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Midsommar-
firandet i

Brevens Bruk
Sidorna 2-3

Hon startar
kroppens egna

läkprocess
Sidorna 22-23

Spelmans-
stämma

i Brevens Bruk
Sidorna 10-11

Vilken är din 
favoritplats 
i sommar?

Sidan 8

Carl Gripenstedt återvänder till Brevens Bruk med projekt och visioner i bagaget för att göra bruket 
än mer attraktivt och trivsamt. Läs mer på sidan 4 och 5.
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Midsommar i Breven slår det mesta
Det börjar med en väldig knall. 
Och sen följer fler smällar.
 Fast egentligen har då mid-
sommarfirandet i Brevens Bruk 
redan startat, eftersom gatorna 
har fyllts med folk från när och 
fjärran. Även turister från Dan-
mark, Tyskland och Holland bru-
kar hitta hit för att få uppleva ett 
riktigt och traditionsrikt svenskt 
midsommarfirande.

Klockan 18 på midsommaraftonen 
smäller det i alla fall. Det är signalen 
för att det stora midsommartåget 
ska samlas. En halvtimme senare 
kommer nästa knall. Då avtågar 
alla flickor med sina kransar och den 
mäktiga hornmusikkåren.
 Sedan följer i snabb takt ytterlig-
are tre knallar i takt med att tåget 
passerar bruket. Och när stången 
är på plats avslutas allt med två 
smällar.

Sveriges mäktigaste
majstång

Midsommar i Brevens Bruk samlar 
tusentals människor. Många kommer 
hit för att se Sveriges mäktigaste maj- 
stång med sju fantastiska kransar. 
Skådespelet när stången reses av ett 
gäng muskulösa karlar tillhör också 
begivenheterna.
 Den 18 meter höga midsommar-
stången har alltså sju vackra kran-
sar, smyckade med blommor och lilje-
konvaljeblad. Hundratals timmars 
jobb krävs för att åstadkomma detta 
botaniska hantverk. Till varje krans 
behövs omkring 15 000 liljekon-
valjeblad och flera hundra blommor 
– bland andra pioner, prästkragar 
och blåklint.

Överst: I midsommartåget genom samhäl-
let bär kransflickor de sju färgsprakande 
och oerhört vackra kransarna. 

Mitten: Här reses den 18 meter höga mid-
sommarstången av ett gäng muskulösa 
karlar.

Nederst: Dansen den går kring midsom-
marstången. Här dansar unga blomster-
flickor, men alla får vara med i dansen 
till toner från en mångdubbelt förstärkt 
Brefvensextett.
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 Kring midsommarplatsen finns lotterier, korvstånd 
och mycket annat. Musikkåren underhåller och den som 
vill kan naturligtvis också ta sig en svängom.  
 Annars är det till festplatsen Lustikulle som de 
dansanta söker sig. Där blir det disco natten lång på 
midsommarafton och lite mognare toner på midsom-
mardagen.

Öltält på Lustikulle
Nytt för i år är det 144 kvadratmeter stora restau-
rangtält som kommer att finnas på festplatsen. På 
menyn står silltallrik, hamburgare, pajer, schnitzel och 
en del annat. I tältet serveras också öl, vin, cider och 
naturligtvis även alkoholfria alternativ.
 – Tältet har tillkommit för att locka in folk i parken. 
Det är också ett bra sätt för att få lite äldre publik till 
Lustigkulle, säger Britta Hellström, som varit samord-
nare.
 För att anordna ett restaurangtält har det krävts 
tillstånd från kommunen, men det har enligt Britta 
Hellström inte varit några som helst problem. 
 För att midsommarfirandet ska kunna genomföras 
fordras många ideella insatser. Brevens Bruk AB är 
koordinator, men alla föreningar på orten deltar: Röda 
korset, Skytteföreningen, Brevens IF, SSU, Hembygds-
föreningen och frikyrkorna. OK Tylöskog sköter om 
parkeringarna.

Sedvanliga 
Midsommarfirandet 

i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt sätt 

med uppmarsch, majstångs-
resning och dans

MidsoMMarafton
Kaffe, korv, glass, tombola från kl 16.00.

Kl 18.00 midsommartåget samlas.
Kl 18.30 avmarsch till majstångsplan.

Musik av Brevens Hornmusikkår.
Kl 20.00 avmarsch under musik 

till festplatsen Lustikulle.
Kl 20.30-01.30 disco 

MidsoMMardagen
Kl 21.00-01.30 Mogendans till Åkes

disco

Nytt för i år: restaurangtält 
vid Lustikulle båda kvällarna.

Midsommarfirande
Kvarnängsparken Högsjö

25 och 26 juni

Midsommarafton
13.30 Högsjö Hornmusikkår marscherar från Folkets Hus
14.00 Stångresning och ringdans till hornmusikens toner
14.30 Sisters of Soul
15.15 Clownen underhåller barnen
15.40 Sisters of Soul
16.15 Avslutning och prisutdelningar

Midsommardagen
14.00 Johanna & Thomas Widén
 sång och musik
15.00 Småstjärnorna
15.30 Johanna & Thomas Widén
 sång och musik
16.15 Avslutning och prisutdelningar

• Ponnyridning • Lotterier 
• Boll- & pilkastning 
• Kaffe-, korv- och 
  glassförsäljning

Välkomna 
önskar arrangören Högsjö Bollklubb

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

Konst & HantverK I Breven
Öppettider 

Från 1 maj till midsommar
lördag & söndag kl 12-16
Midsommarafton 12-21

Från midsommar till 15 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
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Calle är tillbaka! För ett par år sedan lämnade 
Carl Gripenstedt brådstörtat såväl Brevens 
Bruk som vd-posten för Brevens Bruk AB. Ba-
kom beslutet låg en schism med fadern Johan 
Gripenstedt om hur företaget skulle styras.

Nu är baronen alltså tillbaka och i ärlighetens namn 
övergav han inte helt Brevens Bruk när han hoppade 
av som direktör. Carl Gripenstedt har hela tiden haft 
kvar ett eget kontor i brukskontoret där han skött 
sitt företag Bystad Holding AB.
 Nu kommer han att ta över ägandet av Brevens 
Bruk AB. Det sker enligt planerna någon gång under 
sommaren. 

 – Jag förhandlar med mina syskon 
och min mamma om överlåtelsen. Vi är 
överens i stora drag, så jag tror inte att 
det blir några problem, säger han.

Blir ensamägare
Carl Gripenstedt blir därmed ensam-
ägare till Brevens Bruk AB, som for-
mellt blir ett dotterbolag till Bystad 
Holding AB. I den lilla koncernen ingår 
också hans engelska bolag, Competition 
Line, som bygger sportcentra i Storbri-
tannien.
 Competition Line har Carl Gripen-
stedt drivit i 30 år. Han planerar nu att 
sälja företaget.
 – Lyckas jag med detta är det bra. 
Misslyckas jag fortsätter verksamheten 
som tidigare. Competition Line är ett 
företag som går bra, och jag vill givetvis 
ha rätt pris för att sälja det, säger han.
 Carl Gripenstedt har inga planer på 
att bli verkställande direktör igen.

 – Brevens Bruk AB har redan en utomordentlig 
vd, Sten Geijer. Det var förresten jag som anställde 
honom för fem år sedan. Ett vinnande fotbollslag ska 
man inte ändra på och samma sak gäller Brevens 
Bruk AB, säger han. Carl Gripenstedt kommer att 
ingå i styrelsen, men inte som ordförande. 

Vill vidareutveckla
För Brevens Bruk innebär Calles comeback att 
bruksborna åter får se en glad profil strosa omkring 
i samhället och ta sig en öl på puben. Men nu har 
naturligtvis Carl Gripenstedt större ambitioner än 
att vara en trivselfaktor.
 – Jag vill vidareutveckla Brevens Bruk och det 

Baronen har återvänt!

ÖPPET HELA SOMMAREN

Vi finns vid Säftstaholms slott.

