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Utan kransar, ingen midsommarstång och 
utan kransflickor, inga kransar. De sju krans
arna kräver 14 flickor och den största kransen 
fordrar ett par som orkar med att bära det 
tunga konstverket genom Brevens Bruk.

Susanna Ewald och Sara Lilja kan beteck
nas som veteraner, även om uttrycket känns 
lite udda. Men de har varit med under många 
år och de två senaste åren har de tillsammans 
burit krans nummer sju, den tyngsta.

– Jag tror att jag har haft alla kransar, säger 
Susanna Ewald, som bar sin första krans när 
hon var nio år.

– Trean har jag inte haft, men alla andra, 
säger Sara Lilja, som startade sin karriär som 
kransflicka som tioåring.

Binder kransarna själva
Kransflickorna förväntas delta i själva smyck
andet av kransarna, när tusentals liljekonvaljeblad 
ska bindas fast.

– Jamen, självklart. Vi gör det mesta jobbet även 
om vi får hjälp av släkt och vänner. Vi binder från 
söndag till onsdag och på torsdagen går vi ut för att 
plocka blommorna, säger Susanna Ewald.

Blåklint, prästkrage och pion står på önskelistan, 
men även andra blommor kan komma ifråga.

– Vi får välja fritt. Man tar det man vill ha, säger 
Sara Lilja.

Attraktiva trädgårdar
Trädgårdarna i Breven och Kilsmo är attraktiva 
jakt   marker.

– Ser vi blommor som vi vill ha går vi in och frå
gar om vi får ta dem. För det mesta går det bra. 

Ingen midsommar i Breven utan kransflickor

Midsommar 2017. Susanna Ewald och Sara Lilja med krans 
nummer sju. Kommer de att ha likadana klänningar i år? 
Ja, det får vi se.

Sara Lilja och Susanna Ewald tar hand om den tyngsta kransen 
även i år.

Det finns också folk som skulle bli förolämpade om 
vi inte kom och frågade efter deras blommor, säger 
Susanna Ewald.

Många, många timmars arbete. Och förtjänsten?
– Vi får inte betalt i pengar, men belöningen är 

när vi går genom byn med vår krans och får all upp
skattning, säger Susanna Ewald, som aldrig missar 
en midsommar i Breven.

– Jag åker aldrig härifrån en midsommar, krans
flicka eller ej, säger Sara Lilja.

De senaste åren har de flesta kransarna bundits i en 
gemensam lokal i gula modellboden i Brevens Bruk. 
På detta sätt kan släktingar, vänner och besökare på 
ett bra sätt hjälpa till där det behövs med handräck-
ning till kransflickorna. Dessutom blir det ett bra till-
fälle att träffas och umgås för både gamla och nya 
bekantskaper. Är du på besök i Brevens Bruk och vill 
se och kanske hjälpa till med kransbindningen, titta 
efter skyltarna som sätts upp vid huvudgatan.

Bindandet brukar starta runt 17-18 tiden
söndag till onsdag och håller på till framåt 21.
Fika finns. Välkomna!

Om du eller någon du känner
vill vara med som kransflicka,
ring Jonas Pettersson
på 070-349 15 63.
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Sedvanliga

Midsommarfirandet
i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt sätt med  
uppmarsch, majstångsresning och dans.

MIDSOMMARAFTON
Kaffe, korv, glass, lotterier från kl 16.00
Kl 18.00 Midsommartåget samlas
Kl 18.30 Avmarsch till majstångsplan
Musik av Brevens Hornmusikkår
Obs! Ingen dans på Lustikulle  
på midsommarafton

MIDSOMMARDAGEN
Kl 21.00-01.30 Dans till Titanix 
Disco - DeeJay Baze
Restaurangtält vid Lustikulle

Välkomna!

S9
13

Swift
www.vaderstad.com

Dags att 
byta däck?
Däck • Fälgar • Däckskiften
Vi fixar och ser över dina 
däck till alla typer av fordon. 
Välkommen in till oss, 
så ser vi över din behov.

019-45 03 45
Mällsavägen 25, Stora Mellösa • info@bobosdack.se 
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Snart är han tillbaka, den oförbätterlige Hjal-
mar från Viby by, alias Peter Flack. Och inte 
bara han utan hela det härliga revygänget. 
Det blir nya hyss. Det framgår av namnet på 
revyn, ”Nya hyss med Hjalmar och gänget”. 
Premiär 28 september!

– Det kommer att kännas härligt att vara tillbaka. 
Det är så fin stämning i Breven och vi känner oss 
så uppskattade, säger Marie Kühler.

– Breven och Bruksteatern har allt det vi sökte. 
Vår drivfjäder var att hitta en intim teater, där folk 
kände sig hemma. Hade vi velat tjäna en massa 
pengar hade vi förstås sökt oss någon annanstans, 
säger Peter Flack.

Att Hjalmar & Co har tagits emot med öppna 
armar i Breven har de kunnat konstatera ett otal 
gånger.

– Inget gnäll om att Breven ligger avsides. Folk 
kommer gärna hit även om de får åka ett antal mil, 
säger Peter Flack.

Akademien och Trump
Vad de nya hyssen i september kommer att inne
hålla är mer än en hemlighet. De existerar nämligen 
inte ännu. Revyn ska Peter och Marie skriva under 
sommaren, med benäget bistånd från en del kolleger.

Först några mord,
sedan är Hjalmar tillbaka

– Det är valår. Kan man skoja om politiker? Tja, 
kanske. Och sen har vi Svenska Akademien, men 
där är ju tillståndet så tokigt att det är svårt att 
skämta om. Trump? Jodå, han är ju skojig i sig själv, 
säger Peter Flack.

Men det kommer säkert att lösa sig. Revyn kom
mer att spelas under hela hösten fram till jul. Och 
efter ett uppehåll fortsätter den våren 2019. Or
kestern, ledd av Stephan Berg, har utökats till ett 
femmannaband. Miguel Martinez på Brevensgården 
har redan fått ta emot massor med beställningar 
till revysupén.

Mord med allsång
Nu behöver man inte vänta till september för att 
underhållas av Peter Flack och Marie Kühler. Redan 
i juli är de här, i ”världens första allsångsdeckare”.

– Ja, jag har visserligen inte kollat ordentligt, 
men jag tror att vi kan stå för beteckningen, säger 
Peter Flack.

Den 5:e och 6:e juli spelas ”Skuld och gröna sko
gar” upp på midsommarplanen i Brevens Bruk. Varje 
föreställning kan ses av mellan 500 och 600 personer. 
Vill man ha biljetter är det bäst att skynda på.

Allt kretsar kring år 1958, då Sverige fick sin 
första kvinnliga biskop och första kvinnliga polis. 
Sångerna som publiken förväntas delta i är också 
från den här tiden.

Ensemblen består av Monica Forsberg, Hans 
”Kvinnaböske” Andersson, Peter Kjellström, Aman
da Flack och, förstås, av Marie och Peter. En orkester 
ackompanjerar såväl skådespelarna som allsångs
publiken.

Marie Kühler och Peter Flack vid midsommarplanen i Bre
vens Bruk, där världens första allsångsdeckare kommer att 
spelas i början av juli.
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Bruksteatern ska leva
– Monica spelar en förmögen gammal dam med fyra söner 
som alla vill ärva henne. Alla sönerna spelas av Hasse och 
alla blir mördade. Alla har varsin fästmö, som alla spelas av 
Marie. Ja, det är lite komplicerat och mer än så vill jag inte 
avslöja, säger Peter Flack.

Publiken tilldelas allsångshäften och det är bara kända 
melodier som spelas upp.

”Skuld och gröna skogar” har premiär i Askersund 30 juni. 
Den kommer sedan att spelas på flera platser, bland annat 
i Blekinge, Degerfors och Wadköping i Örebro.

