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Hjalmar återvände till Bruksteatern

Nypremiär för Varning för Hjalmar! 
med �era nya nummer, nya mono-
loger med mannen från Viby och en 
fullsatt salong, naturligtvis.

Många frivilliga har under sommaren och hösten arbetat för att fräscha upp lokalerna och installera nya stolar i salongen. 
Som belöning �ck de en utsökt måltid serverad av Miguel Martinez.

– Självklart vill jag se revyn än en gång och även 
om det vore exakt samma inslag som tidigare kom-
mer jag att njuta för fulla muggar, förklarar Per 
Ivarsson, som kom till Bruksteatern med sin fru 
Catharina.

Jonas Pettersson, skogsförvaltare på Brevens Bruk AB, 
och So�e Isaksson, fotograf, kom till premiären.

Och njuta �ck nog alla gäster på premiäraftonen, 
liksom de som kommit under höstens alla andra 
kvällar. Nu fortsätter revyn på fredagar och lördagar 
i december och kanske, kanske blir det även någon 
vecka in i januari.

Ett av de nya numren var en bejublad parodi på teveprogram-
met Mandelmanns gård.

Vill  du  annonsera  i  denna  tidning?
RING Brevens Bruk, Sirpa Ahonen 

070-349 25 40
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•	 Varning	för	Hjalmar!
 Revy med Peter Flack, Marie Kühler, Stephan Berg, Peter Kjellström, 

Amanda Flack m �. Bruksteatern, Brevens Bruk. Föreställningar 
fram till och med 17 december. Nypremiär fredag 20 januari. Före-
ställningar kl 19.30 (fredagar) och 15.30 samt 19.30 (lördagar).      

•	 Allsång	i	advent.
 Lördag 3 december,  kl 16.00 i Brokyrkan, Brevens Bruk. Kom och  
 sjung in julens sånger! Edith Barlow, Gunnar Breving, Jan-Inge  
 Hall, Stigbjörn Bergensten och Spontanorkestern. Skinkmacka, öl,  
 lussebullar, kaffe och överraskningar.

•	 Julmarknad	i	Breven
 Lördag 10 december, med start kl 10.00. Knallar, julgransförsäljning,  
 hästfärder och mycket annat. Julmusik i Brevens kyrka där B-laget  
 och andra spelar från kl 14.00. Hembygdsgården håller öppet med  
 �ka och julloppis. Även Saker & Ting serverar kaffe och hembakat.  
 I rostugnen �nns varm glögg. Modellboden tar emot besökare.

•	 Ljusets	återkomst
 Onsdag 21 december kl 18.00. Samling vid trevägskorset i Brevens  
 Bruk för marsch till Rostugnen för att �ra vintersolståndet. Ta med  
 facklor!

•	 Julotta
 Juldagen 26 december, kl 07.30, Brevens kyrka med Edith Barlow  
 (mezzosopran), Carl Pontén (piano) och Peter Dahlgren.

•	 Nyårsbön	Nyårsafton 31 december kl 16.00 i Brevens kyrka.  
 Mikael Schmidt och Glory Lundgren (piano/orgel).

Missa inte… Tryckimpregnerat virke,
och konstruktionsvirke.

Bra priser!

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

Vallfrö, halm, spannmål, gödning, 
utsäde, diesel mm.

Både konv och Krav. 
www.lovanggruppen.se

013-23 44 65/66
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Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Stefan Gren
Byle Tisnaräng 1,
643 94 Vingåker
byle1@hotmail.se

Värdparet Maj Lilja (t v) 
och Sara Lilja tog emot 
impressarion Jan Beime i 
Bruksteatern.

Gunnel Eriksson från Örebro (t  h) visar upp 
sin biljett för Susanna Ewald.

Tidigare landshövdingen
Gerd Engman (t h) är en trogen 
besökare, både vad gäller revyerna 
och Brevens Bruk i allmänhet.
Här får hon en kram av Lena Beime, 
företagare från Örebro.

Kyrkoherde Mikael 
Schmidt kom än en 
gång till premiären, 
denna gång i sällskap
med Nelly Wester och 
Leif Dahl. Den sist-
nämnde är körledare 
och kantor i Lännäs.

• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för 
TIANLI skogsdäck

Tel: 0582-302 20

Vet du att du har upp till 50% (rabatt)
på arbetskostnaden genom RUT-avdrag.
Gäller data, TV, telefon och utbildning i hemmet.

RING 0151-77 88 10 eller 0763-51 93 70
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Det var kärleken som förde Miguel 
Martinez till Sverige. Och en an-
nons om att Brevensgården sökte 
en ny krögare som tog honom till 
Brevens Bruk.

Året var 2000. Den 17:e maj, på Norges nationaldag, 
tog han över driften av Brevensgårdens restaurang 
och pub. Han visste nog inte vad han gav sig in i, 
men han ångrar inte sitt beslut.

– Det gällde att komma igång snabbt inför som-
maren. Det var en massa saker och tillstånd som 
skulle �xas, bland annat tillstånd för att få servera 
alkohol. Men eftersom folk på myndigheterna kände 
till mig gick allt på rekordtid, berättar han.

Miguel Martinez kom till en för honom okänd ort. 
Visserligen hade han varit i Brevens Bruk vid några 

Miguel Martinez:

Brevensgårdens obestridde comandante

Krögaren i centrum! Miguel Martinez omgiven av hela revygänget på Bruksteaterns scen.

tillfällen tidigare. Då för att delta i terränglopp. Han 
var nämligen en mycket duktig löpare.

Uppvuxen i Cartagena
Men allt började i Cartagena, en hamnstad i pro-
vinsen Murcia i södra Spanien. Där föddes han och 
växte upp.

Cartagena är en historiskt betydelsefull stad, 
grundad av kartagerna som Nya Karthago, erövrad 
av romarna på 200-talet f Kr och en mycket vacker 
stad enligt Miguel Martinez.

– Gamla stan med alla sina gågator och den ro-
merska am�teatern måste man besöka, säger han.

Själv tillhör han numera också besökarna. Vid 
varje jul och nyår – den enda period som är hans 
semester – beger han sig till Cartagena och till sin 
syster och sina tre bröder. Annars jobbar han. Job-
bar och jobbar.
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– Jamen, det visste jag ju när jag tog över Bre-
vensgården. Det skulle bli ett tufft jobb. Det är också 
ensamt. Jag får vara mycket för mig själv för att det 
ska gå ihop. Och sen gäller det att hitta aktiviteter 
som får folk att uppmärksamma Brevensgården och 
ta sig hit, säger han.

Men det har gått bra. På senare tid har det gått 
mycket bra, tack vare Peter Flack och hans revy.

– Hjalmar har varit viktig för mig, men inte bara 
för mig utan för alla som bor i Brevens Bruk, säger 
han.

Träffade Kerstin från Örebro
Åter till Spanien. Det var där han träffade Kerstin 
från Örebro och tycke uppstod. Hon utbildade sig 
till barnmorska och kunde inte �ytta till Cartagena. 
Alltså �xade Miguel en biljett till Sverige.