Plantskolan är fylld med fruktträd, 
perenner, rosor och mycket mer.

I växthusen finns mängder av sommar-
blommor, amplar och grönsaksplantor. 

VäLkOMNA!Vi finns vid Säftstaholms slott.
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finns mycket att göra, inte minst på turistsidan. Vi 
ska också se till att bruket blir en attraktiv bostads-
ort, inte bara för sommarboende. Det här är projekt 
som jag ska driva separat och som inte ska kopplas 
ihop med Brevens Bruk AB, säger han.
 Han vill se nya evenemang i Brevensgården, med 
musik och shower. Skrattrevyerna lär inte åter-
komma, men däremot vill han gärna se att brittiska 
60- och 70-talsband kommer hit. Vem minns väl inte 
de fantastiska Piggies som spelade Beatlesmelodier 
i Brevensgården vid ett flertal tillfällen för några år 
sedan?

Flyttar till Bystad
Carl och UllaBritt Gripenstedt bor numera i Örebro 
med de tre döttrarna Lovisa, 18, Ebba 10, och Elsa 
8 år.
 – På sikt räknar vi med att flytta in i herrgården 
på Bystad. Men den behöver renoveras. Något mer 
genomgripande arbete har inte gjorts på nästan 
hundra år, säger han.
 UllaBritt Gripenstedt, som är neurolog, arbetar 
dels på Karolinska sjukhuset/institutet i Solna och 
dels med Competition Line.
 Carl Gripenstedt tänker inte försöka återerövra 
posten som ordförande i Folkets hus.
 – Nej, några såna planer har jag inte. Men Folkets 
hus var det roligaste projekt jag någonsin haft och 
jag är oerhört tacksam för att Brita Lilja gav mig 
den chansen, säger han. (Brita Lilja var den tidigare 
ordföranden i Folket hus i Breven).
 Men hur blir det då med Positiva klubben?
 – Den kommer tillbaka! Inte i det här numret, men 
kanske till julnumret eller åtminstone till nästa år. 
Men det är ett uppdrag som kräver förberedelser. 
Om man hittar mig på underliga ställen och tycker 
att jag beter mig egendomligt kan det bero på att jag 
utför uppdrag för just Positiva klubben. 

BoKa BorD 
Tel. 019-45 40 98 • Fax 019-45 42 00

Fullständiga rättigheter

ÖppeTTider sommaren 2010: 
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

Fotboll och paella 
på Brevensgården

Brevensgården laddar upp för fotbolls-VM. Sve-
rige är visserligen inte med, men det blir ändå 
en fotbollsfest under sommaren med många 
högtidsstunder. Och med svensk frånvaro förvän-
tar sig Miguel Martinez förstås att gästerna hejar 
på Spanien.

– Det finns väl inte så mycket annat att heja på, kons-
taterar han.
 Nu serverar Miguel Martinez inte bara fotboll under 
sommaren. Som vanligt dignar menyn av läckerheter 
till vettiga priser. Temakvällar står också på program-
met.
 – En spansk afton med paella blir det förstås. Och en 
till med tapas. En italiensk kväll hade jag också tänkt 
mig. Sedan planerar jag olika musikaftnar, men allt är 
inte klart ännu, säger han.
Han har längtat efter sommaren och värmen, precis 
som alla andra. Brevensgården har sin lågkonjunktur 
under årets första månader. Höstarna är bättre, med 
jaktsällskap på besök, med en sprittande oktoberfest 
och med imponerande julbord.
 – Nu ser jag fram emot en fin sommar. Tyvärr kom-
mer det inga tyska bussar till midsommarfirandet, men 
det blir nog en fantastisk fin helg ändå, säger Miguel 
Martinez.

Miguel Martinez är visserligen inte mexikan, men en 
sombrero på huvudet kan vara bra när sommarsolen 
äntligen har anlänt.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Brevens kyrka fredagar kl 19.00
 
25 juni Medlemmar ur Vox Brefven 
 under ledning av Eva Pilat
 
27 juni   Capella Mixtura. OBS! Söndag
 
2 juli      Brefvensextetten
 
9 juli      ”Jag är en vandrare”
 Gunnar Staaf och Vox Brefven
 
16 juli     Jazzå dikt å sån’t
            Breving, Birath, Gunnarsson
 
23 juli    Jan-Inge Hall med gäster
 
30 juli    Anna-Karin Gillberg Eriksson 
 och Roland Eriksson, sång och dragspel
 
6 aug   ”Med sol och blomdoft”
 Eva Pilat och Birgitta von Matern
 

Svennevadsspelet 2010 – Pensionat Solsidan
Utomhusteater på Sörberg, Svennevads Hembygdsgård

Premiär torsdagen den 1 juli kl 19.00

Övriga SPeldagar: 3 juli kl 15.00, 4 juli kl 18.00, 6 juli kl 19.00, 7 & 8 juli kl 19.00

Vid regn, medtag regnkläder, ej paraply • Ljudanläggning finns

BiljettBokning: 072-253 20 07 & 070-562 05 54, alla dagar mellan kl 08.00-20.00

entré: 150kr. Barn under 16 år i vuxet sällskap, fri entré. 
grupper över 20 personer betalar 130 kr.

Fri parkering • Servering i pausen • Även i år musik av Ola och Gänget

VÄLKOMNA!!!    Arr. Svennevads Bygdespel

PenSionat SolSidan 
Årets Svennevadsspel handlar i korthet om den allt mer desperate pensionatsägaren egon Berg som kämpar 
i den ökande konkurrensen om kunderna i lågkonjunkturens Sverige. i ett försök att få bättre likviditet 
skriver han ett brev till en avlägsen släkting i USA och ber om hjälp. Denne släkting, John Henderson, åtar 
sig att resa till Sverige för att hjälpa sin släkting i nöd men med ett förbehåll: Att Egon är en gift och 
ärbar man som inte lever i synd! Och i och med det så börjar förvecklingarna.

Svennevadsspelets aktörer hälsar alla välkomna till en stunds avkoppling 
i de natursköna omgivningarna vid Sörbergs Hembygdsgård.

Musik i sommarkväll i Brevens kyrka

Öppen kyrka dagligen kl 13–17 under perioden 4–17 
juli.  Enkelt kyrkkaffe, möjlighet till guidning. Avslutas 
med musikstund lördagen 17 juli kl 15.30.
  
Välkomna även till hästskoturnering vid Hembygds-
gården torsdagskvällar i juli kl 19. Avslutas med grill-
kväll och prisutdelning 29 juli.

Arr. Brevens Bruks Hembygdsförening.
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Ventilationsentreprenör

Ormesta Gård
705 95 Örebro

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

Allsång i Breven 
för femte året

Fredagen den trettonde anses vara en otursdag. Det 
kanske den också är, men inte för människor som vill 
samlas och sjunga välkända svenska visor.

Fredag 13 augusti är det åter dags för Allsångskväll i Brokyr-
kan i Breven. Då ska här sjungas för fulla halsar, sånger ur 
den svenska visskatten och läsarsånger.
 Till detta kommer Spontanorkestern att medverka. I den in-
går alla som kan hantera ett instrument. Senast var scenen full 
av gitarrister, dragspelare, en basist, en cellist och en violinist. 
 Musikalisk ledare är Gunnar Breving och kapellmästare för 
Spontanorkestern är Jan-Inge Hall. Konferencier är Stigbjörn 
Bergensten som för femte året i rad kommer att traktera ett 
för honom nytt instrument.

Tobbe 070 576 99 17
KG 070 223 27 00
Kontor 0122 158 56

idé till färdig ritning

Västra Bangatan 13, 703 54 Örebro

Support, installation, hemsidor, produkter m.m!

Tel: 0582 - 77 35 00
www.datakonsult.eu

Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!

Över 8 år i branschen! Vi har goda referenser!

