar framtidstro med nya satsningar på moderna 
bostäder för människor som föredrar närheten till naturen fram-
för stadens stoj och avgaser. Dessutom är det ett väsentligt mer 
prisvärt boende. Nu erbjuder Örebro kommun attraktiva tomter 
till den som vill bygga nytt.
 Kultursatsningarna fortsätter liksom förut. Det vackra Brevens 
Bruk blir ännu skönare och ute på Bystad sker flera ansiktslyftnin-
gar på de historiska byggnaderna.
 I det här numret av Brevenstidningen träffar du också elektri-
kern som blev chef för Voith i Högsjö, skogsarbetaren som snart 
firar 50-årsjubileum med bruket, sjömannen som steg iland för att 
bosätta sig vid Brevensån och Doris Karlsson som fick kung Carl 
XVI Gustaf att nästan fälla en dovhjort.
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Brevens Bruk fortsätter att vara ett lockande alternativ 
för den som vill ha ett boende med livskvalitet. Arbetet 
med att renovera och förbättra lägenheterna har result-
erat i att särskilt unga familjer har börjat flytta hit.

– Vi har satsat mycket på att förbättra standarden, särskilt vad 
gäller kök och badrum. Jag tycker det är extra glädjande att unga 
familjer flyttar in i samhället, säger Carl Gripenstedt, vd i Brevens 
Bruk AB.
 Nu senast har ett ungt par hyrt en nyrenoverad trea på 80 kvadrat-
meter i Värdshuset.
 Förutom den trivsamma bruksmiljön kan de nya hyresgästerna 
glädja sig åt en tennisbana alldeles i närheten, tillgång till brygga 
och en pub mitt i byn. 
 – Att kommunen nu säljer tomter i Brevens Bruk är ytterligare 
ett bevis på att fler är beredda att lämna stadens jäkt och finna ett 
naturskönt boende till en lägre kostnad, säger Carl Gripenstedt.

Nya fina lägenheter väntar

Förutom smakfull inred-
ning i badrum och kök kan 
Brevens Bruk AB:s hyres-
gäster njuta av sitt kaffe 
på den vackra bryggan vid 
Brevensån. Det finns även 
möjlighet att hyra en egen 
trädgårdsgrupp.
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HYRESLEDIGT

Värdshuset, Brevens Bruk
3 rum & kök, 66 m2, 2:a våningen. 
Lägenheten skall totalrenoveras, 
inflyttningsklar i höst.Vindsförråd, 

uteförråd och jordkällare. 

Vill du spela tennis?
Bakom murarna vid brukskontoret ligger Brevens 
Bruks tennisbana. Sedan förra sommaren har den 
fräschats upp av Högsjö Service med bl.a. ny belägg-
ning, nya nät plus ett bollplank. Banan är öppen för 
alla och bokningslista sitter vid ingången. Bokning görs 
för en timma i taget, men kommer ingen till nästa tid 
så är det bara att spela vidare, det kostar ingenting. 
Tennisbanan ägs av Brevens Bruk AB och Brevens IF 
sköter tillsynen. 

Välkomna in på en match!

Börstorp, Brevens Bruk
3 rum & kök, 80 m2. Gavellägenhet på 

2:a vån. Vindsförråd, uteförråd och jord-
källare. Lägenheten renoverades 2002.

2 rum & kök, 64 m2. Gavellägenhet på 
1:a vån. Nyrenoverat badrum, 

övrigt renoverat 2002. 
Vindsförråd, uteförråd och jordkällare.

1 rum & kök, 41 m2. Gavellägenhet på 3:e 
vån. Uteförråd och jordkällare.

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

För information, kontakta Jonas 
Pettersson, 019-58 58 56
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Sedan 35 år tillbaka har Örebro kommun 
ägt tomter i Brevens Bruk som väntat på att 
bebyggas. Nu äntligen är de åtta tomterna 
på vägen ut mot Knipphammaren ute på 
marknaden och intressenterna har genast 
anmält sig.

Åtta byggklara tomter till salu! 

Torbjörn Karlsson är handläggare på Stadsbyggnadskontoret. 
På hans dataskärm finns kartan över de aktuella tomterna 
som är till försäljning.

Här, bara några hundra meter från Botaren finns de bygg-
klara tomterna.

Några av de nya husen kommer att kunna få sjöutsikt mot 
Botaren.

 De åtta tomterna är byggklara, VA-anslutna och har 
elen framdragen till tomtgränsen. 
 – Det är nära både till sjön och till själva bruksområ-
det. Tvåhundra meter från området finns en badplats 
och man kan även få tillgång till egen båtplats, säger 
Torbjörn Karlsson.
 Varje tomt är på 1.000 kvadratmeter. De kostar mel-
lan 150.000 och 200.000 kronor. De dyrare är de som 
ligger på en något högre nivå. Några av de framtida 
husen kommer att ha sjöutsikt mot Botaren.
 – Vi välkomnar kommunens initiativ. Vi ser gärna 
att fler flyttar till Brevens Bruk och får uppleva den 
trivsamma bruksmiljön, säger Carl Gripenstedt, vd i 
Brevens Bruk AB.

– Tomterna har varit till försäljning tidigare, men nu 
gör vi en aktiv insats. Vi riktar oss till både dem som 
vill ha en åretruntbostad och till dem som söker ett 
fritidshus. Tomterna kan vara intressanta för stockhol-
mare och andra som söker ett lantligt hus i en levande 
bygd, säger Torbjörn Karlsson, handläggare på Örebro 
kommuns stadsbyggnadskontor.
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Sommar är högsäsong för medel-
punkten i Brevens Bruk, Brevens-
gården. Det är då som alla som-
margäster flockas i restaurangen 
och puben och det är också då 
som folk från närliggande orter 
som Högsjö och Kilsmo hittar 
vägen hit.

Krögaren Miguel Martinez har laddat upp 
inför den väntande anstormningen och i 
likhet med tidigare somrar kommer han 
att locka med diverse begivenheter.
 – Det blir såväl italienska som spanska 
aftnar. Till den italienska buffén finns 
en italienska trubadur och till den span-
ska en som sjunger katalanska visor. Vi 
kommer också att ha en tapasafton med 
gazpacho och sangria. Sen blir det förstås 
en speciell kväll med paella. Det har blivit 
väldigt populärt, säger Miguel Martinez.
Ett bra tips är att boka bord i tid. Det 
brukar bli fullsatt när Brevensgårdens 
restaurang har sina temakvällar.
 Restaurangen och puben håller öppet 
varje helg fram till slutet av augusti och 
dessutom på onsdagskvällar. Lunchen 
serveras från kl 11.30 till 15.00 varje dag 
utom måndagar. 
 Miguel Martinez vill gärna göra lite 
reklam för sin nyinförskaffade glassbox.
 – Det är klart att barnen ska ha en 
glass medan föräldrar dricker sin öl, 
säger han.
 Brevensgården, känd för sina Skratt-
revyer, kommer också att få revyfräm-
mande den här sommaren. Den 19 juni 
gästas gården av ”Vi som blev kvar”, en 
revy av klassiskt snitt från andra sidan 
länsgränsen.
 – Titeln anspelar på dem som blev 
kvar efter förra revyn, ”I grevens tid”, 
som spelades i Slottsparken i Vingåker 
förra sommaren, säger Sven Dahlgren, 
producent.
 ”Vi som blev kvar” innehåller sketcher, 
dans och sång och sponsras av Studieför-
bundet Vuxenskolan, Högsjö kultur- och 
teatergrupp samt Vingåkers kommun. 
Regissör är Pia Widlund, med mångårig 
erfarenhet från teater- och dansvärlden.
–  Vi ser fram emot att spela på Brevens-
gården. Vi vill gärna sprida lite kultur till 
Breven, säger Sven Dahlgren.
 Nåja, kultur och kultur. Men ett skratt 
sitter inte så illa det heller.