– Jag hade arbetstillstånd innan jag gav mig av 
och �ck jobb på Capri i Örebro som sedan bytte 
namn till Contan, vilket nog alla gamla örebroare 
kommer ihåg, berättar han.

Att �ytta till Sverige var inte särskilt märkvär-
digt. Han hade redan tidigare rest runt i Europa och 
bland annat bott i Köln under ett par år.

– Svenska lärde jag mig på några veckor, kon-
staterar han.

Miguel Martinez har arbetat länge inom restau-
rangbranschen. Han kom till Sverige som 25-åring, 
men hade redan som 17-åring jobbat i krogvärlden.

Tre år på Capri-Contan och sen blev det Frimis i 
tolv år, de två sista som restaurangchef.

Efter frimisåren arbetade han som konsulent på 
ICA och utbildade sig till marknadsekonom. Själva 
diplomet �ck han faktiskt sedan han börjat som 
krögare i Breven.

En krögare och löpare
Krögarlivet på Brevensgården innebär mycket 
spring. Inga problem för Miguel Martinez, som är 
gammal löpare av mycket gott format.

– Vi bodde i en villa i Brickeberg. I Spanien hade 
jag spelat lite tennis som ung, men just löpning hade 
väl inte intresserat mig. Men en granne lyckades 
locka mig att börja springa. Då var jag 29 år. Sen 
dess har det blivit många lopp, alla långdistans, 
säger han.

Ett trettiotal maratonlopp, �era lidingörundor 
och massor av terränglopp.

– Som 38-åring sprang jag Lidingöloppet på 
1.49:01. Det hade gett mig en plats bland de tjugo 
främsta i årets upplaga, säger han med viss stolthet. 
Hans rekordtid i maraton är för övrigt 2:36, vilket 
torde imponera stort på alla som vågat sig på denna 
smärtfyllda utmaning.

Nu är det slutsprunget. Åtminstone utanför Bre-
vensgården. Han slutade med löpningen för tio år 
sedan, bland annat på grund av ett krånglande knä.

S9
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Vill se resten av Sverige
Miguel Martinez har uppnått den traditionella 
svenska pensionsåldern. Och hur länge till tänker 
han arbeta?

– Nja, ett par år eller så. Sen ska jag ta det lugnt, 
resa omkring och se delar av Sverige och Spanien 
som jag inte besökt. Sydamerika lockar också. Jag 
tänker inte �ytta tillbaka till Spanien, men mina 
besök där blir säkert längre än bara några veckor, 
säger han.

Miguel Martinez har stortrivts som krögare i 
Brevens Bruk. Han är ju en erkänt duktig kock 
vilket gjort att Brevensgården fått ett stort antal 
stamgäster.

– Ja, det är märkligt hur många långväga gäster 
som kommer hit. Från Linköping och Norrköping till 
exempel. Och sen alla trogna brevensbor, säger han.

En av stamgästerna föreslog för övrigt att Miguel 
skulle införa slipstvång. 

– Nej, det var aldrig aktuellt. Men det gällde fak-
tiskt på Frimis för inte så länge sen. Då fanns Nisse 
i garderoben som hade en stor uppsättning slipsar 
och kavajer att hyra. Hade herrarna inte slips och 
kavaj kom de inte in, berättar han.

Kanske en affärsidé även för Brevensgården?
– Nunca en la vida, säger Miguel Martinez.  

Text och bilder: Stigbjörn Bergensten
(som också var den som föreslog slipstvång)

Fakta
Namn: Miguel Martinez.
Ålder: 64 år.
Yrke: Krögare på Brevensgården.
Bor: Lägenhet i Brevens Bruk.
Familj: Sonen Daniel, bokförläggare, 39 år, dottern 
Cecilia, barnmorska, 37 år, och fem barnbarn.
Favoritmat: Äter det mesta, men svensk husmans-
kost tillhör favoriterna. Liksom spansk husmanskost, 
tillagad av min syster.
Favoritdryck: Är ingen finsmakare. En öl eller ett 
glas vin i sociala sammanhang. Och en god whisky 
är inte så dumt. Snaps? Nja, det har väl hänt, men 
det är inget jag uppskattar.
Läser: Inte så mycket, men föredrar klassiker som 
Strindberg, Dickens och Hemingway.
Lyssnar på: Jag är uppvuxen med rockmusik och 
det föredrar jag än i dag. Led Zeppelin, Sting och 
Beatles till exempel.
Mitt fotbollslag: Barcelona. Har egentligen inga 
andra favoriter.
En gäst jag gärna vill se på Brevensgården:
Elton John, en stor artist som dessutom råkar vara 
född på samma dag som jag, 25 mars.

Så här är brevensborna vana att se ortens egen krögare.

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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den till Skogsinstitutets tomt (där Israels ambassad 
nu ligger) och senare hamnade den i Frescati. 1966 
återbördades den till Djurgården, inte långt från sin 
ursprungliga plats. Mamma var överlycklig över att 
den åter stod där den en gång hade stått.

Den stolthet som genomsyrade Brevensborna över 
bruket och dess traditioner fanns alltid kvar i min 
mamma, trots att hon �yttade till Stockholm på 
1920-talet. Hon förde över den till mig varje gång 
vi klappade på den Blå porten.

När porten renoverades 2009 var mamma redan 
borta men hon hade varit glad över att den återfått 
sin forna prakt.

Elle-Karin Höjeberg, P2 chef

”Titta så �nt den är gjuten”, brukade mamma säga 
och smekte järnet med handen. ”Och hjortarna 
som sitter på var sin sida om Oscar den I:s sigill, 
de var nog svåra att gjuta naturtroget”. Mammas 
stolthet gick inte att ta miste på. Hennes uppväxt 
präglades av Bruket, där släkten Gripenstedt med 
�nansministern Johan August Gripenstedt gifte 
in sig i Bruket genom äktenskapet med August 
Anckarswärds dotter Eva So�a. Där hennes pappa, 
farfar, morfar, farbröder och morbröder alla arbetade 
i gjuteriet, snickeriet eller smedjan med tillverkning 
av turbiner men också �nare pjäser som till exempel 
den Blå Porten. De var också alla med i Brukets 
välkända orkester, Brevens Bruks hornmusikkår, 
som spelade tidens populära toner när det var fest 
hos Gripenstedts och som tågade i spetsen för det 
mäktiga midsommartåget, där sju par unga kvinnor 
bar de sju stora kransarna med sju sorters blommor 
på en bädd av liljekonvaljeblad som fästs på en rak 
stång på ett ålderdomligt vis.

Blå porten, som tillverkades 1846-48, stod ur-
sprungligen cirka 100 meter söder om sin nuvarande 
plats, vid östra änden av Lejonslätten, som del av ett 
stängsel som omgav Djurgårdsgärdet.1882 �yttades 

Blå porten

Trämodellerna till del-
arna av den Blå porten 
�nns idag i Brevens 
Bruks museum,
bl.a. Oscar I:s sigll.