Alf Ekblad, brevensbo, vetenskapsman, durspe-
lare och violinist, kommer säkert att ingå i Spon-
tanorkestern även detta år. 
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Bert Öhrling, 
Glashyttan, Kilsmo:
Hemma i Glashyttan! Det är 
min frus föräldrahem och där 
trivs jag allra bäst, sommar 
som vinter. Vi åker sällan ut 
och badar och så mycket semes-
ter får jag inte heller som egen 
företagare. Men att gå ut med 
våra tre hundar på mossen är 
inte heller så dumt.

BO I BREVENS BRUK I Brevens Bruk finner du ett mycket pris-
värt boende i en lugn, ren och vacker 
miljö med skogar och sjöar inpå knuten. 
Brevens Bruk AB’s nyrenoverade lägen-
heter håller hög kvalitet och är smakfullt 
inredda. Välkommen för en visning av 
våra lediga objekt.

Börstorp
I Börstorp finns två fräscha lägenheter, en 
2:a på andra våningen och en 1:a på tredje 
våningen. Vinds- och uteförråd ingår i båda 
lägenheterna samt möjlighet till uteplats och 
trädgårdsodling för den som är intresserad.

Ring 019-58 58 50 för mer information.

Vilken är din favoritplats i sommar?

Evelyn Olsson, Breven:
Uteplatsen utanför vårt hus 
är den absoluta favoritplatsen. 
Där, i kanten av Brevensån, 
sitter vi ofta under sommaren 
och håller koll på vad som hän-
der. Hunneberg, där vår dotter 
Iréne har sitt sommarställe, är 
en annan plats som vi gärna 
besöker.

Maja Claesson, 7,5 år, 
Stockholm:
Lekparken vid Brevensgården 
är en kul plats att vara på. Där 
träffar jag mina kompisar när 
jag är i Breven. Vi har ett hus 
i Breven och vi är ofta här på 
helgerna under vintern och när 
vi har lov och hela sommaren. 
Röda Sand är förresten också 
en bra plats. Där badar jag.

Jan-Inge Hall, 
Adolfsberg och Breven:
Att sitta i båten i Botaren och 
fiska är en bra plats för en 
angenäm tillvaro. Annars trivs 
jag väldigt bra i vårt kapell 
här i Breven, där jag bygger på 
min orgel. Vi bor visserligen i 
Adolfsberg, men vi är i Breven 
så ofta vi kan.

Monica Uhlin, Finspång:
När det är vackert väder badar 
jag i Botaren, vid Gubben. Jag 
gillar också att vandra runt 
Botaren. I vintras åkte jag 
spark runt sjön. Jag är i Breven 
hela sommaren och har en liten 
vindskupa i Röda Byggningen. 
Jag är förresten i Breven varje 
helg under vintern också.

Asbjörn Lindbak, 
Stockholm:
Hela Ringsbergsleden är min 
favoritplats. Vi brukar gå från 
Röda Sand fram till Kilsmo 
och ta ett dopp på vägen. Jag 
är mycket ute i skogen och 
plockar svamp. Jag kommer 
ursprungligen från Norge och 
vi har en lägenhet i Breven. 
Här är det underbart, året om.

~

~
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Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan Hellberg

Man lever bara en gång och då måste man försöka 
förverkliga sina drömmar.
 Så säger Mona Jonsson, som sedan länge drömt 
om en egen liten butik. Nu har hon förverkligat 
sin dröm och öppnat Lilla Handelsboden i Ben-
nebo gård, på vägen mellan Kilsmo och Pålsboda.

Bennebo är inte precis någon metropol och inte ens 
alla de som färdas längs grusvägen har noterat den 
lilla husgruppen som bär namnet. Men här finns ändå 
Lilla Handelsboden och Mona Jonsson hoppas förstås 
att många ska hitta hit.
 Lilla Handelsboden säljer presentartiklar i alla dess 
former, ljuslyktor, vaser, keramikfigurer och mycket 
annat.
 – Allt som behövs för att göra festen festligare, säger 
Mona Jonsson.
 Nu tänker hon förstås inte leva på sin lilla butik. Det 
är än så länge bara ett fritidsnöje och det blir dottern 
Marie som blir föreståndare under sommaren. Mona 
Jonsson är butikschef på Skopunkten i Marieberg och 
i grunden dekoratör. 
 Bennebo gård köpte hon och sambon Björn Godlund 
av Brevens Bruk AB för ett par år sedan. Nu bor de där 
året om tillsammans med barnen Marie, 15, Johan, 12, 
och Oskar, 9 år.
– Björns föräldrar har fritidshus i Bennebo och han 
är mer eller mindre uppvuxen här. Det är hemma för 
honom och har blivit det för oss också, säger örebroaren 
Mona.
 Hon har för övrigt stora planer för framtiden. Lilla 
Handelsboden är inrymd i ladugården till Bennebo 
gård och på övervåningen tänker sig Mona Jonsson 
att inreda en festvåning där födelsedagar, bröllop och 
andra högtider kan firas.
 Sommarens öppettider för Lilla Handelsboden är inte 
spikade när detta skrivs. 
 På hemsidan www.bennebogard.com finns såväl öp-
pettider som en vägbeskrivning.

Drömmen om en egen butik

Mona Jonsson har förverkligat sin dröm. Det blev Lilla Han-
delsboden i Bennebo.

Vatten
Gäller det brunnsborrning RInG OSS! 

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

Även kvällar och helger
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Den 31 juli blir det spelmansstämma i Brevens 
Bruk – ett pånyttfött samarbete mellan tre 
spelmansförbund.

Planera in ett besök i vackra Brevens Bruk den 31 
juli i år! Då blir det spelmansstämma i den pittoreska 
bruksmiljön. Arrangemanget är ett samarbete mel-
lan Södermanlands spelmansförbund, Östergötlands 
spelmansförbund och Örebro läns folkmusikförbund. 
 Brevens Bruk är en liten tätort, där finns idag färre 
än 200 bofasta innevånare. Trots, eller kanske tack 
vare, det lilla formatet är det här ett ställe som gjort 
för folkmusik och dans. Här finns vackra historiska 
utomhusmiljöer som är perfekta för buskspel och här 
finns lokaler som passar för både spel, dans och kurser. 

Spelmansstämma i Brevens Bruk

Vy över dammen i Brevens Bruk. Foto: Alf Ekblad.

Vill du annonsera i denna tidning?
Ring Brevens Bruk, Sirpa Ahonen, 019-58 58 57

Nästa tidning kommer ut i december 2010. 
Annonsstopp 29 oktober.

Uppspelningar vid spelmansstämman 1955 i Brevens Bruk. 
Längst fram Anders Östlund och Harry Hellström, två lokala 
spelmän. Anders spelade förstafiol och Harry sekunderade. 
Bild: Gunni Sjöö

liksom från olika spelmän. I vintras gjorde jag slag i 
saken och kontaktade de spelmansförbund som var 
arrangörer förra gången det begav sig och alla var 
beredda att medverka! 
 Lördagen den 31 juli i år skall alltså spelmansstäm-
man återuppstå. Arrangörer är förutom de nämnda 
spelmansförbunden denna gång även Brevens Bruks 
hembygdsförening. Personer som har deltagit i plane-
ringsarbetet så här långt är förutom undertecknad, 
Eric Hammarström och Toste Länne från Östergötland, 
Christina Frohm från Södermanland och Andreas Sven-
sson från Örebro. Stämman invigs klockan 14.00 då det 

Årligen under två decennier (1954-1973) arrangera-
de Södermanlands spelmansförbund, Östergötlands 
spelmansförbund och Örebro läns folkmusikförbund 
spelmansstämmor i bruksorten. De tre spelmansför-
bunden turades om att vara huvudansvariga för arran-
gemanget som samlade mellan 50 och 100 spelmän. 
Publiksiffrorna varierade från år till år, beroende på 
vädret men var enligt gamla tidningsklipp vid fint 
väder några hundra personer. De flesta av spelmän-
nen var ditresta från arrangörslandskapen, men även 
en del lokala spelmän deltog. Två spelmansprofiler i 
Breven, Anders Östlund och Harry Hellström, fångades 
på bild 1955. Dessa namn är välkända för de flesta 
spelmän i Örebro län, även de yngre, eftersom bägge 
finns representerade med några låtar var i Svenska 
låtar1, Närkedelen och några av dessa låtar tillhör den 
nuvarande Närkerepertoaren bland spelmännen. 
 Jag har under flera år funderat på om det inte vore 
dags att försöka återuppliva spelmansstämman. När 
jag förde saken på tal för något år sedan var reaktion-
erna väldigt positiva, både från gamla Brevensbor 
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Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