Högtryck i Brevensgården

Miguel Martinez, beredd att servera såväl öl som glass i puben.

Antik 
&

Kuriosa

Välkommen till 
Brevens Bruk i sommar

ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN

Lunch: Tis-fre 11.30-15. Måndgar stängt

Pub & Restaurag juni-aug  
Fre 18-01 Lör 13-01 Sön 13-18
Under juni-juli även ons 18-01
Tel: 019-45 40 89  

kONST & HANTvERk
10 år i brevens bruk

Det firar vi med 10% 
på hela sotimentet

lör-sön 2-3 juli. 

Öppet lördagar 
och söndagar

kl 12-16

Öppettider från midsommar till skolstarten
Onsdag–fredag kl 11-18 • Lördag–söndag kl 11-16

Efter skolstarten lördgar kl 11-16

Välkomna!
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Anna Danielsson flyttade till Brevens Bruk 
som treåring. I dag är hon 25 år och bor 
fortfarande kvar här och har inga som helst 
planer på att flytta från orten.

Sedan några månader tillbaka har hon också en egen 
bostad, en etta i Börstorp på Knipphammarsvägen.
 – Jag trivs jättebra, både med min nya bostad och 
med Brevens Bruk. Det här är hemma och här vill jag 
bo i framtiden, säger hon.
 Hon har ingen längtan in till Örebro eller någon an-
nan stad för den delen. Hon föredrar lugnet och naturen 
kring Brevens Bruk. Dessutom är det svårt att ha en 
häst inne i staden.
 – Jag har en egen islandshäst. Den står i ett stall 
vid Lågetorp och heter Kappi. Det betyder ”liten atlet” 
på isländska. Alla islandshästar har isländska namn, 
berättar Anna Danielsson.
 Just nu arbetar hon inom Kumla parkförvaltning 
med att försköna stadens grönytor. Det är ett säsong-
sarbete som upphör till hösten.
 – Tidigare rensade jag ogräs, men nu klipper jag 
gräs, så jag har kommit upp mig lite, säger hon med 
ett skratt.
 I jobbet ingår också att sköta blomsterarrange-
mangen. Tidigare har hon under flera år jobbat som 
trädgårdsarbetare på Brevens Bruk AB. Under helger-
na sköter hon numera jourverksamheten för Brevens 
Bruk AB och det är alltså till Anna Danielsson som 
hyresgästerna ringer när något behöver åtgärdas på 
icke kontorstid.

Anna längtar inte till stan

Anna Danielsson utanför sin nya bostad i Börstorp

Sedvanliga 
Midsommarfirandet 

i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt 

sätt med uppmarsch,
majstångsresning och dans

MidsoMMarafton
Kaffe, korv, glass, tombola 

från kl 16.00.
Kl 18.00 Midsommartåget samlas.

Kl 18.30 avmarsch till majstångsplan.
Musik av Brevens Hornmusikkår.

Kl 20.00 avmarsch under musik 
till festplatsen Lustikulle

Kl 20.30-01.30 disco

MidsoMMardagen
Kl 21.00-01.30 Mogendans till 

gul & Blå
disco

Installation och service 
av antennanläggningar

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

e-post: patrik@kraftkompetens.se

VaTTeN
Gäller det brunnsborrning

RING OSS!

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

Även kvällar och helger

 Är det då ingenting hon saknar i Brevens Bruk?
 – Ett stadigt jobb här eller någonstans i närheten 
vore inte så dumt, säger hon.
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Per-Arne Nilsson har seglat på de sju ha-
ven, men snart lägger han ut sin båt ifrån 
den egna bryggan vid Brevensån. Han och 
Katarina Nilsson-Kärf flyttar nämligen in i 
ett av de nya husen vid Nedre Bruket, med 
egen sjötomt.

I väntan på att deras bostad ska bli färdig bor de i det 
som kallas Kalkugnen vid Bystad. Inte så dumt det 
heller, men inte är det som att bo direkt vid vatten.
 Per-Arne och Katarina har flyttat ner till Närke 
från Hudiksvall i Hälsingland. Det låter som en stor 
omställning och är det också. 

Byter de sju haven mot Brevensån

 – För mig är det här en alldeles ny trakt, men inte 
för Katarina, säger Per-Arne Nilsson.
 Så här gick det till: Katarinas pappa bor i Pålsboda 
och ägde ett torp i Boo som de köpte för två år sedan. 
De kom att trivas mycket bra och började fundera över 
om de inte på allvar skulle byta ut Hudiksvall mot Boo 
eller någon annan ort i södra Närke.
 I Boo hade de Gunnar Carlsson som granne. Gunnar 
Carlsson är lantbruksinspektor både på Boo-Hjort-
kvarn och Brevens Bruk och när han fick höra att de 
var intresserade av att skaffa sig något stadigvarande 
i trakten tipsade han om villorna i Breven.
 Gunnar Carlsson visade platsen där husen skulle 
byggas. Katarina och Per-Arne gillade vad de såg.
 Per-Arne Nilsson tog kontakt med Carl Gripenstedt 
och anmälde sitt intresse. Men alla husen var redan 
bokade och det fanns också en liten kö till dem.
 – Jag räknade inte längre med att få något hus, men 
i november ringde Calle och frågade om vi fortfarande 
var intresserade. Vi tar det direkt! sa jag till honom, 
säger Per-Arne Nilsson. Och på den vägen är det.
 Per-Arne Nilsson har varit till sjöss nästan hela sitt 
vuxna liv. Han började som maskinbefälselev 1968 och 
gick i land, som man säger, för ett par år sedan. En 
allvarlig hjärtmuskelinflammation som höll på att ta 
hans liv satte stopp för vidare seglatser.

 I dag är Per-Arne Nilsson långtidssjukskriven, men 
mår förhållandevis bra sedan en pace-maker opererats 
in i hans bröst.
 – De vill göra mig till sjukpensionär, men jag har 
vägrat. Jag ska ut och jobba igen, säger han.
 Ut och jobbar gör redan Katarina. Hon har fått en 
tjänst som nattsköterska på äldreomsorgen i Hallsberg. 
Hon var tidigare civilanställd hos polisen i Stockholm, 
men omskolade sig till sjuksköterska sedan hon träffat 
Per-Arne. De gifte sig 1988 och flyttade upp till Kors-
krogen i nordvästra Hälsingland.
 Samlivet med en sjöman kan vara nog så påfrestande. 
Per-Arne var borta i långa perioder. Vid ett tillfälle 
skulle han vara till sjöss i sex månader i sträck. Det 
blev sju månader och en vecka!
 – Aldrig mer, sa jag till honom, berättar Katarina.
Då började Per-Arne Nilsson att läsa till högskolein-
genjör och tog så småningom examen på Chalmers i 
Göteborg. Han blev sedan lärare vid sjöfartsgymnasiet 
på Tjörn, där han var huvudlärare i maskinteknik.
 1998 gick han till sjöss igen, men så hände det här 
med hjärtat och nu får han finna sig i att bli en land-
krabba.
 – Min pace-maker gör att jag inte får vistas i när-
heten av magnetfält och då kan jag inte arbeta som 
fartygsmaskinist, säger han.
 Han känner sig alltså pigg, även om en läkare sagt 
till honom att hans hjärta nog bara skulle hålla fem år 
till. Egentligen är det en transplantation som fordras, 
men kön är lång och det är inte längre något han hop-
pas på.
 Nu väntar villan vid Nedre Bruket på sina nya hyres-
gäster. Det är en miljö som säkert gör gott för både själ 
och hjärta.

