
Nr 1  •  2004  1

Nr 1 • 2004

Kulturhusens
Dag

i Brevens Bruk

Sidan 3

Joey och hans
hundar

i London

Sidan 9–12

Slaget om 
den gyllene

kroken

Sidan 18

Projektet Nedre Bruket visar
på framtidstro i Brevens Bruk

Så här kommer vyn vid Nedre Bruket att te sig när allt är klart. Tre gulrappade villor med vita knutar och tegeltak. Alla med 
egen sjötomt och brygga. Varje villa har en bostadsyta på 140 kvadratmeter. (Bild: Lennart Kihlgren)

Om knappt ett år kommer Brevens Bruk att prydas av tre nya hus vid Nedre Bruket. 
Byggstart för projektet kommer troligen att bli till hösten och sedan ska allt vara 
färdigt och inflyttningsklart våren 2005, förutsatt att förslaget godkänts av Brevens 
Bruk AB’s styrelse.
 De tre husen, belägna vid Brevensån och med egna sjötomter, kommer att bli mycket 
attraktiva bostäder. Villorna är givetvis fullt moderna, men ändå byggda i den stil som 
utmärker Brevens Bruk. De gulrappade byggnaderna med vita gavlar och tegeltak 
kommer att smälta in i övrig arkitektur i samhället. Läs mer på sidan 2.
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Länsantikvarie Mia Geijer har kallat husen ”klassiska 
former med modern anknytning”.
 Varje hus har en bostadsyta på 140 kvadratmeter. 
En veranda är vänd mot ån och varje hus får en egen 
brygga.
 Arkitekt Lennart Kihlgren i Vingåker har ritat husen 
och huvudentreprenör är KS Bygg i Vingåker. Investe-
ringen uppgår till sex miljoner kronor.
 – Bygget innebär ett trendbrott i Brevens Bruk. I 
stället för att lägga ned bygger vi nytt. Det visar också 
på en framtidstro för samhället. Brevens Bruk ska 
vara en attraktiv och trivsam ort att bo på, säger Carl 
Gripenstedt, verkställande direktör i Brevens Bruk AB.
 I samband med uppförandet av de tre villorna 

Projektet Nedre Bruket visar
på framtidstro i Brevens Bruk

kommer den gamla dammen att återställas till sitt 
ursprungliga skick. Miljökonsulten Hans Wickberg, 
Örebro, har upprättat en plan på hur detta ska gå till. 
Två naturliga öar kommer att finnas i norra delen av 
dammen och förhoppningsvis återvänder också de få-
gelarter som tidigare häckade i området.
 Det stora röda trähuset som tidigare låg här härja-
des av en brand strax före jul 2002. Branden förstörde 
större delen av det gamla huset och det stod omedelbart 
klart att huset inte gick att rädda. I huset fanns sex 
lägenheter, men en av dem var obebodd.
 Är du intresserad av att ev. flytta in vid Nedre 
Bruket? För mer information, ring 019-58 58 50 
eller skicka ett e-mail till bbab@brevens.se

De återkommande kulturrenoveringarna kom-
mer i sommar att inriktas på Bystad. Arbetet 
med att måla om kyrkan har redan startat och 
kommer snart att stå klart. Även taket ska tjä-
ras. Motsvarande arbetet kommer att utföras 
på klockstapeln.

Förra sommaren restaurerades den västra muren kring 
herrgården. I sommar har turen kommit till den östra 
delen. Likaså ska östra flygelns sockel fogas och putsas om.
 – Med sommarens insatser är vi klara för den här gången 
med restaureringsarbetet, säger Leif Götberg, arkitekt vid 
Alton arkitekter i Kumla, som ansvarar för uppdraget.
 Bystad herrgård byggdes 1721 och räknas som en av 
vårt lands märkligaste och stillfullaste träbyggnader. Till 
herrgården hör två flyglar. Den östra inrymmer det gamla 
köket och den västra var tidigare bostad för tjänstefolket
 Bystad är omgiven av en lövskogspark och mot sjösidan 
finns en stor engelsk park med ståtliga ekar och lindar.
 Alla som inte har haft möjlighet att se denna ståtliga 
miljö kan bege sig till Bystad den 12 september då området 
öppnas, på initiativ av Johan Gripenstedt, i samband med 
Kulturhusens dag. (Se separat annons).

Nu är det Bystads tur att förskönas

Byggnadsställningar sätts 
upp runt Bystad kyrka 
inför restaureringen.
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Under mottot ”Hus i goda händer” anordnas 
kulturhusens dag den 12 september 2004. 
Detta gäller inte bara i Sverige utan dagen 
uppmärksammas i hela Europa. Brevens 
Bruk fick som bekant 2001 utmärkelse från 
Svenska föreningen för byggnadsvård 2001 
för att man på ett systematiskt och långsik-
tigt sätt renoverar byggnaderna i den gamla 
bruksmiljön.

Kulturhusdagen kommer att uppmärksammas i Bre-
vens Bruk genom öppethållande och guidade visningar 
av bl a hembygdsföreningen som även visar sina lokaler 
och sitt museum. Även andra föreningar kommer att 
medverka på olika sätt.
 Kulturevenemangen pågår i Breven mellan kl 13.00 
och 16.00. Även Brevens Bruks museum samt kyrkan 
kommer att hålla öppet.
 I Brevensgårdens restaurang serverar Miguel en del 
”kulturhistoriska” rätter. Kajsa Wargs kokbok kommer 
att dammas av kan man tro. Butikerna är också öppna.
 Konstnär Jan-Inge Hall kommer att ha vernissage i 
gamla missionskyrkan.
 BrefvenSextetten kommer att spela, troligtvis i Bre-
vens Kyrka eller hembygdsgården.
 Årets byggverksamhet bedrivs vid Bystad herrgård 
där trädgårdsmurar, kyrka och klockstapel ses över och 
renoveras. Här blir det möjligt att beskåda hantverkare 
i aktion med putsarbeten, målning och plåtsla-geri. 
Anläggningen visas exteriört mellan kl 13.00 och 16.00 
av Ulla-Britt Gripenstedt.
 Programmet kan komma att justeras något i detalj, 
vilket kommer att anges närmare i lokalpress och an-
nonsering genom Svenska föreningen för byggnadsvård 
framöver.
 Tanken med dagen är att visa och tydliggöra den 
gångna industrihistoriens byggnader och på det sätt 
den renoverats genom Brevens Bruks försorg och ini-
tiativ med stöd från staten genom bidrag fördelade av 
länsstyrelsen. Genom öppethållande visas också att 

Kulturhusens Dag i Brevens Bruk

Detalj av ankarjärn för för-
ankring av golvbjälkar

Fasadrenovering av Värdshuset sommaren 2003.

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

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

byggnaderna lever idag med 
andra verksamheter. Under 
dagen visas också planerna 
för framtiden. Det kommer 
att handla om framtidens 
boende i Brevens Bruk, pla-
nerna för Nedre Bruket etc.
 Vi hoppas ni tar er tid att 
boka några timmar i Breven 
den 12 september. Det kommer att bli en fin eftersom-
mardag.
 Den byggnadsvårdsintresserade kommer att ha 
flera evenemang att välja mellan denna dag. Samtliga 
objekt presenteras på föreningens hemsida www.raa.
se/khusdag

Leif Göthberg
Svenska föreningen för byggnadsvård
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Nu är Miguel Martinez inte bara krögare 
i Brevens Bruk. Han är också boende på 
orten. Visserligen inte mer än i genomsnitt 
tre kvällar i veckan, men ändå. Sedan förra 
sommaren bor han i Östra Röda Byggningen 
i en nyrenoverad och vacker trea.

