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VK Moppers  – 
medelålders män 

med mopeder
Sidan 7

Midsommar i Brevens Bruk bjuder på blomsterprakt. Läs mer om midsommarfirandet och andra 
sommarnöjen i trakten av Breven på sidorna 2-6.       (Foto: Sirpa Ahonen) 

Tävling
– Fånga största 
gösen i Sottern

Sidan 18

Henning såg 
sin såg 

brinna ner
Sidorna 16-17

Rött hus med
vita knutar 

– en dansk dröm
Sidorna 10-11
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Midsommar ska firas i Breven!

En midsommar utan firandet i Breven är ingen riktig midsommar. Det tycker i alla fall många som söker sig hit 
för att bland annat se när Sveriges mäktigaste majstång reses.

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 dJ Baze

MidsoMMardagen
Kl 21.00-01.30 Mogendans 

till gideons
disco dJ Baze

Traditioner är till för att bevaras och midsommar-
firandet i Brevens Bruk följer i år det mönster 
som både besökande och Brevensbor är vana vid.

– Det finns ingen anledning att ändra på något som fun-
gerat under många, många år, fastslår Jonas Petters-
son, som är lite av en general för midsommarfirandet.
Det är hundratals människor som är engagerade för 
att midsommar ska bli just den högtid på året som folk 
vanligtvis förknippar Breven med.
 Inte minst alla de som under tusentals timmar ser 
till att kransarna formas är värda uppskattning. Utan 
deras insats skulle Sveriges mäktigaste majstång aldrig 
kunna resas.
 Som vanligt blir det också en extremt förstärkt 
Brefvensextett som marscherar genom bruket tillsam-
mans med kransflickorna. Sextetten består nämligen 
av ett 15-tal blåsare och trumslagare.
 Och kanonskotten får känsliga personer och hundar 
stå ut med även i år. Sju skott avlossas enligt känt 
manér. 
 I spetsen för tåget brukar en ståtlig man gå som 
fanbärare. Vanligtvis är uppgiften reserverad för Jonas 
Pettersson, men förra året lyckades han få Christer 
Lilja att överta ansvaret. Vem det blir i år är när detta 
skrivs inte klart.
 – Midsommarfirandet i Breven är en angelägenhet för 
hela bygden och det stöd vi får från Kilsmo och Högsjö 
är ovärderligt. Nu hoppas jag också att det kommer 
massor med folk i år liksom alla andra år, säger Jonas 
Pettersson.
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BOKA BORD 
Tel. 019-45 40 98 • Fax 019-45 42 00

Fullständiga rättigheter

ÖppeTTider sommaren 2009: 
Lunch 
Tis-fredag 11.45–15.00
Måndagar Stängt
PuB & RestAuRAng 
Fredag 18.00-01.00
Lördag 12.00-01.00
Söndag 12.00-18.00
Under juni & juli även
onsdagar 18.00-01.00

Välkommen till 
Brevens Bruk i sommar

KOnst & hAntveRK I BReven
Öppettider 

Midsommarafton 12-21
Midsommardagen 12-16

Från midsommar till 16 augusti:
tor-fre 12-18, lör-sön 12-16

Resten av året lör-sön 12-16
Café med hembakat bröd

Annan tid enligt överenskommelse tel. 019-45 40 57, 
0708-32 35 16 • E-post: marchesini@telia.com

En riktig pub med gott öl och förstklassig mat är 
ett villkor för en hög livskvalitet. Det tycker i alla 
fall många Brevensbor och så är också Brevens-
gården en tillgång utöver det vanliga. 

Varje helg, fredag-lördag-söndag, är Brevensgårdens 
restaurang & pub öppen under sommaren. Dessutom 
håller krögaren Miguel Martinez öppet även onsdags-
kvällar.
 – Som vanligt väntar en del överraskningar under 
sommaren. Spansk afton med tapas är ju självklart, 
men det lär också bli en kväll med italienskt stuk. 
Dessutom finns planer på en countryafton med coun-
trymusik förstås, barbeque och amerikanskt öl, säger 
Miguel Martinez.
 En stor fördel med Brevensgården är också att 
prisnivån på både öl och mat ligger väsentligt under 
Örebrokrogarnas. 
 Och efter sommarens begivenheter är det dags att 
ladda upp för höstens höjdpunkt: Oktoberfesten på 
Brevensgården!

Spanskt, italienskt och svenskt

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

Stöd dem – de stöder oss.

Miguel Martinez serverar både svenskt, italienskt och 
spanskt i sommar. Här får Helene Nederman en äkta 
svensk köttbit.
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Midsommarfirande
Kvarnängsparken Högsjö

19 och 20 juni

Midsommarafton 19 juni
13.30 Högsjö Hornmusikkår marscherar från Folkets Hus
14.00 Stångresning och ringdans till hornmusikens toner
14.45 Nisses Multimachine Band
16.15 Avslutning och prisutdelningar

Midsommardagen 20 juni
14.00 Sisters of Soul
14.40 Småstjärnorna
15.15 Sisters of Soul
16.15 Avslutning och prisutdelningar

Ponnyridning • Lotterier • Boll- & Pilkastning 
Kaffe-, Korv- och Glassförsäljning

Välkomna 
önskar arrangörerna Högsjö Bollklubb

Ställ upp med blommor att pryda stången med på 
midsommarafton kl 9.00

svennevadsspelet – Hem ljuva hem
Utomhusteater på Sörberg, Svennevads Hembygdsgård

premiär torsdagen den 25 juni kl 19.00
Övriga speldagar: 27 juni kl 15, 28 juni kl 18, 30 juni kl 19,1 juli kl 19 samt 2 juli kl 19

Vid regn, medtag regnkläder, ej paraply. Biljettbokning 0582-126 15, vardagar mellan 09.00-17.30
Entré 150 kr. Barn under 16 år i vuxet sällskap, fri entré. Grupper över 20 personer betalar 130 kr/person.
Ljudanläggning finns. Fri parkering. Servering i pausen. Lördag 27 juni kl 14.15 underhåller 2xBjörnis
Nytt för i år; musik av Ola och Gänget  Arr. Svennevads Bygdespel

vÄLKOMnA!!!
“Hem ljuva hem” heter årets svennevadsspel.
AnneMarie Hellström har efter 20 års förtjänstfullt författande lämnat 
över pennan till aktörerna, som efter att fått hjälp av AnneMarie med 
första akten totat ihop andra akten själva. 
 Catarina Gustavsson har övertagit rollen som regissör, efter Timo 
Parker som tagit ledigt i år. Timo har regisserat samtliga spel sen starten.
 Handlingen är lagd till ett ålderdomshem på 60-talet. Många 
kommer säkert att känna igen sig eftersom en del av aktörerna har 
av egna erfarenheter bidragit med många roliga historier. Den del 
av publiken som har sina rötter i Svennevad kan ju passa på att le 
igenkännande åt de historier från bygden som vävts in i manuset. 
En del sångnummer från 60-talet har lagts in och för musiken svarar 
Ola och Gänget. 
 Svennevadsspelets aktörer hälsar alla välkomna till en stunds avkop-
pling vid de natursköna omgivningarna vid Sörbergs Hembygdsgård.

