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Nu väntar en lång, lång julhelg och vi frågade några besökande på
Brevensgårdens oktoberfest hur de tänkte tillbringa sin julhelg.

 Hur ser din julhelg ut? 
Eivor Birath, Grytgöl:
– Jag vill bara vara under jul och
nyår och har egentligen inga planer
alls. Vi kommer att ta emot barn och
barnbarn under julhelgen, det blir
åtta personer. Vad vi sedan ska göra
till nyår vet jag inte. Någon julklapp
vill jag inte ha, jag har redan allt jag
behöver. Men däremot ger jag gärna
bort många julklappar.

Maria Roos, Örebro:
– Om jag inte jobbar kommer jag
att vara i vår stuga i Kottebo tillsammans med min man och de sex
barnen som vi har tillsammans.
Till nyår arbetar jag, det vet jag
redan. Jag jobbar inom vården.
Under julhelgen kan jag tänka mig
att åka till Långa udden och grilla.
Det kan man göra även fastän det
är vinter. Min mormor är förresten
född i Breven.

Bengt Thomsson, Brevens Bruk:
– I jul ska vi sitta runt vår blåa
plastgran. Den ska hålla i 25 år har
man lovat. Och i år kommer som
vanligt våra två söner med sina
fruar. Då kommer också tomten.
Honom tror jag på. Vi har inga
barnbarn, men det första anländer
i januari. Vi flyttade till Breven för
två år sedan från Öland. Det var
framförallt skogen som lockade.

Eva Svensson, Kilsmo:
– Julottan är förstås ett måste, men
sen vet vi inte vad vi ska göra. Kanske blir det att åka till barnen, här
i Kilsmo eller Katrineholm. Under
ledigheten kommer jag säkert att
åka skidor, om det nu finns någon
snö. Vi brukar åka i en slinga runt
den gamla sågen. Ut i naturen ska
vi i alla fall.

Elisabet Randevåg,
Brevens Bruk:
– Jag åker till Holland, närmare
bestämt till Haag. Där har jag en
lägenhet och jag jobbar med att
förmedla kontakter mellan svenska
och holländska ungdomar. Jag har
bott i Breven i drygt ett år, i det
hus som Konsum en gång fanns i. I
Holland kommer jag att umgås med
bekanta och bland annat gå på tivoli.

Owe Eklund, Örebro:
– Jag åker till Tandådalen i vår husbil. Där ska vi vara en vecka. Jag är
ingen julmänniska, men det är klart
att jag gillar julen ändå. Senaste
jularna har vi haft italienskt på
julbordet. Vi är också inbjudna till
Grönbo, en mil utanför Lindesberg,
där hembygdsföreningen har sitt
julfirande.

Besök vår
vår butik
butik på
på Köpmangatan
Köpmangatan 13
13 ii Vingåker
Vingåker
Besök

i Brevens Bruk
Besök
vår butik på13,
Köpmangatan
13 i Vingåker
Köpmangatan
Vingåker

Tel: 0151-51 18 49
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Öppet adventshelger, lör-sön kl 11-16
BUTIK MED CAFÉ • 073-350 00 57
kristina.reuter@hotmail.com
vingakers.golvservice@telia.com
vingakers.golvservice@telia.com
www.brevenskonstochhantverk.se
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Först julbord, sedan Spanien
Lördagen den 1:a
december dukar
Miguel Martinez upp
sitt numera berömda julbord i Brevensgården. Där kommer
alla de traditionella
läckerheterna att
återfinnas. Sedan
kommer julbordet
att återfinnas varje
fredag-lördag-söndag fram till och med
söndagen den 16:e
december.

Den gångna sommaren har ju inte varit någon
höjdare för semesterfirare och de regntunga molnen
har också påverkat Miguel Martinez affärer.
– Ja, sommaren var sämre än förra årets. När det är
så pass kallt kommer inte folk som vill sitta ute. Men
ändå har det varit någorlunda okej, så jag vill inte
klaga, säger han.
Och vad har han då på gång inför 2013?
– Ingenting är klart ännu, men några nyheter ska jag
väl kunna hitta på. Varför inte anordna dansaftnar?
Annars blir nog allt som vanligt med spanska, italienska och irländska aftnar. De är ju väldigt populära,
säger Miguel Martinez.

Besök vår nya hemsida
www.brevens.se

– Jag avslutar alltid med en jullunch på tisdagen den
18:e. Sedan stänger jag puben och restaurangen för att
ta semester, säger Miguel Martinez.
Jul och nyår är faktiskt den enda tid på året som
Brevens krögare är ledig. Då beger han sig till Spanien
för att fira nyår och hälsa på släkt och vänner. Tisdag
den 8:e januari slår Brevensgården upp portarna igen.

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.