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

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

blir uppspelningar på majstångsplan. Något senare 
blir det öppen scen med inbjudna och tillresta spelmän 
på hembygdsgården samt visstuga i rostugnen. Innan 
stämman kommer det att arrangeras minikurser. Föl-
jande kurser är planerade: slängpolskespelsteknik på 
fiol med Eric Hammarström, värmlandslåtar på durspel 
med Jan Anders Andersson, en sångkurs samt två dan-
skurser. En av danskurserna vänder sig till nybörjare, 
passa på! På kvällen blir det dans på hembygdsgården 
med spelmöjligheter för tillresta spelmän. 

Majstångsplan – här ägde uppspelningarna på 50-talet rum 
och här kommer de att äga rum även i år. Bilden är från det 
berömda midsommarfirandet. Foto: Alf Ekblad 2009.

 Visionen är att stämman skall växa till en folkmusik-
fest inom några år. Breven har både atmosfär och 
lokaler som skulle passa för ett större arrangemang! 
För ytterligare upplysningar eller anmälan till kur-
serna, e-posta till alf.ekblad@hotmail.com eller ring 
0706-410 310.

Alf Ekblad

1 Svenska låtar är en serie notböcker som består av 24 delar. 
I dessa böcker finns nästan 6000 folkmusiklåtar samlade. 
Närkedelen utkom första gången 1933. 

 Hembygdsgården där spelmännen kommer att bjudas på fika. 
Inbjudna och tillresta spelmän kan spela här från en öppen 
scen under eftermiddagen. På kvällen bjuds här upp till dans. 
Lokalen är en före detta modellverkstad. Foto: Alf Ekblad.
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BO I BREVENS BRUK I Brevens Bruk finner du ett mycket 
prisvärt boende i en lugn, ren och 
vacker miljö med skogar och sjöar 
inpå knuten. Brevens Bruk AB nyren-
overade lägenheter håller hög kvalitet 
och är smakfullt inredda. Välkommen 
för en visning av våra lediga objekt.

Nedre Bruket
Vacker villa belägen vid Brevensån. 140 
m2, kök, allrum, tre sovrum och två 
badrum. Stor altan och balkong mot 
väster med utsikt över Brevensåns stilla 
vatten. Egen brygga ingår.

Ring 019-58 58 50 för mer info.

”Varning för hunden” säger skylten på dörren. 
Men den sexåriga tyska herdehunden Bobby 
välkomnar besökaren med glada svansviftningar. 
Fast Bobby kan också skrämma bort ovälkomna 
gäster om matte så vill.

Matte är Maj-Britt Andersson, som sedan över femtio 
år tillbaka bor i ett hus i Anstorp, som ligger på vägen 
mellan Brevens Bruk och Regna. Alla dessa år har hon 
varit hyresgäst hos Brevens Bruk AB och här kan man 
alltså tala om en trogen kund.

En trogen hyresgäst – sedan 50 år
Maj-Britt 
Andersson
utanför huset 
i Anstorp. 
Hon jobbade 
som barnskötare 
fram till pen-
sioneringen.

Bobby är van-
ligtvis en snäll 
hund, men kan, 
om det behövs,  
jaga iväg oväl-
komna besökare.

 – Jag kommer att bo 
här så länge jag orkar. 
Jag trivs bra och jag 
har mina rötter inte 
så långt härifrån. Jag 
är nämligen uppvuxen 
i Gröndal vid Svart-
torp. Min mor och far 
härstammar också från 
trakten, säger hon.
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Denna informationstidning 
har varit möjlig att göra

 tack vare våra annonsörer.

Stöd dem – de stöder oss.

Plats för alla
Hit flyttade den 30-årige Maj-Britt Andersson den 
1 april 1960 tillsammans med sin dåvarande make 
och barn. De fem barnen är utflugna sedan länge. Till 
familjen kan numera också räknas sex barnbarn och 
fyra barnbarnsbarn.
 – Dessutom har jag min mor i Vingåker. Hon fyllde 
100 år i september och det är inga större fel på gum-
man, säger Maj-Britt Andersson.
 De faluröda huset består av fyra rum och kök. Dess-
utom finns det en intilliggande byggnad med ytterligare 
en lägenhet. Lite väl stort för en ensamstående?
 – Kanske det, men när barnen och barnbarnen kom-
mer på besök är det bra att ha plats för alla, säger 
Maj-Britt Andersson.
 Och riktigt ensamstående är hon ju inte. Bobby bor 
också här och hon kräver både plats och uppmärksam-
het. Dessutom är hon en strålande vakthund som håller 
koll på gäster, både välkomna och ovälkomna.

Smygande typer
– En kväll kom det några typer smygande här. De hade 
ställt sin bil bakom uthuset så att jag inte skulle kunna 
se den. Men Bobby upptäckte dem, ställde sig i fönstret, 
skällde och visade tänder. Då fick de väldigt bråttom 
härifrån, säger Maj-Britt Andersson.
 Under alla dessa år har mycket hänt i Antstorp. När 
familjen Andersson flyttade in var det här en livaktig 
lantbruksbygd med flera bondgårdar, många djur på 
markerna, traktorer och slåttermaskiner i verksamhet.
 – Nu går det bara några får här. Det är allt. Tråkigt, 
säger Maj-Britt Andersson.
 Men hon vill alltså inte flytta. Inte ens efter den långa 
och besvärliga vintern med massor av snö.
 – Ibland snöade det så mycket att jag inte kunde 
komma ut. Exmaken fick rycka in och skotta, säger 
hon med ett skratt.

Hjort på besök
Till gården hör numera också en hjort som fattat tycke 
för Maj-Britt. En morgon hittade hon hjorten sovande 
på mattan utanför ytterdörren. Sedan dess har den 
kommit på ständiga besök och gillar förstås de morötter 
och knäckebröd som husfrun bjuder på.
 – Men när hjorten kommer får Bobby stanna inne. 
Hon gillar absolut inte främlingen, säger Maj-Britt 
Andersson.
 Hon skulle antagligen få köpa huset om hon ville.
– Men det blir för mycket pengar för en pensionär. 
Dessutom är Brevens Bruk en jättebra hyresvärd. Är 
det något som inte fungerar ringer jag och då kommer 
det hjälp på en gång, säger hon. 

Investera i växtkraft!
Svenska Skogsplantor är landets ledande producent av 
plantor för skogsbruket och kan erbjuda ett stort urval av 
plantor och skogliga tjänster med fokus på föryngring.

Vi satsar på öppna odlingssystem och förädlat material. 
Det ger plantor med väl utvecklat, symmetriskt rotsystem 
och mycket hög tillväxt!

Kontakta oss för mera information om plantor och 
föryngringstjänster.

Tel 0771-355 355  www.skogsplantor.se



 Nr 1  •  201014

 Nr 1 • 201014

   
   

  
    

    
    

  

 
      

      
   

      

  
       

       
       

  
      

      

  
  

   
 

      
       

       
    

  

 
  

 
  

   
   

  
    

    
    

  

 
      

      
   

      

  
       

       
       

  
      

      

  
  

   
 

      
       

       
    

  

 
  

 
  

Vi firar 1-års jubileum 
med många fina erbjudanden. 
Kom till oss och prova på!
Erbjudanena gäller t.o.m. 30 juni.