– Vi har kvar huset i Brickeberg, men det tänker vi 
sälja och sedan ha en lägenhet i Örebro och den här i 
Brevens Bruk, säger Miguel Martinez.
 För det mesta rår han sig själv i sin lägenhet, men 
nu till sommaren kommer hustrun Kerstin att bo här 
mer frekvent. Hon är barnmorska och har både jourer 
och obekväm arbetstid, men när semestern väntar är 
ju Brevens Bruk en nästan oslagbar plats att tillbringa 
sommaren på. Även parets två vuxna barn samt barn-
barn kommer säkert att finna vägen till Brevens Bruk.
 Miguel Martinez är mycket nöjd med sin lägenhet, 
det vackert kaklade badrummet och inte minst det 
välutrustade och moderna köket.
– Men jag måste erkänna att jag aldrig använt den 
här fina spisen. Den väntar fortfarande på att invigas, 
säger han.

Krögarn har landat i Breven

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

Bildtext: Miguel Martinez i sitt vackra kök och vid den spis 
som han hittills aldrig har använt.
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I december flyttade Martina Dahlqvist och Mar-
tin Karlsson in i en nyrenoverad och trivsam 
etta i Värdshuset i Brevens Bruk. Den som nu 
vill att samhället ska befolkas av unga familjer 
kan väl inte ha önskat sig något bättre.

Martina går på gymnasiet. Hon går andra året på hotell- 
och restauranglinjen på Virginska skolan i Örebro. Martin 
arbetar på Häfla bruk med automatisering.
 – Vi trivs väldigt bra här och det är skönt att ha en egen 
lägenhet, säger Martina Dahlqviat.
 Hon är född och uppvuxen i Brevens Bruk. Hon bodde 
hos sina föräldrar fram till i december förra året när hon 
och Martin blev erbjudna ettan i Värdshuset.
 Martin kommer från Regna, men har också bott i Fin-
spång och Högsjö. Fast Brevens Bruk är förstås en mycket 
bättre plats att bo på.
 – Lite dött på vintern, men på somrarna blommar byn 
upp, säger han, innan han tar spöet och ger sig av för att 
dra upp gammelgäddan ur vassen.

 Brevens Bruk ligger också logistiskt perfekt för det unga 
paret. Martina tar bussen till skolan i Örebro och Martin 
bilen till jobbet i Häfla.

Första egna lägenheten

Martin Karlsson och Martina Dahlqvist vid köksdelen i sin 
fina nyrenoverade lilla lägenhet i Värdshuset.

Allt fler väljer att bo i Brevens Bruk och en god 
förklaring till detta är den standardhöjning 
som skett i bostadsbeståndet. Stor möda har 
lagts ned för att modernisera och rusta upp 
lägenheterna så att de motsvarar alla krav som 
hyresgäster kan tänkas ställa.

– Vi har nu full beläggning i våra bostadshus och en god 
efterfrågan. Det här ser jag som resultatet av ett långsik-
tigt arbete, säger Carl Gripenstedt, vd i Brevens Bruk AB 
och ansvarig för företagets fastighetsförvaltning.
 Under de senaste fyra åren har många lägenheter i fö-
retagets förvaltning fått höjd standard med nya kaklade 
badrum och moderna kök med nya spisar, kyl/frys och 

Modernt boende lockar
diskmaskiner. Just nu 
pågår upprustningen av 
tre ettor i Brevens Bruk.
 Även företagets bostä-
der i Kilsmo har rustats 
upp. Parhuset vid norra 
infarten till Kilsmo var 
det som senast fick en 
uppfräschning.
 Sågarbetarbostaden i 
Kilsmo, vid Sottern, som 
tidigare ägdes av bruket, 
har sålts. Även Bennebo-
torp är på väg att säljas.
 – Lönsamheten för 
fastighetsförvaltningen 
är tyvärr fortfarande 
dålig. Den dras alltjämt 
med stora förluster. Men 
det här är som sagt ett 
långsiktigt arbete. På 
sikt hoppas och tror jag 
att vi ska kunna nå lön-
samhet, säger Carl Gri-

Vackra detaljer i ett nyrenove-
rat badrum.

penstedt.
 Hyresnivån i Brevens Bruk och Kilsmo är förhållandevis 
låg. Här kan man bo väsentligt billigare än i Örebro.
 Fastighetsförvaltningen erbjuder också husvagnsförråd, 
garage, uppställningsplatser och allmänna förråd.

Vid Kilsbacken görs en utvändig uppfräschning.
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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.

Under januari månad installerades bred-
band vid brukskontoret i Brevens Bruk. 
En lösning med satellitkommu-nikation 
har valts och ger nu snabb och säker 
internettrafik både för Jerker Svens-
son Revision AB och Brevens Bruk AB. 
Hastigheten uppgår till 0,5 Mbit men är 
möjlig att öka till 2 Mbit utan tekniska 
ingrepp.
Leverantör är företaget Envision i 
Kilsmo.
 Under februari har en intresseförfrå-

Brevens Bruk AB – nu jorden runt via satellit

gan gått ut till samtliga boende i Brevens 
tätort om anslutning till bredbandet via 
ett trådlöst gränssnitt via Brevens Bruk 
AB. Anmälningarna har gett sju intres-
senter och olika tekniska lösningar skall 
nu utvärderas för att hitta en lämplig 
och kostnadseffektiv modell för vidare 
spridning av bredban-det.
 Närmare information hoppas vi kunna 
lämna under förhösten.

Per Bergenheim

Brevens 
Bruk AB

hyr ut
Lägenheter

Bil- & 
Husvagns-

platser

Förråd

För mer information, 
kontakta 

Carl Gripenstedt, 
019-58 58 54
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Rutiner vid felanmälanINFOrMAtION tILL 

BrEVENS BruK AB:s 

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

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

Jenny och Anders Lindgjerdet är lyckligt 
nygifta, men har just nu ingen tid över för 
smekmånad. Omkring dem stojar fyra barn 
i varierande åldrar. Två av dem är Jennys 
och två Anders. I november utökas familjen 
med ett femte, Jennys och Anders första ge-
mensamma.

Familjen bor sedan i februari i en nyrenoverad trea 

Nygifta och snart väntar tillökning

i Börstorp. Där har faktiskt Jenny Lindgjerdet bott 
tidigare i sitt liv.
 – Då såg det inte alls ut som i dag. När Calle (Gri-
penstedt) ringde mig och frågade om jag ville bo här var 
jag mycket tveksam. Vi går väl upp och tittar, tyckte 
Anders. Sedan, när vi kom hit och fick se vad som hade 
hänt med lägenheten slog vi genast till, säger Jenny 
Lindgjerdet.
 Jenny och Anders träffades på gymmet i Högsjö, där 
Anders var instruktör och dit Jenny kom för att få en 
lektion i hur hon skulle förbättra sin kondition. Den in-
struktionen slutade med att de två så småningom sade 
ja inför domare Robert Östberg på tingshuset i Örebro.
 – Sedan dess har jag förlorat nio kilo och det mesta 
är muskler, suckar Anders, men verkar inte alltför 
besviken över vad som hänt.
 Anders Lindgjerdet jobbar natt som undersköterska 
i Vingåker sedan nio år tillbaka. Jenny arbetar på As-

Här sitter familjen Lindgjerdets fyra barn, Natalie, David, 
Alexander och Ellinore vid köksbordet, och väntar på att kött-
färssåsen och spagettin ska serveras.

Nygifta paret Jenny och Anders Lindgjerdet.

kenäshemmet i Odensbacken.
 I november blir det alltså tillökning i familjen. Flicka 
eller pojke?
 – Fortsätter jag att må illa blir det en flicka. Annars 
en pojke, konstaterar Jenny.
 – Blir det en pojke ska han heta Nemo. Blir det en 
flicka ska hon heta Doris, säger sonen Alexander.
 Mamma Jenny ler lite överseende och viskar att 
Nemo kommer i alla fall en blivande son definitivt inte 
att heta.
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FASTIGHETSÄGARE!  Vill ni ha arbeten utförda?
Brevens Bruk AB:s fastighetsförvaltning och parkförvaltning kan utföra större och mindre arbeten, så-
som murning, snickeriarbeten, gräsklippning, buskröjning mm.