JULMARKNAD
i Brevens Bruk
Lördagen den 15 december
kl 10.00-16.00
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett flertal knallar både utomhus och i bodarna
Nyhuggna julgranar från 100 kr
Tomten besöker oss med godis till barnen
Gjutgodslotteri
Rostugnen är tänd
Kaffe med dopp i hembygdsgården
Konst & Hantverk samt Ateljé Brevens är öppna
Julbord serveras på Brevensgården.
Boka 019-45 40 99
• Julmusik med Lucia i Brevens kyrka kl 14.00
• Julallsång i Brokyrkan kl 16.15

Välkomna!
Nr 2 • 2012
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Det är i Breven som det händer
”I Breven händer det alltid något”. Så sägs det,
med viss avund, i trakterna kring Brevens Bruk.
Och sammanfattar man sommaren 2012 finns det
fog för att påstå att brevenhändelserna avlöser
varandra.

Anna Fäldt från Torshälla spelade
didgeridoo, tillverkat av eucalyptus, på spelmansstämman.

Den stora begivenheten är förstås midsommarfirandet,
ett av de största och mäktigaste i hela Sverige, med
landets märkvärdigaste midsommarstång. Liksom
tidigare lockade midsommar tusentals människor till
Brevens Bruk och de fick vara med om och skåda såväl
knallskott, marschmusik, vackra blomsterflickor, stångresning och mycket annat.
De tunga regnmolnen skingrades dessutom i lagom
tid för evenemanget.

– I år var det ett mer varierat
program än tidigare. Det är faktiskt 25:e gången som en spelmansstämma arrangeras här, säger Alf
Ekblad, eldsjäl och spelman (fiol,
durspel och en del annat).
Och visst blir det en ny spelmansstämma 2013.

Spelmansstämma med ett sextiotal spelmän samlade.

En fanfar för Breven! Hornmusiker samlade till Sextettfestival.

Spelmansstämma
Brevens Bruk är känt för sin mässingsextett, den
äldsta aktiva i landet, men numera är byn också en
samlingsplats för spelmän från Närke, Sörmland
och Östergötland. För tredje året i rad arrangerades
spelmansstämman som lockade omkring 60 musikanter
i olika konstellationer.
Alf Ekblad är
inte bara
spårfinnare
utan också
mannen
bakom
Spelmansstämman
i Brevens
Bruk.
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Hornmusik
Musik, musik och hornmusik. För tredje året i rad
hölls Sextettfestival i Breven. Fem sextetter från när
och fjärran, plus en del andra musiker, höll konserter
och workshops under en vacker sensommardag. Allt
avslutades med en fanfar från båtar på sjön Botaren.

Passa på och använd ROT-avdraget
när ni ska måla om ute eller inne!
FÅ DET GJORT AV Krafft Måleri…
Telefon
019-10 57 40
krafft-maleri.se
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– Det blir festival även nästa år och då ska vi locka
hit sextetter från södern, framförallt från Östergötland förstås, säger Jan-Inge Hall, festivalgeneral och
fanfarkompositör.
Han planerar då att låta fanfaren ljuda från takhöjd,
med kyrkan som utgångspunkt. Där brukar Brefvensextetten konsertera varje Kristi Himmelfärdsdag. Men
nu ska Jan-Inge Hall inventera fler tak som passar för
ljudliga signaler.

Thomas Hydén, hästkraftsgeneral, tillsammans med
stridsvagnsförare Kent Konnedal.

Här åker en husvagn upp i skyn för att sedan krossas
mot asfalten.
Stridsvagn S
mullrade genom
Breven.

Massor av hästkrafter

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro
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Hästkraftens dag gjorde entré i Brevens Bruk detta år
och kunde i besöksantal tävla med själva midsommarfirandet. Fullt med folk och fullt med mäktiga maskiner.
Bland fordonen uppträdde dessutom stridsvagn S, den
revolutionerande pansarvagnen, som framfördes av upphovsmannen Kent Konnedal som bland annat roade
publiken med att platta till några personbilar.
Ett annat uppskattat drama var när en husvagn
hissades upp i en lyftkran för att sedan efter fritt fall
mosas utanför Brevensgården.
Att Hästkraftens dag förlades till Brevens Bruk var
Thomas Hydéns förtjänst. Så är han också Brevensbo
sedan många år tillbaka.
Hästkraftens dag återkommer 2013 i maj.
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Oktoberfest med Brefvensextetten och långdans kring
borden.
Duktiga musiker från Musikhögskolan gjorde Schlageryran till en riktig fest i dagarna två.

Det är andra gången som Schlageryran anordnades
och arrangör till detta evenemang är Brevens Bruk AB.

Schlageryra

Oktoberfest

Brevensgården är rätt plats för slagdängor och varför
då inte en äkta schlagerfestival? Jodå, det blev det
under våren när duktiga musiker och sångare från
Musikhögskolan i Örebro äntrade scenen under två
kvällar.
Moderna hits blandades med topplåtar från förr. Det
var naturligtvis omöjligt att sitta still i stolsraderna
och dansgolvet fylldes av sprittande ben.

När hösten anlände var det dags för den årliga Oktoberfesten i Brevensgården. Miguel Martinez dukade
upp med bratwurst und sauerkraut och en del andra
bayerska läckerheter, samt ett specialimporterat öl
från Nürnberg. På scenen fanns som vanligt Brefvensextetten som spelade både bompa-bompa, schlager
och dansmusik. Förutom häftig långdans genom salen
förekom även mer stillsam svängom.

Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Västra Bangatan 13, 703 54 Örebro

Städ

idé till färdig ritning

www.arkitekturochbyggnadsvard.se

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
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Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg
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Lantbruket 2012
Sådden kom igång i början av maj, men avbröts snabbt av regn som varade
i 14 dagar. Månaden avslutades med en bättre period så att vi kunde så
klart. Efter detta kom mer och mer regn. Grödorna växte sakta, en del
drunknade och svamp och insekter trivdes mycket bra i det fuktiga vädret.
Ingen riktig sommarvärme kom, vilket gjorde att grödorna inte ville
mogna. De första dagarna i september kom vi igång med skörden och i
skrivande stund (16 oktober), är spannmål och oljeväxter skördade, men
åkerbönorna står kvar. Det är bara att hoppas på att vi får en fin senhöst.
Vi kunde så lite vete vid Kilsmo, men det ser ut som en del av det har
farit illa av regnet.
Skörden blev ungefär 80% av vad vi normalt brukar få. Vi får hoppas
på ett bättre år vädermässigt.
Gunnar Carlsson

Sundins Skogsplantor AB är ett skogsvårdsföretag med drygt 100
årsanställda. Vår kärnverksamhet är skogsplantor, plantering
och röjning i södra Sverige. Vi har ett nätverk med erfarna lokala
ombud som utför tjänsterna med största engagemang och kvalitet.

Vatten

Gäller det brunnsborrning
RING OSS!
GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62
070-570 87 80
Certifierad brunnsborrare

Ventilationsentreprenör

Ormesta Gård, 705 95 Örebro
Telefon: 019-32 23 10
info@eklundvvs-teknik.se

Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising, Östergötlands Skogsvårdstjänst AB, Mobil: 070 684 80 97

www.sundins-skogsplantor.se

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

www.vaderstad.com
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S658

NZ-Aggressive
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Populärt korttidsboende i Brevens Bruk

Talludden, Brevens Bruk – Det nymålade stenhuset
som ligger så vackert på en kulle vid Brevensån, strax
utanför samhället är numera gult. Huset har ett modernt
kök, stort allrum och tre sovrum med sex bäddar. Utanför
huset finns en stor grillplats, en båt vid bryggan nedanför
huset och badplatsen Röda Sand ligger bara några hundra
meter bort.

Skrattorp – Fyra kilometer från Brevens Bruk ligger
Skrattorp, omgiven av vackra ängar som övergår i skog.
Vid intilliggande Kullasjön finns badmöjlighet samt
brygga och båt. Huset har tre sovrum med elva bäddar. I
källaren finns bastu, relaxrum och tvättstuga. Grillplats
på gården.

Värdshuset, Brevens Bruk – Fullt utrustad modern
lägenhet med plats för två personer och möjlighet till
extrasäng.

Östra Röda Byggningen, Brevens Bruk – Ett enklare boende för upp till tre personer. Inget kök men med
kylskåp, mikrovågsugn och kaffebryggare samt badrum.
Perfekt för den som bara önskar övernattning.
För att hyra Talludden, Skrattorp och Fiskartorpet
under sommarhalvåret vänder man sig i första hand
till semesterhusförmedlaren Novasol, www.novasol.se.
Övrig tid sköts uthyrningen av Brevens Bruk AB, tel
019-58 58 50 eller bbab@brevens.se.
Lägenheterna i Värdshuset och Östra Röda Byggningen
förmedlas året runt av Brevens Bruk AB.
Birgitta Larsson

Fiskartorpet, Bystad – Ett paradis för den som älskar
naturen och vill ha lugn och ro. Fiskartorpet ligger på en
halvö i Sottern dit man tar sig med båt. Stugan består av
tre rum och kök med fyra sängar plus tre extrabäddar.
Där finns en stor brygga där man kan sitta och njuta av
fågellivet på Sottern eller kanske koppla av med att fiska.
Båt ingår givetvis.
8

Nr 2 • 2012

Från skogsmaskinen till ordförandeposten
Från skogsmaskinen till finaste platsen i styrelserummet! Det kan man nog beteckna som en
ovanlig och snabb karriär, men för Örjan Eriksson var det inte så märkvärdigt som det låter.
Sedan förra hösten är han ordförande i styrelsen för Brevens Bruk AB. Men han är fortfarande skogsarbetare, precis som han varit
under 37 år av sitt 54-åriga liv.
– Skojar du? var hans reaktion när han blev uppringd av Carl Gripenstedt och fick erbjudandet att
bli styrelseordförande.
Nej, det var inget skämt. Örjan Eriksson må vara
ny som ordförande, men han har suttit i styrelsen
som arbetstagarrepresentant i över tjugo år. Erfarenhet av styrelsearbete har han med andra ord.
Nu blir det förstås lite annorlunda. Som ordförande
är hans uppgift att hålla ihop sammanträdena och
se till att dagordningen följs.
– Inga konstigheter. Vi känner ju varandra sedan
gammalt, säger han.
Några interna stridigheter har han ”hittills” inte
behövt ingripa i. Och inte tror han att det blir några
i framtiden heller.
Han sitter också med i styrelsen för Bystad Holding AB, moderbolag till Brevens Bruk AB. Och som
sådan får han då och då dra på sig kostym och knyta
en slips. Det hände nyligen när Bystad Holding samlades till möte i England.
Styrelsesammanträdena i Brevens Bruk AB går
annars i den lite mer uppknäppta stilen, även om
jobbarkläderna byts ut mot något mer strikt.
Hur ser då styrelseordföranden på framtiden för
företaget?
– Den ser ljus ut. Så länge det finns efterfrågan för
våra produkter kommer det att gå bra, säger han.
Och när tänker han drämma klubban i bordet för att
få styrelsen på rätt köl?