Handikappanpassad lokal. Varmt välkomna! 
Bondegatan 6, Bibliotekshuset, Vingåker

Öppet mån-fre. Lör enligt överenskommelse.

Tel: 0151-128 80

Frisör • Hud- & spaterapeut
Nagelterapeut • Fotvård

Kom och köp
presentkort!

Spray-
tanning!

Prova det nya sättet 
att bli brun.
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Vi firar 1-års jubileum 
med många fina erbjudanden. 
Kom till oss och prova på!
Erbjudanena gäller t.o.m. 30 juni.

Handikappanpassad lokal. Varmt välkomna! 
Bondegatan 6, Bibliotekshuset, Vingåker

Öppet mån-fre. Lör enligt överenskommelse.

Tel: 0151-128 80

Frisör • Hud- & spaterapeut
Nagelterapeut • Fotvård

Kom och köp
presentkort!

Spray-
tanning!

Prova det nya sättet 
att bli brun.

Vi firar 1-års jubileum 
med många fina erbjudanden. 
Kom till oss och prova på!
Erbjudanena gäller t.o.m. 31 aug. 2010.

Handikappanpassad lokal. Varmt välkomna! 
Bondegatan 6, Bibliotekshuset, Vingåker

Öppet mån-fre. Lör enligt överenskommelse.

Tel: 0151-128 80

Frisör • Hud- & spaterapeut
Nagelterapeut • FotvårdKom och köp

presentkort!

Spray-
tanning!

Prova det nya sättet 
att bli brun.

Skälen till att man börjar samla vapen är många, 
t.ex. teknikintresse, historiskt intresse knutet 
till tiden för vissa vapen, vapen som använts av 
speciella organisationer eller som hört till vissa 
uniformer, vapen från en viss konstruktör eller 
tillverkare; eller som investering. 

Enklast är att samla antika vapen som inte kräver li-
cens (tillverkade före 1890 och som inte använder gastät 
patron [egentligen gastätande]), men dessa intresserar 
inte alla. Kanske är man jägare som under årens lopp 
samlat ihop ett antal olika jaktvapen. Man börjar 
fundera på deras olikheter, blir nyfiken och söker mer 
information och finner under hand nya vapen. Vissa 
köps nu inte för att jaga med utan för att de har något 
annat - de har blivit samlarvapen. 
 Genom samlandet sparar vi vår kultur åt eftervärlden. 
I Sverige samlar statens armémuseer militära vapen 
och en del länsmuseer har civila vapen. Men vill man se 
många civila vapen till exempel jaktvapen måste man 
åka utomlands. De som i Sverige samlar på svenska 
jaktvapen och belägger deras historia, tillverkning 
m.m., gör därför en viktig kulturell insats. I Sverige 
tillåts t.ex. jakt med de ursprungligen militära Rem-
ington, gevärsmodell 1867, dock endast med modernt 

Att samla licensvapen

krut, Remington 1867-89 kal 8x58RD med patron med 
modernt krut samt ombyggda militära Mausergevär 
modell 1896. Kring dessa finns det mycket historia. 
 Man kan naturligtvis samla för sig själv, i ensamhet. 
Men seriöst vapensamlande kräver goda kunskaper om 
det man samlar på och de regler som gäller. Det kan 
därför vara av stort värde att vara medlem i en före-
ning. Ett exempel är Svenska Vapensamlarföreningen 
(Svevap), en samlarförening med medlemmar i hela 
landet. 
 Föreningen har samlarträffar, deltager i mässor, 
utställningar och ger ut en medlemstidning. Vi ger 
ut skrifter om vapen och tar hem vapenböcker från 
utlandet som medlemmarna kan köpa till kraftigt 
reducerade priser. 
 Vidare är vi medlemmar i Federation of European 
Societies of Arms Collectors (FESAC) och får insyn i 
och kan i viss mån påverka hur samlarfrågor hanteras 
inom EU.
 I föreningen finns många medlemmar med mycket 
stort vapenkunnande. 
 Genom kontakt med dessa kan man få svar på de 
flesta frågor eller bidraga med sitt eget kunnande. 
 Vill Du veta mera kan Du gå in på www.svevap.se 

Peter Baltzer 

  Det översta geväret är ett slätborrat 6 mm Husqvarnagevär mod 9 
med Remingtonmekanism och det undre ett slätborrat 9 mm belgiskt gevär med 
system Warnant. Båda är ämnade för kantantända patroner med dunsthagel.
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www.vaderstad.com

Effektiva
lösningar

Inom 12-14 månader kommer produktionen att upp-
höra vid Clear Edge (tidigare Scandiafelt) i Högsjö. 
Även verksamheten i Breven läggs ned. Det innebär 
att omkring 80 personer mister sina jobb. Kvar i 
området blir endast teknisk service som kommer 
att ge omkring tio personer arbeten.

Åttio förlorar jobben när 
Clear Edge avvecklas

– Några beslut är ännu inte fattade. Förhandlingarna 
med facket pågår fortfarande, men företagsledningen 
räknar med att fabriken läggs ned under nästa år, säger 
Colin Waudby, platschef i Högsjö.
 Tillverkningen ska flyttas till Tyskland, till en fabrik 
utanför Kreefeld i Nordrhein-Westfalen, nära den hol-
ländska gränsen.
 Clear Edge har i dag 88 anställda. 
 – Vi behöver kompetent arbetskraft i Tyskland och 
därför erbjuder vi 48 personer att flytta med när till-
verkningen upphör i Högsjö, säger Colin Waudby.
 Löneläget i Tyskland och Sverige är jämförbart, men 
enligt Colin Waudby är de totala kostnaderna i Tysk-
land lägre än de svenska.
 – Men det är inte lönerna som har varit avgörande, 
utan beslutet har tagits för att koncentrera produk-
tionen, säger han.
 Den tekniska service som blir kvar i Sverige kan 
antingen läggas i Högsjö, Brevens bruk eller Vingåker, 
enligt Colin Waudby. 
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Gungstol och skog väntar
Tommy Blom har jobbat 50 år på Brevens Bruk AB. 
I maj fyllde ha 65 år och vid midsommar gör han sin 
sista arbetsdag. 
 Han började alltså redan som 15-åring och arbetade 
i skogen i tre år innan han flyttade över till det 
dåvarande sågverket i Kilsmo.
 – Jag blev kvar på sågverket i 14 år ända tills någon 
slarvade med tändstickor och sen var den tiden över, 
berättar han.
 Sågverket brann ner och byggdes aldrig upp igen.  
Tommy Blom gick tillbaka till skogsarbetet och de sista 
nio åren har han jobbat med skotning. (Skotare är en 
skogsmaskin som används för transport av virke från 
avverkningsplats i väglös terräng till upplagsplats som 
är åtkomlig för timmerlastbil.)
 Tommy Blom bor i Odensbacken tillsammans med 
sin fru. I familjen finns också två utflugna söner. Den 
ene har en gård i Hälla utanför Kilsmo och där kom-
mer fadern att tillbringa mycket av sin pensionärstid. 
Där finns både skog och annat som kräver en man med 
kunskap och erfarenhet.
 – Kanske plockar jag fram gungstolen också, säger 
Tommy Blom, som tycker att det ska bli rätt skönt att 
gå in i en lugnare tillvaro.

Pensionärer

Nu är det tre trotjänare som tackar för sig! 
Vi från Brevens Bruk AB vill varmt tacka för 
de fina prestationer som ni gjort för företaget 
under alla år. Ni har också varit goda arbets-
kamrater som med lojalitet, engagemang 
och kompetens bidragit till verksamheten. 
Ett stort tack ska ni ha och vi hoppas ni har 
många sköna år framför er.

Sten Geijer

BO I BREVENS BRUK I Brevens Bruk finner du ett mycket prisvärt boende i en 
lugn, ren och vacker miljö med skogar och sjöar inpå knuten. 
Brevens Bruk AB’s nyrenoverade lägenheter håller hög 
kvalitet och är smakfullt 
inredda. Välkommen 
för en visning av våra 
lediga objekt. ring för 
info 019-58 58 50.