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

Kontakta mig angående: 
 Byggnadsarbete    Trädgårds-/parkarbete    
 Övrigt       

BREVENS BRUK AB
BRUKSGATAN 6

715 95 KILSMO

Namn

Adress

Telefon

✃

Nu har han slagit i sin sista spik och murat 
sista stenen för Brevens Bruk. Sedan i mars 
är Ove Göransson pensionär och njuter av 
sitt rätt så bekymmersfria liv. Han har job-
bat för Brevens Bruk AB:s fastighetsrörelse 
sedan 1981, först som anlitad egenföretagare 
och sedan som anställd.

Ove Göransson bor mitt i Kilsmo, i ett radhus på Fab-
riksvägen. Till Kilsmo kom han som åttaåring från 
Gusum i Östergötland. Familjen flyttade till Närke 
sedan pappan hade fått jobb vid sågen i Kilsmo.
 – Jag har alltid trivts bra i Kilsmo. Bästa beviset på 
det är att jag har blivit kvar här, säger han.
 När Ove Göransson var ung var det lite mer rusch 
i Kilsmo. När sågen brann försvann också mycket av 
det som höll samhället igång.
 – Då hade vi ju fler butiker här, men nu är bara livs-
medelsaffären kvar. Vi får vara tacksamma så länge den 
finns. Det var ett elände när den var stängd under tre 
månader. Men jag tror att det går bättre för handlaren 
än det har gjort på länge, säger han.
 Som ung spelade han förstås fotboll i Kilsmo IK. Först 
i pojklaget och så småningom i seniorlaget. Däremel-
lan hade han en period i Högsjös ungdomslag eftersom 
Kilsmo saknade ett sådant.
 – Jag var målvakt, trots att jag kanske inte har den 
rätta längden. I Kilsmo IK spelade vi i både division V 
och IV. Vi hade ett ganska bra lag, säger Ove Göransson.
 Bland sina idrottsliga meriter kan han också räkna 
in tio Vasalopp. Men något mer lär det inte bli.
 – Sista gången tog loppet slut efter tio minuter. Jag 
åkte tillsammans med Torbjörn Hedmo och ramlade i 
första backen. Axeln gick ur led. Det gjorde förbaskat 

ont, säger han.
 Nu tar han det lite lugnare i naturen. Där tillbringar 
han nämligen många timmar i svamp- och bärmarker.
 – Vi brukar gå långt in i skogen och jag gillar att hitta 
nya ställen, säger han.
 ”Vi” är Ove Göransson och särbon Jana, som bor i 
Kumla där Ove tillbringar en stor del av vinterhalvå-
ret. På sommaren är det givetvis Kilsmo och trakterna 
kring Breven, Regna och Boo som gäller.
 På sommaren lockar även Sottern och färder i den 
ruffade båten. Då åker också metspöet fram. Och kort 
innan den här intervjun gjordes hade Ove Göransson 
varit ute och dragit upp en gädda på fyra kilo.

Sista spiken är slagen för Ove 

Ove Göransson har 
lagt ned hammaren 
och kan numera ägna 
sin tid åt svamp-
plockning och fiske i 
stället.
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Kort rapport från Filmfestival 
2004 i Brevens Bruk

Årets Filmfestival, den 6-8 februari, lockade 425 besökare att se film i 
Brevensgården. Det var roligt att behöva lyfta in flera rader med extra 
sittplatser. Det stora dragplåstret var Ebba Gripenstedts stumfilm från 
1928 om arbetet på Kilsmo såg och Bysta Herrgård. 

Filmen visades vid 3 tillfällen och sammanlagt 200 besö-
kare njöt av denna unika och skickligt gjorda dokumentär. 
Intresset för hembygden och vår lokala historia är mycket 
stort.
 Matinéfilmerna lockade även i år många barn att se 
film ”på riktigt”. Det var roligt att vi som förspel kunde 
visa en film som producerats av barn i Breven förra året. 
De planerar att göra en ny i sommar. Vi ser fram emot att 
också få visa den.
 Även kvällsfilmerna lockade många till Brevensgården. 
Årets tema var svenska filmer. Ett önskemål, som fram-
förts av flera. 
 Miguel erbjöd, som förväntat, en underbart god film-
meny. Det blev litet knappt med tid för maten mellan 
filmerna, en erfarenhet vi tar med oss i planeringen till 
nästa Filmfestival.
 Inför nästa års Filmfestival efterlyser vi fler dokumen-
tärer från Brevens Bruk. Det bör finnas amatörfilmer 
både från midsommarfirandet och från arbetet på bruket. 
Gam-la vykort och  fotografier är intressanta som underlag 
till bildspel. Vi fick några tips under festivalen, men tar 
tacksamt emot alla uppslag.
 Hör av dig på telefon till Eva Rysén, 45 40 80 eller Nil-
lan Molin, 45 40 58.  

Det var hundintresset som gjorde att hemlöse 
Joey, min fru UllaBritt och jag blev vänner.
 Allt startade julen 1998 då vi kom joggande 
genom gångtunneln under Park Lane i London, 
på väg ut för en springtur i Hyde Park. Där satt 
han på några kartonger och en filt, med sina 
hundar och tiggde pengar. Vi kunde inte låta 
bli att stanna och prata med mannen och hans 
två hundar. Mannen, d.v.s. Joey, berättade att 
han var hemlös och bodde i tunneln med sina 
hundar Heidi och Blackie (mor och son).

”Det är åtta år sedan jag lämnade min familj i Manchester 
för att söka lyckan i London” sade Joey och fortsatte, ”Ty-
värr gick allt snett och snart hamnade jag på gatan som 

hem- och arbetslös”. Efter en lång konversation beslutade 
UllaBritt och jag att gå till närmaste butik för att handla 
litet mat, både till husse och hundar. Vi hjälpte även till 
att förbättra Joeys hushållskassa.
 Tre månader senare var vi tillbaka i London och tog in 
på samma hotell som förra gången. Nu skulle vi ut på vår 
obligatoriska språngmarsch i Hyde Park. Vägen till parken 
gick som vanligt genom tunneln och på samma ställe som 
i julas satt Joey, Heidi och Blackie.
 Joey kände igen oss och det var inte svårt att se att det 
inte stod rätt till med honom. Han hängde med huvudet 
och hade svårt att tala. Det verkade som om han hade 
feberfrossa då han ”försvann” mellan samtalen. UllaBritt 
som till vardags är läkare tog kommando över situa-tionen 
och kommenderade mig till affären för att införskaffa mat 

Historien om hur Blair och Maggie
fann ett nytt hem på Bystad

Forts. på sidan 10
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SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER

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

samt vatten till både husse och hundar. (Av egen erfaren-
het vid sjukdomstillfällen har man ju kunnat konstatera 
vilka underverk en öl kan göra, så med risk för livet köpte 
jag en 25 cl flaska.) UllaBritt gav sig iväg till närmaste 
apotek där diverse medicin inköptes. Jag överlämnade 
våra varor medan UllaBritt instruerade Joey hur medi-
cinen skulle tagas.
 Innan vi gick tillbaka till hotellet, frågade vi Joey om han 
ville att vi skulle rasta hundarna i Hyde Park. Han tänkte 
en lång stund – de var ju hans käraste ägodelar – innan 
han med darrande svaga armar sträckte fram kopplen. 
Heidi och Blackie fick en välbehövlig promenad innan vi 
återlämnade dem till husse i tunneln.
 Nästa dag flög UllaBritt och jag vidare till New York. Väl 
framme i USA kunde jag inte låta bli att gå in i en bok-
handel och köpa ett ”krya på dig” kort till Joey. Adressen 
blev: Joey, Tunneln mellan Hyde Park/Hyde Park Corner, 
London, England, gjorde också ett litet förtydligande på 
kortet till brevbäraren att Joey var hemlös, troligtvis fort-
farande sjuk och skulle nog uppskatta vårt kort. UllaBritt 
var fullständigt övertygad om att kortet inte skulle komma 
fram, man jag hade en annan uppfattning!!!
 I maj samma år var jag själv tillbaka i London, och på 
kvällen passade jag på att gå till tunneln för att se hur 
det stod till med våra vänner Joey, Heidi och Blackie. Med 
stor besvikelse kunde jag konstatera att tunneln var tom. 
Jag beslutade mig för att leta i de närliggande tunnlarna 
då jag visste att Joey behövde tillgång till Hyde 
Park för att rasta hundarna. Plötsligt fick jag 
se en av receptionisterna  – Catrine – som vi 
lärt känna från hotellet där vi brukade bo. Hon 
frågade vad jag gjorde i tunneln.  
 ”För att göra en lång historia kort ” sa jag 
och fortsatte ”så letar jag efter en hemlös 
man med två hundar som brukade 
sitta i tunneln framför ditt hotell”.
 ”Åh, då vet jag” svarade Ca-
trine. ”Du letar efter Joey, 
Heidi och Blackie”.
 ”Precis” svarade jag 
och gav henne mitt 
visitkort till mitt 
enge lska  kontor 
samt £20. ”Kan du 
ge detta till Joey 

och be honom kontakta mig om han behöver min hjälp”.
 Juli 1999 var UllaBritt och jag på en semestervecka i 
England. Det blev samma hotell och vi såg fram emot att 
få träffa receptionisten Catrine samt förhoppningsvis Joey. 
Catrine verkade inte villig att prata med oss när vi anlände 
till hotellet, ej heller lyckades vi få någon ögonkontakt 
med henne. Istället gick vi till tunneln för att se om Joey 
och hundarna var på plats. Tunneln var tom. Vi drog slut-
satsen att Joey var på sjukhus eller hade blivit förflyttad 
någonstans. Catrine hade förmodligen tagit pengarna, 
slängt visitkortet och därför ville hon inte prata med oss.
 På söndagen var semestern slut och UllaBritt flög hem 
till Sverige för att börja jobba på Karolinska Sjukhuset. 
Jag skulle stanna ytterligare en vecka i England för att 
jobba på mitt engelska kontor. När jag klev in på kontoret 
på måndag morgon låg den där ”härliga” brevhögen på mitt 
bord, jag satte mig till rätta vid mitt skrivbord samtidigt 
som jag började sprätta kuvert. Det var ett ku-vert som 
fångade min uppmärksamhet på grund av att det var 
handskrivet. 
 Det blev en positiv överraskning när jag öppnade ku-
vertet. Det var från Joey som med mycket prydlig handstil 
berättade att han fått vårt kort från New York samt £20 
och visitkortet från Caterine. Joey berättade vidare att 
han hade legat på sjukhus under en längre tid och under 
sjukhusvistelsen upptäckte man att han hade diabetes. 
Han avslutade brevet med att han hoppades vara tillbaka 
i tunneln snart. Hans välskrivna brev gjorde att vi kände 
oss ännu mer delaktiga i hans och hundarnas liv. 

 Under mina vistelser i England försökte jag mer 
regelbundet besöka Joey i tunneln. Det gick ju också 

att skriva till Joey, som vi provade på vid tidi-
gare tillfälle. Ibland kände vi entu-siasm, 

trodde att allt var på gång att ordna sig 
för Joey. Samtidigt, som man ibland 

blev otroligt frustrerad när saker gick 
snett för Joey.

 I februari 2001 förbarmade 
sig de sociala myndighetena 
i London över Joey och hans 

hundar. ”Efter 10 år i tun-
neln har jag nu fått något 

mycket finare, en riktig 
lägenhet”.

 Joey trodde sten-
hårt på att han skul-

le kunna ordna ett 

Forts. från sidan 11: ”Historien om hur Blair...”
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Forts. på sidan 12

TräpelleTs från forssjö Bruk
– ett företag i Booforssjö-koncernen

Träpellets i småsäck- och 
bulkleveranser för villor, 
fastigheter och industrier.

Besök vår weBBplaTs för mer informaTion

www.forssjobruk.se
AB forssjö Bruk, 641 93 kAtrineholm. tel 0150-734 00

VATTEN
Gäller det brunnsborrning

RING OSS!

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

Även kvällar och helger

jobb samt leva ett normalt liv i sin lägenhet. Man kunde 
nu se att Joey var märkt av det hårda livet som uteliggare, 
hans kropp var skör. Jag trodde att det skulle bli svårt 
för Joey att få ett jobb, samtidigt som jag försökte bättra 
på hans entusiasm  och självförtroende. Tyvärr tog det 
bara fyra månader innan Joey åkte ut ur lägenheten och 
var tillbaka i tunneln vid Hyde Park. Han hade i alla fall 
lyckats skrapa ihop pengar till en mobiltelefon under sin 
tid i lägenheten. Det blev plötsligt mycket lättare för oss 
att kontakta varandra.
 Hösten 2001 blev jag kontaktad av en dam från London 
vid namn Debbie Bell. Hon berättade att hon följt Joey och 
hans hundar sedan 1997. Debbie skulle senare visa sig 
vara ett viktigt bollplank för oss och vårt samarbete blev 
mycket givande. Debbies empati för Joey var hundrapro-
centig. Hon hade också ett totalt engagemang för Heidis 
och Blackies välbefinnande.
 Debbie informerade mig om Joeys handledare på 
socia-len, Mr Mark Goldfinger, samt kontakten på Dju-
rens Vänner, RSPCA, som hade uppsikt över hundarna. 
Tillsammans hade vi alla målsättningen att få bort Joey 
från tunneln och tillbaka i lägenheten. Jag tyckte att vårt 
samarbete fungerade bra, med Debbie som spindeln i nätet 
som höll i alla trådar.
 Våren 2002 var jag i kontakt med Joey som klagade över 
sin fot, som vanligt ringde jag Debbie för att få klart för 
mig om hon varit i kontakt med honom. Mycket riktigt, 
hon hade ordnat en tid för undersökning på Hammers-
mith Hospital (sjukhus). Samma dag som Joey skulle till 
doktorn kom RSPCA för att ta hand om hundarna. På 
grund av diabetes hade Joyes blodcirkulation försämrats, 
läkarna beslutade samma dag att amputera två av hans 
tår. Konvalecenttiden sattes till 2-3 veckor, sedan skulle 
Joey vara tillbaka i tunneln. 
 Tyvärr gick något fel i operationen vilket medförde att 
Joey alltid klagde över väldig smärta. Han fick dessutom 
mycket svårt att röra sig. Detta ledde till att han blev 
rullstolsbunden. Ytterligare komplikationer tillstötte när 
han började tappa aptiten och gå ner i vikt.
 Joey kontaktade mig efter drygt två månader på sjukhu-
set, då han dragit slutsatsen att skulle det vara omöjligt 
komma tillbaka till tunneln med hundarna. Efter kontakt 
med RSPCA, Debbie och Mark köpte jag två enkla flygbil-
jetter till hundarna med destination Arlanda Stockholm. 
Jag försäkrade Joey att om han blev bättre så skulle 
hundarna självklart återlämnas till honom.
 Den 10 juli 2002 kl 14.20 landade Brittish Airways tids-
enligt på Arlanda med hundarna Heidi och Blackie. I och 
med att England är rabiesfritt var det väldigt enkelt att 