Styrelseordföranden Örjan Eriksson lämnar understundom sin plats i skogsmaskinen för att sätta sig i
sammanträdesrummet i brukskontoret.
– Ja, säg det. Än så länge har det inte funnits något
behov, men det kan väl hända.
Örjan Eriksson bor i en gammal släktgård i Yxtorp
utanför Lännäs med hustrun Anita och tre barn.
Anita jobbar på Askenäshemmet i Odensbacken.

BO I BREVENS BRUK
I Brevens Bruk finner du ett prisvärt
boende i en lugn, ren och vacker
miljö med skogar och sjöar inpå
knuten.

LEDIGT: Nedre Bruket

Vacker villa belägen vid Brevensån.
140 m2, kök, allrum, 4 sovrum och 2
badrum. Stor altan och balkong mot
väster med utsikt över Brevensån.
Egen brygga ingår.
Nr 2 • 2012

Ring 019-58 58 50 för mer info.
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En riktig Brevensbo från Danmark
För tjugofem år sedan lades gjuteriet i Brevens
Bruk ned. Då hade Louis Lundström redan slutat
som gjutare och i dag är han den ende av alla
dessa kunniga yrkesmän som fortfarande finns
kvar i livet.
– Ja, så är det faktiskt. Alla andra är borta. Det känns
vemodigt. Vi var ett fantastiskt gäng och nu är det bara
jag kvar, säger 88-åringen, som kom till Brevens Bruk
i januari 1951.
Fast egentligen kom han hit redan månaden innan,
men då för att ta sig en titt på det jobb som erbjudits
honom. Han hade sällskap av hustrun Margit och vistelsen blev lite längre än de hade planerat, eftersom
dottern Barbro råkade anlända till världen just under
besöket.
För Margit blev det en vecka på BB i Örebro innan
paret, som nu blivit en trio, kunde återvända till Töreboda, som var deras bostadsort just då.

En dansk undan lumpen
Louis Lundströms väg till Brevens Bruk är rätt så
brokig. Han är född och uppvuxen i Danmark och åkte
över till Skåne som 18-åring.
– Vi var ett gäng på tio grabbar som flyttade till Sverige för att undkomma lumpen. Alla andra återvände till
Danmark, men jag blev kvar i Sverige, berättar han.
Först jobbade han hos bönder i Skåne, sedan blev det
lantarbete i Småland och tegelbruk i Töreboda. Efter
tegelbruket fick han jobb på ett gjuteri och under tiden
hade han träffat Margit.
När sedan Brevens Bruk AB sökte folk åkte paret
Lundström för att kolla läget. Louis gillade vad han
såg, Margit var mer tveksam.
– Första vintern i Breven var rätt gräslig. Då ville
jag inte vara kvar, säger hon.
Men kvar blev de. Och situationen förbättrades.
Margit Lundström fick jobb som matmor på skolan i
Breven, med sextio vilda barn.

Louis? Vad är det för namn? Nej, Dansken fick Louis
Lundström heta när han kom till Brevens Bruk.

Skickliga yrkesmän
Jobbet på gjuteriet i Breven var annorlunda än det i
Töreboda. Mer krävande. Men det fanns gott om skickliga yrkesmän som kunde lära ut allt till nykomlingen
Louis.
– Louis? Hur kunde man heta så? Jag kallades ”dansken”. Och så småningom Lundström, säger Louis, som
inte har riktigt kläm på varför hans föräldrar valde
att döpa honom till just Louis. Och inte heller vet han
historien om hur den danska släkten bar det svenska
familjenamnet Lundström.
– Först jobbade jag med enkla saker, sedan lärde
jag mig av de gamla gubbarna att göra allt mer komplicerade grejer. Herman Lindström var gjutarmästare och en förnämlig lärare. Vi var väl ett tjugotal i
gjuteriet, minst lika många i verkstan och dessutom
en massa snickare i modellverkstäderna, minns Louis
Lundström.
Som gjuteriarbetare fick man vara beredd på det
mesta. Plötsligt förvandlades man till skogsarbetare
eller lantarbetare.

Installation och service
av antennanläggningar

KraftKompetens i Österåker AB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95
e-post: patrik@kraftkompetens.se
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Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.
Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37
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En kanon, tillverkad i smyg, får tillfälligt pryda köksbordet hos Louis och Margit Lundström.
– Du ska dit i morgon, kunde en förman säga, och sen
var det bara att lyda, säger Louis Lundström.