Blå Porten, Djurgårdsporten eller 
Lusthusporten, är ett statligt bygg-
nadsminne och den idag enda bevarade 
portalkonstruktionen till Djurgården. 
Portalen ritades av arkitekten Johan 
Adolf Hawerman (1812-1885). Kungliga 
Djurgårdens förvaltning lät renovera 
Blå porten 2009 och den ”nya” porten 
invigdes av Djurgårdens hembygds-
förenings dåvarande ordförande Agneta 
Lundström. Foto: Elle-Karin Höjeberg

Just som man kommer över Djurgårdsbron till Djurgården i Stockholm, 
indragen lite till vänster, står Blå porten. Hela min ung dom har jag hört 
min mamma, journalisten och författaren Elly Jannes men i detta samman-
hang även gjutardottern från Brevens Bruk, stolt berätta om hur den gjöts 
av hennes morfar Albert Landström och farfar Johan Pettersson. De båda 
stammade sedan generationer från Bruket och arbetade där hela sina liv, 
liksom deras söner och sonsöner, tills Bruket lades ned. 
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I dag lever han livet som pigg pensionär tillsam-
mans med hustrun Marianne i den vackra villan vid 
Norrvägen i Kilsmo. För många kilsmobor, och även 
brevensbor, är Nils-Erik känd som konsumförestån-
daren. Det var från den tiden då det fortfarande 
fanns konsumbutiker i såväl Kilsmo som Breven.

– Lite vemodigt är det. Konsum är borta, men inte 
bara den utan alla andra affärer som fanns i Kilsmo 
på den tiden. Tre livsmedelsbutiker, två charkute-
rier, en skobutik, en urmakare, en hovslagare, en 
klädbutik, damfrisör och klädaffär. Ja, det var ett 
annorlunda liv, minns Nils-Erik Larsson.

Vad som �nns kvar är en nedgången byggnad där 
det för några år sedan fanns en inte alltför prydlig 
livsmedelsbutik.

Träffades på Konsum
Nils-Erik Larsson är född och uppvuxen i Kilsmo och 
har varit orten trogen i så gott som hela sitt liv. Vissa 
ut�ykter till Örebro, Odensbacken och Sköllersta 
har funnits, men det har varit under begränsade 
perioder.

I Odensbacken träffade han sin blivande fru. På 
Konsum naturligtvis. Året var 1957. Två år senare 
förlovade de sig och efter ytterligare två år stod 
bröllopet i prästgården i Stora Mellösa.

Familjen utökades under åren med tre små jän-
tor som i dag har egna familjer. Åtta barnbarn och 

Kilsmo och Konsum
har varit hans liv

tre barnbarnsbarn kan numera räknas in i famil-
jen. Döttrarna med sina familjer bor på bekvämt 
avstånd från Kilsmo – en i själva byn, en annan i 
Björnhovda och en tredje i Örebro.

Nils-Erik Larsson har ett långt yrkesliv bakom 
sig. Som fjortonåring började han på sågverket i 
Kilsmo. Den karriären blev kort. Efter något år �ck 
han anställning i Konsumbutiken.

– Trettiofem kronor i veckan, säger han.

Köpte en mack
I Konsum stannade han, med avbrott för militär-
tjänstgöringen på luftvärnet i Karlsborg. Odens-
backen, Sköllersta och Örebro �ck ta del av hans 
konsumtjänster. Sedan blev det Kilsmo igen ända 
tills butiken lades ner 1992.

– Det fanns en mack i anslutning till Konsum och 
den köpte jag. Den drev jag i fem-sex år och sedan 
sålde jag den till Vinön, berättar han.

Nils-Erik Larsson har också en karriär inom 
Kilsmo IK. Inte som spelare, om man får tro honom, 
utan mer som vaktmästare. Under tolv år skötte 
han planen i Kilsmo.

– Fast jag var med i det gemensamma lag som 
vi hade med Breven. Det hette BK53, eftersom det 
bildades just 1953 och bestod av spelare från Breven 
och Kilsmo. Vår hemmaplan var Breven på den lu-
tande gräsplan som �nns kvar än i dag, säger han.

Prydnadssaker i
alla former skapas
i Nils-Erik Larssons 
lilla snickerverkstad.

Nils-Erik Larsson är en hederlig 
man, som trots allt blivit tagen av 
polisen och ålagts böter. Men det 
var för mycket länge sedan och 
brottet är preskriberat, glömt 
och förlåtet.

Nils-Erik och Marianne Larsson har bott i villan
vid Norrvägen i Kilsmo sedan 1974.
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Tre på en cykel
Nu för tiden ägnar han sin tid åt trädgården, snick-
erier, korsord och en del annat. Han vandrar gärna 
i skogen och ger sig ut på sjön.

– Fast inte i år. Det var så lite vatten i Sottern att 
vi inte kunde lägga i båten, suckar han.

Och hur var det då med den kriminella hand-
lingen?

– Jo, det var under lumpartiden. Då fanns statio-
nen i Kilsmo kvar och det fanns också en dansbana 
som låg söder om den nuvarande bron över järn-
vägen. Där var jag och ett par lumparkomisar och 
dansade på kvällen. Vi skulle sedan ta tåget för att 
bege oss till Karlsborg, berättar han.

För transporten till stationen fanns en cykel 
tillgänglig. På den satte sig trion, en på sadeln, en 
annan på pakethållaren och en tredje på styret. En 
minst sagt betänklig kombination.

– Det bar sig inte bättre än att vi blev stoppade 
av Kilsmos egen konstapel. Han utdömde böter på 
platsen, böter som vi �ck betala enligt en avbetal-
ningsplan, eftersom vi hade så ont om pengar, säger 
han med ett leende.

Stengubbe till-
verkad av stenar 
från Sottern-
stranden.

Stortorget 5
tel 019-673 44 00
handelsbanken.se/orebro-stortorget

Vi gillar skogsägare  
och lantbrukare
Vi vet vilka frågeställningar och utmaningar som du och din  
verksamhet ställs inför i olika situationer. Vårt mål är att förenkla dina 
bankaffärer och att finnas som stöd för dig i dina affärsbeslut.  
Välkommen till oss.

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
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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.
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Snart står den där, i parken vid vattentornet – 
Högsjös egen julbock. Och till skillnad från Gävles 
brukar den överleva julen.

– Ibland funderar jag över hur länge den ska få 
stå där innan någon tuttar på. Men hittills har den 
klarat sig och går upp i lågor först när vi själva tän-
der eld på den, säger Ulf Karlsson, mannen bakom 
vad som nu har blivit jultradition i Högsjö.

Sedan 2010 har han byggt julbocken tillsammans 
med ett femtiotal högsjöbor. Den är 220 cm hög, vil-
ket inte matchar motsvarigheten i Gävle. Men som 
sagt, den får stå kvar. Peppar, peppar – man vet ju 
inte hur det går i år.

Ulf Karlsson är en pro�l i Högsjö. Här 
är han född och uppvuxen och även hans 
föräldrar bodde i byn. Och för den som 
inte vet vem Ulf Karlsson är kanske man 
ska säga Apachen. 

Ett hårband gav namnet
Apachen?

– Ja, det har hängt med ända sedan 
skolåren. Det var i slutet av sextiotalet 
som mamma gjorde ett färgglatt hår-
band till mig. På den tiden hade jag 
långt hår som behövde styrsel. Jag såg 
väl ut som en indian och �ck därefter 
heta apachen, berättar han.