få hundarna genom ”passkontroll” etc. Två timmar senare 
satt vi alla i bilen på väg hem till Bystad. 
 Väl komna till Heidis och Blackies nya hem ringde vi 
Joey och berättade att allt gått bra. Hundarna var vid 
god vigör när de sniffade sig in i sitt nya hem. Min familj 
var mycket exalterad över våra nya familjemedlemmar 
och allt fungerade över förväntan. Man brukar ju säga 
”sådan husse sådan hund”. Min tolkning av detta är att 
Joey måste vara en fin man, då hans hundar är otroligt 
snälla, lydiga och väluppfostrade.
 Vi döpte även om hundarna så att mamma Heidi blev 
Maggie (Thatcher) och Blackie blev Blair (Tony). Allt har 
gått mycket bra med hundarnas acklimatisering på Bys-
tad – de verkar trivas här!
 Efter ytterligare ett par månader blev Joey utskriven 
från sjukhuset. Han vägde nu bara 45 kg och kunde inte gå 
utan måste förflytta sig med rullstol. Hans nya hem blev 
ett enkelt hotell (Bed & Breakfast) i närheten av Madame 
Tussauds Museum. Socialen betalade alla kostnader vilket 
också innebar att Joey fick en assistent som kom en gång 
om dagen för att sköta om honom. Bästa assistansen fick 
han dock inte av socialen utan av Debbie. Hon vek varje 
helg för att hjälpa honom med städning, tvätt, stryka 
kläder samt matinköp.
 Julen 2002 hälsade hela min familj på Joey på hans 
hotell. Vi hade med oss julklappar samt foton som jag tagit 
på hundarna i deras nya miljö på Bystad. Trots sitt han-
dikapp hade Joey tagit sig till en butik inte så långt från 
hotellet för att köpa julklappar åt hundarna – tuggben och 
hundgodis. Han hade även införskaffat en burk engelsk 
marmelad för att ge till min familj i julklapp.
 Efter att ha tillbringat ett halvt år på hotellet, fick Joey 
plats på ett sjukhem i norra London. Tyvärr fortsatte pro-
blemen med Joeys blodcirkulation i benet och i november 
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2003 fick han amputera underbenet. 
 – Nu behöver jag inte fundera på vart den ena strumpan 
tar vägen i tvätten. Tyvärr får man inte 50% rabatt när 
man köper bara en sko, sa Joey, vilket visade att hans 
humor inte försvunnit med foten.
 I februari i år hade jag planerat att vara i London och 
skrev därför till Joey att jag ville komma och hälsa på. 
Hade noterat vid tidigare besök samt telefonsamtal att han 
ibland verkade mycket förvirrad, så när jag var fram-me i 
London kontaktade jag Joey för att se att allt var OK för 
vårt möte. Han var helt förvirrad och visste inte vem han 
talade med. Näst dag gjorde jag ett nytt försök men även 
det blev resultatlöst. 
 Vid tredje försöket nämnde jag hundarnas namn. Han 
kom då ihåg mig och vi strålade samman dagen därpå. Joey 
ville att jag skulle ta honom i rullstolen för en prome-nad 
till puben för att ta en fika, röka en cigarrett samt att få 
prata om hur hundarna har det i Sverige. Efter vårt pub-
besök var det dags att köra tillbaka Joey till sjukhemmet 
i hans rullstol. Hans rum var smutsigt, sängkläderna var 
säkert inte bytta de senaste fyra månaderna, noterade ock-
så att det låg cigarettaska i sängen. Rummet luktade illa 
och ingen hade tömt hans urinflaska som stod på bordet.
 I början av mars ringde Debbie och berättade att en 
brand brutit ut i Joeys lägenhet. Han hade förts till sjuk-
hus, men någon fara för hans liv var det inte. Man behöll 
honom några dagar för observation innan han hämtades 
av polis och fördes till Wandsworth Prison (fängelse), an-
klagad för mordbrand.
 Debbie gav mig namn och telefonnummer till Joeys 
försvarsadvokat som jag kontaktade och framförde mina 

iakttagelser från mitt besök månaden innan. ”Ingen kom 
till skada förutom Joey själv, troligtvis har han tappat 
cigarettglöd eller en fimp som startade branden. Är det 
inte litet väl tufft att bura in en gammal förvirrad man i 
ett fängelse” frågade jag advokaten.
  Vid mitt senaste besök i England åkte jag till fängelset 
för att hälsa på Joey. Trots att man är en snäll liten bonde 
från skogarna i Närke, Sweden släpptes jag inte in. Man 
måste skicka en ansökan minst tre veckor innan besöket 
så att fängelseledningen kan kontrollera att personen i 
fråga inte är en terrorist, utan bara en snäll turist.
 I september hålls rättegång mot Joey och jag är kallad 
som vittne. Fortsättning följer.

Carl Gripenstedt

Forts. från sidan 11: ”Historien om hur Balir...”

Mina yngsta döttrar Ebba och Elsa tillsammans med Joeys 
båda hundar Blair och Maggie på Bysta.

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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I sommar öppnar den efterlängtade 
busslinjen Högsjö-Breven. Det blir 
sex dagliga turer på vardagar och tre 
turer lördag-söndag. Tanken är också 
att senare bygga ut trafiken i en andra 
etapp och förlänga linjen till Kilsmo 
och Odensbacken.

Finansieringen av den första etappen får Ving-
åkers kommun stå för. Kostnaden uppgår till 95 
000 kronor. Kommunalrådet Björn Andersson i 
Vingåker är kritisk till att Örebro kommun inte 
visat tillräckligt med intresse för att busslinjen 
ska bli verklighet.
 – Vi åker på hela kostnaden och Örebro ver-
kar inte vara intresserat, säger han till Kat-
rineholms-Kuriren.
 Detta tillbakavisas av stadsbyggnadskonto-
ret i Örebro som menar att när linjen förlängs 
till Kilsmo och Asker blir det Örebro kommun 
som får stå för kalaset.
 Folket i Breven och Högsjö har länge önskat 
en bussförbindelse mellan orterna. Eftersom 
Vingåker har järnväg ökar också möjligheterna 
för Brevensborna att ta sig vidare tack vare 
busslinjen.
 Bygderådet Sams i Högsjö-Breven som sedan 
lång tid tillbaka försökt påverka myndighe-
terna och Näckrosbuss kan nu se att deras 
ansträngningar har krönts med framgång.

Busslinje mellan 
Breven och Högsjö

Antik 
&

Kuriosa

Välkommen till 
Brevens Bruk i sommar

Pub & 
RestauRang  butiken
Öppettider   Öppettider
maj-aug    maj-aug
Onsdag 18-01  Måndag  Stängt
Fredag 18-01  Tis- o tors 10-15
Lördag 13-01  Lördag 10-13
Söndag 13-18  Söndag 11-12

konst & 
hantveRk 
i bReven
Öppet från 
23 juni till 15 augusti
Onsdag, torsdag och fredag kl 11-18

Lördag och söndag kl 11-16
Välkomna!

Öppet lördagar 
och söndagar

kl 12-16

Din leverantör av 
John Deere • Kverneland • Hardi 

m.fl i Örebro län

– I lantbrukets tjänst sedan 1951 – 

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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Allt för proffsen
Motorsågar, röjsågar
Gräsvårdsprodukter
Skyddskläder
ATV Fordon
Service

Vingåkers Skog & Trädgård
Hantverksgatan 11, Vingåker

0151-100 81 affär
0151-103 16 verkstad

Kärleken kan börja på en grekisk ö och leda 
till en välmående städfirma i Örebro. Även om 
den vägen inte är särskilt vanlig är det i alla 
fall vad som hände Jacob Janssen och Maria 
Brandenberg, som snart kommer att bosätta 
sig i Kilsmo.