Lägenhet med utedass
Familjen Lundström bodde i Börstorp, i ett rum och
kök. Här bodde tio familjer, alla i små lägenheter som
inte precis var moderna. Här fick man exempelvis nöja
sig med utedass.
År 1963 flyttade de till det nuvarande radhuset på
Snickarvägen.
– Hyran var 320 kronor i månaden. Väldigt mycket pengar. Vi räknade och räknade innan vi kunde
bestämma oss, säger Margit Lundström.
Hon och Louis minns ett Brevens Bruk fullt av liv.
Massor av barn, ”gubbar” som strosade runt och pratade
med varandra, två livsmedelsbutiker, ett livaktigt kafé,
två bensinmackar och en skola full med barn.
Margit Lundström arbetade på skolan fram till 1989
då den lades ned. Då hade elevantalet krympt efter
hand.

HELT ENKELT

produkter i naturmaterial
Öppet 15-16 dec. kl 11-16
(i samma hus som badhuset,
men ingång från baksidan).

Stickcafé varannan torsdag
med början vecka 9, 2013.
I samarbete med Sensus.

VÄLKOMNA!
Telefon Gunnel:
019-45 40 57, 0708-32 35 16
e-post: marchesini@telia.com
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YOGA
- FÖR LIVET

Vanlig yoga
Lättyoga på stol
Frigörande Andning

Riktiga Brevensbor?
I dag finns minnena kvar. I familjens hem finns också
gott om gjutna prydnadsförmål som Louis tillverkat.
– Vi smög ner till gjuteriet på kvällarna och gjöt egna
saker. Det var egentligen inte tillåtet, men basen såg
genom fingrarna. Och i dag är väl allt preskriberat.
Jag lärde mig förresten även tjuvfiska, säger Louis
med ett skratt.
Nu har de bott i Brevens Bruk i över sextio år. Och
de känner sig som riktiga Brevensbor.
– Fast Brita Lilja brukar säga att ”riktiga Brevensbor blir man inte om man inte är född i Breven”, säger
Margit Lundström.
– Vi har aldrig ångrat att vi flyttade hit, säger Louis
och Margit nickar bifallande, trots att hon första året
ville flytta härifrån.
Dottern Barbro bor i Högsjö och på rätt nära håll
finns också två barnbarn och fyra barnbarnsbarn
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Stöd våra annonsörer
– de stöder oss!

Högsjö’s Andrum
Andningspedagog
och Cert.Yogalärare

Rosemarie Berg
rosie.berg50@gmail.com
0705-62 89 23

K.B.D Betong Demolering AB, Karlskoga. Tel: 0586-582 20
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Se upp för skurkarna i Högsjö!

”Svit” regisseras av
Micke Andersson,
som också skrivit
pjäsen.

Här är hela gänget i gång i finalen. Från vänster Mathilda Skoog, hotellfröken, Leif Rudin,
hotelldirektör, Pierre Szabo, polis, Sofia Carlsson, kidnappad, Agneta Welander, gangsterchef,
Håkan Norman, kumpan, och Bengt Andersson, kumpan.
En kriminell liga härjar i Högsjö. Den har gått
från skumraskaffärer till något mer allvarligt,
nämligen en kidnapping. Och ingen vet hur det
ska sluta. Jo förresten, alla som varit och sett
föreställningen ”Svit” på Högsjö Folkets hus vet
förstås upplösningen på detta drama.
Ty ett drama är det, eller rättare sagt en kriminalkomedi, skriven och regisserad av Micke Andersson. Den
hade premiär den 11 november, tar paus i december och
återkommer den 5 januari.
– Det är en förvecklingskomedi i två akter där en

kriminell trio vill satsa stort och ger sig in i kidnappingsverksamhet. I historien finns också en övermoralisk hotelldirektör och några andra figurer, säger
Micke Andersson, eldsjäl bakom Högsjö Kultur- och
Teatergrupp.
Det är sammanlagt sju roller som amatörskådespelare
tagit hand om. Fast enligt Micke Andersson ska
beteckningen ”amatör” ses i ordets ursprungliga betydelse ”förtjust i” och det är alltså teaterkonsten som
lockat. Några klåpare rör det sig inte om, utan duktiga
skådespelare som verkligen kan roa sin publik. Samtliga kommer från Högsjö eller Vingåker.

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER
Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel: 0151-51 84 80 • Fax: 0151-51 84 85 • www.oppunda.se
12

Nr 2 • 2012

Kan du tänka dig att
hyra ut ditt hus
till turister?

Stortorget 2, Katrineholm - 0150-36 65 20 - www.lansfast.se

Nyförsäljning av datorer, service, påplatsen service,
tillbehör. Fotograferingsuppdrag, försäljning av
kameror, körkortsfoto m.m
12 år i Östernärke
Ring 0151-77 88 10 eller 0763-51 93 70

Vi på Brevens Bruk AB har under några
år provat att hyra ut ett par av våra
hus till turister. Det har gått bra, riktigt
bra faktiskt. Vi har inte haft några större
bekymmer och gästerna har för det
mesta varit mycket nöjda och trevliga.
Ibland uppstår det större efterfrågan
än vi kan tillgodose, därför undrar vi
nu om du kan tänka dig att hyra ut ditt
boende.