Välkomna till Högsjödagen 
15 augusti 2009 start kl 10.00

Marknadsknallar, lotterier, Chokladhjul, baklucke-
loppis, veteranmopeder, servering m.m.

Uppträdande av Filiokus Fredrik för barnen, 
Småstjärnorna, Högsjö Brukssextett och Svenne Rubins.

Fri entré
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AugustibAsAr 1 Aug
Vingåkers Folkpark
Välkomna att dansa till

Arr: 
ViF och VMN
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Gunbritt Gustafsson, 
Breven:
Att gå till Göstas källa 
på trefaldighetsafton och 
höra Brefvensextetten 
spela är inte bara en höjd-
punkt utan känns också 
som den riktiga starten 
på sommaren. Annars 
är förstås midsommar 
i Breven något alldeles 
extra.

Vilken är sommarens höjdpunkt?

Roland Fridén, Göte-
borg (men brevensbo 
under sommaren):
Första morgondoppet 
i Botaren är en riktig 
höjdpunkt och innebär att 
sommaren har kommit 
igång. Det får gärna vara 
kallt. Femton grader är 
inget problem. Jag hoppar 
i vid Gubben som ligger 
bara några minuter från 
vårt hus.

Inga Broms, Högsjö:
Att dricka kaffe i gröngrä-
set vid Lustigkulle med 
stora familjen är inte bara 
en utan flera höjdpunkter 
under sommaren. Då är vi 
samlade allihop, Åke, barn 
och barnbarn. Bättre än så 
kan sommaren inte bli.

Eva Rysén, Breven:
Midsommar är den ab-
soluta höjdpunkten. Då 
jobbar jag nästan dygnet 
runt med att få allt att 
fungera och hela familjen 
är engagerad. När sedan 
den mobila toalettvagnen 
är tömd är allt över, då är 
det skönt, men en höjd-
punkt är det ändå.

Lars-Erik Hellberg, 
Julita:
Att åka upp till Jämtland 
och fiska är sommarens 
bästa tid och det gör jag 
i omgångar, i början och 
slutet av sommaren. Jag 
får upp både harr och 
öring. Att åka till Jämt-
land är bra på andra sätt 
också eftersom jag har 
mina barn där.

Alma Österberg-Hallman, 
5,5 år, Örebro och 
brevensbo på sommaren:
Att bada i Röda Sand är det 
bästa jag vet på sommaren. 
Jag simmar minst tio meter, 
men då har jag simkuddar 
på armarna. Midsommar 
är också en bra tid. Då kan 
man sitta uppe och mysa. 
Förra året fick jag vara uppe 
ända till klockan tolv.

Fredagskvällar  19 juni – 31 juli  kl 19.00. Välkomna!
Kaffeservering i Hembygdsgården i direkt anslutning till kvällens konsert med början den 26 juni.   

svenska kyrkan i samarbete med sensUs och Brevens Bruks Hembygdsförening

19 juni ”I folkviseton” Brevens Capricer under ledning av Agneta Geijer-Karlström
26 juni Brefvenssextetten
3 juli Edit Barlow, mezzosopran & Carl Pontén, pianist, 
 framför verk av bl.a. Rossini, Fauré, Händel & Liszt.
10 juli Jazz å dikt å sån’t. Eivor & Torsten Birath, 
 Gunnar Breving, Lars-Gunnar Gunnarsson.
17 juli ”Min kärlek föddes vid Paisoo älv”. 
 Dan Andersson-afton med Roine Lindström, Kumla.
24 juli Jan-Inge Hall med gäster.
31 juli ”Från Harlem till Margretelund”. 
 Vox Brefven under ledning av Gunnar Staaf.

   Med reservation för ändringar
 
                   

Musik i sommarkväll i Brevens kyrka
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Välkommen till Monicas Tapetserarateljé
Jag hjälper er att klä om möbler, båt- & 

husvagnsdynor samt MC-sadlar. 

Öppet: Mån–tors kl 9-17 • Bittinge, St Mellösa 
Tel: 019-44 63 75, 0737-80 28 90

✁ klipp ur anonsen

Vatten
Gäller det brunnsborrning RInG OSS! 

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

Även kvällar och helger

Kul tur i juli
4 juli genomför SAMS för fjärde gången en ”Kul tur i juli”. 
Vi vill visa upp lite av bygdens tillgångar som kanske 
inte alltid är så kända. Vi vill framförallt ge möjlighet 
till dem som driver olika verksamheter i området att 
visa upp sig.
 Mellan klockan 11 och 15 bör det vara öppet för besök 
från allmänheten som ska få en chans att se hantverkare, 
butiker, caféer – ja allt möjligt!
 Det är i området runt Högsjö, Regna, Brevens Bruk 
och Kilsmo som verksamheten ska finnas.

Du som vill vara med och visa upp din verksamhet:
Anmäl att du vi vill vara med till någon av oss så snart 
som möjligt.

Gunnar Hadders, Breven, 070-213 33 99
Yngve Andersson, Högsjö, 0151-800 66            
Bertil Axelsson, Kilsmo, 019-45 61 94

 
Du som vill åka runt den 4 juli:
Håll ögonen på brevlådan! Till alla hushåll  kommer vi 
att dela ut information med en karta där alla besöksmål  
finns med. 
SAMS, Samhällen i samverkan bildades 2001 och omfat-
tar Kilsmo och Brevens Bruk i Närke, Regna i Östergöt-
land och Högsjö i Södermanland. Samhällena ligger 
kring trelänsröset, alltså i tre län och tre kommuner.

 Trots gränserna har byg-
den mycket gemensamt, 
och SAMS övergripande 
målsättning är att i samar-
bete med samhällsinstan-
ser, företag och föreningar, 
initiera och stödja åtgärder 

som bidrar till att utveckla bygden ekonomiskt, socialt, 
kulturellt och miljömässigt.