östrA rödA 
ByggNINgeN
Vill du inte gå i trappor? 
På nedre botten i Östra 
Röda Byggningen har vi 
en 3:a, 73m2, ljus och 
fin med utsikt åt tre håll. 
Vinds- och uteförråd finns.

Värdshuset 
I Värdshuset mitt i Brevens Bruk med utskikt över Brevens-
ån och herrgården finns en 2:a på 64m2, andra våningen. 
Till lägenheten finns vinds- och uteförråd.

Tommy Blom uppflugen på sin skotare. Men till midsommar 
är det slutjobbat för honom.

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.
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En skeptisk pensionär
Hasse Danielsson är ordningsman på Bystad. Det är 
han som sedan våren 1987 har sett till att gräsmattor 
är klippta, att rabatterna är ansade och att apparaterna 
fungerar. På sätt och vis är han en allkonstnär. Och nu 
ska han gå i pension?
 – Nej, det tänker jag inte alls. Jag blir visserligen 
pensionär och jag tänker trappa ned, men sen ska jag 
hoppa in extra när det behövs. Det är väl inte så kul 
att bli pensionär? säger han.
 Han flyttade med sin familj från Örebro till Breven 
1983 och började jobba på gjuteriet.
 – Vi blev varmt välkomnade. Vi hade ju fyra ungar 
med oss i boet och det innebar att genomsnittsåldern 
i byn sjönk.
 Våren 1987 lämnade han gjuteriet. En svår astma 
gjorde det omöjligt för honom att fungera i den rätt så 
smutsiga miljön. Svetsning var till exempel en hopplös 
arbetsuppgift.

 – Det var då jag kom till Bystad. Jag välkomnades 
av Johan och Catharina Gripenstedt och det kändes 
väldigt bra, säger han.
 Hasse Danielsson är egentligen utbildad bilskade-
reparatör och arbetade bland annat som truckreparatör 
innan han kom till Breven.
 – Min hustru har tre år kvar till pensioneringen. Inte 
kan jag sitta där hemma och prata med två katter. Det 
går ju inte bara. Jag måste hålla igång, säger han.
 Förr eller senare kommer trots allt pensioneringen 
ändå och då tänker Hasse Danielsson ägna sig åt den 
3 000 km2 stora trädgården och kanske äntligen också 
få ner sin båt i sjön.
 – Jag är bättre på att ta hand om andras båtar än 
min egen, säger han.
 Vad vore Bystad herrgård utan Hasse Danielsson? Ja, 
den frågan får vänta på sitt svar ytterligare något år.

En ständig återvändare
Sören Sköld har gjort många, som han säger, utbryt-
ningsförsök, men ständigt återvänt till föräldragården 
i Göntorp, en mil söder om Breven. 
 – Här trivs jag ofantligt bra. Det är ödsligt och det 
passar mig. Här finns vildmark och skogssjöar och det 
är ju så otroligt vackert, säger han när han blickar ut 
över landskapet som brer ut sig nedanför den nybygg-
da verandan.
 Han gick i pension vid årsskiftet och har alltså redan 
hunnit känna på livet som fri man. Till gården hör 10 
hektar skog, så Sören Sköld har på sätt och vis fortsatt 
som skogsarbetare.
 Han har arbetat på Brevens Bruk AB sedan 1977, i 
skogen hela tiden. Innan dess gjorde han flera försök 
att lämna Göntorp för att pröva lyckan i andra lands-
ändar. Men han återvände ständigt.
 Hans hustru Lena jobbade också under många år 
på Brevens Bruk AB, som kontorist. De senaste åren 
har hon emellertid varit hemmafru.
 – Jag är tacksam för att jag slapp arbeta den här 
senaste vintern. Det var säkert besvärligt ute i sko-
gen. I stället passade jag på att åka skidor. Det är en 
passion i mitt liv under vintrarna, precis som fiske är 
under somrarna, säger Sören Sköld.

Sören och Lena Sköld på sin veranda med en bedårande utsikt 
över ängar, skogar och en liten å.



 Nr 1  •  201018

St
äd

Vä
sk

or

Pe
nn

or

Pa
pp

er

La
m

po
r

D
at

at
ill

be
hö

r

Att ha arbetat 25 år på Brevens Bruk AB är inte 
särskilt ovanligt. Många trotjänare har jobbat 
mer än så. Ändå är 25 år en vedertagen milstolpe 
i svenskt arbetsliv då vederbörande belönas med 
guldklocka eller annat bevis på lång och trogen 
tjänst.

Nyligen var det tre veteraner som fick ta emot guld-
klockor i samband med julbord på Brevensgården: Mi-
chael Bergqvist, Stefan Svensson och Johan Karlsson.
 – Jag började med att jobba i lantbruket på sommaren 
och skogen på vintern fram till 1996. Sedan dess har 
det varit heltid ute i skogen där jag kört skördare. Jag 
har trivts väldigt bra, annars hade jag ju inte blivit 

kvar, säger Michael Bergqvist, som faktiskt jobbat 31 
år i företaget.
 Han bor tillsammans med sin familj på Gillberga gård 
på vägen mellan Kilsmo och Svennevad. Det stora huset 
hyr han av Brevens Bruk AB.
 – Visst är det stort, men det behövs eftersom vi har 
många barn som behöver utrymme, säger han.
 Stefan Svensson är en av två som fortfarande arbetar 
inom lantbruket på Brevens Bruk AB. Han började i 
mars 1984 och har sedan blivit kvar med undantag en 
kort period när han jobbade i verkstaden.
 Även om han numera bor i Kilsmo har han starka 
band till Brevens Bruk, eller rättare sagt Bystad, där 
han är uppvuxen.

En guldklockebelönad trio

Stefan Svensson, Michael Bergqvist och Johan Karlsson.
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I Thermia Trygg ingår
•  Hjälp med hela installationen via en certifierad återförsäljare

•  Installation – kvalitetssäkrad av Thermia

•  Support – om något mot förmodan skulle  
krångla får du hjälp av Sveriges bästa  
återförsäljarnät

•  2 års garanti från din återförsäljare

•  6 års trygghetsförsäkring som du kan välja  
att förlänga upp till 10 år

www.thermia.se

VI TAR HAND  
OM ALLT

www.mahlqvist-ror.se

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

 – Bystad ligger mig varmt om hjärtat, säger 
han.
Vårarna är bråda dagar för lantbruksfolket. 
Sedan några år tillbaka samarbetar Brevens 
Bruk AB med Boo Egendom och det är stora 
områden som ska förses med vårsådd. Dock 
inte markerna kring Breven.
 – Nej, där slutade vi med spannmål för 
många år sedan. Det gick inte eftersom hjor-
tarna åt upp allt. Nu nöjer vi oss med vall. 
Den äter de också, men det gör inte så mycket, 
säger Stefan Svensson.
 Hans guldklocka har fått stanna i sitt etui. 
Hur länge den blir kvar där kan han inte säga.
 – Jag har klocka i min mobiltelefon. En guld-
klocka är lite väl lyxigt, eller hur, säger han.
 Johan Karlsson bor i Krattorp, Regna och 
är inte bara skogsarbetare. Han är bonde 
också med över 50 köttkor på gården. Den 
fick han överta efter sin far som avled i julas, 
faktiskt dagen efter den högtidliga guld-
klockeutdelningen.
 – Vi har en släktgård på över hundra hektar 
och efter min fars död har jag varit tvungen 
att ägna mycket av min tid och energi åt den. 
Men bruket har haft stor förståelse för min 
situation, säger Johan Karlsson.
Han började redan som sextonåring på 
Brevens Bruk AB och har arbetat med nästan 
allt som har med skogen att göra. Nu på 
senare tid är han den som planerar hyggena.
 – Det var ju väldigt roligt att få ta emot en 
guldklocka. Jag hade ju jobbat över 28 år på 
företaget och hade nästan glömt bort det här 
med guldklockor, säger Johan Karlsson.