Vid ett tillfälle testade han hur känt 
begreppet var. Han skickade nämligen 
ett vykort till sig själv, adresserat till 
”Apachen, Högsjö”.

– Det kom fram, konstaterat han nöjt.
Åter till julbocken. Om nu ingen maro -

dör tänder eld på den inträffar ytterligare 

Apachen och hans julbock
en tradition, nämligen den högtidliga bränningen. 
Den sker någon gång vid trettondagen och brukar 
samla uppemot hundra personer.

– Då blir det glögg och korvgrillning och en rik-
tig folkfest. Den inleds med ett fackeltåg med sex 
utvalda. Ja, det är jag som väljer ut dem. Och sen 
tänder vi eld på bocken med hjälp av facklorna, 
säger Ulf Karlsson.

Ogillar storstäder
Nu är det förstås inte bara julbocken som gjort 
honom till en kändis i Högsjö. Under 15 år var han 
hårt engagerad i Högsjödagen. Han är också fackligt 
aktiv, tidigare ordförande i IF Metall på Voith, hans 
arbetsplats.

– Dessutom har jag varit reporter på personal-
tidningen, säger han.

Några planer på att lämna Högsjö har han aldrig 
haft.

– Jag ogillar storstädernas stress. Naturen där-
emot älskar jag. Och �skar. Gärna gös i Sottern.

Han bor i ett vackert hus vid Skogsvägen tillsam-
mans med sin hustru Kerstin, som jobbar inom 
hemtjänsten i Vingåker. De fyra barnen, två pojkar 
och två �ickor, är ut�ugna. Till familjen kan också 
numera räknas fyra barnbarn. 

Text och foto: Stigbjörn Bergensten

Julbocken i Högsjö – en tradition och attraktion som förhopp-
ningsvis står kvar över julen.

Galen och lätt förvirrad? Nej, det kan man inte säga om Ulf Karlsson, även 
om han har en del udda idéer. Skylten har satts upp av några av hans vänner.
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För fyra år sedan �yttade Ulf Axelsson in i herrgår-
den i Brevens Bruk. Det var inte för att göra den till 
sin ordinarie bostad. Nej, det var för att han tillsam-
mans med tre kolleger, skulle arrangera jakter för 
affärsbekanta och vänner här.

– En underbar miljö, säger han.
Brevens Bruk är ingen ny bekantskap för Ulf 

Axelsson. Redan för nästa trettio år sedan kom han 
hit för första gången. Då väntade masugnen på en 
uppfräschning.

Ulf Axelsson är nämligen mannen bakom Puts 
& Tegel, ett företag som ofta syns i Brevens Bruk. 
Numera är han ”bara” huvudägare, sedan han över-
låtit direktörskapet åt sonen Anton.

Senaste uppdraget var de gamla stamphusen vid 
Nedre bruket. Men förmodligen inte det sista. Tidi-
gare har företaget gjort makeover på såväl Trasbo 
som Värdshuset och en del andra byggnader.

I herrgården trivs han förstås. Och till hyran hör 
omfattande jaktmarker. Han hyr också två rum i 
herrgårdens �yglar.

– Vår avsikt är att använda herrgården till ut-
bildningar och styrelsemöten och en del jaktarran-
gemang för vänner och bekanta. Vi har �era stora 
jakter varje säsong och vi kan ta emot tjugo man 
som då bor i herrgården och �yglarna. Sen har vi 
en del mindre jakter också, säger han.

Brevens Bruk har blivit något av hans andra hem. 
Det är inte bara miljön som lockar, utan också alla 
människor som han ser som sina vänner.

– Rolf Larsson i Skira har jag haft mycket kontakt 
med. Liksom Sirpa Ahonen och Jonas Pettersson 
på brukskontoret. Och tidigare Torbjörn Hedmo, 
säger han.

Anrikt örebroföretag
Puts & Tegel är ett anrikt Örebroföretag. Fast en del 
förknippar det nog med Fjugesta (Hackvads Via).

Företaget startades 1970 av Ulf Axelssons far 
Hans. Men egentligen går anorna ända till farfar 
Olle, som var en legendarisk murarbas i Örebro.

Efter några år i Örebro �yttade Puts & Tegel till 
Hackvads Via i Västernärke, där det verkade under 
lång tid. Sedan blev det Aspholmen i Örebro och 
numera �nns företaget ute i Pilängen, i ett mycket 
vackert tegelhus. Så mycket murning blir det inte 
längre för Ulf Axelsson, även om han säkert kan 
hantera en slev än i dag. Och direktörsjobbet har 
han alltså överlåtit åt sonen Anton.

– Han blir fjärde generationens murare. Och 
tredje generationens brottare, säger Ulf Axelsson.

Ulf Axelsson:

Muraren och jägaren som kan ta en halvnelson

Brottare? Ja, det visar sig att pappa Hans var brot-
tare. Sonen Ulf tog över och blev en riktig hejare på 
mattan. Tvåa i SM (68 kg) och segrare i junior-EM.

– Jag tränade tillsammans med Frank Anders-
son, minns han.

Sonen Anton förde brottningstraditionen vidare 
och vann också en hel del framgångar. Fast kanske 
är hans framgångar än större som vd för Puts & 
Tegel.

– När han tog över för tre år sedan omsatte vi 110 
miljoner. Förra året omsatte vi 211, säger en stolt 
far, som tryggt kan ägna sig åt att vara mentor och 
rådgivare. Och åt jakt, förstås.

Ulf Axelsson, före detta verkställande direktör, före detta 
elitbrottare och numera jägare med Brevens Bruk som bas 
för sina jaktsällskap.

ebr

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
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Den fjärde bästa banan i Sverige! Den hittar man i 
Brevens Bruk och då handlar det om den för många 
udda idrotten discgolf.

– Fast det är en av de snabbast växande sporterna 
i Sverige och varje år tillkommer det nya banor. 
I dag �nns det omkring 130, säger Lars-Gunnar 
Jörgensen, mannen bakom banan i Brevens Bruk.

Brevens discgolfbana ligger granne med badplat-
sen Röda sand vid sjön Botaren i ett sagolikt vackert 
skogsområde. Den må vara den fjärde bästa, enligt 
rankingen, men är säkert den vackraste av dem 
alla. Här spelar man omväxlande på stora grönytor, 
mellan ståtliga tallar och vid stranden till Botaren. 

Discgolfbanan som blivit en besöksmagnet

Banan består av 12 hål och ambitionen är att bygga 
ut den till 18.

Banan är numera rikskänd. I juli hölls här en 
stor tävling. Sextio spelare deltog. Det var så många 
som �ck plats på banan. Samtidigt höll Svenska 
discogolfförbundet sitt ungdomsläger här. Tävlingen 
återkommer 2018.

Besök av en höjdare
– Vi hade också besök av Philo Brathwaite, en 
amerikan som är väldigt stor inom sporten. Han 
utbildar golfare och han designar discar och annat 
för sporten, berättar L-G Jörgensen.