Här kan du se exempel på vad vi har gjort!
Under våren har vi satt upp informationstavlor i Hög-
sjö, Regna, Brevens Bruk och Kilsmo. Vi vill helt enkelt 
underlätta kontakten mellan lokala företagare och 
allmänheten som kan använda deras varor och tjänster 
över gränserna
 Vi ska försöka hålla informationen aktuell och det 
finns plats för fler!

Text: Lars Bjurström, ordförande

Yngve Andersson monterar informationstavlan i 
Brevens Bruk.

Allsång 
för fjärde gången

den 14 augusti är det åter dags för som-
marens allsångskväll i Brokyrkan i Brevens 
Bruk. då tar allsångsledare Gunnar Bre-
ving fram sin gitarr och leder den allt större 
orkestern inför den allt större kören.

Som vanligt består repertoaren av tra-
ditionella svenska visor blandade med 
läsarsånger. Jan-Inge Hall, Brevens egen 
Benny Andersson, finns självklart på plats 
för att smeka tangenterna. 
 Presentatör för kvällen är Stigbjörn Ber-
gensten. 
 Allt startar kl 19.00 och efter sången 
serveras kaffe med utsökt tårta.
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Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Det vilar ett blåak-
tigt skimmer över 
gänget som sam-
las vid kiosken i 
Högsjö. Så puttrar 
det också friskt ur 
deras maskiner. 
Alla gamla mo-
pedägare känner 
igen den bekanta 
tvåtaktsrytmen.

Alldeles nyligen fi-
rade VK-Moppers 
sitt femårsjubileum, 
visserl igen utan 
några större fest-
ligheter, men ändå. 
Bertil Österholm i 
Högsjö kom för fem 
år sedan med den 
lysande idén att samla mopedentusiaster i en klubb, 
så att han slapp åka ensam med sin moped, Harald. 
I dag har föreningen ett femtiotal medlemmar och ”VK” 
står för Vingåkers kommun. Men de flesta av medlem-
marna kommer från Högsjö även om flera också bor i 
Vingåker och Katrineholm. Ja, det finns faktiskt en 
stockholmare i gänget också.
 Villkoren för medlemskap är enkelt: du ska ha en 
moped som inte är tillverkad efter år 1984.
 – Det var då japanerna kom in och översvämmade 
marknaden. Såna mopeder vill vi inte ha med oss, säger 
Mats Karlsson, som är president i VK-Moppers.
Här finns klassiker som Monark, Zündapp, Puch och 
andra välkända märken för dem som var unga för 30-
40 år sedan. Det var mopeder som man för 15 år sedan 
kunde köpa för en spottstyver. Nu är det annorlunda.
 – Här finns ingen moped som du kan få för under 
5 000 kronor. De flesta vill nog ha uppemot 10 000 för 
att sälja sin klenod, säger Mats Karlsson.

Medelålders män på sina fantastiska maskiner

Delar av VK-Moppers samlade vid kiosken i Högsjö. Längst fram står självaste presidenten, 
Mats Karlsson.

 Vad gör man då i en sammanslutning som VK-
Moppers?
 Ja, verksamheten består huvudsakligen i att man 
träffas och åker moped. Medlemmarna gör små utflyk-
ter eller besöker tillsammans motormässor. En del 
beger sig till Borlänge i augusti där det årligen sker 
en stor mopedträff med omkring 750 entusiaster. Från 
Högsjö tar det nio timmar på moped!
 – Vi har också en träff på Vinön varje sommar. Då 
är det plötsligt 50 mopeder ombord på färjan, säger 
Mats Karlsson.
 Utöver dessa aktiviteter anordnas också rallyn, där 
det inte handlar om att köra fort, utan att svara på 
kluriga frågor uppsatta längs vägen, göra balansprov 
och en del annat.
 Presidenten intygar att ingen av mopederna, vad han 
vet, gör mer än 30 km/tim. Fast i nerförsbackar kan det 
förstås gå fortare.

Järnhandeln med de många möjligheterna 
Här finner du: databutik – service och reparation

Färg-tapet/Beckers färg • Hushåll, knivar, saxar/Fiskars 
Kontorsmaterial/Kontorab sortiment

Yrkeskläder, skor/Robustor
nYHeTer: Pelletspannor o luftvärmepumpar

Inför jakten: Ammunition, jaktradio m.m.
Köpmangatan 14 • Tel 0151-104 31
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Det var inte kär-
lek vid första 
ögonkastet då Åse 
Bäckström för 
sjutton år sedan 
klev in på Kulla. 
Snarare tvärtom. 

– Det här går inte. 
Fullständigt hop-
plöst, sa hon till sig 
själv.
 Kulla var minst 
sagt nedgånget. 
Det doftade mögel, 
taket hängde ned, 
golven var murkna 
här och där och inte 
blev saken bättre 
av att de tidigare 
hyresgästerna läm-
nat huset i ett enda 
kaos.
 Men ändå. Åse 
Bäckström, lidelse-

fullt intresserad av inredning, såg att det fanns enorma 
möjligheter att förvandla 1700-talshuset till en trivsam 
oas mitt ute i skogen.
 – Bruket hade tänkt göra Kulla till jaktstuga, men 
backade sedan man sett hur förfallet huset var. Det 
talades om att elda upp det. Men så blev det inte och 
tur är väl det, säger hon.
 Hon fick i alla fall hyra Kulla och sex år senare köpte 
hon det.
 I dag är Kulla ett fantastiskt vackert hus och in-
redningsmagasinen har stått på kö för att få komma 
hit och avbilda rum efter rum, som vart och ett är ett 
litet konstverk. Åse Bäckström kan sägas ha en utsökt 
smak och har inrett Kulla med känsla för traditioner 
och med respekt för det gamla husets historia.

Åse gjorde Kulla till sitt drömhus

Här bodde smeder
Kulla byggdes i början av 1700-talet. Det var då ett 
parhus med bostäder sannolikt för smeder och många 
detaljer i huset påminner om den tiden, bland annat 
en bakugn.
 Nu fanns det faktiskt ett tidigare Kulla. Det låg på 
en kulle – därav namnet Kulla – omkring 400 meter 
från det nuvarande huset. Det brann ned, troligen i 
slutet av 1600-talet och sedan byggdes det nya Kulla 
lite högre upp i skogen.
 Kulla var en gång i tiden plats för illegala sam-
mankomster. Innan det första bönhuset byggts i 
Brevenstrakten höll baptisterna hemliga sammankom-
ster här och 1873 hölls nattvard för första gången. Att 
göra något sådant utanför Svenska kyrkan var strängt 
förbjudet.