Per-Arne 
Nilsson och 
Katarina 
Nilsson-
Kärf utanför 
sitt tillfäl-
liga hus i 
Kalkugnen.

Nu är den gamla dammen återställd vid Nedre Bruket. I 
bakgrunden, till höger, ses det område där de nya husen 
kommer att ligga.
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Satsningen på att bevara de kulturbyggnader som 
finns på Bystad och i Brevens Bruk har nu pågått i flera 
år och kommer även denna sommar att fortsätta. 

I vinter har den gamla piren som sträcker sig ut från herrgårds-
parken på Bystad ut i Sottern frilagts. Piren var helt övervuxen 
sedan lång tid. 
 Arbetet med att rensa det övriga strandområdet vid herrgården 
ska pågå under sommaren.
 Jord- och växtmassor från pirens omgivning har kommit till 
användning för att göra fältet framför fatburen fritt från kärs 
och andra ovälkomna växter. Fatburen kommer nu mer till sin 
rätt, även om det tar ytterligare något år innan ängen framför 
denna unika träbyggnad är återställd till den skogsäng den en 
gång varit.

kulturarbetena pågår även denna sommar

Fatburen, byggd mot slutet av 1400-talet eller 
början av 1500-talet, är en unik träbyggnad.

Piren, som tidigare var försvunnen i all växt-
lighet, har frilagts under vintern och sträcker 
sig nu ut i Sottern igen.

Den vackra muren kring herrgården har res-
taurerats och ger en skön inramning till den 
engelska parken.

 Fatburen ska för öv- 
rigt denna sommar få 
taket tjärbestruket 
och väggarna ommå-
lade.
 Stenmuren kring By- 
stad herrgård har un-
der två år restaure- 
rats och nu återstår 
blott en liten del av 
insidan. Den utgör nu 
ett vackert exempel på 
stensättning som man 
inte kan hitta på så 
många andra platser 
i Sverige.
 Herrgården, som för 
några år sedan må-
lades om, kommer att 
få sina väggar ren-
gjorda under somma-
ren och lystern i den 
gula färgen återställs 
därmed.
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SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER

Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85

Kraftverket, eller rättare sagt turbinen, 
som troget tjänat Brevens Bruk i 85 år har 
gjort sitt. Om planerna går i lås kommer 
en ny turbin och en ny byggnad att ersätta 
trotjänaren någon gång under nästa år.

– Det skulle kosta mer att försöka renovera turbinen 
och resultatet skulle inte bli lika bra. Därför är en ny 
byggnad och en ny turbin ett bättre alternativ, säger 
Jonas Pettersson, som håller i projektet, som än så länge 
befinner sig på planeringsstadiet.
 Tanken är att riva den gamla trärännan som i dag 
läcker och i stället ersätta den med en betongränna. 
Ovan denna ränna byggs ett nytt hus som ska inrymma 
en modern turbin med avsevärd bättre kapacitet.

Mer kraft finns att hämta

 – Fördelen är bland annat att vi får ut mer kraft med 
mindre vatten. Vi har ju ansvar för vattenföringen från 
Sottern och Botaren ut i Nyköpingsån och kan därför 
inte släppa ut hur mycket vatten som helst genom 
kraftverket, säger Jonas Pettersson.
 Turbinen snurrar alltså inte ständigt, utan endast 
när det finns tillräckligt med vatten att tappa ut i 
ån. Med en ny turbin kan elektricitet produceras i en 
jämnare takt.

Så här är det tänkt att den nya kraftverksbyggnaden ska se ut. 
Den kommer till viss del att byggas över den gamla läckande 
trärännan. Den byggs förstås i en stil som harmoniserar med 
övrig bebyggelse.

 Den nuvarande turbinen levererar omkring 400.000 
kilowattimmar under ett år. Den nya skulle producera 
minst 500.000 kilowattimmar. Energin motsvarar 
ungefär det behov av elektricitet som alla bostäder i 
Brevens Bruk har.
 – Hur mycket kraft vi kan ta ut begränsas av fall-
höjden. Den är 4,5 meter och kanske kan vi skapa 
några centimeter till med den nya byggnaden, säger 
Jonas Pettersson.
 Kostnaden är beräknad till tre miljoner kronor 
och avskrivningen är 20 år. Enligt kalkylen kommer 
kraftverket att bli lönsamt.
 – Förnyelsebar energi betalas bättre och statsmak-
ternas ambition är ju att allt mer ska komma just från 
förnyelsebara energikällor, säger Jonas Pettersson.
 – Företagsmässigt ser jag gärna att det regnar or-
dentligt, men personligen föredrar jag som alla andra 
soliga dagar. Men det får gärna komma mycket snö 
under vintern.
 Leif Göthberg vid Alton Arkitekter har ritat det nya 
kraftverket som kan komma på plats tidigast om ett år.  

De nuvarande byggnaderna vid kraftverket kommer inte att 
påverkas av nybygget.
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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.

Brevens 
Bruk AB

hyr ut
Lägenheter

Bil- & 
Husvagns-

platser

Förråd

För mer information, 
kontakta 

Jonas Pettersson, 
019-58 58 56

Jonas Pettersson blir från och med 1 juli ny chef för fastighetsför-
valtningen inom Brevens Bruk AB. Han övertar därmed ansvaret 
för verksamheten efter Carl Gripenstedt.

Jonas Pettersson har varit anställd på företaget sedan 1986. Han började 
som skogsarbetare, för att 1995 byta ut overallen mot kavajen och flytta in på 
kontoret.
 Han är gammal brevensbo, född och uppvuxen i Hunneberg, på andra sidan 
Botaren. Flera generationer har varit verksamma på Brevens Bruk.
 Jonas Pettersson är sambo med Ann-Christine och som har tre barn. 
 Hans fritidsintressen är främst jakt och fiske. Musik och litteratur överläm-
nar han åt Ann-Christine.
 – Min ambition är att fastighetsförvaltningen inom en överskådlig tid ska 
visa nollresultat, säger han.

Ny chef för fastighetsförvaltningen
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Om tre år har Stig 
Einarsson varit an-
ställd på Brevens 
Bruk AB i 50 år – en 
anmärkningsvärd 
bedrift  i  dagens 
Sverige.