Men åter till Bruksteatern i Breven.
– Den ska leva kvar, med eller utan revyer. Här kan man 

spela komedier, ha musikföreställningar och mycket annat, 
säger Peter Flack.

Text och foto: Stigbjörn Bergensten

Hela revygänget på Bruksteatern, skildrad av Anna Asplund.

Vi löser dina behov av

Skogsvård
Plantor
Plantering
Röjning

Välkommen till vår nya Plantterminal i Sonstorp!
Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising, 
Östergötlands Skogsvårdstjänst AB

Telefon 070 684 80 97 www.sundins-skogsplantor.se

Ska du komma till
Brevens Bruk för
att se allsångsdeckaren
eller Hjalmars revy?

Varför inte stanna över natten!
Ring 019-58 58 50
eller maila bbab@brevens.se
så ska vi se vad vi kan erbju-
da av våra korttidsboenden.
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Högsjö är en fin miljö. Och kultur har man 
också. Vad vore mer naturligt än att kalla en 
hembygdsförening för kulturmiljöförening?

Så fick det också bli när Högsjö Kulturmiljöförening 
föddes 1994. I dag har föreningen 140 medlemmar 
och ett gediget program för att värna om hembyg
dens historia och miljö.

– Det var för lite harvar och plogar här, och mer av 
en industribygd. Därför valde vi vårt namn. Det kan 
ses som vi är lite förmer än andra. Och varför inte? 
säger Lennart Strömberg, föreningens ordförande.

När föreningen bildades fanns det gott om gamla 
byggnader att ta hand om. I samband med ägarbyte 
av textilföretaget i Högsjö bildades ett nytt bolag, 
HSAB, som fick i uppdrag att förvalta de fastigheter 
som inte hörde direkt till den textila verksamhe
ten. Eftersom Högsjö Kulturmiljöförening delvis 
sorterar under HSAB har föreningen bland annat 
som sin uppgift att ha en viss tillsyn över de gamla 
kulturbyggnaderna.

– Nu har vi kontroll över alla gamla hus och kan 
fixa en del smågrejer på egen hand och även se till 
att de åtgärdas när det är större arbeten som krävs. 
Vi ordnar också med trädgårdsbänkar och sköter 
om parkerna i Högsjö, säger Karin Andersson, som 
sitter i styrelsen för föreningen.

Föreningen ansvarar också för bruksmuseet, som 
ägs av HSAB´s personalstiftelse. 

Guidade turer i bruksmiljö
Den främsta aktiviteten torde museivisningarna 
och de guidade turerna i bruksmiljö vara. Förra året 
deltog omkring 700 personer.

Värnar om
såväl miljö som kultur

– På torsdagarna samlas en damgrupp som skö
ter om utställningar, men som också ansvarar för 
arkivet, säger Karin Andersson.

Arkivet ifråga är mycket omfattande. Det innehål
ler bland annat 500 bilder samt skolfoton från slutet 
av 1800talet fram till våra dagar. Här finns också 
brukets samlade räkenskaper från 1862 och framåt.

Kaféverksamhet, utställningar och loppis ingår 
också i verksamheten. I sommar ska Anita Mark
båge, brevensbo, ställa ut sina fotografier i för
eningens lokal Parkstugan.

Karin Andersson är högsjöbo sedan 1967, medan 
Lennart Strömberg kom hit 1968. En tredje styrelse
ledamot, Ingvar Boo, kan betraktas som en riktig 
kändis i Högsjö, sedan han under många år var 
konsumföreståndare.

Ingvar Boo flyttade till Högsjö 1963. Från Bo i 
Närke, naturligtvis. Men med tiden har han förstås 
blivit sörmlänning?

– Nejdå. Närkingen går inte ur blodet, säger han.

Lennart Strömberg, Karin Andersson och Ingvar Boo stu
derar gamla skolfotografier i kulturmiljöföreningens lokal
i Parkstugan i Högsjö.

Ett lokalt  
byggföretag  
med lång  
erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker
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22 och 23 juni

  Midsommarafton 22 juni
13.30 Högsjö Hornmusikkår spelar i parken
14.00 Stångresning och ringdans
14.30 Musik med Aviva & Diza
15.10 GycklarSimon
15.40 Musik med Aviva & Diza
16.15 Prisutdelning och avslut

  Midsommardagen 23 juni
14.00 Musik med
 Trubadur Nichlas Zetterqvist
15.00 Småstjärnorna
15.30 Trubadur Z:a
16.15 Prisutdelning och avslut

Högsjö Bruksmuseum 
Pampetorpsallen 2, öppet lördagar 

30 juni samt 7, 14, 21 och 28 juli
Kl. 13 – 16

Guidad tur i järnbruksmiljö 
30 juni samt 14 och 28 juli.

Start vid museet kl. 14

Kvarnängsparken Högsjö
Café, loppis, bildutställning 

30 juni samt 14 och 28 juli
Kl. 13 – 16

 Högsjö Kulturmiljöfören. www.hembygd.se/hogsjo

HögsjöDagen
18 augusti kl. 11 – 16

Medverkan av  Sten & Stanley m.fl.
Försäljare, hantverkare, lotterier m.m.

Kontakt: 070 542 26 48   Arr: Föreningen Högsjödagen

Lund Forest
Tel. 0431-44 88 38 • info@lundforest.se

www.lundforest.se

Lund Forest erbjuder lösningar just
för dina behov och krav.  Allt från fält-
inventering till skogliga IT-lösningar!

Lång erfarenhet av skogsförvaltning, 
inventering och skogens olika IT-system, 

arbetar aktivt med de flesta program
som finns på marknaden.

Ansvarig genomförare och projektledare 
vid större skogsplanuppdrag.
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För sjuttio år sedan flyttade Brevens Bruk AB 
sitt kontor från östra flygeln vid Herrgården 
till det nya brukskontoret. Och Siv Hedlund 
var en av dem som flyttade med, till modernare 
och större lokaler.

– Ja, det blev ju lite annorlunda, kan man säga, 
minns hon.

Siv Hedlund är en äkta brevensbo. Född i Breven, 
med en far som också var gammal brevensbo. Mam
man kom från Rejmyre. Som 18åring började hon, 
efter sin examen på Kävesta folkhögskola, att jobba 
på brukskontoret.

– Egentligen ville jag bli sjuksköterska, men 
bodde man i Breven var det naturligt att arbeta på 
bruket, säger hon.

Siv Hedlund blev kontorist och tog plats i flygeln, 
där hon satt i ett rätt stort rum tillsammans med tre 
andra medarbetare, Sven Pettersson, Siri Hultgren 
och Karl Hellström.

Baron med egen ingång
– Vi hade inga skrivbord, utan pulpeter, som var 
gjorda i snickarverkstan. Det fanns en telefon och 
en skrivmaskin. Skrivmaskinen fick jag hantera 
eftersom jag var den enda som kunde skriva på den. 

Brukskontoret fyller 70 år

Siv minns tiden när hon neg för baronen

I ett angränsande rum satt Folke Lindberg, som 
var kamrer. Och vid gaveln, med egen ingång, satt 
baronen. Den ingången fick ingen annan använda. 
Näst intill baronen hade Olle Nilsson sitt rum. Han 
var inspektor, berättar hon.

Sven Pettersson, som hade hand om fakturor från 
bland annat verkstad och gjuteri, var också sjuk
vårdskunnig. Han hade en egen liten mottagning 
och tog hand om enklare olycksfall. Annars fanns 
det en sjuksköterska i Kilsmo som kunde kallas in. 
En läkare besökte Breven en gång i månaden.

– Det var en rolig tid. Det hände alltid något och 
det kom in folk hela tiden. Pettersson stod till tjänst 
med rosenvatten till dem som behövde fräschas upp. 
Hellström hade lite oregelbundna tider, eftersom 
han också var kantor, säger Siv Hedlund.