Allt startade alltså på ön Naxos i den egeiska arkipe-lagen 
där holländaren Jacob Janssen var hotelldirektör. Dit kom 
Maria Brandenberg som reseledare och tycke uppstod. Det 
hände i juni 1995 och efter en månad var Maria tillbaka 
på Naxos och sin hotelldirektör.
 På hösten återvände Jacob Janssen till Nederländerna, 
för att nästan omedelbart bege sig till Örebro och Maria.
 – Något jobb hade jag inte. Jag levde på Maria, kan man 
väl säga. Jag försökte att snabbt lära mig svenska, men 
det var mycket svårt eftersom alla svenskar ville prata 
engelska med mig, berättar Jacob Janssen.
 Han lärde sig snabbt att förstå och läsa svenska. Men 
att tala själv var svårare – och utan språket, inget jobb.
 Det tog tre år för honom att bli svensktalande. Han tog 
ströjobb bland annat som städare, men fortfarande var 
det Maria som fick stå för ekonomin.
 – Det var kärvt. Som EU-medborgare får man ju inga 
bidrag. Hade jag kommit från Afrika eller Asien hade det 
varit annorlunda, säger Jacob.
 Men det här med städning hade han lärt sig. Kunde han 
städa för andra kunde han väl städa som egen företagare 
också, tänkte han.
 – Det är en tokig holländare här som tror att han kan 
starta en städfirma, hörde han någon säga när han gick 
till Startcentrum för att söka starta-eget-bidrag. Tokig el-
ler ej, han fick i alla fall sitt bidrag och kunde sätta igång.
 I dag består Jacob’s Städ- och Fönsterputs AB av åtta 
personer. Maria är en av dem, sedan hon lämnat reseby-
råbranschen
 – Affärerna går lysande, även om det är jobbigt. Tidiga 
mornar och sena kvällar. Men det är kul och vi trivs till-
sammans, säger Jacob Janssen.
 Jacob’s Städ- och Fönsterputs AB har framförallt företag 

”Tokig holländare” mötte sin Maria på 
grekisk ö

Lusthuset ute på Segersjö gård är en gammal socialdemokratisk 
valstuga som nu har fått en helt annan roll. Jacob Janssen kan 
konsten att putsa fönster, men även Maria Brandenberg ingår nu 
i familjens städbolag. Snart går flyttlasset till Kilsmo.

som kunder. Man städar i kontor, på fabriker, i butiker 
och för fastighetsmäklare. En av kunderna är Brevens 
Bruk AB.
 – Vi putsar fönster åt 85 butiker, säger Maria.
 Jacob och Maria bor i en vacker gammal stuga ute vid 
Segersjö herrgård, men snart går flyttlasset till ett stort 
rött trähus vid gamla sågen i Kilsmo. Där får de en strå-
lande utsikt över Sottern.
 Och vem städar då hemma hos Janssens?
 – Vi delar upp det så rättvist vi kan. Jacob är faktiskt 
mycket duktig på att städa, säger Maria Brandenberg.
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I vintras fick svenska sportjournalister lära sig 
ett nytt namn – Fredrik Persson. Denne son av 
Kilsmo slog igenom med bland annat ett silver 
vid SM på 15 km i klassisk stil. Dessutom vann 
han en rad andra tävlingar, däribland Skejt-
vasan och givetvis Wadköpingsloppet.

Nu står han och knackar på porten till landslaget och dit 
lär han komma redan nästa säsong när VM går i Oberst-
dorf i Bayern. Det är åtminstone hans ambition.
 – Förra vintern var min absolut bästa säsong, säger 
Fred-rik Persson, som då också hade förmånen att kunna 
livnära sig på sin sport. Dessförinnan hade det varit lite 
si och så med den möjligheten.
 I skidor, liksom i andra sporter, kommer sponsorerna 
och pengarna i takt med framgångarna. En stadig lands-
lagsplats innebär förstås helt andra förutsättningar för 
att klara ekonomin för en skidåkare.
 Skidåkning är alltså Fredrik Perssons yrke – och även 
hans utbildning. Som 14-årig lovande fotbollsspelare (och 
skidåkare) i Kilsmo IK kom han till ett vägskäl där han 
måste välja bana, eftersom en plats på skidgymnasiet i 
Järpen i Jämtland väntade. Han valde skidor. Det har 
han aldrig ångrat.
 Efter skidgymnasiet blev det Skidhögskolan i Öster-

Fredrik Persson från Kilsmo 
med sikte på VM-medaljer

sund. Varken gymnasiet eller högskolan handlar förstås 
om skidor på heltid, utan man läser också helt andra 
ämnen, även om skidåkning står på schemat. På högsko-
lan läste Fredrik Persson ”Sport science” där ämnen som 
fysiologi och näringslära ingick. Nu bor Fredrik Persson i 
Östersund, men tävlar för Åsarna, sju mil därifrån.
 – Sju mil är inget avstånd här uppe, säger han.
 När sommaren nalkas återvänder han till sina barn-
domstrakter. Någon semester i vanlig bemärkelse tar han 
inte eftersom formen inför vinterns utmaningar måste 
slipas. Det blir många pass längs Ringsbergsleden, utan 
skidor förstås. Rullskidorna drar han på sig för att susa 
fram på vägarna kring Högsjö och Regna. Fredrik Persson 
fyllde 25 år i vinter. Det är ingen ålder för en skid-åkare 
som oftast når sin topp i 30-årsåldern. Som ung hade han 
Torgny Mogren som idol.
 – Han hade en fantastisk teknik som jag försökte efter-
likna. I dag har jag väl ingen förebild. Det finns så många 
bra åkare som man kan lära av, säger han.
 Fredrik Persson som VM-medaljör? Det vore väl en 
dröm för alla i Kilsmo, och allramest för pappa Runar, 
Rör-Runar – en annan profil i Kilsmo.

Fredrik Persson, Kils-
mosonen som siktar på
 landslaget. Här går han i mål som segrare i Skejtvasan.

Besök vår butik på Köpmangatan 19, Vingåker

Allt inom golv
SLIPNING, LACKNING OCH OLJNING AV TRÄGOLV

PLAST • TEXTIL• KAKEL • KLINKER • LAMINAT • PARKETT

Avpassade mattor • Gångmattor • Vävda plastmattor
Röllakan • Avtorkningsmattor

Försäljnin
g och inl

äggning

av golv- 
och väggm

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

Innehar F-skattesedel

G
AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG
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ANSTORPS
GÅRDSBUTIK

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

SPECIALITETER:
Rökt skinka och rökt sidfläsk.

Varm- och kallrökt lax.
Egen rökt påläggskorv.

☎
0151-800 

Även om Kilsmo IK 
in-te hade något seni-
orlag i seriespel un-
der 2003, och ej heller 
kommer att ha det un-
der 2004, så händer en 
hel del i klubben och 
kring idrottsplatsen.

Årets gladaste nyhet är att 
vi nu äger vår idrottsplats, 
detta är något stort för oss i 
klubben. Vi har av Brevens 
Bruk AB fått köpa marken som idrottshuset, fotbollspla-
nen, ishockeyrinken och gamla brandstationen ligger på. 
Tidigare har vi arrenderat marken. Vi vill passa på att 
tacka Carl och Johan Gripenstedt för att vi fått denna 
möjlighet.
 Styrelsen samt skid- och ungdomssektionerna fortsätter 
med de populära tipspromenaderna. Varje söndag (om inte 
annat meddelas) med start mellan kl 10 och 11.
 Skidsektionen har haft en hel del aktiviteter under den 
snörikaste vintern på länge. Läs mer om Skidsektionen i 
nästa nummer av tidningen.
 Ungdomssektionen ställer upp med tre fotbollslag i se-
riespel – F13, P12 och ett blandat 95-lag. Omkring 30-40 
ungdomar har tränat under vintern och våren och det var 
länge sedan det var så mycket aktivitet på ungdomssidan 
i KIK. Kom gärna och heja på killarna och tjejerna och 
njut av rolig fotboll.
 Söndagen den 18/4 anordnade Kvismaredalens IF 
tillsammans med Kilsmo IK terräng-DM vid idrottsplat-
sen i Kilsmo. Det var stor anslutning av tävlande, både 
ungdomar och seniorer, så det blev en mycket trevlig dag 
såväl för tävlande som arrangörer. Även vädret visade sig 
från sin bästa sida.
 Klubben kommer även under badsäsongen 2004 att 
sköta om Solbergabadet för kommunens räkning. Vi ska 
se till att alla grönområden är klippta och att det är rent 
och snyggt vid badplatsen.