– Får jag bara vara någor-
lunda frisk så kommer 

jag att jobba kvar och passera 50-årsvallen, säger Stig 
Einarsson.
 Han anställdes 1958, 15 år gammal, för att med 
hjälp av bågsåg, yxa och barkspade ge sig på timret. 
Samtidigt fick hans ett år yngre bror jobb, men brodern 
slutade 1973. Stig Einarsson blev kvar på bruket.
 – Alla hade inte motorsågar på den tiden och vi var 
för unga för att få hantera dem. Men nu så här i efter-
hand kan jag berätta att vi hade en motorsåg ändå. 
Den gömde vi när skogvaktaren kom och tog fram den 
när han gick, säger Stig Einarsson.
 Efter en tid fick han gå på kurs för att lära sig 
använda motorsåg. Den var förstås rätt onödig, men 
obligatorisk för unga skogsarbetare.
 Stig Einarsson är uppväxt i Ängfallet i södra kanten 
av Brevens Bruk. Pappan var också skogsarbetare, eller 
kanske snarare torpare. Han köpte loss två torp från 
bruket och skaffade sig ett eget hemman. Annars har 
släkten varit torpare under Bystads fideikommiss i fem 
eller sex generationer. Det var därför rätt naturligt att 
sönerna Einarsson skulle ta jobb på bruket.

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 kontors-
  tid, 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.

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

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

Snart 50 år i Brukets tjänst
 – Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Det är ett bra 
jobb som med åren blivit allt bättre tack vare modern 
utrustning. Men det har varit tufft och slitsamt. Jag 
förfrös fötterna tidigt och det har jag sedan haft besvär 
med, berättar Stig Einarsson.
 Tidigare jobbade man på ackord som skapade en 
massa stress. Numera gäller vanlig månadslön även 
för skogsarbetare.
 – Vi hade fyra skogvaktare som övervakade arbetet. 
Vi fick hämta lönen hemma hos skogvaktare Lindkvist 
i Regna. Han åkte ned till brukskontoret och kvitterade 
ut pengarna och sedan delade han ut dem till oss, minns 
Stig Einarsson.
 På den tiden hade nästan ingen bil utan man cyklade 
eller åkte moped till arbetsplatsen, som kunde ligga 
miltals från hemmet. Snö och kyla är skogsarbetarens 
fiender. Värst är kanske snön.
 – Vintern 1965-66 var nog det jobbigaste året av alla. 
Det var rysligt kallt och mycket snö. Den 20 april låg 
isen fortfarande kvar på skogssjöarna så att man kunde 
forsla timret över dem. Jag tänker på det en sån här 
vår när det är nästan försommar den 20 april, säger 
Stig Einarsson.
 I dag bor Stig Einarsson med sin fru Vanja, som är 
lärare, på Motala Äng, på andra sidan gränsen till 
Östergötland. Hemma bor också 16-åriga dottern som 
går på gymnasiet i Finspång, medan de tre övriga 
barnen, två döttrar och en son, är utflugna. Sonen är 
för övrigt virkesmätare på Braviken och har så att säga 
fört familjetraditionen vidare.
 Ett trettiotal får finns på familjens gård och kräver 
rätt mycket tillsyn. Stig Einarsson ägnar annars friti-
den åt jakt och fiske. Han är också aktiv i frikyrkoför-
samlingen i Regna och i hembygdsföreningen.

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
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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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I vintras hade Brevens Bruk och Bystad 
storfrämmande. Då anlände nämligen kung 
Carl XVI Gustaf en gråkall januaridag för 
att tillsammans med vänner i den kungliga 
jaktklubben försöka nedlägga ett eller annat 
villebråd i skogarna. Resultatet blev fyra 
dovhjortar, tre älgar och ett vildsvin.

kungajakt i Brevensskogarna

Mikael Gripenstedt var värd för jakten och Pelle Ber-
genheim var jaktledare. Totalt var det tio man med 
vapen och åtta hundförare som deltog. Man avverkade 
tre såtar (områden): vid skolan i Breven, längs Kils-
movägen och vid Bystad Näs. 
 Nära ögat var det för kungen vid Brevens skola, där 
han tilldelats ett av de bättre passen. Där jagade man 
med stöthundar och Doris Karlsson drev fram några 
dovhjortar mot kungen. Just innan han skulle skjuta 
lyckades de försvinna bland smågranarna.
 Doris Karlsson, ja det är Lars Ferms jakthund, en 
korsning mellan tre raser och en synnerligen skicklig 
jaktkamrat. 
 – Från början hette hon bara Doris, men eftersom 
alla fina hundar också har ett efternamn tyckte jag 
att även hon skulle få ett. Doris Ferm lät inte så bra, 
så det fick bli Karlsson, berättar Lars Ferm, som till 
vardags är polis inne i Örebro och 
som deltog i jakten som 
hundförare.
 Det kungliga jakt-
laget fick under dagen 
en furstlig lunch ute vid 
Gula Sand, där Brevens-
gårdens krögare Miguel Mar-
tinez dukat upp.
Vid Bystad var vildsvin huvud-
målet, men som de flesta vet är de 
ytterst svårjagade. Ett vildsvin föll i 
alla fall för en välriktad kula.
 Efter jaktdagens slut ordnades en 
viltparad på Bystad där dagens jaktbyte 
visades upp, i en ram av grankvistar och marschaller.

 – Det var faktiskt första gången jag varit med om en 
viltparad. Det är inte vanligt i våra jakter, men så var 
ju inte det här heller en vanlig jakt, säger Lars Ferm.

Fotnot: Deltagare i den kungliga jakten var bland andra Jacob 
Lagercrantz, Fred Wennerholm, Jan Lewenhaupt, Carl de 

Geer, Richard Ohlson, Otto von Platen, Richard Montgomery 
och Peder Wachtmeister.

Viltparad framför 
Bystads herrgård. Här ligger villebråden

 uppradade in en ram av granris.

Lars Ferm 
deltog som 
hundförare i 
kungajakten. 
Och Doris 
Karlsson var 
förstås också 
med.
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Under hösten 2004 visade det sig finnas ett 
stort intresse hos körerna i Asker och Breven 
för att göra en körresa. Ett stort problem med 
en sådan resa är finansieringen. Det fick inte 
vara för dyrt eftersom vi ville att alla skulle 
ha råd att följa med. Därför ansökte vi om 
bidrag till körresan från tolv olika organi-
sationer och företag med lokal anknytning 
till Asker och Breven. 

Vi fick ett positivt svar från församlingen, Sensus och 
Lions. Från ytterligare två fick vi ett negativt besked. 
Övriga brydde sig inte ens om att svara! För var och 
en som vi ansökte hos handlar det ju inte om några 
stora pengar, utan visar mer en inställning till det 
ideella och oavlönade arbete som körerna lägger ner 
i församlingen. 
 Vi beslutade ändå att göra resan med hjälp av de bi- 
drag som vi i alla fall fick och även med bidrag från 
körernas egna kassor. Vårt konsertprogram bestod dels 
av svensk musik som representerade det svenska kyr-
koåret och dels svenska folkliga koraler. Med i vårt kon- 
sertprogram var också Lars-Gunnar Jörgensen på flöjt.  
 Efter kontakt med den resebyrå som vi anlitat vid 
tidigare körresor, beslutade vi att av alla reseförslag 
välja en resa till Budapest i Ungern. Jag har varit där 
tidigare med andra körer, och det har varit mycket 
lyckade arrangemang. Vi var 25 aktiva och 9 medföl-
jande som tisdagen den 3 maj på morgonen satte oss i 
bussen för att åka till Skavsta i Nyköping. Där flög vi 
med Wissair till Budapest. När vi åkte var det ganska 
kallt här hemma, bara ca 6 grader och regnblött, men vi 
kom fram till sol och 33 graders värme. Vid flygplatsen 
väntade buss och svensktalande guide och vi kördes till 
vårt hotell, som låg på Budasidan av Budapest, en stad 
som har 2 miljoner invånare. Buda är den bergiga sidan 
och Pest den platta sidan av Budapest. 
 Dagen efter, på onsdag förmiddag gjorde vi en gui-
dad bussrundtur på tre timmar runt hela staden, och 
på eftermiddagen var det fritt att besöka det berömda 
Termalbadet vid hotell Gellert eller på egen hand gå 