Bea Jörgensen säger själv att hon inte är någon duktig discgolfare. Men hon var med och byggde upp den vackra banan vid 
sjön Botaren.

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
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– Han skulle komma på en kortis, men han var 
här hela dagen och �ck skriva massor av autografer, 
säger Bea Jörgensen, dotter, och en av dem som en 
gång bidrog till att banan blev verklighet.

Discgolfbanan har tillkommit tack vare hundra-
tals timmar ideellt arbete av �era entusiaster och 
att Brevens Bruk AB upplåtit mark för projektet. 
De första nio hålen stod klara 2011 och i somras 
invigdes de tre nya.

– Vi har ingen egen klubb i Brevens Bruk, men 
KFUM Örebro discgolf hjälper oss med det prak-
tiska. Nu ska vi också med P-A Gerdevågs hjälp 
få upp skyltar längs banan, säger L-G Jörgensen.

Lockar många
Banan har blivit ett viktigt besöksobjekt i Brevens 
Bruk som lockar �er människor än något annat, 
vid sidan av Peter Flacks revyer och midsommar-
�randet förstås. Den är också avgiftsfri, vilket inte 
de tre banor som rankas högre är.

Och hur är det då med Brevens Bruks egna spe-
lare? Kan de mäta sig med eliten?

– Jodå. Jesper, Joakim och Erik Rysén är nästan 
i elitklass, säger L-G Jörgensen. (Jesper och Joakim 
är hans söner).

Och han själv?
– Nja, till eliten hör jag inte. Men jag slår nog de 

�esta, säger han.

En discgolfare är 
försedd med en massa 
olika discar. Några 
för drive, det vill säga 
långa kast, andra för 
mellanpartier och yt-
terligare några för in-
spel mot korgen. L-G 
Jörgensen är förstås 
välförsedd med alla 
varianter. Nu lanserar vi luft/vattevärmepumpen iTec – byggd för 

nordiskt klimat och med den senaste invertertekniken. 
Effektiv energibesparing ända ned till 25 minusgrader. 

Hur mycket kan du spara? 
Kontakta oss direkt, så gör vi en kalkyl!

iTec – vår mest energieffektiva
luft/vattenvärmepump någonsin

A+++

A++

Med styrning:

Utan styrning:Utan styrning:

thermia.se/iTec

NYHET!

Nu öppnas vägen mellan Breven och Högsjö
Nu är väntan snart över! Om någon vecka öppnas bron mellan Breven och Högsjö 
efter tre månaders avstängning. Många Brevensbor har undrat över varför brobygget 
har behövt ta så lång tid.

– Lång tid? Nja, det var planerat att ta den här tiden. Först skulle den gamla bron 
bort och det var besvärligt. Pålningen tog lite längre tid än planerat, men den tiden 
arbetade vi sedan in, säger Mattias Kättström, platschef på NCC i Örebro.

Bara gjutningen av betongen tog 28 dagar. Så lång tid behövs för att betongen 
ska brinna och bron bli farbar.

– Vi har också återanvänt delar av den gamla bron för att ge den nya en gammal 
stil, som folk i bygden kan känna igen, säger Mattias Kättström.

Under brobygget har Brevens- och Högsjöbor fått använda en provisorisk väg förbi 
Brevens gamla skola. Den vägen var ursprungligen tänkt enbart för boende i området, 
men kom sedan att trafikeras flitigt av andra. Även en del lastbilar lyckades, med stora 
svårigheter, ta sig fram på den lilla vägen sedan förarna ignorerat förbudsskylten.

NCC hade åtagit sig att hålla den provisoriska vägen i skick, vilket också skedde.

RINGSBERGSLOPPET    2018

2017 års Ringsbergslopp, liksom 2016, �ck ställas 
in på grund av snöbrist, men skam den som ger sig.

Lördag den 17/2
planerar vi att köra 2018 års lopp

Det �nns två sträckor att välja på, 6 km eller 12 km,
bägge i klassisk stil. Banorna är lättåkta, men 12:an 
har något �er backar.

Gemensam start sker vid Solbergabadet
med målgång i Brevens Bruk.
Det blir även en tävling för 3-mannalag.
Tävlingen arrangeras av Kilsmo IK tillsammans med Brevens IF.

För mer information, kontakta:
Runar Persson, Kilsmo IK, 070-216 66 98
Thomas Pärlefalt, Brevens IF, 070-229 56 20

Rostfria
pump- 
automater

2.695:-

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

www.mahlqvist-ror.se
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Brukskontoret 70 år  (Gunnis minnen - del 2)

Flygfoto över Brevens Bruk, 
taget strax efter att vårt 
nuvarande kontor byggts, 
troligen 1949.

Här följer fortsättningen på Gunni 
Sjöös minnen från hennes tid som 
anställd på brukskontoret. Innan 
�ytten till sin nuvarande plats 1947 
var det den östra herrgårds�ygeln 
som inhyste kontoret. En av dem 
som arbetade där var Siv Hedlund. 
I nästa nummer hoppas vi kunna 
dela med oss av hennes minnen 
från den tiden.

Bruket hade eget elbolag och en uppgift för en ny-
börjare var att fylla i alla avläsningslistor som sedan 
skulle lämnas till någon av de 4 elektrikerna som 
gick ut och läste av alla mätare runt om i Breven, 
Kilsmo och Bystad. Att räkna ut elförbrukningen var 
inte helt lätt och mest problem var det vid Karls-
bygget (ett område mellan Bystad och Asker)där 
avläsning skedde tertialsvis, var fjärde månad. Där 
fanns många egna företagare, i ett hus vid Högtorp 
där det funnits en affär var det både 1- och 3-fas 
mätare, någon hade smedja och vid Ersbo fanns ett 
åkeri, alla dessa med olika sorters ström. Elektri-
kerna skev små pilar hit och dit på listorna där vi väl 
hade skrivit fel plats. Många fel blev det tyvärr och 
när jag ser namnet Rågsand på en vägskylt i Asker 
minns jag alla dessa problem. Kamrer Lindberg lo-
vade bjuda på middag den dag vi skulle bli av med 
denna kraftleverans, om det blev så vet jag inte, jag 
var inte kvar när Östernärkes Kraft tog över.

Att kontrollräkna pengar som kom från banken 
inför löneutbetalningarna var en annan tidig arbets-
uppgift liksom att skriva lite enklare uppgifter till 
inspektorn om betäckning av kor och odlingsplaner 
bl.a.

Inför en stor löneutbetalning hade Baron skrivit 
på checkar och reverser som skulle sändas till ban-
ken för att bytas mot kontanter, men helt plötsligt 
var de borta, vi letade överallt utan att hitta dem. 
De spärrades på banken och Baron �ck ordna fram 
andra pengar. Varje dag kom han in och frågade om 
checkarna och reverserna kommit tillrätta och �ck 
då till svar att så inte var fallet, och för varje dag 
blev stämningen mera tryckt på kontoret, även om 
jag själv inte brydde mig så mycket, jag visste att jag 
inte sett dem och än mindre tagit dem. Förklaringen 
kom några veckor senare, de hade av misstag lagts 
i en månadsbok som varit framme och när kvällen 
kom stängdes boken och sattes in i kassavalvet, ku-
vertet hittades alltså så snart boken öppnades igen!