 Ventilationen i idrottshuset kommer att ses över och 
åtgärdas under året. Bergvärmeprojektet är skrinlagt, 
vi kommer istället att förbättra det befintliga värmesys-
temet.
 Miljöstationen är tillbaka i Kilsmo. Den står nu tills 
vidare på Kilsmo IK:s mark vid idrottshuset. En förutsätt-
ning för att det ska få står kvar är att hanteringen sköts 
väl och att det hålls rent runt tunnorna och containrarna.

Kilsmo IK
Karin Persson

KIK 

Gott om publik ser klassen P15 och P17 starta på terräng-DM.
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Sommarens uppsättning av Svinaktiga affä-
rer skiljer sig en hel del från spelet sommaren 
2003. Det är alltså läge att se sommarteater i 
år, även om du såg det i fjol. ”Svin-aktiga Af-
färer” är en förväxlingskomedi med anknyt-
ning till andra världskriget, militärtranspor-
ter och ransonering av matvaror. Scenen är 
Svennevads järnvägsstation 1943.

Nya aktörer är Eva von Boisman och Torgny Hellberg 
som båda är från Hallsberg. Torgny spelar Beckeden 
junior som kommer tillsammans med sin mamma för 
att ordna upp faderns svinaktiga affärer. Eva spelar 
Hanna, dotter till banvakten i Hulta. Hon har fått som-
marjobb som springflicka i handelsboden i Svennevad, 
den som ligger granne med järnvägsstationen. 
 Övriga aktörer är Tage Aronsson, Anders Brinning, 
Camilla Frisberg, Catarina Gustavsson, Marguerite 
och Kåge Landin, Bosse Larsson, Fredrik Lennström, 
Ingrid Olsson-Gustavsson samt Sofia Svensson. 

Svennevadsspelet sommaren 2004

Stinsen och Johan, som i vanliga fall är stationskarl, här till-
förordnad länsman som dessvärre inte tillhör intelligenseliten. 
Johan har just tagit upp en anmälan om en stulen gris, och 
är den svart är den åtalbar, menar han.

SVENNEVADSSPELET
SVINAKTIGA AFFÄRER

Premiär torsdag 1 juli kl 19.00

Övriga speldagar:
3 juli kl 15.00 • 4 juli kl 18.00
6 juli kl 19.00 • 7 juli kl 19.00 

och 8 juli kl 19.00

Vid regn, medtag regnkläder. 
Ej paraply.

Biljettbokning 0582-126 15. 
Entré 80 kr.

Barn under 12 år, 
fri entré i vuxens sällskap.

Arr. Svennevads Bygdespel

VÄlKomNA!

 Flera barn från Svennevad och Sköllersta medverkar 
också i spelet. 
 Manus: AnneMarie Hellström, regi: Timo Parker.



 Nr 1  •  200418

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

KG GUSTAFSSONS
SKOGSAVVERKNING

Vi utför avverkningar med skör-
dare utrustad med apteringsda-
tor.

SKOGSÄGARE!
Vi har plantorna och 
skogsvårdstjänsterna.

Kontakta oss på

Tel: 0582-68 69 60

Angelfisketävling efter gädda mellan Breven 
och Högsjö på Skirasjön slutade i bitter osämja 
mellan dessa tvenne orter.

En vinterdag att minnas blev den 13 mars, då en något 
privat länskamp utkämpades mellan dessa två byar i vårt 
avlånga land. Hos en av deltagarna tillkom under vin-
terhalvåret (undrar hur?), idén att genomföra en tävling 
i angelfiske mellan de gamla ärkefienderna Breven och 
Högsjö. De flesta äldre personer i vår omnejd kan intyga 
att sämjan mellan dessa gamla brukssamhällen ej alltid 
varit så god.
 Sagt och gjort, efter att ha blivit delgiven denna per-
sons idé antogs utmaningen att genomföra en tävling i 
angelfiske på Skirasjön. Tävlingsdag bestämdes efter en 
hel del kompromissande hit och dit. Regler gjordes upp på 
Brevens beryktade pub under övervakning av kröga-ren. 
Där fastslogs antal deltagare, redskap, tidslängd o.s.v.
 Oenighet om var hålen i isen skulle borras uppstod 
ganska fort när vi var på plats. Lottdragningen om vems 
angeldon som skulle sitta i respektive hål var heller inte 
självklar, trots att bägge lagen utsett varsin representant 
som skulle sköta detta. Vinstgäddan drogs nämligen upp 

ur ett omtvistat hål, där man inte var överens från början 
om vem hålet i isen skulle tillhöra.
 Själva tävlingen genomfördes under trevliga förhållan-
den, mat och dryck fanns att tillgå under dagen. Alla hade 
väldigt trevligt till att börja med, men sedan undertecknad 
dragit upp den avgörande gäddan på isen så började det 
surna till i motståndarlaget. De glada miner som hade 
inlett dagen byttes under eftermiddagen mot hån och 

Skira Grand Prix 040313

Slaget om den gyllene kroken !
(Ett ny-uppsatt vandringspris)

Glada segerleenden i Brevenslaget.
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Gör som på
Brevens Bruk:

anklagande av fusk. (Brevens lag hade en man mer på 
isen). När tävlingstiden var slut och vi skrikit ut seger-
vrålen över lyckan att ha slagit motståndarlaget inkom 
det en ny inbjudan till en kär gammal tradition mellan 
Högsjö och Breven, nämligen slagsmål vid svarta grinden 
på midsommarafton. Detta skulle kunna uppfattas som 
att några är dåliga förlorare, men så skall man inte se på 
saken, utan ta det som att man vill upprätthålla en sed 
man har mellan byarna. Vi accepterade genast den inviten! 
Om det skall upprättas något vandringspris för denna sed 
vid svarta grinden vet jag ej för tillfället.
 Efter tävlingen genomfördes en mycket trevlig middag 
på Skira med gott om mat och tillbehör.
 En del undrar säkert vilka personer som ingick i res-
pektive lag, men även där uppstod tvistemål huruvida 

Finns nu på Askenäs.
Gamla och nya kunder 

hälsas välkomna.
För bokning, ring Monica 
på telefon: 070-889 64 24

Varför ser deltagarna i Högsjös lag så dystra ut? De får ju en 
ny chans nästa vinter.

anonymiteten skulle hållas eller ej. Därför presenteras 
inte någon deltagarlista, men man kanske kan få någon 
på bilderna att erkänna sitt deltagande.
 Vandringspriset ”Den gyllene kroken” kommer att fin-
nas till beskådning för allmänheten i endera Högsjö eller 
Breven. Det krävs tre inteckningar för att ”Den gyllene 
kroken” skall stanna på respektive ort.
 Ett stort tack till initiativtagaren och husvärden för 
middagen under kvällen.

Resultatlista:
1:a Brevens Bruk (en gädda)
2:a Högsjö (ingen gädda)

Jonas P
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Från SKOG till INDUSTRI

odensbackens 
åkeri

Talbyvägen 13 • 715 94 Odensbacken

019-45 09 33 • 070-340 53 02

Timmerdragaren och fritidsbåten Sottern 
inköptes av Brevens Bruk år 1943. Båten 
drevs med en tvåcylindrig ångmaskin på 40 
hk, pannan eldades med ved. Skeppare om-
bord var Ernst Johansson, som kände sjön 
utan och innan. Ibland kördes båten även av 
Halvar Pettersson.