Behöver du
elektriker,
rörmokare
eller kyltekniker?

Exakt hur vi ska gå till väga är inte klart,
men låt oss börja tala om möjligheten
så kanske vi kan hitta lösningen.
Anmäl intresse till:
Birgitta Larsson 019-58 58 50.

Besök oss i Odensbacken!
Örebrovägen 24
715 31 Odensbacken
019-45 03 30

Öppettider:
Torsd:13-17
Fred: 13-16

www.ekvenergi.se

Tel: 0582-302 20
• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck

Nr 2 • 2012

13

En klubb där man inte slipper skäll
Marie Mattsson, ordförande i Svenska Hundklubbens distrikt Västra
Sörmland-Närke, med
sin dvärgpudel, Sally.
Svenska Hundklubben fyller 100 år och
det ska vi fira! Eller
rättare sagt, firandet
har pågått under hela
året med en alldeles
särskild fest i Västerås
för en tid sedan.
– Vi är tio avdelningar runt Mälaren och då var Västerås
en central plats för jubileumsfesten, säger Marie Mattsson, som hellre sett att allt skett i Högsjö där hon bor.
Hon är ordförande för Västra Sörmland-Närke, VSN, i
Svenska Hundklubben med ett hundratal medlemmar
som träffas en gång i veckan. Det är alltså mattar och
hussar som är medlemmar, jyckarna får delta ändå.
– Vi anordnar olika kurser. Själv har jag en valpkurs,
men vi har också utbildningar i bland annat lydnad och
agility, säger Marie Mattsson.
Varje söndag klockan elva träffas man på Högsjös
gamla idrottsplats och då är det olika teman som får
styra dagen.
Och hur var det då på jubileumsfesten – fick hundarna vara med?
– Javisst, fast inte på själva middagen, säger Marie.
Medan klubbmedlemmarna skålade i bubbel knaprade
hundarna på varsitt festben och därmed var alla nöjda.

I takt med att klubben har växt har även VSN:s kursutbud ökat. Har du en valp mellan tre och sju månader
är det bara att höra av sig då valpkurser startas året om
vid behov. Som valp är socialiseringen med andra hundar
och människor en viktig del, vilket gör kursträffarna
mycket värdefulla för de små.
För dig med en äldre hund finns det en mängd kurser
att välja mellan. Att ha en bra vardagslydnad på sin
hund underlättar i vardagen och besparar er många
sura och ledsna miner.
Är du intresserad av att tävla med din hund erbjuder
VSN kurser i tävlingslydnad och rallylydnad som är en
av de senaste hundsporterna.
I slutet av april startades för första gången en kurs
under namnet ”Hundkul för barn” i Högsjö. Kursen
syftade till att ge barn grundläggande kunskaper om
hundar och hundhållning. Vid fem tillfällen fick barnen
och deras hundar delta i olika aktiviteter som leddes av
två utbildade pedagoger.
När VSN
hade Öppet
hus i juni
med lydnadstävling segrade Linda
Aronsson
med sin
blandis
Ludde.

Stort kursutbud
VSN har funnits i drygt ett år. Då den lilla röda stugan
vid Gamla IP i Högsjö slog upp dörrarna för en ny verksamhet. Ett gäng hundglada människor hade tagit initiativet till en ny avdelning inom Svenska Hundklubben.

ASSISTERar på väg
och lantbruk – ring
14

019-45 03 45
info@bobosdack.se
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Rätt och fel om Bruna Bergen
Bakgrund: Bruna Bergen är ett skogsområde
på gränsen mellan Närke och Östergötland som
karaktäriseras av små och stora myrar, berghällar och insprängda partier med produktiv skogsmark. Allmänt är området lågproduktivt med lite
Norrlandskänsla. Inom området finns myrholmar
och hällpartier med delvis riktigt gammal skog,
enstaka träd på över 250 år har hittats. Inom området har ett 25-tal rödlistade arter hittats. Vidare
finns områden med brukad skog där åldrarna
följer det normala skogsbruket med hyggen, röjningsskog, gallringsskog och slutavverkningsskog.

Certifiering och frivilliga avsättningar
Brevens Bruk AB har i sin skogsbruksplan avsatt arealer för miljö och naturvård. Miljöcertifieringen kräver
att markägaren frivilligt ska avstå 5% av sin produktiva
skogsmark till naturvård, vi har avsatt närmare 7%.
Icke produktiv skogsmark får inte brukas. Det innebär
att alla dessa hällar och myrholmar med gamla träd
är skyddade! Det är i dessa miljöer de flesta av de
rödlistade arterna finns. Vi har ingen som helst avsikt
att avverka sådan skog. Tyvärr har många personer
med miljöengagemang helt i onödan ondgjort sig över
risken att dessa gamla skogar ska avverkas. Så är det
alltså inte. De kommer att förbli intakta. Om du vill
veta mera, kontakta oss så berättar vi gärna.
Vid en jämförelse tillsammans med länsstyrelsen i
Östergötland, där den största delen av Bruna Bergen
med höga naturvärden ligger, fann vi att överensstämmelsen mellan deras önskemål om avsättningar och
våra frivilliga avsättningar var till nära nog 100 % lika,
det var bara ett enskilt bestånd som avvek och där vi då
anslöt oss till länsstyrelsens linje och ändrade vår plan.