I slutet av maj kom arrendatorerna för att göra 
upp räkning för det gångna året. I den kontrabok 
man tidigare inlämnat skrevs det in inkomster och 
utgifter för det gångna året och eventuellt överskott 
betalades ut till arrendatorerna vid deras besök i 
maj. Vissa blev i skuld och uteblev då oftast.

Baltzar Sandström körde posten och tog då med 
saker som skulle till Bystad. Ibland låg det döda djur 
på postbänken längst bort i korridoren, som skog-
vaktare skjutit.  Där låg också ibland kråkben och 
rävöron som skogvaktarna skulle ha skottpengar 
för. Att räkna rävöron klarade jag men kråkbenen 
skrev  jag bara det antal de uppgav.

Gunni Sjöö

Fortsättning
i nästa nummer.
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Alla som jobbar med skogsplantering vet det. Att 
det tar årtionden innan man ser det slutliga resul-
tatet. Men hur stor avkastningen blir avgörs redan 
tidigt – med rätt plantor, rätt råd och rätt insatser.

Svenska Skogsplantor lovar kvalitetssäkrad och 
effektiv föryngring både för dig som jobbar i 
skogen och för dig som markägare. För att du vill 
se resultat. Både idag och om 60-70 år.

Läs mer på www.skogsplantor.se

Vad vill du att  
din skog ska vara  
värd om 60 år?

Brevens Bruk förr och nu
I sin revy skojar Hjalmar om att inget förändras 
här ute på landsbygden: ”Vill du se hur det såg ut 
i Kilsmo på 70-talet? Åk dit och titta då.” Vad ska 
man då säga om Brevens Bruk, inte ens på 100 år 
har det blivit någon större skillnad. Något vi i och 
för sig är tacksamma för. Här följer några exempel 

där jag har försökt fotografera från exakt samma 
ställe där det gamla fotot tagits. Vi vet inte vilka år 
de gamla fotona togs, men skulle tippa på 70-100 år 
bakåt i tiden. Tack till Gunni Sjöö som lånade ut de 
gamla fotona.

Sirpa Ahonen
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Fritidsuthyrningen ökar
Antalet turister som kommer till Brevens Bruk har 
ökat stadigt de senaste åren. Det är våra boenden i 
Talludden, Skrattorp och Fiskartorpet som tar emot 
�est besökare, men även de två små lägenheterna i 
Värdshuset i Brevens Bruk hyrs ut allt oftare. För 
tre år sedan började vi samarbeta med FeWo, ett 
uthyrningsföretag med huvudkontor i Storbritan-
nien. Genom Fewo har vi fått alltmer bokningar 
till samtliga våra boenden. Det är främst tyska 
turister, men även holländare, österrikare, engels-
män, schweizare m.�. som hittar hit. Många av våra 
besökare är återvändare och två av dem är Bernd 
och Katrin som bor i Talludden för tredje året i rad.

Bernd Schmidt, 58-årig skogstekniker och 51-åri-
ga Katrin Voigtritter som jobbar som chef på ett 
äldreboende, hemmahörande i Dessau i Tyskland, 
�ck höra talas om Brevens Bruk genom Nora Höp-
per som arbetar med turismen i Brevens Bruk. Nora, 
som även hon kommer från Tyskland, var tidigare 
arbetskamrat med Bernd och hon berättade för dem 
om hur �nt det är här hos oss. I maj 2015 var de 
här första gången och det har blivit ytterligare två 
gånger sen dess, senast nu i september. 

Cykling och vandring
Bernd och även Katrin är entusiastiska cyklister och 
det är främst cykling som står på schemat när de är 
här. De cyklar milslånga turer i trakterna och har 

Nöjda turister i Talludden
även provat på de nya cykellederna i våra skogar.

– Det är så �nt och lugnt här, med många bra 
cykelvägar, säger Bernd. Och bilisterna är så hän-
synsfulla. Hemma i Tyskland tutar de och skakar 
på näven åt cyklisterna. 

Förutom cykling så blir det en hel del promenader 
i skogarna runt Brevens Bruk.

– Det första vi gör när vi kommer hit är att gå 
runt Botaren, säger Katrin. Det är så vackert, och 
så fantastiskt med all svamp som �nns, det har vi 
inte i våra hemtrakter.

Förutom hjortar i mängder har de inte sett så 
mycket vilt, men Katrin berättar att det �nns en 
”hushare” vid Talludden. Fler gäster har nämnt 
haren i husets gästbok. Fåren som gick utanför 
Talludden förra året saknade de i år.

Tråkigt med nedskräpning
Vid min fråga om det är något de inte tycker om här 
i Brevens Bruk så skrattar Bernd och säger att det 
är att tiden går för fort när de är här. Sen så tycker 
de att det är tråkigt att se skräp som lämnas i sko-
gen. När man har så vacker natur borde man vara 
rädd om den. Och så är det allt svenskt matbröd 
som är för sött.

På frågan om de tänker komma tillbaka till Bre-
vens Bruk �er gånger svarar de ett enhälligt tvek-
löst Jaaaa absolut! Nån gång vill de komma hit för 
att �ra svensk midsommar. Och så vill de prova på 
surströmming och kräftor. Bernd funderar dessutom 
på att anmäla sig till Vätternrundan och då vill han 
vila upp sig i Talludden efteråt. Men först har han 
planerat att cykla över Alperna. 

Text och foto: Sirpa Ahonen

Berndt och Katrin 
tog med sig sina 
cyklar och hann 
med många mil 
på vägarna
runt Brevens Bruk 
under sin vecka i 
Talludden.

K.B.D Betong Demolering AB
Karlskoga • TEL 0586-582 20
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INSTALLATION SERVICE SÄKERHET BUTIKENTREPRENAD

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker

0151-51 84 80

www.oppunda.se

Vid Nedre bruket, vid sidan av vägen mot Högsjö, 
ligger stamphusen. De är några av de allra äldsta 
byggnaderna i Brevens Bruk, sannolikt från slutet 
av 1600-talet eller början av 1700-talet. Nu har de 
genomgått en grundlig uppfräschning och lyser vita 
i höstsolen.

Vita? Är inte den traditionella färgen i Brevens 
Bruk gult?

– Jodå, men länsantikvarien som haft ansvar för 
renoveringen fann att den vita färgen troligen är 
den ursprungliga. Detta sedan han knackat bort 
�era färglager på väggarna. Det är alltså länsstyrel-
sen som har bestämt att husen ska bevaras, i enlig-
het med byggnadsminnesförklaringen, säger Urban 
Larsson, fastighetsansvarig på Brevens Bruk AB.

Husen har försetts med nya tegeltak. De ser 
en smula främmande ut, men med tiden kommer 
även de förstås att åldras. Plåtnockarna på taken 
är än mer otidsenliga, men också det kommer så 
småningom att ändras.

– Om sex-sju år har de lakats ur och då kan de 
målas. Just nu fäster ingen färg på dem, säger Ur-
ban Larsson.