körresa till Budapest

runt i staden. Vår grupp blev snart hemtam med spår-
vagnsåkandet och tog sig på ledig tid runt i Budapests 
vimmel. Vi hörde till de ytterst få som löste biljett på 
spårvagnarna, eftersom någon kontroll var sällsynt. På 
tunnelbanan däremot blev vi kontrollerade hela tiden. 
 På torsdagen fortsatte vi att se på staden, bland an-
nat de berömda gågatorna och saluhallen, som är en 
kopia av den berömda saluhallen i Paris. På kvällen 

Körmedlemmar på väg in i Kassai téri Templon för övning.

Forts. nästa sida
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hade vi konsert i Szt. Annakyrkan som ligger nere vid 
Donau, på Budasidan. Denna kyrka ligger centralt och 
är Budapests bäst bevarade barockkyrka med en orgel 
som till omfång och klang är eftertraktad av världens 
bästa orgelkonsertspelare. Kyrkan är också en plats 
för många körkonserter, och två dagar efter oss kom 
Oslo Kammarkör dit.
 På fredagen åkte vi med båt och en guide en tvåtim-
marsfärd på floden Donau till konstnärsstaden Szen-
tendre, en liten medeltidsstad med låga hus. På kväl-
len hade vi ännu en konsert, men den här gången på 
Pestsidan. Kyrkan hette Kassai téri Templon och var 
betydligt större än Szt. Anna. 
 Bägge konserterna, som var i katolska kyrkor, var 
mycket uppskattade av åhörarna, av vilka många 
efteråt kom fram och tackade. Man ville också köpa 
skivor med konsertprogrammet, men någon sådan hade 
vi tyvärr inte. Som besökande kör måste man vara 
medveten om att svensk körmusik har ett mycket gott 
rykte utomlands, så vi skall vara goda ambassadörer 
för svensk körmusik och svenska kyrkan. Som tur är 
har jag under min tid i Stockholm arbetat med Sveriges 
bästa körledare och fått stor erfarenhet av både körer 
och körturnéer. Inom parentes kan nämnas att min 

”körfostrare” från 8 års ålder vid Sveriges Radio, dåvar-
ande Radiotjänst, var just ungrare – Hans Holewa.
 På lördagen checkade vi ut från hotellet och flög hem. 
Hem till regn och ganska kallt efter en vecka med sol 
och värme i Budapest som vi alla längtar tillbaka till.
 När vi kommer hem visar det sig att Nerikes Alle-
handa just samma dag – lördag 7 maj – hade ett stort 
tresidigt reportage om Budapest. Hur man reser dit, 
vad som är värt att se och vad det kan kosta när man 
är där. Mycket läsvärt.

Agneta Karlström

Repetition före konserten i Kassa téri Templon.

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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Musik i sommartid 
– Brevens kyrka 2005

24 juni 19.30 Midsommartid
  sång: Britt-Marie Ström, 
  Majvor Ledin, Mia Jonsson
  recitation: Eva Lektér
  piano och orgel: 
  kantor Agneta Karlström

1 juli 19.00 BrefvenSextetten

8 juli 19.00 Lokala förmågor
  Fredrik Birath, Torsten Birath, 
  Eivor Birath, Gunnar Breving, 
  Lars-Gunnar Jörgensen

15 juli 19.00 Jan-Inge Hall och Kersti Esselwall-Smårs
  
22 juli 19.00 Ted Ström, Anders Zetterman, 
  Anders och Åsa Borehed

29 juli 19.00 Sommarkonsert
  Askers och Brevens kyrkokörer
  lokala solister
  Lars-Gunnar Jörgensen
  dirigent: Agneta Karlström

Efter fredagskonserterna serveras kaffe i 
hembygdsgården. 
Regi: Brevens hembygdsförening

Askers församling i samarbete med Sensus
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I förra numret berättade vi om boken 
”Brevens Bruk – bruksliv i järnets 
tecken”. Här följer ytterligare ett 
avsnitt från boken.

BREvENS BRUk – Bruksliv i järnets tecken

kärvar. Därefter sattes kärvarna upp i rök eller krakar 
på stör för torkning. Efter torkningen bars eller kördes 
de in i lada för att tröskas under höst och vinter. Själv-
bindaren, en maskin som skar och band mekaniskt 
med skördegarn kom på 1930-talet. På 1940-talet 
kom sedan skördetröskor. Först bogserade av traktor, 
därefter självgående. Den första bogserade var på 4 fot 
(120 cm), den sista på 24 fot (720 cm).
 Utvecklingen med djurhållningen har varit på samma 
sätt, från 20 till som mest 100 kor, plus samma antal 
ungdjur. All djurhållning koncentrerades till Brevens 
Bruk under 1960-talet.
 Lantarbetarnas löneförmåner har blivit bättre med 
åren. På tidigt 1930-tal var 3 kr per dag en normal 
dagpenning för en lantarbetare. Så kallad ”Stat” - en 
löneförmån som togs bort i slutet av 1930-talet - bestod 
av bostad, bränsle, mjölk, mjöl och möjligheten att få 
disponera en jordlott att sätta t.ex. potatis på.
 1945 tjänade lantarbetarna mellan 3000-3700 kr per 
år, ladugårdsförman något mer (provision). På Brevens 
Bruk fanns även efter ”statens” borttagande förmånen 
att få sätta potatis på gårdens mark. Någon betrodd fick 
mäta upp antal meter som den anställde ville utnyttja. 
Uppgifter som ”jag vill sätta 30 kg” eller dylikt förekom. 
Någon fick bra jord, andra sämre, livet var fullt med 
överraskningar.

Lantarbetare vid Brevens Herrgård 1932: Stående 
från vänster: August Andersson, Helge Hultman, 
Josef Larsson, Åke Fagerlund, Ragnar Karlsson, 
Harald Andersson, Martin Feldt, Martin Anders- 
son, Einar Garp, Baltsar Sandström, Ivan Lars-
son, Axel Brånn, Valfrid Garp och Anton Hult-
man.  Sittande från vänster: Nils Birath, Gunnar 
Fredriksson, Villiam Öhrman, Martin Hellström, 
Martin Pettersson och Sixten Johansson.