Naturreservat eller naturvårdsavtal
På den del av Bruna Bergen som ligger i Närke vill
länsstyrelsen i Örebro bilda ett naturreservat för att
skydda en sällsynt stor skalbagge som heter Raggbock.
Skalbaggen är mycket speciell då den kräver varma
miljöer med grova döda tallar. Sådana finns antingen
i den oskötta lågproduktiva skogen, på skogsmark som
bränns återkommande eller i produktionsskogen där
man lämnar fröträd och om dessa blåser ned de får ligga
kvar. Länsstyrelsens inventering visar att de största
förekomsterna av raggbock finns ute på hyggen eller i
röjningsskogen, inte i gamla skogar eller de nyckelbiotoper som finns i området. Just i denna del finns den
största missuppfattningen kring denna skyddsvärda
skalbagge. Den okunnige tror att skydda är ”låt stå, rör
ej”. Skulle man välja den linjen växer skogen snart igen,
blir hög, tät och kall. En miljö som inte passar raggbocken. En produktionsskog behöver inte vara olämplig
för raggbock. Att raggbocken trivs i våra skogar har
den visat själv genom att finnas där. Det visar också
den inventering som länsstyrelsen gjort. Förekomsten
Nr 2 • 2012

är mycket stor, troligen den största i södra Sverige. Om
man gör vissa anpassningar kan produktionsskogen bli
helt idealisk. Det handlar främst om att hålla fritt och
öppet rund de döda tallstammar som ligger på marken,
så att de inte beskuggas av andra träd. Brevens Bruk
AB vill få fortsätt bruka skogen och gör det gärna med
anpassningar lämpliga för raggbocken.

Situationen nu
De omkullblåsta fröträd som idag finns på flera av
våra hyggen och som inte tagits tillvara är ett beslut
av länsstyrelsen i Örebro. Vi delar inte länsstyrelsens
uppfattning om vad som är lämpliga och effektiva åtgärder för raggbocken. Vi är övertygade om att det går
att till betydligt lägre kostnad nå till och med längre
än med den metod länsstyrelsen valt.
Länsstyrelsens linje har varit att bilda naturreservat.
Om reservatet, som skulle bli mycket stort c:a 1400 ha,
till betydande kostnad, kanske upp mot 50 Mkr, ska ge
det skydd som raggbocken behöver måste även länsstyrelsen avverka i reservatet. Sker det inte växer skogen
igen och blir kall. Alltså kokar detta ner till vem som
är rimligen bäst skickad att sköta skogen, tjänstemän
på länsstyrelsen eller utbildade erfarna skogsbrukare
som redan skapat den miljö där raggbocken trivs.
Det kan vara värt att notera hur länsstyrelserna i
Sörmland och Östergötland resonerar. Bägge är klara
över att naturreservat inte löser något och att naturvårdsavtal med markägaren är både billigast och bäst.
Brevens Bruk AB´s hållning har hela tiden varit att vi
är intresserade av att teckna ett naturvårdsavtal med
anpassningar för raggbocken i våra produktionsskogar.
Sten Geijer
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”Har inte tid att arbeta”

P-O Karlsson lägger snart undan tumstocken, åtminstone som egen företagare. Men hemma i Hardemon
kommer den säkert till användning.
Per-Olof Karlsson har gjort ”lite av varje” under
sitt liv. Det tänker han fortsätta med, men utan
annan uppdragsgivare än sig själv. Han ska nämligen bli pensionär.
– Jag har inte tid att fortsätta att arbeta. Det är så
mycket annat jag vill göra, förklarar han.
När han sedan berättar om sitt yrkesliv kan man
lätt få uppfattningen att P-O, som han kallas, närmar
sig de hundra åren. Så är det inte. Han har uppnått
de sedvanliga 65 som för de flesta ses som ingång till
pensioneringen.

P-O Karlsson bor i Hardemon, fem kilometer söder
om Högsjö. Där har han och hustrun May en gård som
faktiskt är hennes föräldrahem. Själva huvudbyggnaden är i behov av upprustning och det är ett av P-O:s
projekt som pensionär.

Populärt rökeri
Sedan har han också 25 hektar skog att ta hand om.
Där ska det huggas och röjas. Därutöver tänker han
sätta igång sitt rökeri som massor av människor har
efterfrågat.

Lite enklare att nå
ett bra resultat i skogen.

Tel 01046-380 00 · www.sydved.se
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– Ja, ja, rökt kött är populärt. Ta bara en julskinka
och rök den. Det blir fantastiskt gott, säger P-O Karlsson, som gärna också röker kött från hjortar som han
på egen hand nedlagt.
Visserligen bor han numera i Sörmland, men han får
ändå räknas som närking, eftersom han är född och uppvuxen på Bystad, eller närmare bestämt Karolineberg.
Han började jobba som 14-åring, först som trädgårdsarbetare, sedan på sågen i Kilsmo i 15 år, därefter blev
det Yxhult, Odensbacken och sågen igen fram tills den
brann 1978.
Efter en kort sejour på Forssjö Sågverk hamnade
han på Högsjö Service och det var väl där som ”lite av
varje”-färdigheterna finslipades.
De senaste fyra åren har P-O Karlsson varit egen
företagare och det finns säkert folk i både Breven och
Högsjö som aldrig anlitat honom. Men inte är de många.
– Firman har gått jättebra, säger mannen som framförallt är en hejare på kakel och klinker, men som också
kan fungera som snickare, takläggare och en del annat.
”Specialarbetare” kallar han sig själv.