De äldsta husen i Breven återfick sin vita färg

Stamphusen lyser vita i det annars övervägande gula Brevens 
Bruk. Stamphusen har fått sitt namn efter en stångjärnsham-
mare som låg just här.

Vad kan då de gamla stamphusen användas till?
– Tja, det får framtiden utvisa. Men man kan 

tänka sig att ha dem som utställningslokaler, för 
mässor eller marknader, säger Urban Larsson.

KS Bygg i Vingåker har tillsammans med Puts & 
Tegel samt Krafft Måleri stått för bevarandearbetet 
med stamphusen.

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti

Elna, Janome, 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

Symaskiner & dammsugareSymaskiner & dammsugareSymaskiner & dammsugareBorga 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

Idrottsvägen 1, Vingåker
Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

Ventilationsentreprenör

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

info@eklundvvs-teknik.se
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Eva Hedelin
Stockholm och Brevens Bruk:

– Tradition, ljus och att få
vara tillsammans med famil-
jen. Det är en höjdpunkt och 
vi delar förstås ut julklappar. 
Vi �rar jul i Stockholm, men 
jag är i Brevens Bruk så ofta 
som jag kan. Sillsallad och 
korv �xar jag till den tradi-
tionella julmåltiden.

Snart är det jul och många har förväntningar inför högtiden.

Vad betyder julen för just dig och de dina?
Annika Bendrik
Brevens Bruk:

– Jag vill egentligen inte �ra 
jul, men jag ser fram emot att 
träffa goda vänner, släkten 
och barnbarnen. Det vankas 
förstås också god mat och 
sen hoppas jag att jag får tid 
över att läsa många böcker 
framför brasan.

Lars Öhrman
Stockholm och Brevens Bruk:

– Lugn och ro och ett skönt 
umgänge med barn och barn-
barn. Nu blir det Stockholm, 
men då mina föräldrar levde 
var vi alltid i Brevens Bruk. 
Förra året �ck jag en whisky 
i julklapp, men den är ännu 
inte slut. I år önskar jag mig 
skidhandskar.

Per Ivarsson
Brevens Bruk:

– Då ska jag ta hand om 
alla mina små och stora 
tomtar och placera dem på 
sina rätta platser. Julen är 
en högtid för hela familjen 
och julottan i Brevens kyrka 
är en självklarhet. Kanske 
får jag också tid för en lång-
promenad med en god vän.

Jessica Lönn
Högsjö:

– Julen innebär avkoppling. 
Det är klart att jag vill ha 
julklappar, men det är vikti-
gare för våra två barn. Och 
om jag nu får önska mig 
en julklapp skulle det vara 
något för kroppen, som mas-
sage till exempel.

Maj Lilja
Brevens Bruk:

– Att vara tillsammans med 
familjen är det viktigaste. Det 
blir julklappar till barnen 
och jag kommer att laga rev   -
bensspjäll och köttbullar. Förr
om åren åkte vi på julotta i 
det gamla missionshuset när 
det fanns. I år blir det nog 
ingen julotta.

Intresserad av 
båtplats eller 

fiskekort i Sottern?
RING 019-58 58 50
eller skicka ett mail
till bbab@brevens.se

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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Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

✹ Värmepumpar
✹ Vatten�lter
✹ Vedpannor

Vi säljer och installerar

El & VVS
Installationer & Service

✹ Solenergi
✹ Laddstationer
✹ Överspänningsskydd/
 åskskydd

www.nepab.nu

Tel. 019-45 00 60G od  J ul ö nskar w w w .nepab .nu

Värmepumpar
Vattenfilter
Vattenpumpar

Solenergi
Laddstationer
Överspänningsskydd/ 
åskskydd

Välkommen till Brevens herrgård. Eller åtminstone 
till någon av �yglarna, som under våren och som-
maren har genomgått en omfattande renovering 
för att kunna ta emot gäster, kortvarigt eller på 
lite längre tid.

I Västra �ygeln, den som ligger närmast bruks-
kontoret, �nns nu tre rum av hotellstandard – två 
dubbelrum och ett enkelrum. Alla har egen toalett 
och dusch. Dessutom har gästerna tillgång till ett 
pentry och ett allrum. 

Hotellrummen är mycket trivsamma och smakfull 
inredda.

I Västra �ygeln �nns också ett så kallat boen-
derum, med lite lägre standard, med totalt fyra 
bäddar. Medan hotellrummen är tänkta för dem 
som enbart vill övernatta eller kanske bo ett par-

Skön musik för besökare – bo i en flygel!
tre nätter är boenderummet avsett även för lite 
längre perioder. 

På övervåningen �nns också ett rum som herr-
gårdens jägare hyr på heltid.

När man hyr Östra �ygeln har man hela huset till 
sitt förfogande, med totalt sex bäddar i tre sovrum, 
ett fullt modernt kök och ett stort vardagsrum.

–  Tanken med Östra �ygeln är att under sommar-
tid ska huset främst hyras ut veckovis. Det kommer 
att �nnas med på den sajt som framförallt vänder 
sig till tyska turister, säger Urban Larsson, som 
har ansvarat för renoveringen av de båda �yglarna.

Ett litet kuriosum i sammanhanget är att Östra 
�ygeln är möblerad med objekt som ropats in på 
auktionen i Sion. Där kan man verkligen göra fynd!

Nu är de båda �yglarna till herrgården färdiga att ta emot gäster
från när och fjärran, på kortare eller längre vistelse.

Rummen i västra �ygeln håller hög 
hotellklass.

Talbyv. 2, 715 94 Odensbacken
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I samma byggnad där Brevens Bruk har sitt 
kontor kan du nu hyra ett eller �era kontors-
rum. Möjlighet till �ka- och mötesrum �nns. 
Toalett med dusch. Gott om förvaringsut-
rymmen, liksom parkeringsplatser. Kontoret 
kan hyras omöblerat eller delvis möblerat. 
Fiberanslutning �nns i huset.

Hyresledigt

Kontor i Brevens Bruk

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

www.arkitekturochbyggnadsvard.se

BoBo:s Däck
019-45 03 45

Mällsavägen 25, Stora Mellösa •  Tel: 019-45 03 45 • info@bobosdack.se

LASTBILAR • TRAKTORER • ENTREPRENAD • SKOG

Dags att boka tid på www.bobosdack.se

HJULINSTÄLLNING • HJULTVÄTT 
FÄLGRIKTNING • DÄCKFÖRVARING

VULKNINGAR • REPARATIONER

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
Idrottsvägen 1, Vingåker

Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

Vid Sotterns södra strand, ungefär fyra kilometer från 
Knipphammaren, ligger Djup. Det är ett stort, vackert, 
rött hus beläget i en underbar miljö.

Huset har stått tomt under en längre tid och nu funde-
rar ledningen för Brevens Bruk AB, som äger fastigheten, 
vad som ska hända.

– Det krävs en omfattande renovering för att uppnå 
full boendestandard. Under sommaren har vi lagt nytt 
tak på huset, men det är mycket, mycket mer som behö-
ver göras, säger Urban Larsson, fastighetsansvarig på 
Brevens Bruk AB.