Före 1868 odlades stora delar av Bystad och Brevens 
Bruks åkerareal upp. Vid Bystad restes monumentet 
av vid odlingen bruten sten, övertäckt med jord och 
med en större huggen sten rest på toppen. Den har 
inskriften: ”Af odlares mödor ett minne åt J A Anck-
arsvärd 1868”. Stenen går i dagligt tal under namnet 
”Överstens rös”.
 Under Anckarsvärds tid får man anta att stora delar 
av den brukade jorden vid Brevens Bruk också odlades 
upp. Maskiner och mekaniska saker var sparsamt före-
kommande. Skäror, liar, slagor, hackor, harvar med raka 
eller krokiga pinnar och årder var jordbearbetningens 
verktyg. Dragare var oxar och hästar.
 Plogar, fjäderharvar och slåttermaskiner var nästa 
steg i mekaniseringen. Dessa kom en bit in på 1920-
talet. Traktorn gjorde sitt intåg under senare delen av 
1930-talet. Brevens Bruk hade stort behov av hästar 
för skogskörslor och därför kom inte traktorn in i verk-
samheten förrän efter kriget, omkring 1946.
  1943 ägde Brevens Bruk 23 hästar, varav 13 var 
placerade vid Brevens Bruk. Den sista hästen, som 
hette Petrus, slaktades den 9 november 1971. Då var 
han ”sliten efter hårt skogsarbete”.
 Skörd av gräs och spannmål på tidigt 1900-tal ut-
fördes både av män, kvinnor och barn. Männen med 
skära och lie, kvinnorna och barnen räfsade och band 

Här ska potatisen i jorden.
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 Ekonomibyggnaderna har också förändrats. Gamla 
ladugården låg och ligger fortfarande bakom majstångs-
plan. När nya kontoret skulle byggas uppfördes ny 
ladugård vid vad man idag kallar ladugårdsvägen. En 
loge och andra uthus fanns där sen förut. Platsen var 
av den anledningen logisk. Året var 1945.
 Flera förändringar har skett genom åren. Ungdjursla-
dugården tillbyggdes sedan logen brunnit ned. Plansilos 
har tillkommit. Utfödningsanläggningen omändrades 
bl.a. till slamutgödsling. Automatisk ensilageutfodring, 
modernisering av mjölkanläggningen samt fodergrindar 
med halvautomatisk öppning och stängning.
 Trots att avkastningen ökade med åren såldes korna 
på auktion 1986 och ungdjuren 1987. Man förundras 
över den utveckling som skett under en mansålder, från 
oxe och häst till traktor med 160 hästkrafter. Från skära 
och lie till skördetröska med sju meters skärvidd.
 Uppodling av mark, stenbrytning och dikning. Allt 
det tunga arbete som utförts. Nu återgår stora delar 
av åkermarken till skogsplantering.

Carl-Uno Öhrman och Einar Garp

Ovanstående text är utdrag ur boken Brevens Bruk 
– Bruksliv i järnets tecken, som sammanställts av 
Brevens Hembygdsförening. Boken kan beställas hos 
Siv Hedlund, telefon 019-45 41 32.

Alfred Larsson (1893-1975) visar upp en bagge från Bystad.

TACK TILL Per-Anders Lund, Atremi samt Rut Nils-
son för hjälp med bilderna.

I början av detta år 
(2005) avled Mar-
tin Eriksson 97 
år gammal. Mar-
tin bodde med sin 
familj vid Mofallet 
från 1939 fram till 
sin pension 1974 
då han flyttade till 
Vingåker.

Martin var en man 
som stod naturen my-
cket nära, han följde 
årstidernas växlingar 

noggrant, han skrev dagbok hela sitt liv där han bl.a. 
noterade och jämförde från år till år flyttfåglar, snö, 
regn. temperatur etc.
 I början av 30-talet gick han jaktelev på Häringe slott 
där Torsten Krüger bodde. Därefter ägnade han en tid 
åt fasanuppfödning på Bysta. Efter 1935 arbetade han 
med jakt och skogsvård på Bysta.
 Som anställd på fideikommisset ingick ju också att 
delta som drevkarl under älgjakterna och från det har vi 
fått många roliga jakthistorier om bl.a. ”gamle” kungen 
som verkligen var gammal och skruttig.
 Senare utbildade Martin sig till målare och det är väl 
inte många stugor i Regna, Bysta och trakterna runt 
om som inte blivit målade av honom. 

En trotjänare har gått ur tiden

 Martin tyckte om att fotografera också. Han fo-
tograferade alla torp och gårdar inom fideikommisset 
och Regna, den bildsamlingen skänkte han till Regna 
Hembygdsförening.
 Martin behöll sitt intresse för jakt och fiske och utö-
vade det så länge han orkade.
 Han var min pappa och vän.

        Mona

Martin och Ivar, 1938. Bysta.
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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

voith Fabrics nya vd 
– en elektriker i ledningen

Christer Blomqvist framför tornet från 1909 som ännu finns 
kvar i sitt ursprungsskick från den första fabriksbyggnaden.

 Han beskriver sig själv som naturmänniska som trivs 
nära skogar och sjöar. I det avseendet har han hamnat rätt, 
för nu har han både skogen och sjön inpå knutarna. Lite 
mer avvaktande är hans entusiasm inför den stora tomten 
som följde med disponentvillan, men där får antagligen 
hustru Eva ta ett stort ansvar, eftersom trädgårdsarbete 
är ett av hennes stora intressen vid sidan av hunden.
 Fritiden ägnar han, i mån av tid, till golf (handikapp 
15), men han säger sig inte vara någon fanatiker. I sin 

Christer Blomqvist är nästan en brukspojke, 
uppväxt i Valdermarsvik inte långt från den 
gamla östgötska bruksorten Gusum, där bruket 
har anor från 1600-talet. Därför har han inte 
haft några större svårigheter att finna sig till-
rätta i Högsjö där han sedan tre år tillbaka är 
verkställande direktör för Voith Fabrics.

– Det är inte mycket som skiljer Högsjö från Gusum. Hög-
sjö är visserligen mindre, men ungefär samma bruksanda 
råder här. Vad man kan säga till Högsjös fördel är att folk 
är mer omhändertagande. Kanske är det också mer fram- 
åtanda, vilket till stor del kan tillskrivas de senaste in-
vesteringarna.
 Christer Blomqvist är elektriker, vilket kan sägas är en 
ovanlig bakgrund för en direktör. Det var som elektriker 
han en gång började sin bana på Gusums bruk. Han läste 
sedan till elingenjör och kom sedan tillbaka till Gusum 
1986 och formningsviratillverkningen, som då ägdes av 
Scandiafelt.
 Under åtta år var han verkställande direktör i Voith Fab- 
rics Gusum och hade även ansvar för flera anläggningar 
ute i Europa. Han befann sig ofta på resande fot och när 
han fick erbjudandet om att bli chef i Högsjö tackade han 
genast ja.
 Han har under mer än två år veckopendlat mellan Gu-
sum och Högsjö, men sedan tre månader tillbaka bor han 
i disponentvillan i Högsjö tillsammans med hustrun Eva 
och riesenschnauzern Bitchie.
 Voith Fabrics i Högsjö har 250 anställda och är största pri- 
vata arbetsgivaren i Vingåkers kommun. Under de senaste 
fyra åren har 175 miljoner kr investerats i fabriken och 
volymen har under samma period ökat med 25 procent.
 – Vi har en positiv utveckling och vi tjänar pengar, men 
konkurrensen är tuff och vi får ingenting gratis, säger 
Christer Blomqvist.
 Voith är en tysk koncern, men att ha tyska ägare är bara 
en fördel, enligt Christer Blomqvist. Voith är en familjeägt 
bolag med långsiktiga mål, vilket de nyligen genomförda 
investeringarna i Högsjö visar. 
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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

ungdom var han duktig målvakt i Valdemarsviks hockey-
lag i division II, men det var många år sedan. Och övriga 
fritidsintressen?
 – Inte många. Jag jobbar och jobbar. Det blir inte många 
böcker, men jag lyssnar på musik förstås och är allätare, 
säger han.
 Rolling Stones tvingas han lyssna på vare sig han vill 
eller ej. Eva är nämligen en inbiten Stones-fan, och mis-
sar aldrig en konsert när de numera medelålders männen 
besöker Sverige.
 Han uppskattar närheten till Brevens Bruk och njuter 
av miljön varje gång han passerar orten på väg till Örebro. 
Och Brevensgården besöker han och frun gärna, ditlockad 
av Miguel Martinez kokkonst. 
 I tyska Voith är engelska koncernspråk. Det behärskar 
förstås Christer Blomqvist liksom tyskan. Turistspanska 
ingår också i hans språkkunskaper.
 Och efter Högsjö väntar väl nya utmaningar i kar-
riären?
 – Nej, jag är ingen karriärmänniska. Jag har egentligen 
aldrig haft några ambitioner i den vägen, säger han.