BERG
SPRÄNGAR’N

OLLE WÄRNQVIST
070-314 92 11

ODENSBACKEN

Utför allt inom sprängnings-
arbeten ovan jord
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Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker 

vingakers.golvservice@telia.com

Efter ca 30 år som Brevens Bruk AB’s revisor gjorde 
Bo Thorén i vintras sin sista dag för företaget. 
Bosse tog över revisionsuppdraget efter sin far 
Gunnar Thorén i slutet av 70-talet, företaget hette 
då Thoréns Revisionsbyrå men blev senare CT i Li-
dingö AB. Bosse avtackades på Brukskontoret där 
företagets styrelseordförande Magnus Kindstrand 
lämnade över blommor samt en Brevenssköld. 

Bosse, som bor i Stockholm, har under sina besök i 
Brevens Bruk bott på Brevensgården där han ”sover så 
gott” och har även kunnat ses i skogarna runt Brevens 
Bruk på jakt efter svamp, dessvärre oftast med väldigt 
liten framgång. Bosse har även varit en uppskattad och 
trogen gäst på de Skrattrevyer och andra evenemang 
som sattes upp i Brevensgården under 1990-talet och 
början av 2000-talet. 
 I våras samlade Carl Gripenstedt ihop ett ”järngäng” 
som åkte till Stockholm för att fira av Bosse och sam-
tidigt ge några av de ”gamla rävarna” tillfälle att få 
träffas igen. Det var ett glatt gäng som tog tåget till 
huvudstaden och det blev en kväll med många skratt 
och snack om glada minnen.
 Tack Bosse för din tid hos oss på Brevens Bruk AB. Vi 
vill även önska företagets nye revisor Jonas Bergström 
från Ernst & Young välkommen.
 

Revisor Bo Thorén avtackades

Styrelseordförande Magnus Kindstrand överlämnar blommor 
och Brevenssköld till den avgående revisorn Bo Thorén.
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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

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

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti

Elna, Janome 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

Inför resan till Stockholm: Torbjörn Hedmo (fd lantbruksförvaltare och fastighetschef), Jonas Pettersson, Sten Geijer, Marie-
Louise Lindberg, Per Ivarsson (fd ekonomichef), Hans-Peter Olsson (fd skogsförvaltare) och Bertil Hellberg (fd ekonomichef).
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Gun-Britt Lindberg har aldrig behövt annonsera. 
Inte heller har hon någon flashig hemsida på 
nätet. Men kunderna kommer ändå i strid ström.

– Det är djungeltelegrafens förtjänst. Jag har fullt upp, 
faktiskt lite för mycket just nu. Det står tio personer 
på väntelistan, säger hon.
 Gun-Britt Lindberg är massör och terapeut. Hon 

Hon startar kroppens egen läkprocess

har sin lilla mottagning i Anstorp, Kilsmo, i ett vackert 
tegelhus som hennes make byggmästaren en gång lät 
uppföra.
 Hon flyttade till Kilsmo från Kumla 1979 och ar-
betade då på korvfabriken i Sköllersta. Efter några år 
lämnade hon korvtillverkningen för att i stället ägna 
sig åt den jättelika trädgård på 7 000 kvadratmeter 
som hör till huset.

Gun-Britt Lindberg har fullt upp. Kunderna strömmar till från när och fjärran. I bakgrunden ses de färgglada flaskorna 
som ingår i Aura-Soma.
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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

Fiskekortspriser i Sottern 2010
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

Intresserad av båtplats 
eller fiskekort i Sottern? 

Ring 019-58 58 50 MEllSAvägEn 25
019-45 03 45

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

 – Min man var något av en allkonstnär och väldigt 
duktig på massage. Han tyckte att även jag skulle 
lära mig och varför inte zonterapi, berättar Gun-Britt 
Lindberg.
 Så utbildade hon sig till zonterapeut. (Zonterapi är, 
mycket enkelt uttryckt, när man trycker på vissa om-
råden på kroppen). 

I liten skala
Hon började i liten skala och fortsatte att lära sig hur 
sambandet mellan kropp och själ fungerar. Massage och 
healing i olika former är i dag hennes yrke.
 – Jag botar ingen, utan jag sätter igång kroppens 
egen läkprocess genom att ta fram energi och skapa 
balans, säger hon.
 Hon har också utbildat sig i Reiki, som är en japansk 
energimedicinsk metod som ska hjälpa kroppen till 
självläkning. I Reiki håller hon för övrigt egna kurser.
En typisk kund kommer till Gun-Britt Lindberg med 
ryggont, muskelvärk eller något annat som han/hon vill 
ha hjälp med. Men när besvären är borta vill kunden 
gärna fortsätta eftersom ”det är så skönt”.

Blir lycklig
– Jag blir lycklig av att se resultat. Jag hade en man 
med diskbråck som kom hit 18 gånger och sedan var 
diskbråcket läkt. Vissa kan jag hjälpa, men inte alla. 

Människor som är positivt inställda till behandlingen 
är mycket lättare att hjälpa, säger Gun-Britt Lindberg.
 Kunderna, hon vill inte gärna använda ordet ”pa-
tienterna”, kommer från bland annat Örebro, Hallsberg, 
Vingåker, Pålsboda och naturligtvis Kilsmo.

Aura-Soma
Ett något udda inslag i hennes verksamhet är Aura-
Soma, som består av en mängd små glasflaskor med 
olikfärgade innehåll. Man ska då plocka ut de flaskor 
som tilltalar en och då kan Gun-Britt Lindberg tala om 
vilka problem som man lider av och förhoppningsvis 
också hur man kommer tillrätta med dem.
 – Det här finns över hela världen. Färgerna hjälper 
oss att förstå oss själva, förklarar hon.
 Gun-Britt Lindberg bor ensam i det stora huset sedan 
hennes man avlidit 1994. Hon har inga planer på att 
flytta, eftersom hon trivs så bra i Anstorp.
 – Här är lugnt och skönt, trevliga grannar och folk 
hittar ju också hit, säger hon.


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
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SERVICE • INSTALLATION • BUTIK • LAGER

Apoteksgatan 8, Vingåker
Tel: 0151-51 84 80 • Fax: 0151-51 84 85 • www.oppunda.se

I höst kommer hornmusiken att ljuda mer 
än vanligt i Brevens Bruk – hemort för 
Sveriges äldsta mässingssextett. Då blir 
det nämligen en liten sextettfestival, som 
med tiden kan bli hur stor som helst.

– Datum är ännu inte spikat och vi börjar i 
försiktig skala med tre-fyra sextetter. Men 
tanken är förstås att det ska bli mycket 
större kommande år, säger Jan-Inge Hall, som 
tillsammans med L-G Jörgensen, basunist i 
Brefvensextetten, är upphovsman till idén.
 Festivalen, eller embryot till en festival, ska 
ske under en enda dag. I framtiden räknar 
initiativtagarna med att det blir fler dagar. 
 – Mässingssextetter är svensk kultur och 
det finns få motsvarigheter i andra länder. 
Det är en gammal svensk brukstradition som 
spreds till brunnsorter. De engelska brass-
banden som gruvarbetare startade är den 
närmsta motsvarigheten, säger Jan-Inge Hall.
 En brukssextett består av musiker som spe-
lar esskornett, kornett, horn, två basuner och 
en tuba. Vanligtvis finns också en trumslagare 
med, men han räknas alltså inte till själva 
sextetten utan är en sjunde man.

Brevens Bruk – rätt plats för hornmusik

I höst ska hornen ljuda i Breven. Jan-Inge Hall tar själv en ton när det 
behövs.
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MEllSAvägEn 25
019-45 03 45

SAMS syfte att hålla samman de 
tre länens avlägsna delar till en 
enhet som delar information och 
aktiviteter kring trelänsröset fort-
sätter.
 