Tanken är att hyra ut huset på sommaren, men då 
krävs bland annat varmvatten och dusch. Djup saknar 
elektricitet och att dra el dit innebär en mycket stor 
kostnad, gissningsvis �era hundra tusen kronor.

–  Ett alternativ som vi ska undersöka är att installera 
solfångare på taket, säger Urban Larsson.

Beslut i frågan om Djups framtid kommer att fattas 
under vintern.

Vad ska hända med det
undersköna Djup? 

Djup, en fastighet i en underbar miljö, belägen vid Sotterns södra 
strand.
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Talludden, Brevens Bruk
– Ligger vackert på en kulle vid Brevensån. 
Huset har ett modernt kök, stort allrum och 
tre sovrum med sex bäddar. Här �nns även en 
stor grillplats, brygga med båt och badplatsen 
Röda Sand ligger bara några hundra meter 
bort. Uthyres året om.

Logi i Brevens Bruk 

Skrattorp – Fyra kilometer från Brevens Bruk 
ligger Skrattorp, omgiven av vackra ängar 
som övergår i skog. Vid intilliggande Kul-
lasjön �nns badmöjlighet samt brygga och 
båt. Huset har tre sovrum med elva bäddar. I 
källaren �nns bastu, relaxrum och tvättstuga. 
Grillplats på gården. Uthyres vår till höst.

Fiskartorpet, Bystad – Ett paradis för den 
som älskar naturen, lugn och ro. Torpet ligger 
på en halvö i Sottern dit man tar sig med båt. 
Stugan har tre rum & kök med fyra sängar. En 
stor brygga �nns där man kan sitta och njuta 
av fågellivet på Sottern eller �ska. Båt ingår 
givetvis. Uthyres vår till höst.

Värdshuset, Brevens Bruk
Två �na lägenheter på tredje våningen. Den 
ena lägenheten har dubbelsäng och i den 
andra �nns två enkelsängar. Möjlighet till ex-
tra säng �nns i bägge lägenheterna. Köksdel 
samt toalett med dusch. Uthyres året om.

För att hyra Talludden, Skrattorp, 
Fiskartorpet, Värdshuset eller någon av 
herrgårds�yglarna kontakta
Brevens Bruk AB, tel 019-58 58 50
eller bbab@brevens.se.

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se
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Finns nedladdad i 
vårt system
och kommer att 
ligga i höger hörn 
i kommande 
annonser.

0151/52 45 60

AMMUNITION
Finns hos oss!

Panel 
vittonad, 15x120, gran, B-kvalité

99:-/m2 God Jul och Go� Ny� År
önskar vi alla våra be�ntliga och blivande

TIMMER-leverantörer

Tel. 010-122 65 00 
www.moelven.se
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Tobbe 070 576 99 17
KG 070 223 27 00
Kontor 0122 158 56

Missa inte…
• Varning för Hjalmar!
 Succérevyn med bland andra Peter Flack, Marie Kühler, Peter 

Kjellström, Amanda Flack, Sisters in Arms och Stephan Bergs 
Ute-brass. Nu med nya aktuella inslag. Föreställningar fram till 
och med den 16 december. Fredagar kl 19.30 samt lördagar 15.30 
och 19.30. En superb måltid serveras på Brevensgården före före-
ställningen för den som så önskar.

• Allsång i advent
 Söndag 10 december kl 16.00 i Brokyrkan, Brevens Bruk. Kom och 

sjung in julens sånger! Gunnar Breving, Jan Inge Hall, Stigbjörn 
Bergensten och den suveräna Spontanorkestern. Sannolikt dyker 
det också upp en eller annan gästartist. Kaffe och lussekatter.

• Julmarknad i Breven
 Lördag 16 december, med start kl 10.00. Knallar, julgransförsälj-

ning, slädfärder (om det blir snö) och mycket annat. Hembygdsgår-
den håller öppet med �ka och julloppis. Även Saker & Ting serverar 
kaffe och hembakat. I rostugnen �nns varm glögg och kålbullar. 
Modellboden är öppen för besökare. Bruksblåset konserterar i 
Brevens Hjärta, där det också är konstutställning.

• Julkonsert i Brevens kyrka
 Lördag 16 december, kl 14.00. Charlotta & Towe Widerberg sjunger 

och spelar julsånger och andra låtar tillsammans med pianospe-
lande trombonisten Roland Engdahl.

• Ljusets återkomst
 Torsdag 21 december kl 18.00. Samling vid trevägskorset i Breven 

för marsch till Rostugnen för att �ra vintersolståndet. Ta med 
facklor!

• Midnattsgudstjänst
 Julafton 24 december kl 23.00. Askers kyrka. Kim Baung och Ker-

stin Edewald-Berg, kantor.

• Julotta
 Juldagen 26 december kl 07.30. Brevens kyrka. Edith Barlow 

sjunger, ackompanjerad av Carl Pontén. Of�ciant: Kim Baung. 

• Nyårsbön
 Nyårsafton 31 december kl 16.00 i Brevens kyrka. Mikael Schmidt 

och Kerstin Edewald-Berg, kantor.

Tryckimpregnerat virke,
och konstruktionsvirke.

Bra priser!

Perssons Byggvaror AB
Välkommen till våra nya lokaler

Idrottsvägen 1, Vingåker
Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

STEFAN FURHOFFS
PLÅTSLAGERI

Utför Plåtslageri

Hantverksgatan 9,  Vingåker 
070-689 97 31

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

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

Kontakt Christer Redfors, 0151-130 10, 070-935 91 36 
christer@ksbygg.com

www.ksbygg.com

Vi utför allt från servicearbeten  
till totalentreprenader

Certi�erade för kakel- och klinkerersättning samt asbestsanering 
Skorstens-, tak- och fasadarbeten



Nr  2 • 2017 23

Schakt, markarbeten  
och skogsentreprenad.

Tel: Christian Flink
070-460 65 67

Brevens Bruk  
Tidning Nr 2 • 2017
Upplaga: 9.500 ex.

Utges i Östernärke och 
Vingåkersområdet.

Ansvarig utgivare: 
Tomas Thuresson

Redaktör & Annonser: 
Sirpa Ahonen

Omslagsfoto: 
Sirpa Ahonen + okänd

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

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 AB

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

Idrottsvägen 1, Vingåker
Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

www.holmen.com

Hitta värdet  
i din skog
TILLSAMMANS MED  

VÅRA EXPERTER 

Din trycksaksleverantör
Trycksaker 

Storformat

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



GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

�  Ett �ertal knallar / hantverk
�  Nyhuggna julgranar
�  Ka�e och sa�ransbullar i hembygdsgården
�  Rostugnen är tänd och modellboden är öppen
�  Café Saker & Ting har öppet
�  Gjutgodslotteri
�  Bruksblåset spelar julvisor i Brevens Hjärta kl 12.00
�  Julkonsert med Towe och Charlotta Widerberg i Brevens kyrka kl 14.00.

med Roland Engdahl på piano och trombon

VARMT VÄLKOMNA!

JULMARKNAD  I  BREVENS  BRUK
Lördag den 16/12
kl 10-16

God Jul
och

Go� Ny� År
önskas av oss alla

på Brevens Bruk AB