Fakta om voith: 
Voith Fabrics är en division i Voith-koncernen, JM 
Voith AG, som totalt har 30 000 anställda och om-
sätter omkring 30 miljarder kronor. Tillverkningen i 
Högsjö består av pressfiltar till pappersindustrin. 
 Koncernens huvudkontor finns i Heidenheim. I 
Sverige finns ytterligare en anläggning, Voith Fabrics 
Forming i Gusum, som tillverkar formningsviror.
 Högsjöanläggningen har anor från 1862 då Johan 
Wilhelm Schullström övertog ett färgeri och senare 
startade tillverkningen av filt till svenska pappers-
bruk. 1968 döptes företaget till Scandiafelt och 1992 
köpte Scapa Group anläggningen.
 Sedan 1999 ägs Högsjöfabriken av Voith som än-
drade dess namn till Voith Fabrics Högsjö AB. Madison 
Scandiafelt i Högsjö och Brevens Bruk som tillverkar 
filterdukar för pressar samt transportband för spån-
platteindustrin, tillhör inte Voith utan ingår i den 
holländska koncernen Gamma Holding.
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”Till äktenskap ledig” heter det nya Svenne-
vadsspelet som har premiär den 30 juni. Den 
här gången har hela ensemblen medverkat 
för att ta fram underlag till den historia som 
berättas. Manus har sedan skrivits av Anne-
Marie Hellström och Lennart Österberg och 
med Timo Parker som regissör.

Scenen är densamma som i fjol, Svennevads station, 
där mycket kan hända. Denna gång är det en av roll-
figurerna som är på gång att gifta sig och naturligtvis 
är det inte det lättaste att hitta en partner så där på 

Svennevadsspelet 2005

en gång. Att det sen kan trassla till sig på olika sätt 
är givet.
 Spelet kan ses som en fortsättning av ”Svinaktiga 
affärer”. Nu är det slutet av 40-talet och Stinsen och 
hans fru regerar på stationen tillsammans med sta-
tionskarlen Johan och städerskan Emilia. I rollerna 
finner vi Anders Brinning, Camilla Frisberg, Catharina 
Gustavsson, Marguerite och Kåge Landin, Bosse Lars-
son, Fredrik Lennström, Ingrid Olsson, Tage Aronsson 
samt Sofia Nornsäter. Dessutom medverkar flera barn 
från Svennevad och Sköllersta. 

Välkomna till sommarens föreställningar!

Svennevads järnvägsstation kommer även i år att byggas upp på Sörberg, Svennevads Hembygdsgård.

Svennevadsspelet
TILL ÄKTENSKAP LEDIG

Premiär torsdagen den 30 juni kl 19.00
Övriga speldagar: 2 juli kl 15.00, 3 juli kl 18.00, 5 juli kl 19.00, 6 juli kl 19.00 

samt 7 juli kl 19.00
Vid regn, medtag regnkläder, ej paraply. 

Biljettbokning 0582-126 15
Entré 100 kr. Barn under 12 år fri entré i vuxens sällskap.

Fri parkering. Servering i paus.
Lördag 2 juli – 2xBjörnis underhåller kl 14.15

Söndag 3 juli – Spikblecket underhåller kl 17.15

Arr. Svennevads Bygdespel       VÄLKOMNA
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Flygfoto över Kilsmo. Årtal okänt.
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Biltel: 070-223 27 00
Bost: 0122-158 56
Karl-Gunnar Gustafsson
Falla Nedergård, Finspång

KG GUSTAFSSONS
SKOGSAVVERKNING

Vi utför avverkningar med 
skördare utrustad med 
apteringsdator.

Telefon: 
0582-68 69 60/68 69 65
www.skogsplantor.se

Om ni hör något som knallar i skogen behöver 
det inte vara någon stackars älg som får sätta 
livet till. Sannolikheten är nog större att det 
är skyttar från Brevens skytteförening som 
skjuter prick på banan ute vid Röda Sand.

Brevens Skytteförening bildades 1940, men har anor 
som sträcker sig mycket längre bak i tiden. Före 1940 
fanns en skarpskytteklubb och innan dess en annan 
sammanslutning för prickskyttar.
 I dag har Brevens Skytteförening ett tjugotal med-
lemmar. Det kunde ha varit fler. Det tycker i alla fall 
ordföranden Ragnar Sjöö, som gärna också ser att fler 
kvinnor ansluter. Nu är det bara två.
 – Fast återväxten är ganska god ändå. Vi har många 
unga skyttar som visar lovande takter, säger Ragnar 
Sjöö.
 En av dem är Jakob Lönn, som anses som en blivande 
mästerskytt. Han kommer visserligen från Högsjö, men 
så lockar också Brevens Skytteförening medlemmar 
från angränsande orter.
 Skyttarna tränar och tävlar med mausergevär med 
6,5 mm ammunition. På vintern ställer man undan 
dessa muskedunder för att plocka fram luftgevären som 
används i skytteföreningens inomhusbana vid gamla 
ordenshuset i Breven.

Sätter skott i skogen

Så här ser ammunitionen ut. Den blivande mästerskytten 
Jakob Lönn visar kulan som han ämnar sätta mitt i tavlan.
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Gör som på
Brevens Bruk:

Din leverantör av 
John Deere • Kverneland • Hardi 

m.fl i Örebro län

– I lantbrukets tjänst sedan 1951 – 

Ragnar 
Sjöö är 
inte bara 
bästa skyt-
ten i före-
ningen. 
Han är 
också ord-
förande 
och den 
som får se 
till att allt 
fungerar 
under täv-
lingarna.

Här skjuter juniorerna prick från 200 meters håll. Seniorerna 
håller till hundra meter längre bort.

Thomas Karlson, 11, från Regna, ställer in siktet mot 
Brevens Bruk (bilden till höger).
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Intreserad av båtplats 
eller fiskekort i Sottern?

RIng Brevens Bruk AB, 
019-58 58 50

Båtplatser vid Sottern  

Fiskekortspriser 
i Sottern 2005
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.
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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

Fr.o.m. 2004 tillämpas ny revisionsstandard i 
Sverige. Auktoriserad revisor Jerker Svens-
son lämnar här en kort överblick över hur 
revision genomförs. Jerker Svensson vill ock-
så betona hur viktigt det är att företagsled-
ningen och revisorn pratar med varandra 
och att företaget får de råd som behövs för 
ekonomistyrningen och företagandet. 