Café och butik
Under två år drev Åse Bäckström och hennes väninna 
Ylva Hedenberg ett café och en liten butik, Kullas 
Tidlösa Ting. Ylva Hedenberg bodde på Kulla under åtta 
år och gick bort för sex år sedan. Ett år var Åse Bäck-
ström också tillsammans med sina söner föreståndare 
för Brevensgården. Det var under den perioden som 
puben byggdes om och den stora entrén blev renoverad.
Åse Bäckström har under hela tiden varit engagerad i 
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FasTiGHeTsÄGare!
Vill ni ha arbeten utförda? 

Brevens Bruk AB’s 
fastighetsförvaltning kan
utföra större och mindre 

byggnadsarbeten. 

För mer information, ring 
Rolf Larsson, 019-58 58 58.


Alternativa behandlingar

Zonterapi • Massage • Reikihealing
20-års erfarenhet

F:a Gun-Britt Lindberg
Myrhagsvägen 5 • 715 95 Kilsmo

Tel: 019-45 60 87 • Tel-tid: kl 08.00–08.30

familjeföretaget, en entreprenadfirma i Stockholm. Fak-
tiskt en av de största i stan, med omkring 100 anställda. 
I dag är hon administrativ chef och med nutidens teknik 
kan hon sköta jobbet från kontoret på Kulla. Hon sköter 
företagets bokföring, ekonomi, löner och personalfrågor. 
Hennes ene son, Nicke, är verkställande direktör, och 
den andre, Jocke, är driftschef. Företaget går bra och 
det har också inneburit att Åse fått möjlighet till den 
omfattande renoveringen av Kulla.

”Ger mig avkoppling”
Även om huset inte är fyllt av lyxprylar kostar det 
naturligtvis rätt mycket att förvandla det från ett 
ruckel till ett litet inredningsmuseum.
 – Inredning är mitt stora intresse och det ger mig 
avkoppling. Jag gillar att förändra och jag har ständigt 
nya idéer som jag vill förverkliga, säger hon.
 Förutom huvudbyggnaden finns ytterligare två större 
och några mindre hus på tomten. Ett av husen höll på 
att brinna ner förra sommaren efter ett åsknedslag. 
Om inte Åse väckts av brandröken kunde hela Kulla 
ha blivit ödelagt eftersom byggnaderna står så nära 
varandra.

– Jag ska bygga upp huset igen. Jag har tänkt göra 
gästhus av det och även få plats med en tvättstuga 
där, säger hon.

350 kvadratmeter
Det Kulla som fanns för tio år sedan står visserligen 
kvar, men har ett litet annorlunda utseende. Det beror 
på att huset har vuxit med en fantastisk glasveranda. 
Inuti är förändringen än större, eftersom parhuset nu-
mera är en enhet, även om Åse Bäckström har behållit 
många detaljer från förr som visar hur huset en gång 
i tiden sett ut och fungerat, bland annat extra breda 
golvplankor.
 Andra våningen, som tidigare var en råvind, inne-
håller i dag både sovrum och allrum. Allt inrett med 
samma utsökta smak. Hela huvudbyggnaden är på 
totalt 350 kvadratmeter.
 Kulla står sällan tomt. Hit kommer ofta Nicke (Nik-
las) och Jocke (Joakim) och de fyra barnbarnen. Och den 
som egentligen tycks bestämma över Kulla är Freja, 
en rottweiler som fridfullt snusar i Åse Bäckströms 
närhet, men som för en ovälkommen besökare lär bli 
en obehaglig överraskning.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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I Lafallet har familjen Culm-
see funnit sin fristad. Inga 
grannar, skogen inpå knu-
tarna, lugnt och fridfullt och 
dessutom ett underbart fa-
lurött hus med vita knutar.

Just det rödvita lär tilltala Mie 
och Henning Culmsee. Från ve-
randataket vajar en liten dansk 
flagga som avslöjar att här bor 
folk från vårt södra grannland.
Sedan två år tillbaka är Mie och 
Henning Culmsee Lafallsbor 
och själva historien hur de kom  
hit är en smula osannolik.
 I många år hade det danska 
paret hyrt ett hus i Dyltabruk, 
men de letade samtidigt efter 
något som de kunde kalla sitt. 
Spaningarna skedde på Inter-
net och där hittade de Lafallet några kilometer utanför 
Kilsmo. Fastigheten ägdes då av Brevens Bruk AB.

”Vi köper det”
– Det var precis vad vi hade sökt, säger Mie Culmsee.

I Lafallet vajar den danska flaggan

 Hon ringde genast mäklaren.
 – Vi köper det, förklarade hon i telefon.
 – Jamen, ska ni inte se det först, undrade den förb-
luffade mäklaren Michael Carpman på Bo Lundwall 
& Son.

Henning och Mie Culmsee framför sitt vackra hus i Lafallet som numera också 
har ett alldeles nytt tak.

SOMMARTIDER 
PLANTERINGSTIDER

Idéer – Växter – Fina erbjudanden

7

Du finner det 
mesta till 

ditt hem och 
din trädgård 

hos oss. Bakom Säfstasholms slott

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro
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Text & foto: Stigbjörn Bergensten

 – Nej, det behövs inte. Vi köper det, upprepade Mie 
Culmsee. Och sen skickade det danska paret iväg 
handpenningen. 
 Mie och Henning Culmsee hade aldrig varit i trak-
terna av Kilsmo och man kan förmoda att det var med 
en viss spänning som de gav sig av till Sverige och 
Närke för att granska sitt nyinköpta hus. Och vad fick 
de då se?
 – Det överträffade våra förväntningar. Det var större 
än vad vi hade tänkt oss och dessutom fanns en hel 
källare. Det hade inte framkommit på nätet, säger 
Henning Culmsee.
 Det här var i december och de hade tänkt tillbringa 
natten i Lafallet, men det gick inte eftersom huset stått 
ouppvärmt under lång tid.