SAMS samlar och sprider information 
om service och hantverkare genom 
anslagstavlor i Kilsmo, Breven, Högsjö 
och Regna. Utnyttja de lokala resurs-
erna! 
 Dessutom ger SAMS hemsida www.
samsinfo.se en  snabb tillgång till sam-
hällsservice kring trelänsröset genom 
de olika länkar som läggs upp, till 
exempelvis tåg- och busstidtabeller, dagstidningar, 
kontakt med kommunerna m.m.
 Kolla in ”Vad händer i bygden” och ”Relaterade 
länkar”.
 SAMS försöker att påverka den offentliga servicen 
genom bevakning och yttranden i frågor som berör 
oss, t.ex. frågorna om bussförbindelser och bensin-
stationsetablering.
 Ett försök till att få trafik 
över gränsen mellan Hög-
sjö och Breven är att skapa 
”liftpunkter” där man 
kanske kan få lift i stället 
för att ta egen bil. Vissa 
tider kan det nog gå, 
när det är skiftbyte på 
industrierna i Högsjö 
t.ex. En förutsättning 
kan vara att liftare och 
förare känner igen och litar 
på varandra. 

 ”En kul tur i juli” är under omarbetning med 
kanske endast en eller två aktiviteter, men de tidi-
gare kartorna med utflyktsinformation är givetvis 
fortfarande aktuella.
 
Kontakt:
Kilsmo: Leif Selander  0707-74 82 70
Breven: Gunnar Hadders  0702-13 33 99
Högsjö: Yngve Andersson  0730-67 77 03
Regna: Vakant, sökes! 

Gunnar Hadders, ordförande

Trevlig sommar
önskar 

Brevens Bruk AB
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BO I BYSTAD
hyr bostad på landet. som boende i Bystad har du gång-
avstånd till sottern samt det vackra Bystad Näs med 
kanske sveriges nordligaste bokskog. Välkommen för 
en visning av våra lediga objekt.

kArolINeBerg
Den norra lägenheten i två-
familjsfastigheten Karolineberg 
är på 112 m2 fördelat på kök, 
vardagsrum, 3 sovrum, badrum, 
grovkök samt pannrum/förråd. 
Två ingångar. Stor tomt med 
ett flertal uteförråd plus garage.

BystAd Värdshus
Vill du ha en liten lägenhet på landet under sommarhalvåret? 
Två 2:or främst lämpliga för sommarboende, en på första 
och en på andra våningen, bägge på 50 m2. Lägenheterna 

är nyligen renoverade, 
men den gamla stilen 
har behållits. I bägge lä-
genheterna finns vedeld-
ning i köket samt kamin 
i allrummet. Tillgång till 
trädgård och uteförråd.

Ring 019-58 58 50 för 
mer information.

Årets värvning 1949
Både Kilsmo IK och Högsjö BK hade fått upp ögonen 
för Brevens IF’s 15-årige målvakt PO Lindberg. Kilsmo 
erbjöd en tågresa till Pålsboda tur och retur, en s.k. ”vär-
varresa”. Detta tyckte dock Lindberg ej var tillräckligt, 
så det fick vara med tågresan. Högsjö BK erbjöd en 
riktigt ny och fin fotbollsplan samt ”egna” fotbollsskor. 
Detta tyckte Lindberg lät bra.
 ”När vi spelade i Brevens IF fanns det en stor låda 
i omklädningsrummet med lagets fotbollsskor. Först 
till kvarn gällde. Det var skor med läderdobbar som 
spikades fast på sulan och på insidan av skon kröktes 
spiken. I Högsjö fick vi egna skor, men på tok för stora. 
Vid första träningen fick jag order av gubbarna i laget 
att sätta på mig skorna och stoppa fötterna i en balja 
med vatten och sitta still en hel kväll, så skulle de passa 
bra. Efter denna övning var jag klar att debutera som 
centerhalv i Högsjö BK.”

Några fotbollsminnen

Brevens IF anno 1948. 
Stående från vänster: Erik 
Ferm, Roland Andersson, 
”Skira-Gunnar” Pettersson, 
Nils Ferm, ”Skira-Bengt” Pet-
tersson och Gustav ”Tjappe” 
Reinholdsson. 
 Knästående från vänster: 
Lasse Lindberg, Arne Lars-
son, PO Lindberg, Nore Jo-
hansson och Runo Andersson.

 Lindberg ersatte storbacken Börje Jeansson och som 
lagkompis fick han bl a Högsjös Gunnar Gren; Fred 
Olsson. ”Han kunde lägga en kalaspass han”.
 Värvningen av PO Lidberg från Brevens IF till Högsjö 
BK var en stor besvikelse för bl.a Folke Lindberg och 
övriga ledare i BIF.

Lugnevallen 1948
I Brevens IF spelade Skira-Bengt, han var en fruktad 
center forward som kunde ”slä rejäla skät”. I en match 
gjorde målvakten en utspark, Skira-Bengt mötte böllen 
med en stenhård volley från ”mittlinja”. ”Böllen” går likt 
en projektil mot motståndarmålet och träffar ”ribba” 
utan att målvakten hann reagera. ”Ribba dallra en 
bra stunn!” Domaren går då fram till Skira-Bengt och 
säger ”Dä va ett bra skätt, jag gör e anteckning i boka”.
Hur matchen slutade minns vi ej.

Rolf Larsson
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BREVENS 
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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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Telefon: 0150-73400.
info@booforssjoenergi.se

Klimatneutral energi
Närproducerad Svensk Träpellets från
BooForssjö Energi. Råvaran är rent
trä från närliggande skogar och till
största delen från egna sågverk.
Något vi är stolta över.

Levereras i småsäck eller via bulktransport.
Finn våra återförsäljare på www.booforssjoenergi.se

Brevens Bruk är en förnämlig plats att tillbringa 
sin semester på. Det har allt fler upptäckt och har 
man inte förmånen att själv äga ett fritidshus i 
området finns det möjlighet att hyra.

I själva samhället hyr Brevens Bruk AB ut två små 
lägenheter. Den ena finns i Värdshuset, det gula, långa 
huset vid bron. Där står en fullt utrustad liten lägenhet 
till förfogande, utmärkt för 2 personer.
 I Östra Röda Byggningen, lite längre söderut, finns ett 
trebäddsrum utan kök, men med kylskåp, mikrovågsugn 
och kaffebryggare samt badrum. Perfekt för dem som 
bara önskar övernattning.

Njut av sommaren i Breven

 Talludden, det vackra grå stenhuset på en kulle vid 
Brevensån, är en populär plats sommar som vinter. 
Huset är vackert inrett, har ett modernt kök, stort 
allrum och tre sovrum med sex bäddar. Huset har 
nyligen utrustats med ett nytt stort köksbord och 
två bänkar, tillverkade av Högsjösnickaren Yngve 
Andersson. Utanför huset finns en stor grillplats, en 
båt finns tillgänglig vid bryggan nedanför huset och 
det är inte många meter till den trevliga badstranden 
Röda Sand.
 Den som längtar efter avskildhet och vill ha skogen 
inpå knutarna väljer Skrattorp, fyra kilometer från 
Brevens Bruk, vid Kullasjön. Huset är nyligen rustat 
och här får upp till elva personer plats. I källaren 
finns bastu, relaxrum och tvättstuga. Även här finns 
en grillplats. Hyresgästerna har tillgång till egen båt 
och badplatsen ligger inte långt från huset. 
 För att hyra Talludden eller Skrattorp under som-
marhalvåret vänder man sig i första hand till semes-
terhusförmedlaren Novasol, www.novasol.se. 
 Övrig tid sköts uthyrningen av Brevens Bruk AB, 
tel 019-58 58 50 eller bbab@brevens.se.
 Lägenheterna i Värdshuset och Röda Byggningen 
förmedlas året runt av Brevens Bruk AB.
 Förutom ovanstående möblerade lägenheter och hus 
har vi dessutom två omöblerade fritidslägenheter i 
Bystad som kan hyras t.ex. över en sommar.

Foto: Sirpa Ahonen