Alla svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar 
samt en del övriga företag ska ha en revisor som revi-
derar eller granskar årsredovisningen och förvaltnin-
gen. Det nya är att kraven har ökat på hur den svenske 
revisorn ska utföra revisionen. 
 Innan revisorn startar granskningen ska han först 
planera revisionsarbetet. Här är det principerna 
väsentlighet och risk som styr. Det gamla synsättet att 
revisorn tittar på varje öre är för länge sedan historia. 
Enligt de nya reglerna ska revisorn också ha kunskap 
om företagens informationssystemmiljö eftersom den 
ofta är väsentlig för företaget.
 Efter planeringen så görs själva granskningen. Syftet 
med granskningen är att revisorn sedan ska kunna ut-
tala sig i revisionsberättelsen. Det som är nytt är t ex 
att revisorn ska vara med vid lagerinventeringen om 
lagret är en väsentlig post. Vidare ska revisorn i vissa 
fall inhämta skriftligt uttalande från företagets led-
ning angående frågor som är av västentlig betydelse för 
årsredovisningen. De nya reglerna ställer flera ytterli-
gare detaljkrav på hur revisionen ska genomföras.
 Efter genomförd revision lämnar revisorn en revi-
sionsberättelse. De flesta har nog någon gång sett en 
sådan. Revisionsberättelsen är standardiserad i sin 
lydelse såvida inte revisorn anser att han behöver rap-
portera någon avvikelse. Då avvikelse rapporteras blir 
revisionsberättelsen ”oren”. Med anledning av de nya 
reglerna kommer flera berättelser att bli orena. Om 
revisorn inte kunnat finna något ”revisionsbevis” som 
styrker de olika delarna i årsredovisningen måste det 
också skrivas i revisionsberättelsen.

 Sammanfattningsvis kan sägas att de nya reglerna 
ger större tyngd åt revisorns uttalanden i revisions-
berättelsen. Att få en ”ren” revisionsberättelse är 
därför viktigare än någonsin. De nya reglerna kommer 
att medföra att revisorn måste lägga ner mer tid på 
varje revision. Viktigast är ändå att revisorn berättar 
för företagaren hur företaget går och lämnar råd för 
verksamheten.

Jerker Svensson
Auktoriserad revisor

Den nya revisorsstandarden

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 • 070-340 53 02
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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
Per Bergenheim
Hans Danielsson
Örjan eriksson
Stig eriksson

BrE-
VENS 

Kontaktpersoner

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

Stöd dem – de stöder oss.

BrEVENS BruK Nr 1 • 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

AnnSofie Erixon, 44 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, 42 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 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, 45 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, 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 Jonas som skogsarbetare 
på BBAB. 1995 anställdes han som produktions-
tekniker och 2004 övertog han befattningen som 
fastighetsförvaltare.

Sirpa Ahonen, 47 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.
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Match 2 i angelfiske efter gädda mellan Bre-
ven och Högsjö. Temperaturen och osämjan 
stiger mellan lagen. ”Som att plocka godis 
från små barn”.

Vi från Högsjö var väldigt fokuserade på uppgiften. 
Strategin bokades på puben i Breven kvällen innan (vi 
såg till att medlemmarna i Brevenslaget blev vindögda 
och talade otydligt). Då ansåg vi att ett litet försprång 
kunde uppnås samtidigt som vi preparerade mörten 
så att ingen gädda kunde komma i närheten av deras 
don. Dessutom blev vi utsedda att sköta tidhållingen. 
Det kunde bara gå bra denna gång.
 Vi tävlade mellan klockan 08.00 och 15.00. I år var 
det snöoväder nästan hela dagen.
 När donen var utsatta och elden fått fin fart, som sig 
bör, hälsade vi från Högsjö Brevenslaget välkommet 
till årets match. När vi sagt sista ordet i meningen såg 
jag till min fasa första ”fället”. Det var ett Brevens-hål! 
Brevenslaget skuttade som rågetter på isen och drog 
upp en kalasgädda.
 Konstiga vokabulär hördes från Högsjölaget. Hade vi 
blandat ihop mörten? 1-0 i första anfallet. Brevenslaget 
var inte ens fulltaligt de första timmarna. Det var bara 
att bita i sura äpplet, vi hade sju timmar på oss. (Sam-
tidigt som vi började fundera på svarta grinden, det 
kunde vara läge för en provmatch nu.) Våra mungipor 
var nu släta med lite lätt darr.

Skira Grand Prix 2005
 Klockan närmade sig 11.00, det så kallade 11-hugget, 
då, då skan´ få se! Brevens hade aldrig hört om något 
sådant, de satt lugnt tillbakalutade och värmde sig 
vid elden. Då blev det ett nytt ”fäll”. Vems don är det? 
Högsjö blev som förstenade, det var i samma hål som 
den första gäddan drogs upp. Då fick Brevens fart på 
benen och drog upp en gädda till. 2-0 i andra anfallet. 
”Som att plocka godis från små barn”.
 Högsjö begärde ”time out”, nu var goda råd dyra. Vi 
begärde att få flytta två don och prova på ”säkrare” 
ställen enligt en välunderrättad källa, samt ”tvätta” 
mörten. Begäran antogs om Breven skulle få samma 
chans nästa år. Det gick vi med på.
 Paniken spred sig hos Högsjö samtidigt som mun-
giporna nu var väldigt nedåtgående. Flytten hjälpte 
föga. Nu uppstod en olustig diskussion om att byta 
lagmedlemmar, eftersom en del ansåg att andra inte 
höll måttet som angelfiskare. Brevenslaget satt lugnt 
och såg på och kom med goda råd.
 Brevens har nu två stycken inteckningar i Skira 
Grand Prix i angelfiske.  Nästa år är det matchboll! Då 
gäller inga handikapp, vi får också ha krok!
 Dagen avslutades i god anda med måltid på Skira (i 
samma rum).

Rolf Larsson
HögsjöRESULTATLiSTA

1:a Breven (2 gäddor)
2:a Högsjö (0 gäddor)

Ovan: Brevens-
lagets vinst- 
gäddor. Se och 
beundra.

Till vänster: Sura 
miner hos Hög-
sjölaget, trots de 
fina små abbor-
rarna.
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
BREVENS BRUK AB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO
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E-post, SMS och duvor i all ära. Ända sedan Axel Oxen-
stierna inrättade kungliga postverket har brevens 
bruk varit det bästa sättet att skicka personliga och 
välkomna meddelande till nära och kära. Och även till 
folk man inte känner.
 Positiva klubben, alltid mån om att slå vakt om be-
ståenden värden i det svenska samhället, har därför 
frivilligt ingripit för att upprätthålla brevens bruk.

Positiva Klubben 
i kamp för brevens bruk

Positiva klubbens frivilliga brevbärare tycker inte att brevens bruk är ute, trots e-post.                           

 – Vi vill inte stå breve och se hur allt förflackas, säger 
klubbens ordförande, som vill vara anonym, men som 
går under täcknamnet Carl von Post.
 Enligt Positiva klubben, eller Post-itiva klubben 
som man i detta sammanhang gärna kallar sig, är det 
viktigt att breven inte postponeras. Nästa mål är att 
skaffa brevband åt alla.
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       