Frack och långklänning
Man arbetade sex dagar i veckan och det var ofta 
långa arbetspass.

– En nyårsafton fick jag gå lite tidigare, vid 
femtiden, eftersom jag skulle sjunga i kyrkokören, 
minns hon.

Ibland kom ”fina herrar” på besök. Då var det jakt 
och luncher i herrgården.

Så här såg det ut just innan byggandet av det nya kontoret startade.
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Och apropå fina herrar, så fick tjänstemännen 
vid några tillfällen stila upp sig även de. Då bjöds 
man in till middag på Bystad herrgård och då gällde 
högtidsdräkt. Ingen ägde förstås en frack, utan det 
fick man hyra.

– Jag köpte min första långklänning i Kilsmo när 
jag blev inbjuden. Oj, vilken fest! Vi blev hämtade 
med bil och det var fantastisk att komma till Bystad. 
Fast en del gubbar drack lite för mycket, säger hon.

Baronen i det här fallet var Carl, far till Johan 
och farfar till Carl.

– När han kom skulle vi niga och männen bocka. 
Ja, det var andra tider, säger Siv Hedlund.

Fann Karl-Axel i Kilsmo
Andra tider blev det också i och med flytten till det 
nya brukskontoret.

– Jag arbetade där några år. Sen flyttade jag till 
ritkontoret för att komma närmare dem som jag 
jobbade för. Där fick jag sällskap av Torsten Lilja 
och Herman Breving. Det var en bra flytt på många 
sätt och på ritkontoret fanns inte heller någon baron, 
säger hon med ett skratt.

År 1953 slutade hon på Brevens Bruk AB. Då 
hade hon nämligen funnit KarlAxel, som arbetade i 
Kilsmo. De gifte sig och hon bytte namn från Larsson 
till Hedlund. Vi skulle bo i Kilsmo och det var inte 
populärt hemma. ”Ska du flytta till Kilsmo?”, sa pappa 
indignerat. Kilsmo och Breven hade ett ansträngt 
förhållande på den här tiden och kanske är det så 
fortfarande? Nu blev kilsmotillvaron inte långvarig. 
KarlAxel fick jobb på SJ och sedan började ett kring
flackande liv – Katrineholm, Stockholm och Örebro.

Alltid Brevensbo
Men Siv Hedlund har under alla år hållit fast vid 
Brevens Bruk, där familjen hyrde halva huset vid 
Smedvägen. Tidigare försök att köpa det hade av
visats av Carl Gripenstedt, med sedan Johan Gri
penstedt tagit över gick det bra. 

– KarlAxel älskade Brevens Bruk, men fick inte 
uppleva så många år här. I juli 1977 hittade jag 
honom död ute i skogen, säger hon.

År 1994 återvände hon för gott till Brevens Bruk.
– Oj, så mycket som hade förändrats. Tänk dig, att 

här fanns butiker, bensinmackar och massor med 
människor, säger hon.

För de flesta brevensbor är Siv Hedlund kanske 
mest känd som eldsjälen bakom Hembygdsföre
ningen. Hon var med och bildade den 1989 och satt 
sedan som ordförande i 18 år.

Brevens Bruk är inte längre den livliga plats som 
Siv Hedlund växte upp i. Men ändå skulle hon inte 
vilja byta ut den mot någon annan.

– Nej, vem skulle vilja bo någon annanstans, 
säger hon.

Text och foto: Stigbjörn Bergensten

Ha en plan för  
varenda kotte

Vi hjälper dig gärna med din skogsbruksplan.

www.holmen.com

Siv Hedlund
Ålder: Fyllde 90 år i maj.
Bor: Smedvägen i Brevens Bruk.
Familj: Sonen Greger, jurist i Bromma, med familj, 
tre barnbarn.
Läser: Är studieledare för PRO i Högsjö och läser 
många böcker, bland annat allt som Viveca Lärn 
har skrivit.
Lyssnar på: Allt möjligt. Växte upp med musik
eftersom pappa var med i hornmusiken i 44 år. 
Dansmusik gillar jag. Var ofta och dansade på 
Lustikulle.
Äter: Jag behöver äta mer grönsaker, säger barn-
barnen. Tycker mycket om fisk, men äter också 
kött.
Dricker: Är helnykterist. Har aldrig druckit alkohol. 
Då jag fyllde 75 år och det vankades champagne 
tyckte någon att jag borde smaka, men det gjorde 
jag inte.
Favoritresmål: Storvallen utanför Storlien i Jämt-
land. Nära till fjällen, där vi har vandrat många 
gånger. Kungen har för övrigt en stuga i närheten.
En favoritgäst vid mitt middagsbord: Oj, så svårt. 
Det finns många. Men Carl Gripenstedt, den yngre, 
hade jag gärna sett som min gäst. 
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• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för 
TIANLI skogsdäck

Tel: 0582-302 20

Moelven hjälper  
timmer att växa.

www.moelvenskog.se

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 HellbergBenny GranqvistHåkan Hellberg

ebr

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
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En gammal bruksby som Brevens Bruk behöver 
ständigt tas om hand, renoveras och fräschas upp. 
Och ofta är det KSbygg i Vingåker som stått för 
jobbet.

– Vi har varit uppdragsgivare för Brevens Bruk 
AB i minst femton år, sannolikt längre, säger Chris
ter Redfors, verkställande direktör och ägare till 
KSbygg.

Han anställdes på företaget 1981 som snickare, 
blev sedan delägare för att för några år sedan ta över 
hela ägarskapet. Namnet KSbygg står egentligen 
för Kihlgren & söner. Lennart Kihlgren var den 
tidigare ägaren.

– Vi gör allt inom byggsektorn, från ax till limpa, 
kan man säga. Vi sköter hela objekten och där vi 
inte har kompetens, som inom rör och el, tar vi 
in underentreprenörer. Vi har själva till exempel 
kakelcertifikat, så såna uppdrag klarar vi, säger 
Christer Redfors.

KS-bygg – ett välbekant företag i Breven

KSbygg har 16 anställda och verksamhetsom
rådet kan sägas vara femsex mil i en radie med 
Vingåker som utgångspunkt. Man har haft uppdrag 
i bland annat Kumla, Örebro och Eskilstuna. 

KSbygg uppförde de vackra villorna vid dammen 
i Nedre Bruket. Där har företaget också nu senast 
lag nytt tak på de gamla Stamphusen. Ett annat 
uppdrag på senare tid har varit att renovera den 
västra flygeln till herrgården.

– Det har alltid varit roligt och inspirerande att få 
jobba i Brevens Bruk. Vi blir väl bemötta av Brevens 
Bruk AB och känner ett ömsesidigt förtroende, säger 
Christer Redfors.

KSbygg uppför sällan modulhus, utan får oftast 
rikta in sig på arkitektritade objekt. Ett av dem var 
för övrigt det hus som Carl Gripenstedt lät uppföra 
på Bystads herrgårdsområde.

Christer Redfors (t h)
tillsammans med 
Thomas Johanneson, 
arbetsledare på
KSbygg.

Tel vx 019-12 10 60   •   info@insignis.se

Insignis IT AB
Transportg. 4, 702 27 Örebro
www.insignis.se

Insignis – en trygg partner
Vi har varit verksamma i ca 10 år.  Vi brinner för våra kunder 
och tillsammans skapar vi framgång.
Vi är 14 anställda på kontoret i Örebro och omsätter 17 Mkr. 
Tillsammans med våra partners täcker vi hela Norden.