En händig man
Nu fanns det förstås väldigt mycket att göra, men Hen-
ning Culmsee är en händig man som med stor entusi-
asm tog sig an uppgiften att förvandla Lafallet till en 
vacker och modern bostad. Inredning och möbler vittnar 
om god smak. Men lyxprylar saknas och det mesta är 
inköpt på diverse loppmarknader och auktioner.
 Men varför väljer man att bo mitt ute i skogen, med 
bara vildsvin och kanske någon älg som grannar?
 – Vi har ingenting emot grannar, men det har vi i 
överflöd i Danmark. Och vi har gott om svenska vänner, 
så vi behöver inte avstå från umgänge bara för att vi 
bor ensligt, säger Henning Culmsee. 
 Familjen kommer från Frederiksværk på Nordsjäl-
land. Det kanske hade varit mer praktiskt att köpa ett 
fritidshus i Skåne eller Småland?

Vacker motorväg
– Skåne är som Danmark. För trångt. Och Småland är 
nog bra, men jag tycker att Sverige börjar i Jönköping 
och sen vill vi gärna åka den underbart vackra motor-
vägen längs Vättern, säger Henning Culmsee.
 Det tar honom 5,5 timmar att köra från Frederiks-
værk till Kilsmo. En bagatell, tycker han, och då får 
man ändå tid att stanna till vid Brahehus.

 Så ofta som möjligt söker sig paret Culmsee till La-
fallet. Hit åker de inte bara på sommaren utan också 
vintertid.
 – Vi firade nyår här. Då var vi åtta personer, våra 
två söner, deras fruar och två barnbarn. Alla fick plats, 
men så är det ju också ett stort hus, säger Mie Culmsee.
Fast barnbarnen frågade efter såväl tv som dator. Några 
sådana apparater finns inte i Lafallet.
 – Nej, det ska vi inte ha. Vi spelar spel, läser, går i 
skogen och fixar i huset. Det finns alltid något att göra. 
Vi behöver ingen tv, säger Mie Culmsee.

Storviltsjägare
Men varför inte en parabol på taket så att dansk tv 
kan hämtas hem?
 – Nej, för fasiken, säger Henning Culmsee med 
eftertryck.
 Han är jägare, faktiskt storviltsjägare som jagat 
björn i Canada och vilddjur i Afrika. Han har också 
jagat björn i Jämtland och ska delta i en ny björnjakt 
där i år. Men någon jakt i Kilsmoskogarna tänker han 
inte ägna sig åt.
 Både Henning och Mie har arbeten som gör att de 
har möjlighet att ta ledigt lite då och då.
 – Så snart vi är tillbaka i Danmark börjar vi planera 
för nästa resa till Lafallet, säger Mie Culmsee.

Bakom Säfstasholms slott
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Sommarens första 
gäster till Talludden, 
den vackra stenstu-
gan vid Brevensån, 
kom ända från USA 
och Pittsburgh. Fem 
amerikanska kvin-
nor tog stugan i be-
sittning under några 
dagar och kunde gläd-
ja sig åt ett strålande 
försommarväder.

Nu hade de inte kommit 
till Breven för att njuta 
av den svenska sommar-
en, utan för att besöka 
sina rötter. Ginna Sowas 
och Patty Kovacs morfar, 
Gustav Öhrman, kom 
nämligen från Brevens 
Bruk och de båda sys-
trarna hittade faktiskt 
fysiska spår efter sin 
morfar.
 – Vi var i hembygdsgården och tittade på den gamla 
skolsalen som finns där. Och kan du tänka dig, i en av 
bänkarna hittade jag min morfars namn. Han hade 
ritat in det tillsammans med årtalet 1898. Det var en 
hisnande upplevelse, berättar Patty Kovacs.
 Då var Gustav Öhrman tio år gammal och gick i 
skolan i Breven. Långt senare i livet skulle han lämna 
orten och bege sig till Sandviken tillsammans med sin 
hustru Klara. De fick dottern Stina som alltså är mor 
till Ginna och Patty.
 På resan till Sverige fanns också Ginnas tre döttrar 
Jennifer, Susan och Julie. Till Breven kom de också för 
att besöka Stinas kusin, Evelyn Ohlsson och hennes 
dotter Iréne Bjällsten med familjer. 
 Den amerikanska kvintetten var hänförd över allt 
som de mötte i Old Sweden, inte minst naturen och de 
särpräglade maträtterna som Tjälknöl och inlagd sill. 
Och snaps därtill!

Från Pittsburgh till Talludden

Kvinnlig invasion på Talludden. Från vänster Jennifer Obenhoff, Iréne Bjällsten, Sara 
Bjällsten, Patty Kovacs, Ginna Sowa, Evelyn Olsson, Julie Nowading och Susan Sowa.

 Lika begeistrade var de över att få bo på Talludden. 
Stugan har sex bäddar och ett stort allrum med köks-
avdelning. Utsikten över Brevensån och herrgården på 
ena hållet och de stora ängarna på andra, får man så 
att säga på köpet.
 Nu skulle de fem amerikanskorna vidare till Dalarna, 
men först tänkte de ta ännu en sightseeingtur genom 
Breven och se på brukets senaste attraktion, de många 
halvtama och ståtliga dovhjortarna.

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

Stöd dem – de stöder oss.
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K.B.D. 
Betong Demolering aB

karlskoga tel. 0586-582 20

Rostungen i Brevens Bruk har många vänner. 
En av dem är Claes Ander. Och han är mer än 
en vän, han är också ordförande i den nybildade 
föreningen Rostugnens Vänner.

– När vi för första gången bjöd in folk att komma och titta 
på Rostugnens inre fick vi nästan 600 besökare! Det var 
visserligen julmarknad samtidigt, men anstormningen 
visade att det finns ett stort intresse för Brevens märk-
ligaste byggnad, säger Claes Ander.

En byggnad med många vänner

 Vid detta första tillfälle kunde besökaren också notera 
sitt intresse för att bli medlem i den förening som var på 
väg att bildas. Vips hade föreningen 50 medlemmar. Sedan 
dess har ett tiotal tillkommit.

En symbol
Rostugnen är en vacker byggnad som för många blivit en 
symbol för Brevens Bruk. Dess exteriör har vårdats ömt 
av Brevens Bruk AB. Inuti har knappast något föränd-
rats sedan grannen masugnen blåste ner 1933. Här står 
den gamla tegelugnen i mitten omgiven av en bred gång. 
Golvet består av ett tjockt lager sand.
 – Här finns mycket att göra och föreningens syfte är att 
varsamt rusta och underhålla rostugnen. Målsättningen 
är också att se till att byggnaden kommer till använd-
ning, säger Claes Ander. Det mest akuta är att ersätta 
sandgolvet med något mindre dammande.
 Men vad ska man kunna använda en gammal rostugn 
till?
 – Massor. Här kan man hålla litterära aftnar. Här kan 
man ge konserter. Rostugnen passar bra för diverse sam-
mankomster. En spökafton på allhelgonahelgen vore väl 
något? Nu till midsommar kommer rostugnen att vara 
öppen för alla, säger Claes Ander.