Under somrarna 
var det emellanåt 
en omfattande 
sjöfart med större 
eller mindre tu-
ristsällskap. Bå-
ten tog upp till 
37 passagerare. 
Ett flertal strand-
hugg gjordes, bl.a. 
Blomsterbacka 
var ett populärt 
ställe att resa till.
 Flera personer 
som v id ta la t s 
menar att båten 
häm-tades i Si-
montorp, mellan 
Norrköping och Katrineholm. Den fraktades med tåg till 
Kilsmo station, fördes vidare till malm-gårdskajen vid 
Kilmo Såg där den lastades av, transporterades ned till 
vattnet och sjösattes mellan tvättstugan och stationen. 
Båten kördes därefter till kajen, som skulle bli dess 
båtplats fram till slutet av 1940-talet då det fraktades 
bort till för mig okänt mål. Angö-ringsringarna finns 
kvar än idag.
 Enligt Folke Gustavsson, Månberga var båtens mått:
Längd: 12-14 m  Bredd: 3-3,5 m Djup: 80 cm

Nils-Erik Larsson
Kilsmo

ÅNGBÅTEN OcH SEDERMERA MOTORBÅTEN 
SOTTERN har en lång historia som till stora delar 
är höljd i dunkel. När den byggdes och var har varit 
svårt att ta reda på. Troligen sjösattes den någon gång 
i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet.
 Under decennier användes den som fraktare av 
Forssa bruk i Östra Vingåker i Södermanland.
 – En vacker dag, det kan ha varit på 30-talet, kom 

min far Erik förbi 
Forssa bruk och 
fick syn på båten. 
Den skulle hug-
gas upp, men det 
tyck-te pappa var 
synd, så han köpte 
den, berättar Dag 
Palmcrantz, Ti-
senhult.
 Båten, som då 
sannolikt gick un-
der namnet Fors-
sa, bytte namn till 
Tisenö, byggdes 
om till att passa 
såväl människor 
som varor  och 
började trafikera 

mellan fastlandet och den stora ön Tisenö som ligger 
i Tisnaren. Tisnaren är sjön som ligger på gränsen 
mellan Östergötland och Södermanland och ska inte 
förväxlas med sjön Tisaren i Närke.
 År 1943 drog en väldig storm över Södermanland och 
Närke och Tisenö hamnade på landbacken där familjen 
Palmcrantz tyckte att den kunde få stanna kvar tills 
det var dags att skrota den.
 Men familjen Gripenstedt ville annorlunda och 
Ti-senö kom därför att uppleva en ny vår på sjön Sot-
tern. Den döptes också om och fick namn efter sin nya 
hemvist.

BÅTEN  ”SOTTERN”
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Intreserad av båtplats 
eller fiskekort i Sottern?

RIng Brevens Bruk AB, 
019-58 58 50

Båtplatser vid Sottern 

Båthamnen vid  Knipphammaren.

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

Fiskekortspriser 

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

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

Installation och service 
av antennanläggningar

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

e-post: patrik@kraftkompetens.se
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Revision, redovisning, 
skattekonsultation

Auktoriserad revisor
Jerker Svensson

jerker@svenssonrevision.se

Revisor 
Per Ivarsson per@
svenssonrevision.se

Bruksgatan 6, Brevens Bruk, 715 95  Kilsmo
Tel 019-454 250 • Fax 019-454 251

 www.SvenssonRevision.se info@svenssonrevision.
se

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 samling

Musik av Brevens Hornmusikkår.
Kl 20.00 avmarsch under musik 

till festplatsen Lustikulle
Kl 20.30-01.30 disco

MidsoMMardagen
21.00-01.30 Mogendans till excess

      disco

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
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AnnSofie Erixon, 43 år Anställd: 1999
Befattning: Ekonomichef 
Direkttel: 019-58 58 53
E-post: annsofie.erixon@brevens.se

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

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

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

Per Bergenheim, 44 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, 35 år Anställd: 1986
Befattning: Produktionstekniker 
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se

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

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

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

Adress:
Brevens Bruk AB, 715 95 KILSMO

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

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

Verkstad: 019-45 41 41

Carl Gripenstedt, VD: 019-58 58 54

Momsreg.nr/F-skattebevis:
556063-5525

Bank: Svenska Handelsbanken

Bankgiro: 815-4205

Postgiro: 2 33 63-5

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

BrEVENS BruK Nr 1 • 2004
Upplaga: 10.000 ex.
Utges i Östernärke och Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB, 715 95 Kilsmo
Telefon: 019-58 58 50. Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare: Carl Gripenstedt
Redaktör: Sirpa Ahonen

☎ INFORMATION OM BREVENS BRUK AB

BrE-
VENS 

Kontaktpersoner

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

Stöd dem – de stöder oss.
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
BREVENS BRUK AB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO
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När Peter Flack återvänder till Brevens Bruk 
kommer han till sin barndoms trakter. Mycket 
har förändrats, men det mesta är faktiskt sig 
likt. Här tillbringade han somrarna för över 
40 år sedan och Peter har fortfarande starka 
band till området.

– Min mamma Maj-Britt är född i Breven och hela min 
släkt kommer från området. Jag har massor av släktingar 
i Breven, Kilsmo och Högsjö. Det var ju stora barnkullar 
på den tiden, säger Peter Flack.
 Från det att han var tre år (född 1946) och fram till 
18-årsåldern bodde han i Breven under somrarna.
 – Jag kunde varenda stig, varenda väg, varenda strand, 
varenda vedbacke. Det mesta är faktiskt sig likt än i dag. 
Brevens Bruk är en väl bevarad miljö och familjen Gri-
penstedt har gjort ett fantastiskt jobb.

Peter Flack på vandring i sin barndoms Breven

Peter Flack på sin ungdoms gata. I bakgrunden ligger Värds-
huset där han och mamma Maj-Britt bodde under flera somrar.

Brevensån ligger spegelblank. Från bryggan i Röda bygg-
ningen badade Peter och hans kompisar på den tiden.

När Peter var ung 
var bruket i full 
gång. Den gamla 
bruksmiljön är 
väl bevarad och 
det tycker revy-
kungen är en fan-
tastisk kulturell 
insats.

 Brevens Bruk 
förknippar han 
med soliga och le-
diga dagar – och 
bad. Han badade 
med sina kompi-
sar från bryggan 
vid Röda bygg-
ningen, eller cyk-
lade till Påltorp 
vid Bysta kvarn 
eller Röda Sand. Han gick i simskola i Solberga.
 – Det fanns två butiker i Breven på den tiden, dels 
Konsum, dels öppnades sedan en butik i Värdshuset. Där 
fanns också en bensinmack. Lite synd att de är borta, men 
på den tiden hade inte alla bilar och var då hänvisade till 
att handla i byn.
 Han kommer också ihåg första krögaren, Ragnar Fager-
lund, i Brevensgården.
 – Det fanns två mycket livaktiga frikyrkor. I ordenshuset 
som drevs av nykterhetsrörelsen visades film. Det är rivet 
nu. Det låg bakom Brevensgården.
 Starkaste minnet är den verksamhet som pågick i själva 
bruket, som på Peter Flacks tid var i full gång.
 – Jag kommer ihåg hur mistluren ljöd över hela Brevens 
Bruk vid lunchtid och när arbetet var över.
 Han återvänder gärna till Brevens Bruk, men det blir 
inte mer än några gånger per år. Midsommarfirandet vill 
han inte gärna missa. Hans syster Eva och svåger har för 
övrigt ett hus i samhället.
 Revykungen Flack har på sätt och vis alltid med sig 
Brevens Bruk i sitt liv. Härifrån har hans alter egot, Hjal-
mar Berglund uti Viby by, hämtat sin särpräglade dialekt.
 – Ja, man fick höra många som pratade en närkingska 
som man sällan hör nu för tiden. Men Hjalmar, han för 
traditionen vidare och han har Brevens Bruk att tacka för 
mycket, avslutar Peter Flack.