Trygg Partner
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Företagets tjänstemän fick uppdraget att skriva 
artiklarna och Carl satt själv och ringde till leve
rantörer för att sälja annonser. Artiklarna skrevs 
för hand eller på skrivmaskin och en bunt papper 
lämnades in till Welins Tryckeri (nuvarande Prinfo 
Welins) tillsammans med foton och annonsunder
lag. Tidning nr 1 (11993) bestod av 12 sidor med 5 
artiklar och 16 annonser samt lite information om 
personalen med telefonnummer mm. Antalet som 
delades ut var mycket begränsat. Carl och hans 
dåvarande fru Anna satt på kontoret och stoppade 
in tidningarna i kuvert som de sedan satte adress
lappar på. 

De första åren hämtade jag alla de färdigtryckta 
tidningarna hos tryckeriet. Med tanke på att jag 
körde en Ford Fiesta så kan ni tänka er hur det såg 
ut när antalet tidningar ökat till 11000 packade i 
kartonger i bilen. En del lämnade jag in på post
kontoret i Odensbacken för vidare befordran till 
hushållen i området och resten tog jag till kontoret 
för adressering. Några år senare skickades de flesta 
tidningarna direkt från tryckeriet till postcentralen 
i Örebro. Jag behövde bara hämta dem som vi själva 
skulle adressera.

Tidning nr 1 och 2 var helt i svartvitt. Från och 
med nummer 3 (21994) hade vi färg på omslaget 
och när tidning nummer 35 (22010) kom ut var 

Brevens Bruks tidning jubilerar
Detta är nummer 50 av vår tidning, det är 25 år 
sedan första numret kom ut. Året var 1993 och 
Carl Gripenstedt hade nyligen kommit tillbaka 
från England för att ta över som VD på Brevens 
Bruk AB. Efter att ha arbetat en tid började han 
fundera på att trycka upp en liten informations-
tidning om förtaget som skulle skickas ut till 
kunder och leverantörer. 

hela tidningen i färg. Vid det laget skickades i stort 
sett allt material digitalt till tryckeriet och det hela 
gick mycket smidigt. 

I början skrevs artiklarna av många olika per
soner och vi fick även hjälp av Magnus Börjesson 
på Nerikes Allehanda. Senare anlitades Stigbjörn 
Bergensten – även han med kopplingar till Nerikes 

Så här såg tidning nummer 1 ut.

INSTALLATION SERVICE SÄKERHET BUTIKENTREPRENAD

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker

0151-51 84 80

www.oppunda.se
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Vill  du  annonsera
 i  denna  tidning?

RING Brevens Bruk,
Sirpa Ahonen 
070-349 25 40

Allehanda  som med sina artiklar satt sin prägel 
på vår tidning.

Idag trycks tidningen av Linderoths Tryckeri i 
Vingåker. Ca 8000 tidningar hamnar i postlådorna 
som informationstidning till hushållen i närom
rådet. Ytterligare ca 250 tidningar adresseras och 
skickas direkt från Brevens Bruk AB’s kontor till 
mottagare utanför närområdet som bett att få den 
skickad eller som är kunder till oss. Dessutom finns 
tidningen att hämta på Brevensgården, Saker & 
Ting och naturligtvis här på vårt kontor.

Annonser, lite statistik och siffror:
• I det första numret hade vi 16 annonser.
 Av dem är det fem som fortfarande annonserar 

i vår tidning.

• Totalt har vi haft 179 annonsörer och
 1801 annonser.

• Tre företag har annonserat i samtliga
 50 nummer:
 Janne Karlsson Skog & Maskingrävning AB
 Mählqvist Rör 
 Oppunda El

Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.

Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37

UNDERHÅLLSVÄRME - 10ºC VARMT OCH FROSTFRITT HELA VINTERN

VINNARE AV RED DOT DESIGN AWARD 2015

HÖGRE VERKNINGSGRAD

FINNS I FLERA FÄRGER

KIRIGAMINE ZEN DESIGN
GRYM TEKNIK I SNYGG FÖRPACKNING

MÄSSPRIS 15 000KR
Gäller standardinstallation efter rotavdrag.

Etabl 1943

Rostfria
pump- 
automater

2.695:-

0157-244 600150-66 95 500151-51 81 50

www.mahlqvist-ror.se

• Bygg & Interiör och KS Bygg var med från 
första numret och annonserar fortfarande, men 
har haft några ”missar” under resan.

• HESAB och Fallaskog missade de två första 
numren men har varit med utan uppehåll se
dan dess.

• Av de annonsörer som finns med i detta num
mer vill vi även tacka följande för trogen an
nonsering:

 Svenska Skogsplantor, 44 annonser
 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 

43 annonser
 Arkitektur och Byggnadsvård, 42 annonser
 Ruddammens Åkeri, 42 annonser

Det finns så klart många fler som varit trogna, men 
jag drog gränsen vid minst 40 tillfällen. 23 företag 
har annonserat i minst hälften av tidningarna.

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra annonsörer. 
Denna tidning har varit möjlig att göra tack vare 
dem. Stöd dem – de stöder oss!

Sirpa Ahonen  
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I slutet av april invigdes Nya Ringsbergsleden – en 
vacker vandringsled från Solberga upp till Röda 
Sand. Det är en vandring längs Sotterns strand 
genom mäktiga skogar och över stolta granitberg.

Invigningsdagen bjöd på ruskväder, vilket inte 
hind rade ett trettiotal tappra att göra debutvand
ringen.

– Leden har fräschats upp med nya skyltar, nya 
bänkar och två rastplatser med grillar och vind
skydd. Allt är ett samarbete mellan Örebrokompani
et, Kilsmo IK, Brevens IF och hembygdsföreningen 
i Brevens Bruk, säger PA Gerdevåg, som har varit 
projektledare.

Ett givande samarbete med Brevens Bruk AB 
har varit en förutsättning, eftersom hela leden går 
på företagets mark.

Ringsbergsleden startade tidigare i Sandvad, men 
intresset för att vandra därifrån till Solberga har 
varit försvinnande litet. Därför är nya startpunkten 
just Solberga.

– Allt har finansierats tack var EUstöd och det 
har varit särskilt roligt att Örebrokompaniet enga
gerats i ett projekt som inte rört själva stadskärnan 
utan landsbygden, säger PA Gerdevåg.

En utmärkt led för pigga vandrare

Här klipps bandet till Nya Ringsbergsleden gemensamt av 
Eva Rysén (Brevens IF), Runar Persson (Kilsmo IK), Kata
rina Blume (Brevens Hembygdsförening) och PA Gerdevåg. 

Brokyrkan i Breven finns inte längre. Nu heter 
den… Ja, vad då?

– Ingenting är bestämt. Jag funderar fortfarande 
på vad huset ska kallas. Kanske något som har 
anknytning till det gamla namnet, säger Caroline 
Jacobson, som tagit över byggnaden när Brevens 
Bruks frikyrkoförsamling upphörde och beslöt att 
sälja.

Caroline Jacobson driver sedan några år tillbaka 
Saker & Ting, kaféet som är inrymt i den gamla 
tvättstugan och som tidigare hette Konst & Hant
verk. Nu får hon en betydligt större byggnad att 
sköta om. (Saker & Ting kommer att finnas kvar).

– Oh, det finns så stora möjligheter. Själva kyrk
salen går att använda till så mycket. Varför inte 
danskvällar? Jag har tänkt mig att möblera upp den 
med bord och stolar som också blir till försäljning. 
Det kommer att bli hur mysigt som helst, säger hon.

Nedervåningen, som är ganska nyrenoverad, har 
hon tänkt sig att inreda för bed & breakfast eller 
som vandrarhem.

– Det finns ju ett modernt kök som gästerna skulle 
kunna använda för att laga sin egen mat, säger hon.

Brokyrkan blev sista frikyrkan i Breven

Caroline Jacobson tar över Brokyrkan som inte längre blir 
plats för gudstjänster eller allsångskvällar.

Sedan tittar hon ut över den stora kyrksalen, där 
kyrkbänkarna fortfarande står kvar.

– Skulle man inte kunna bygga en balkong här? 
Ja, det finns mycket att fundera över, säger Caroline 
Jacobson.