40-50 åhörare
Han visar att trots byggnadens säregna utformning kan 
40-50 sittande åhörare får plats vid en konsert där alla 
både ser och hör musikerna.
 – Rostugnen utgör en viktig del i en kulturhistorisk 
miljö och är ett signum för den gamla järnhanteringen, 
säger Claes Ander och låter som om han bott i Breven 
sedan urminnes tider.
 Så är inte fallet. Han är stockholmare som sedan 
1970-talet varit brevensbo. Han kan å andra sidan stolt-
sera med att hustrun Susanne tillhör en gammal brevens-
släkt. Hennes far, Ragnar Johansson, var skogvaktare för 
decennier sedan.
 Men även en stockholmare kan brinna för Breven och 
dess historia. Därför valdes Claes Ander till ordförande i 
den nybildade Rostugnens Vänner. I styrelsen sitter också 
L-G Jörgensen, Ingel Jörgensen och Katarina Blume. 
Även Brevens Bruk AB kommer att ha en representant 
i styrelsen.
 – Självklart. Det är ju bruket som äger byggnaden och vi 
har fått väldigt bra stöd från företaget, säger Claes Ander.

Claes Ander är en av Rostugnens vänner och dessutom 
ordförande i den nybildade föreningen.

Vill du annonsera 
i denna tidning?

Ring Brevens Bruk, 
Sirpa Ahonen, 019-58 58 57.

Nästa tidning kommer ut 
i början av december 2009. 

Annonsstopp 30 oktober.
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installation och service 
av antennanläggningar

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

e-post: patrik@kraftkompetens.se

Tobias Gustafsson är visserligen verkställande 
direktör, men just i dag står han vid sin väldiga 
skördare i skogen på Bruna Bergen söder om 
Brevens Bruk. Skogsvägen kantas av virkesstaplar 
som är resultat av den senaste tidens gallring. 
Gallringen av skogen på Bruna Bergen har pågått 
i drygt en månad. Dessförinnan jobbade han på an-
dra ställen runt Breven sedan slutet av december.

Tobias Gustafsson, eller Tobbe som han kallas, är VD i 
familjeföretaget Fallaskog AB. Nu ska man inte ta det 
där med ”VD” så högtidligt, eftersom företaget består 
av enbart fyra personer. Förutom han själv är det pappa 
K-G, mamma Ulla och storasyster Liisa. Dessutom finns 
tre anställda. Företaget har sin bas i Finspång.
 Skördaren, som Tobias Gustafsson kört den senaste 
tiden, kan också användas för slutavverkning. I bolaget 
finns också skotare och andra maskiner för slutavverk-
ning och gallring.
 – Vi jobbar för Brevens Bruk AB och för Boo Egendom. 
Tyvärr ser det lite mörkt ut med jobb här framöver, men 
själv kommer jag att röja med röjsåg under sommaren, 
säger Tobias Gustafsson.
 Han har jobbat i skogen i tolv år och började direkt 
efter det att han slutat skolan. Det är ett arbete som 
han alltid trivts med och han är van vid att affärerna 
går både upp och ner. Nu är det, förhoppningsvis tillfäl-
ligt, lågkonjunktur även i skogen.
 – Vårt bekymmer är att vi har investerat i dyra 
maskiner och räntorna måste betalas även om jobben 
minskar, säger han.

Tobias Gustafsson är klar med gallringsarbetet uppe 
på Bruna Bergen söder om Breven. Nu blir det röjsåg 
för hans del under sommaren. 

Färdiggallrat på 
Bruna Bergen
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Kaklösa är en av de äldsta byggnaderna i Brevens 
Bruk. Troligen är huset byggt i etapper, från 
1800-talets början fram till mitten av århundra-
det. Ena halvan är ursprungligen jordgolv, medan 
andra har en rejäl murad grund.

Det mest karaktäristiska med huset är att södersidan 
byggdes utan fönster eller dörrar. Eftersom den dessu-
tom vetter mot Brevensån är det för en modern män-
niska obegripligt att man inte tog tillvara på utsikten. 
Men kanske var just en sådan skönhetsupplevelse 
oviktig för de fattighjon som lär ha bott i Kaklösa.
 Huset hade tre bostadsutrymmen och ett rum för 
övernattande vandrare, ett så kallat luffarhotell. Själva 
namnet Kaklösa påstås komma från det faktum att här 
serverades minsann inga godsaker.
 Det finns en sägen om att Kaklösa fungerade som 
hållplats för de munkar och nunnor som vandrade mel-
lan Alvastra och Riseberga. Men båda dessa kloster var 
sedan länge övergivna när Kaklösa byggdes.
 Sedan 1980 bor familjen Berger i Kaklösa, åtminstone 
under somrarna och en del helger. 
 Tidigare bodde Knut och Elsie Hadders i Kaklösa som 
ägdes av bruket. De hade fått erbjudande att köpa det, 
men tackat nej.

Ett hus utan bakelser

Delar av familjen Berger utanför Kaklösa. Från vänster 
Felix, Bossse, Alexandra och Josefine. Döttrarna Rebecka 
och Charlotta, samt barnbarnet Alex saknas på bilden.

 Samtidigt var Alexandra och Bosse Berger på besök 
i Brevens Bruk och de slog till och köpte Kaklösa – en 
affär de aldrig ångrat.
 På den tiden bodde familjen i Östersund, 70 mil bort. 
Numera bor Bergers i Skövde, 18 mil från Breven.
 – Breven är en vacker och trivsam plats, förklarar 
Alexandra Berger.
 De fyra barnen Berger har tillbringat sina somrar i 
Breven och får väl räknas som åtminstone till hälften 
Brevensbor. De tre döttrarna har alla gått med kransar 
i midsommartåget.
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SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER
Apoteksgatan 8, Vingåker.

Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85

Det var på natten, för snart trettio år sedan, som 
den frivillige brandmannen Henning Larsson fick 
dra på sig sin utrustning och bege sig till sågen i 
Kilsmo. Den stod nämligen i full låga. Men det var 
inte mycket som han eller de andra brandsolda-
terna kunde göra. Sågen brann ned till grunden 
och Henning Larsson och hans arbetskamrater 
förlorade sina jobb.