Fotnot: Sommarens allsång kommer att hållas i Brevens kyrka.
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GÖTMARS ÄR ETT  familjeföretag som erbjuder tjänster i livets viktigaste 
skeden. Det kan vara att bli sambo, ett husköp, bli förälder, ett giftermål eller 
när en anhörig lämnat oss. Vi är en partner för hela livet som ställer upp för dig i 
alla lägen. Genom ett förtroendefullt samarbete skapar vi trygghet och 
upplevelser du bär med dig. Med juridisk service, boutredningar och 
begravningar är vi din partner för hela livet. 

FÖR HELA LIVET

  019-14 00 15  www.gotmars.se
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BYGGA UTE
Altan, uterum...
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Tryckimpregnerad
trätrall

Telefontider Brevens Bruk AB
Växeltelefon 019-58 58 50,  
vardagar kl 8-12. 

Övriga tider ringer du direkt till den  
person du söker, se sidan 23 under  
“Kontaktpersoner”.

Jourtelefon 070-349 15 60,  
vardagar kl 6-22, helger kl 8-22.  
Detta nummer skall endast användas för 
ärenden som ej kan vänta till kontorstid 
nästkommande vardag. 

Övriga tider kan meddelanden lämnas  
på jourtelefonen, som avlyssnas  
nästkommande dag.

Efter tjugo år i företaget tackade 64årige Lars Hell
mark för sig och bestämde sig för att bli pensionär 
vid förra årsskiftet. Pensionär? Nja, så blev det inte. 
I stället startade han ett eget litet företag och är 
numera skogsvårdskonsult.

– Inget konstigt i det. Jag har faktiskt varit egen 
företagare större delen av mitt vuxna liv, säger han.

Numera bor han i en vacker röd träbyggnad, som 
är en flygel till Hansta mangårdsbyggnad några 
kilometer väster om Vingåker. Dit flyttade han för 
fem år sedan och han är faktiskt född inte så långt 
därifrån. Men själva uppväxten skedde i Regna i 
Östergötland, där hans föräldrar arrenderade ett 
jordbruk.

– Jag började arbeta i skogen som femtonåring. 
Sen fick jag ta över arrendet efter mina föräldrar 
och blev bonde, kan man väl säga. Vi hade mjölkkor 
som vi sålde 1991. Gården hade vi kvar till 1994, 
berättar Lars Hellmark.

Skogsarbetare, bonde och egen företagare
Våren 1997 anställdes han på Brevens Bruk AB 

och då var det lantbruket som gällde. När det inte 
var växtodlingssäsong fick han rycka in i skogen 
med motorsåg och röj
såg.

– Jag tror att jag 
hade det mest omväx
lande arbetet av alla. 
Jag trivdes väldigt bra 
och hade mycket bra 
arbetskamrater, säger 
han.

Dottern Anna är ett av 
Lars Hellmarks fyra barn. 
Hon är polis i Stockholm, 

men besöker gärna Hansta 
så ofta hon kan.
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Bor det en konstnärssjäl i dig som 
ännu inte har fått fritt utlopp? Då är 
kanske Brevens Hjärta rätt plats för 
att dina talanger ska visa sig.

– Vi tar emot alla, från rena nybörjare till 
mer avancerade konstnärer, säger Anna 
Asplund, som sedan några år tillbaka 
driver Brevens Hjärta, som förstås ligger 
mitt i byn.

Här kan man lära sig att måla i olja, 
akvarell eller akryl. Anna Asplund och 
Karin Gissberg är handledare. Vill man 
i stället ägna sig åt grafik står Helena 
Elfgren från Vingåker till hjälp.

– Vi kombinerar våra kurser med medi
tation och dans, för dem som vill, säger 
Anna Asplund.

Brevens Hjärta har helgkurser samt sommarkur
ser som består av fyra dagars studier.

De flesta som kommer till Breven för sina konst
närliga studier bor i flyglarna till herrgården. En 
av dem är Ingrid Röberg från Stockholm.

– Underbart att bo där. Vilken härlig miljö! Och 
så fina rum, säger hon.

I Brevens hjärta får penslarna nytt liv

Hon är lärare till yrket och alldeles grön som 
målare.

– Jag har tecknat mycket som barn, men nu för
söker jag mig på olja, säger hon som går sin första 
lilla kurs på Brevens Hjärta.

– Men jag kommer säkert tillbaka, intygar hon.

Anna Asplund är den som ger råd när Ingrid Röberg fattar sin pensel.

Komplett bygghandel,
bra sortiment!

Perssons Byggvaror AB
Bengt Persson

Engelbrektsgatan 18, Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435

Öppet: Vardagar 7-18 •  Lördagar 9-13

Perssons Byggvaror AB
Välkommen till våra nya lokaler vid Vannala gärde!

Idrottsvägen 1,  Vingåker

Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53
Öppet:  Vard. 7-18 • Lörd. 9-13 • Sönd. 10-13

Ventilationsentreprenör

Ormesta Gård, 705 95 Örebro
Telefon: 019-32 23 10

info@eklundvvs-teknik.se

Ser du skillnaden? Rätt planta kan 
öka värdet på din skog med 24%

Vi har förädlat plantor i ett halvt sekel och därför kan vi erbjuda en ökad tillväxt med upp till 24%.  
För att garantera din föryngring erbjuder vi också skydds behandlingar, markberedning och plantering. 
Kontakta våra kunniga rådgivare, de finns över hela landet och säkerställer att du får den bästa plantan 
och den högsta tillväxten för just din skog. Det ger dig både trygghet och mer pengar i plånboken.

Läs mer på www.skogsplantor.se

Så mycket  ökar värdet  på din skogRäkna här
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Mitt i Brevens Bruk står en gigantisk röd bygg-
nad. Det är gamla kolhuset, som numera inte 
har någon egentlig funktion förutom förråd. 
Men i framtiden kan den bli plats för konser ter, 
utställningar, mässor och mycket mer.

– Det är väl bara fantasin som sätter gräns. Det är 
en fantastisk lokal, om man bara röjer ur den, säger 
Tomas Thuresson, vd för Brevens Bruk AB.

Några beslut har ännu inte fattats, men idéerna 
finns där redan.

– Man kan skapa en öppen scen längst fram. 
Publiken får plats inte bara framför, utan också på 
sidorna, i något som kan liknas vid loger, säger han.

Mitt i kolhuset finns en verkstadslokal. Den behö
ver minskas och på taket kan man ha en servering.

– Det behövs ett kök och toaletter, men det går 
att ordna. Kolhuset är ju väderbeständigt och ett 
bra alternativ till en utomhusscen, säger Tomas 
Thuresson.

Peter Flack har redan varit och studerat byggna
den och konstaterat att den har en stor potential. 
Akustiken är förnämlig.

Kolhuset – framtidens konsertlokal
i Brevens Bruk?

– Kolhuset kan redan nu användas för konserter. 
Men för att omdana den till en riktig lokal för olika 
evenemang behövs mycket jobb. Nästa år fattar vi 
kanske beslut om hur vi ska gå vidare, säger Tomas 
Thuresson.

Det har surrat i luften några vårdagar i trakterna 
av Brevens Bruk. Resultatet har blivit noteringen 
5,6 älgar per 1 000 hektar.

En älginventering med helikopter har nämligen 
skett. Det är Brevens Bruk AB som tillsammans 
med Boo Egendom skött processen, som har omfat
tat omkring 33 000 hektar i Närke, Sörmland och 
Östergötland.

– Syftet har varit att få reda på hur många älgar 
det fanns per hektar just denna dag, säger Jonas 
Pettersson, skogvaktare på Brevens Bruk AB.

Helikoptern har, förutom piloten, bemannats med 
två professionella spanare. 