Henning såg sin såg brinna ner

I dag sitter den 86-årige före detta sågverksarbetaren 
i sitt hem på Fabriksvägen i Kilsmo och kan blicka 
tillbaka på ett innehållsrikt liv. Hans minne är det 
sannerligen inget fel på.
 Visserligen miste han jobbet på sågen i Kilsmo, men 
han och många av hans kolleger fick raskt nya arbeten, 
denna gång i Hjortkvarn. Sedan blev det en sväng in 
till Örebro och verkstadsarbete, innan Henning Larsson 
återvände till platsen där Kilsmosågen en gång hade 
legat för att tröska bark.
 – Folk var som tokiga efter bark. De blandade barken 
i sin jord och fick fina trädgårdar på köpet, säger han.

Född i Bohuslän
Henning Larsson är egentligen bohusläning, men får 
väl numera räkna sig till närkingarna, eftersom han 
redan 1947 kom till Laxå, träffade sin Eva och flyttade 
till Kilsmo. De gifte sig 1948 och fick två barn, Lilian, 
född 1951, och Johnny, född 1953.
 Eva Larsson är däremot en riktig närking, född och 
uppvuxen på Solberga, där hennes far, Karl Pettersson, 
var arrendator.
 Henning Larsson började arbeta på sågen i Kilsmo 
och skrev kontrakt på tio år. Det var ett villkor för att 
Brevens Bruk AB, som ägde sågen, skulle förse sina 
anställda med gratis tomtmark. 

Eva och Henning Larsson trivs i Kilsmo och sin ombo-
nade lägenhet på Fabriksvägen.
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Ventilationsentreprenör

Ormesta Gård
705 95 Örebro

Telefon: 019-32 23 10
info@eklundvvs-teknik.se

Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker 

vingakers.golvservice@telia.com

 Så blev Henning och Eva med tomt vid Norrvägen i 
Kilsmo där de byggde ett vackert hus.

Bor i Öbo-lägenhet
– Den 6 augusti 1954 lade jag grunden och den 14 
februari 1955 flyttade vi in. Vi bodde i huset fram till 
1 september 1995, berättar han.
 Att de lämnade huset och flyttade in i den Öbo-lägen-
het som de fortfarande bor i beror på att Eva Larsson 
tvingades genomgå höftledsoperationer och det blev 
opraktiskt att bo i ett hus med trappor.
 – Jag trivdes väldigt bra med mitt jobb på sågen. 
Den första tiden körde jag truck i barkhuset och sedan 
blev jag kantare. En kantare var en sådan som fixade 
kanterna på virket, säger han.
 Men i och med branden tog arbetet vid Kilsmosågen 
slut. Den byggdes aldrig upp igen. Henning Larsson 

hade annars gärna sett att han fått fortsätta att jobba 
i Kilsmo.
 – Jag var med i den frivilliga brandkåren i 25 år. 
Just den där ödesdigra lördagskvällen hade jag inte 
jour, utan var i Pålsboda. När vi sedan kom hem såg 
vi redan på avstånd att det lyste konstigt över Kilsmo. 
Jag fick dra på mig mina brandmanskläder och sedan 
jobbade jag tolv timmar i sträck, från nio på kvällen 
till nio på morgonen, minns han.

Hundra man på sågen
Som mest jobbade över hundra man på sågen i Kilsmo. 
När den lades ned var arbetsstyrkan omkring sextio.
Nu lever Henning med ålderns rätt ett stillsamt liv, 
påtar i trädgården, fixar med verandan och njuter av 
lugnet i Kilsmo. Dottern Lilian, som numera heter 
Olsson, bor också i Kilsmo, medan sonen Johnny har 
flyttat till Skellefteå. 
 När hela släkten samlas är det förstås slut med 
lugnet. Eva och Henning Larsson har nämligen fem 
barnbarn och tre barnbarnsbarn.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Hinner du inte med själv, hjälper 
vi dig gärna med arbetet;
markberedning, plantering samt 
skydd mot snytbagge och vilt.

Allt till fasta priser!

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

www.skogsplantor.se

OBS!   Minsta längd för fångad gös är 45 cm.

TÄVLING – Fiskelycka i Sottern
Fånga största gösen och vinn en Ambassadeurrulle + spö

Brevens Bruk AB utlyser för tredje året en tävling på största spöfångade gösen i Sottern. 
Tävlingen gäller från 1 juni till 31 augusti 2009.

Endast vikt är avgörande i tävlingen och fisken skall vägas i närvaro av två vittnen. Fyll i nedanstående och 
skicka in till Brevens Bruk AB, Jonas Pettersson, Bruksgatan 6, 715 95 Kilsmo. Eller skicka ett e-mail med 
nedanstående uppgifter till jonas.pettersson@brevens.se
 Vinnaren kommer att kontaktas under september, plus presenteras i nästa nummer av denna tidning. Bifoga 
gärna foto för publicering.

Gösens vikt: …..........................…… kg  Datum för fångsten:………….......................................

Bete som användes:……………………....................................................................................................................…

Fångad av: ………………………………….......………..............................................................................................… 

Tel:……………………………………................................................................................................................................

Adress: ……….....………………………….........................................……..................................................................….

Postnr o ort: ……….....…………………………................................................................................................……..….

Intygas av: Intygas av:

……………………....….................................................… ……................................………......................................

Tel:…………………....…...............................................… Tel:…....................................……................................…

Fiskekortspriser 
i Sottern 2009

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

Fiskekort kan även köpas hos 
OKQ8 i Pålsboda och i Kilsmo 
Handel.

Intresserad av båtplats eller 
fiskekort i Sottern? 
Ring 019-58 58 50
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ETT MODERNT SERVICEFÖRETAG I SKOGEN

Vi köper samtliga dina skogsprodukter samt hjälper dig med:
Avverkning • Sb-planer • Skogsvård • Rådgivning

Vårt mångsidiga kunnande – Din Trygghet

Ola Gustavsson  Bernt Arvidsson Torgny Gunnarsson  
076-844 27 28  076-166 46 12 070-233 27 27
   0582-320 81

BERG
SPRÄNGAR’N

OLLE WÄRNQVIST
070-314 92 11

ODENSBACKEN

Utför allt inom sprängnings-
arbeten ovan jord
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I förra numret av Brevens Bruk AB´s tidning 
hälsade vi Johan och Maria välkomna till Malma. 
I höstas hände en tråkig incident hos dem som 
under andra omständigheter kunnat få en mycket 
tragisk utgång. 

Kvällen den 23 november eldade paret som vanligt i 
öppna spisen på övervåningen och gick sedan och lade 
sig att sova i rummet intill. Under natten spred sig 
elden från eldstaden till det underliggande bjälklaget. 
Johan vaknade turligt nog av röklukten och kunde 
larma brandkår. Tre av husets rum skadades och har 
renoverats, spisen har bytts ut mot en ny säker modell.
 Vid kontroll av den öppna spisen framkom det att 
brännbara bjälkar var inmurade i fundamentet under 
eldstaden i öppna spisen. Avståndet mellan eldstads-
botten till brännbara reglar/bjälkar var max 100 mm! 
Enligt dagens normer skall avståndet vara 400 mm. 

Kolla din öppna spis!

Så här såg spisen ut som orsakade branden. Har du en 
likadan hemma bör du kolla den.

Idag står denna spis på övervåningen i Malma och 
sprider värme.

Lås • Larm • Passagesystem • Dörrautomatiker • Galler • Grindar • Kameraövervakning • Fordonsövervakning

Swesafe AB (publ), Sveavägen 8, Kumla    Swesafe AB (publ), Drottninggatan 37, Örebro
Tel 019-57 00 67 • Fax 019-57 88 33      Tel 019-10 54 10 • Fax 019-689 90 30
E-post  info.kumla@swesafe.se       E-post  info.orebro@swesafe.se
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Rutiner vid felanmälan

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 un-
der kontorstid, kl 7–16, 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.

INFORMATION TILL 
BREVENS BRUK AB:s HYRESGÄSTER

 Husen i Malma uppfördes på 1950-talet och då gällde 
i stort sett samma normer som idag. Antagligen utfördes 
ingen egenkontroll eller kvalitetskontroll av den upp-
förda spisen. Brevens Bruk AB har sett över samtliga 
öppna spisar i sina fastigheter och vill även varna andra 
fastighetsägare för liknande konstruktioner. 

 Vi har regelbundna kontakter med sotarmästare i 
Östrgötland, Södermanland och Närke, och ingen har 
tänkt på hur konstruktionen ser ut i eldstadens botten, 
alla kontroller är fokuserade på själva rökkanalen.

Rolf Larsson
Fastighetsförvaltare
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HYRESLEDIGT

Bystad Värdshus, fritidsboende
Lägenhet, 2 rum & kök, 50 m2, 1:a vån. 
Del i trädgård. Källar- och uteförråd.

Brevens Bruk AB hyr även ut 
bil- och husvagnsplatser 

samt förråd.

Se även www.brevens.se

Karolineberg, Bystad
Hyr lägenhet på landet; 4 rum & kök 
i tvåfamiljshus, 112 m2, bottenplan. 

Stor trädgård. Förråd, jordkällare och garage.

rättarbostaden, Bystad
Hus på landet. 5 rum & kök. 

125 m2, tre våningar. 
Trädgård och uteförråd.

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti

Elna och Toyota 
samt bra begagnat

----------------------------------------
Dammsugare till bra priser

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

Värdshuset
Möblerad 1:a i Värdshuset, Brevens Bruk. 

Fullt utrustat kök. Två bäddar plus extrasäng. 

KORTTIDSUTHYRNING:

Talludden
Toppmodern stuga för uthyrning. Den ligger 
strax utanför Brevens Bruk, bara 400 m från 

badplatsen Röda Sand. 
I stugan finns tre sovrum med totalt sex bäddar, 

ett badrum samt ett fullt utrustat kök/allrum. 

För både stugan och lägenheten gäller att 
eget sänglinne och handdukar medtages. 

Hyresgästen skall städa stugan innan avfärd.

För mer information kontakta
 Brevens Bruk AB, tel. 019-58 58 50

☎ 0582-135 26
Ingvar 070-333 67 05 • Göran 070-333 95 56

Fallagård, Box 104, 694 23 Hallsberg
E-post: byggingvarab@telia.com

ASSISTERAR på väg 
och lAnTbRuk – RIng 019-45 03 45

sjövillan, Bystad
Lägenhet i tvåfamiljshus, 3 rum & kök, 90 m2, 

i 2 våningar. Trädgård, utsikt över Sottern.
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BREVENS 
BRUK AB

KonTaKTPersoner

BREVENS BRUK Nr 1 • 2009
Upplaga: 11.000 ex.
Utges i Östernärke och Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB, 715 95 Kilsmo
Telefon: 019-58 58 50. Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare: Sten Geijer
Redaktör & Annonser: Sirpa Ahonen

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

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

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

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

Sten Geijer, VD: 019-58 58 52

Momsreg.nr/F-skattebevis:
556063-5525

Bank: Svenska Handelsbanken

Bankgiro: 815-4205

Postgiro: 2 33 63-5

Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Magnus Kindstrand, ordförande
Sten Geijer, VD
Gustaf Svensson
Carl-Gustaf Wachmeister
Mikael Gripenstedt
Hans Danielsson
Örjan eriksson

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

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

www.brevens.se

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

Avsändare: 
BReVenS BRUK aB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO
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Johan Gripenstedt
1922 – 2009

Friherre Johan Gripenstedt avled den 24 mars 2009 i sitt hem på Bystad herrgård efter en längre tids 
sjukdom. Mellan åren 1981 och 1993 var han verkställande direktör för Brevens Bruk AB och därefter 
styrelsemedlem till 2005.
 Under Johan Gripenstedts tid som ägare har Brevens Bruk AB genomgått en radikal förvandling från 
ett företag med flera verksamhetsgrenar till ett i huvudsak renodlat skogsbolag.
 Johan Gripenstedt växte upp på släktgården Bystad och återvände dit 1961 efter omfattande studier 
på bland andra Handelshögskolan och Skogshögskolan. Han hade då också arbetat flera år på Holmens 
bruk i Norrköping.
 När hans far, Carl Gustaf Gripenstedt, avled 1981, övertog han ansvaret för företaget. Han har i en 
intervju förklarat att den uppgiften såg han som självklar. År 1993 avgick han som verkställande direktör 
och sonen Carl Gripenstedt tog över. Johan Gripenstedt fortsatte emellertid som styrelsemedlem och var 
mycket aktiv i företagets skötsel.
 Johan Gripenstedts närmast anhöriga är hustrun Catharina samt barnen Eva, Carl och Mikael med 
familjer.