– Med hjälp av observationen kan vi bedöma 
vilken avskjutning som är lämplig vid jakterna 
framöver. Vi har också statistik på hur många tjurar, 
kor och kalvar som älgbeståndet liksom kronhjorts
stammen består av, säger Jonas Pettersson.

Nisse Nilsén, Viktor Hermansen och Erik Ringaby på väg 
att ta en tur över Brevensskogarna med helikoptern. Viktor 
skötte spakarna medan Nisse och Erik spanade efter älgar.

Skogens konung är registrerad
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Telefon
019-10 57 40
krafft-maleri.se

FÅ DET GJORT AV Krafft Måleri…

Passa på och använd ROT-avdraget 
när ni ska måla om ute eller inne!

Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.

115 år efter farfar Kalle började Jan Djupström att 
arbeta på Brevens Bruk AB.

– Jag är fastighetsskötare, vilket innebär att jag 
gör allt som krävs. Reparationer, akututryckningar 
och allt annat. Det är ett omväxlande och kul jobb. 
Och min farfar jobbade alltså också på bruket, 
säger han.

Jan Djupström, mer känd som ”Djupis”, är ett 
nytt ansikte för Brevensborna. Han har varit egen 
företagare, anställd hos Mählqvist i Vingåker och 
på många andra sätt haft uppdrag i Brevens Bruk.

– Egentligen kommer jag från Kumla. Jag tog exa
men på Rudbecksskolan i Örebro och 1978 hamnade 
jag i Högsjö. Där jobbade jag tolv år på det som kom 
att bli Voith, säger han.

Under det första året i Högsjö bodde han kvar i 
Kumla, men någon bil ägde han inte.

– Jag cykelpendlade. Eftersom jag var tävlingscy
klist var det inte så tufft som det låter, säger han.

Bil skaffade han så småningom och på nyårsaf
ton 1980 träffade han Catarina. De gifte sig sex år 
senare och sedan dess har familjen bott i Högsjö. 
Familjen utökades med en son och en dotter och 
numera finns även ett barnbarn.

Pendling är vardag för Jan Djupström. Under fem 
år arbetade han på Kumla oljeservice och pendlade 
så att säga åt andra hållet.

När man pratar med ”Djupis” kantrar samtalet 
förr eller senare in på U2, den irländska rockgrup
pen.

– Jag är stort fan. 1988 var jag på deras första 
konsert och sen har jag aldrig missat en enda 
konsert om jag bara haft möjlighet att ta mig dit. 
Förra året var jag i Barcelona. Om U2 har dubbla 
konserter brukar jag gå på båda, säger han.

Han visar stolt fram sin högernäve. Med den har 
han nämligen skakat hand med såväl Bono som The 
Edge och de andra storheterna i U2. 

Jan Djupström anställdes när vår tidigare snicka
re Jan Persson slutade hos oss för att påbörja en ny 
anställning hos Rullprofil. Jan Persson har jobbat 
på Brevens Bruk AB´s fastighetsavdelning sedan 
1989 och hann med att bärga en guldklocka innan 
han avslutade sin anställning i december 2017. Vi 
tackar Jan Persson för hans tid på Brevens Bruk 
AB och önskar honom lycka till i framtiden.

Jan ”Djupis” Djupström, en profil i Brevens Bruk,
trots att han bor i Högsjö. 

En U2-fan som kan fixa allt
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Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

✹ Värmepumpar
✹ Vattenfilter
✹ Vedpannor

Vi säljer och installerar

El & VVS
Installationer & Service

✹ Solenergi
✹ Laddstationer
✹ Överspänningsskydd/
 åskskydd

www.nepab.nu

Tel. 019-45 00 60Glad sommar önskar www.nepab.nu

Värmepumpar
Vattenfilter
Vattenpumpar

Solenergi
Laddstationer
Överspänningsskydd/ 
åskskydd

Talbyv. 2, 715 94 Odensbacken

Svensk skogsindustri går väldigt bra och det gäl
ler även för Brevens Bruk AB, som visserligen har 
fler ben att stå på, men där skogen utgör basen för 
verksamheten.

– Avverkningen i egen regi har ökat, mycket tack 
vare våra nya maskiner och att vår personal varit 
högeffektiv under 2017. Det har också varit ett bra 
virkesår och vi förväntar oss att efterfrågan ska 
stiga ytterligare i höst, säger Tomas Thuresson, vd 
på Brevens Bruk AB.

En stark byggmarknad, inte bara i Sverige, bidrar 
till att efterfrågan ökar. Exporten till länder som 
USA och Kina ökar starkt.

– Vi har en svag krona och det bidrar till att vår 
konkurrenskraft stärks. Vi säljer inget direkt till 
Kina, men exporten dit gynnar oss ändå. Det görs 
också gigantiska satsningar på massaindustrin 
i skogsindustrin, där nya investeringar i Värö i 
Halland och Östrand utanför Sundsvall är de mest 
betydande. Det innebär att efterfrågan på virke 
kommer att öka, säger Tomas Thuresson.

Produktionen av tidningspapper minskar vis
serligen, medan efterfrågan på kartong däremot 
ökar starkt, mycket tack vare internethandeln, 
som säkert kommer att fortsätta att utvecklas i 
framtiden.

– Vi förväntar oss inga jättestora prisökningar i 
höst, men ändå ser det ljust ut, inte bara för Brevens 
Bruk AB, utan för hela den svenska skogsnäringen, 
säger Tomas Thuresson.

Skogsindustrin har kritiserats för att inte ta 
tillräcklig miljöhänsyn vid avverkningar.

Ett bra skogsår för 
Brevens Bruk AB

– Jag tycker att vi värnar om miljön. 8 % av hela 
vårt bestånd, 1 150 hektar, är under förhandling att 
bli naturreservat. Det omfattar områden i Bruna 
bergen och söder om Sottern. Vi har betydligt mer 
än 5 % i frivilliga avsättningar utöver detta och vi 
tar miljöhänsyn också vid slutavverkning, gallring 
och röjning. Det här är en mer arbetskrävande si
tuation än tidigare, men vi har anpassat oss, säger 
Tomas Thuresson.



 Nr  1 • 201820

Hyresledigt

Bystad Näs – en nästan ogenomtränglig bit snårskog 
där slyn regerar? 

Så var det förr. Inte längre. Bystad Näs, åtminstone 
en stor del av udden, är i dag en vacker ekskog där Sot
terns stränder kan skönjas på båda sidor av den gångväg 
som sträcker sig genom området. Och det tack vare idogt 
arbete av Brevens Bruk AB:s skogsarbetare.

– Inte bara. Det är våra fyrfota vänner nötkreaturen 
som hjälpt till att öppna området. De är flitiga miljöarbe
tare och tar bort sly och annan vegetation, säger Stefan 
Svensson, lantbruksansvarig på företaget.

Här har alltså tiotals kvigor gått på bete de senaste 
somrarna. Den del av Bystad Näs som numera utgör en 
vacker ekskog har delats in i tre hägn där nötkreatur 
har arbetat i skift, kan man säga.

Stefan Svensson ser gärna att det uppdraget fortsätter 
och i sommar kommer ett nytt gäng kvigor att ta området 
i besittning och utföra sitt jobb.

– I framtiden hoppas jag att vi ska kunna placera egna 
dikor ute på Bystad Näs. Men några beslut är ännu inte 
fattade, säger han.

Lantbruksåret 2017 tillhörde annars inte de bästa. 
– I år tror jag att det kommer att bli mycket bättre. 

Under 2018 kommer vi att hägna in en omfattande areal 
åkermark för att stänga ute vildsvinen. Det kommer 
säkert att fungera bra.

Förutom korn och även frö till utsäde odlas vall som 
foder till hjortar. Brevens Bruk har ett omfattande sam
arbete på jordbrukssidan med Boo Egendom.

Fotnot: Bystad Näs är den udde som sträcker sig ut vid Sotterns norra strand 
vid Bystad, cirka tre kilometer väster om Kilsmo, vid vägen mot Svennevad. 

Flitiga fyrfotingar röjde 
upp bland ekarna

I samma byggnad där Brevens Bruk har sitt 
kontor uthyres 107 m2 på andra våningen.  
4 stora ljusa kontorsrum, lämpliga för 12 
personer per rum. Ett av rummen kan göras 
om till fika/mötesrum efter överenskom
melse. Toalett med dusch. Gott om förva
ringsutrymme, liksom parkeringsplatser. 
Kontoret kan hyras omöblerat eller delvis 
möblerat. 

Modern kontorslokal  
i vacker bruksmiljö

För mer information,
kontakta Urban Larsson, 070349 15 43 
eller urban.larsson@brevens.se

1:a i Börstorp
I Börstorp (Knipphammarsvägen 2) har vi en 
fin etta på andra våningen. 43 m2, bra utrustat 
kök, badrum med dusch. Vinds och uteförråd.

Kallgarage/förråd
Vid Kilsmo gård finns en ledig lokal som kan 
användas som garage (ej husvagn eller husbil) 
eller förråd.

Stefan Svensson i sällskap med taxen Harriet på vandring i den 
vackra ekskogen ute på Bystad Näs.

Isolering och skivor,
bra sortiment!

Perssons Byggvaror AB

Perssons Byggvaror AB

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan 18, VINGÅKER (Mitt emot värmeverket)

Tel & Fax: 0151-511 435, Bengt: 070-731 16 29, Håkan: 070-277 60 29
hakan@perssonsbyggvaror.se    bengt@perssonsbyggvaror.se

• Isolering och skivor,
bra sortiment!

• Takplåt
Fullständigt sortiment,
även andrasortering.

• Tryckimpregnerat virke,
trall och konstruktionsvirke.

Allt för ditt bygge till bra priser!

Nu även:
Marksten, Plattor & Murar

till bra priser!

Stor sortering av
marksten,
plattor och 
murar. Bra 
priser.

Välkommen till våra nya lokaler vid Vannala gärde!
Idrottsvägen 1,  Vingåker

Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53
Öppet:  Vard. 7-18 • Lörd. 9-13 • Sönd. 10-13
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Maria Dazhypkan omgiven av några av hennes många 
oljemålningar.

Från en liten by till en annan, från kalla Sibirien 
till lite varmare Solberga. Maria Dazhypkan har 
gjort en lång resa, men nu har hon bestämt sig för 
att Sverige ska bli hennes nya hemland.

– Jag har börjat studera svenska och så småning
om tänker jag bli svensk medborgare, säger hon.

Maria Dazhypkan växte upp i en liten by i norra 
Sibirien, inte långt från staden Jakutsk i den största 
av Rysslands delrepubliker, Sacha.

Maria lämnade Sibirien för Solberga

Några exempel på naglar
som Maria skapat.

– Där är det mycket kallt och mycket torrt, säger 
hon och blickar ut mot vårgrönskan utanför den 
vackra, gula villan.

Hon kom till Sverige för knappt två år sedan för 
att träffa släktingar i Stockholm. Där mötte hon 
också Tomas Thuresson, verkställande direktör på 
Brevens Bruk AB. Det ledde till att hon hamnade 
i Solberga, vid Sotterns strand, strax söder om 
Kilsmo.

Maria Dazhypkan är i grunden husdjursagronom, 
men har nu växlat om till konstnärsbanan och hem
met är fullt av hennes alster.

– Jag har alltid tecknat, men nu arbetar jag i olja. 
Min far var bildlärare så jag växte upp med konsten, 
kan man säga, säger hon.

Hon är landskapsmålare men har de två senaste 
åren arbetat främst med avancerad manikyr. Hon 
designar också färgglada smycken  

– Jag hoppas kunna leva på min konst och på 
manikyr i framtiden, säger Maria Dazhypkan.

Glittrande färgglada smycken 
formgivna och tillverkade av
Maria Dazhypkan.

Semestra i Brevens Bruk i sommar!
Kom hit och njut av lugnet och de vackra omgivningarna. Hyr en kanot, ta ett bad, gå långa fina 
turer i naturen. Efter en skön skogspromenad smakar det bra med en fika hos Saker & Ting eller 
en öl hos Miguel i Brevensgården. 

Under sommarmånaderna är de ”äldre” boendena Talludden, Skrattorp och Fiskartorp i stort 
sett fullbokade sedan länge. I de nyare boendena, Östra och Västra herrgårdsflyglarna däremot 
finns det fortfarande flera luckor för dem som vill bo en kortare tid i Brevens Bruk, liksom i de 
två små vindslägenheterna i Värdshuset. 

Om du vill veta mer om våra korttidsboenden, gå gärna i på vår hemsida www.brevens.se
eller Facebook där du hittar oss under Brevens Bruk AB. Du kan även ringa oss på 019-58 58 50.
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Missa inte… STEFAN FURHOFFS
PLÅTSLAGERI

Utför plåtslageriarbeten
Gustavsbergsvägen 6, 643 32 Vingåker

070-689 97 31

Borga plåt 
Takplåt prima & II-sort. 

Komplett avvattningssystem.

Perssons Byggvaror AB
Håkan Brahn

Engelbrektsgatan 18, Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435 • Öppet: Vard 7-18 •  Lör 9-13

BRA PRISER.

Borga plåt 
Takplåt prima & II-sort.

Komplett avvattningssystem.

Perssons Byggvaror AB

Borga plåt 
Takplåt prima & II-sort. 

Komplett avvattningssystem.

Perssons Byggvaror AB
Håkan Brahn

Engelbrektsgatan 18, Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435 • Öppet: Vard 7-18 •  Lör 9-13

BRA PRISER.

Borga plåt 
Takplåt prima & II-sort.

Komplett avvattningssystem.

Perssons Byggvaror AB
Välkommen till våra nya lokaler vid Vannala gärde!

Idrottsvägen 1,  Vingåker

Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53
Öppet:  Vard. 7-18 • Lörd. 9-13 • Sönd. 10-13

• Fredag 15 juni, kl 1900, Brevens kyrka.  ”Från Bach till Berg
man”. Charlotte Hasselquist Nilsson & Stefan Nilsson.

• Fredag 22 juni, midsommarafton, kl 19.30 Brevens kyrka.
 ”Fru Musica”.  Susanne Holberg Ander med flera.

• Fredag 29 juni, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Sommartoner”.
 Hans Byrén, Brefvensextetten, samt Joshua Saksberg, piano och 

Roger Fredman flöjt.

• Torsdag 5 juli, kl 19.00, midsommarparken. ”Skuld och gröna 
skogar”, allsångsdeckare med bland andra Peter Flack och Hasse 
Andersson.

• Fredag 6 juli, kl 19.00, midsommarparken. ”Skuld och gröna 
skogar”.

• Lördag 7 juli, kl 12.00. Auktion i Sion, Labbetorp. Loppisen 
startar kl 11.00

• Lördag 7 juli, kl 19.00, Brevens kyrka.  ”Musik, musik, musik”. 
JanInge Hall med släkt och vänner.

• Fredag 13 juli, kl 19.00. Brevens kyrka. Cantokvartetten:  Anneli 
Anderson, Glory Lundgren, Malin Hellqvist och Sara Eriksson 
sjunger.

• Lördag 14 juli, med start kl 12.00. Loppis i Brevens Bruk vid 
Hembygdsgården.

• Fredag 20 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Jazzå dikt å sånt”. 
Gunnar Breving, Eivor Birath, Torsten Birath, Fredrik Birath, 
Vera Birath och LarsGunnar Gunnarsson.

• Fredag 27 juli, kl 19.00, Brevens kyrka.  Sergej Antonov, cello 
& Carl Pontén, piano

• Fredag 3 augusti, kl 19.00. Barbershop med sånggruppen 
Fource. Annelie Axberg med flera.

• Lördag 4 augusti, med start kl 14.00, Hembygdsgården. Spel
mansstämma med spelmän från när och fjärran.

• Fredag 10 augusti, kl 19.00. Brevens kyrka (och inte Bro
kyrkan). Sommarens allsång! Gunnar Breving, JanInge Hall, 
Stigbjörn Bergensten, Spontanorkestern, kaffe och delikata 
blåbärstårtor.

• Lördag 18 augusti, med start kl 11.00. Kvarnängsparken, Hög
sjö. Högsjödagen med uppträdanden, sång, musik och godisregn.

• Lördag 8 september, med start kl 13.00, Brevens Hjärta.
 Sextettfestival, där mässingsblåsare från hela landet spelar i alla 

hörn och skrymslen i Brevens Bruk.

• Fredag 28 september, kl 19.30, Bruksteatern. Premiär för
 ”Nya hyss med Hjalmar & gänget”. Peter Flack, Marie Kühler, 

Peter Ekström med flera. 

• Hela sommaren: Brevensgårdens pub och restaurang. Miguel 
Martinez fixar delikata måltider och här kommer evenemang som 
spanska aftnar och mycket mer att ordnas. Håll koll på affischtav
lorna! Dessutom är det fotbollsVM och då hejar vi tillsammans 
på puben.

K.B.D Betong Demolering AB
Karlskoga • tel 0586-582 20

Är det dags 
att avverka

skogen?
Välkommen till oss.

Stortorget 5 Örebro 019-673 44 00
handelsbanken.se/örebro_stortorget



Nr  1 • 2018 23

Brevens Bruk  
Tidning Nr 1 • 2018
Upplaga: 9.500 ex.

Utges i Östernärke och 
Vingåkersområdet.

Ansvarig utgivare: 
Tomas Thuresson

Redaktör & Annonser: 
Sirpa Ahonen

Omslagsfoto: 
Sirpa Ahonen

Brevens Bruk AB
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Telefon, växel: 
019-58 58 50
Vardagar kl. 8-12

Övriga tider ringer du
direkt till den person
du söker.

Jourtelefon: 
070-349 15 60
vardagar kl. 6-22
helger kl. 8-22
Detta nummer skall endast
användas för ärenden som ej 
kan vänta till kontorstid
nästkommande dag.

E-post: 
bbab@brevens.se

Hemsida: 
www.brevens.se

VD, Tomas Thuresson: 
070-320 16 91

Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Tomas Thuresson, VD
Magnus Kindstrand
UllaBritt Gripenstedt

Tomas Thuresson 
Anställd: 2016
Befattning: VD/Skogsförvaltare
070-320 16 91
tomas.thuresson@brevens.se

www.brevens.se
Nu finns Brevens Bruk AB på Facebook!

Kontaktpersoner

Marie-Louise Lindberg 
Anställd: 2006
Befattning: Ekonomichef
070-349 15 61
marielouise.lindberg@brevens.se

Urban Larsson 
Anställd: 2002
Befattning: Fastighetsansvarig
070-349 15 43
urban.larsson@brevens.se

Jonas Pettersson 
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
070-349 15 63
jonas.pettersson@brevens.se

Sirpa Ahonen
Anställd: 1994
Befattning: Administratör
070-349 25 40
sirpa.ahonen@brevens.se

Stefan Svensson
Anställd: 1984
Befattning: Lantbruksansvarig
070-349 15 62
stefan.svensson@brevens.se

Information om Brevens Bruk ABDin trycksaksleverantör
Trycksaker 

Storformat

Tel. 0151-130 90  •  www.linderothstryckeri.se

Sedvanliga auktionen 
i Sion

Lördagen 7 juli 
Loppis 11.00 Auktion 12.00

EQUMENIA (Tidigare SMU)
KILSMO IK

Hjärtligt välkomna!

- Från första skiss till slutbesiktning
Tel 019 - 57 92 00

www.arkitekturochbyggnadsvard.se

BESÖK www.brevens.se
Här hittar du information på svenska, engelska

och tyska om fiske, jakt, uthyrning m.m.
Du kan även ladda ner och läsa nya och

gamla nummer av Brevenstidningen.
Vi finns även på Facebook ”Brevens Bruk AB”

Tryckimpregnerat virke,
och konstruktionsvirke.

Bra priser!

Perssons Byggvaror AB
Välkommen till våra nya lokaler vid Vannala gärde!

Idrottsvägen 1,  Vingåker

Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53
Öppet:  Vard. 7-18 • Lörd. 9-13 • Sönd. 10-13



GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

Den frågan ställer jag ganska ofta till våra som
margäster. Det finns ca 60.000 sommarhus och 
lägenheter att hyra i Närke, Sörmland och Öst
ergötland. Varför valde de just Brevens Bruk som 
semesterort?

Det är någonting med bilderna från själva Bru
ket, det är annorlunda, det verkar intressant. Alla 
gamla byggnader är välbevarade och hela byn har 
charm. De flesta vill inte bara hyra ett hus ute i 
skogen och lata sig, de vill veta lite om historia, 
uppleva naturen, kanske träffa folk.

Sen så ligger ju Brevens Bruk bra till. Närheten 
till Stockholm, 1,5 timme med tåget från Ving
åker, 6 timmar med bil från Trelleborgsfärjan, 
flera flygplatser inom 13 timmars bilresa. Det 
är nära till många utflyktsmål lämpliga för fina 
dagsutflykter. Allt detta spelar stor roll när folk 
väljer att komma hit.

2015 avslutade vi samarbetet med stuguthyr
ningsföretaget NOVASOL och började istället 
själva marknadsföra våra fritidshus och lägenhe
ter. Sedan dess har intresset ökat rejält, i år har vi 
redan en bra bit över 400 övernattningar bokade.

Hittills har vi haft gäster från 9 länder: Tysk
land, Schweiz, Österrike, Polen, Spanien, Frank
rike, Nederländerna, Norge och USA. Ett gäng 
glada pensionärer (alla 70 +) från norra Michigan 
har haft längsta vägen hit.

I våras hörde ett par från Frankrike av sig för 
att hyra vårt hus ”Skrattorp” i två veckor runt 
påsk. De skrev bara på franska, som ingen av oss 
varken kan prata eller skriva, men efter 25 mejl 
fram och tillbaka med hjälp av ”Google översätt” 
– som är en katastrof men gav oss många glada 

skratt – kom vi äntligen överens om betalningen 
och var vi skulle träffas. Sen kom påskveckan med 
15 minus grader om natten och solsken på dagen. 
Ut efter vägen till Skrattorp pågick avverkning av 
skog med tunga fordon som körde på den smala 
skogsvägen. Vägen tinade allteftersom och blev allt 
mer svårframkomlig. Det här blir aldrig bra, 
tänkte vi och väntade varje dag att gästerna skul
le höra av sig med klagomål om vägen. Vi hörde 
dock ingenting från dem och blev till slut lite oro
liga.

Tisdagen efter påsk kom de in på kontoret och 
visade stolt upp alla fina foton de hade tagit under 
sina turer i skogarna runt Brevens Bruk. Älgar, 
vildsvin, hjortar, örnar, tranor – allt fanns med. 
De var jättenöjda med semestern och vill gärna 
komma tillbaka. 

Till midsommar kommer mina före detta arbets
kamrater från Tyskland till Brevens Bruk. Det 
blir skogsexkursion, svenskt midsommarfirande 
och troligen även en och annan Jägermeister.

Nora Höpper
Turistansvarig

Warum Brevens Bruk?

I några av våra fritidshus ligger
gästböcker där besökarna
kan skriva några rader.
Här är några exempel.

Det blev många
älgbilder under de
två veckor Valerie
och Hugues var här.

Foto:
Valerie och Hugues Fivet