Sångaren P-O
Den som till äventyrs inte har anlitat P-O som hantverkare kanske har lyssnat på musikern och sångaren
P-O?
Under många år turnerade gruppen Teodor på Fallets barnbarn i kyrkor och samlingslokaler. Det var ett
tolvmannaband som företrädesvis sjöng läsarsånger
och annat andligt. Sen blev det mer om mer country.
Bandet bestod av en massa kusiner, varav P-O var en.
Nu när pensionärslivet sägs vänta kommer nog P-O
att plocka fram gitarren lite oftare än förut. En och annan läsarsång sitter där förstås. Och countryn!

Kusinerna spelade både andligt och country
och blev mäktigt populära.

– Jag är väldigt förtjust i countrymusik. En gång var
jag i Nashville och besökte Grand Ole Opry. Det var en
dröm som gick i uppfyllelse, säger han.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

GAS & GASOL |JÄRNVAROR |JAKT FISKE & FRITID | FÄRG&TAPET
VITVAROR | DATATILLBEHÖR | GRÄSKLIPPAR-SERVICE |CYKEL

Öppettider
Vardagar 0900-1800
Lördagar 0900-1300
Söndagar Stängt

Tel. 0151-10431 | www.jarnhandel.se
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I Ekgöl får hjortarna lyssna till Chopin

Edith Barlow och Carl Pontén framför sitt nya hem, Ekgöl. Elvira och Leonard är Carl Ponténs barn från ett
tidigare äktenskap och de bor varannan vecka i Ekgöl. I februari får familjen ytterligare en medlem.
Från Ekgöl har man förmodligen den vackraste
utsikten över Breven. Gården ligger söder om
samhället, på sluttningen upp mot Bruna Bergen.
Här bor sedan i april familjen Pontén-Barlow med
hela Europa som arbetsfält.

Effektivt och miljövänligt!
Svenska Skogsplantor lanserar ett nytt beläggningsskydd för att skydda skogsplantor
mot snytbagge. Skyddet heter Conniflex och kan liknas vid en skyddsväst av lim och sand.
Conniflex innehåller inga insektsdödande kemikalier men har lika stor skyddseffekt.
Med ett tvåårigt skydd behövs bara en behandling. Ett klokt val för dig och din skog!
Kontakta oss för mera information om plantor
och föryngringstjänster.

Tel 0771-355 355 www.skogsplantor.se
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Foto: Claes Hellqvist

– Det är inte bara vackert, utan också så tyst, säger
Edith Barlow om Ekgöl.
Och visst är det tyst, men det är en sanning med
modifikation. I familjens hem är det sällan tyst eftersom
här musiceras det väldigt ofta. Carl Pontén är konsertpianist och Edith är operasångerska. Musiken är deras

liv och givetvis även deras yrke. Med Brevens Bruk
som utgångspunkt far de till olika uppdrag i Europa.
Carl Pontén är snart på väg till Italien för en rad
konserter. Edith Barlow har biljett till London där hon
ska regissera en opera av Michael Tippett.

Finna lugn och ro
Hur fungerar det då att bosätta sig i just Brevens Bruk?
– Förträffligt, säger Carl Pontén. Vi har ett rikt
kontaktnät och i vår bransch behöver man inte bo i
Stockholm och mingla med kändisar.

VI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER

VIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
070 - 663 20 20
JONAS

PATRIK
JONAS

070 - 381 49 59

070 - 663 20 20
070 - 381 49 59
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Och Edith instämmer:
– Vi stör inte heller någon när vi håller på med vår
musik.
Tja, möjligen hjortarna, som är ständiga besökare
i trädgården utanför Ekgöl. Men med tanke på deras
förmåga att anpassa sig har de säkert vant sig vid att
lyssna på såväl Chopin som Dvorak.

Från Australien

Carl Pontén kan se ut över Brevens Bruk när han sitter vid sin flygel. Och det kan naturligtvis även Edith
Barlow när hon sjunger sina arior.
De kom till Breven i december förra året för att titta
på Ekgöl, som då var till salu. En månad senare hade
de bestämt sig och i april flyttade de alltså in.
– Det var viktigt för oss att finna en plats med lugn
och ro. Vi ville ha något eget, efter att ha hyrt ett hus
på Skalltorps säteri i sydöstra Sörmland, säger Carl
Pontén.
Han kände till Brevens Bruk. För tre år sedan hade
han varit och hållit en konsert i Brevens kyrka, hitlockad av Brevens egen sopran, Karin Hellström.
– Välskött och vackert. Det är svårt att hitta något
liknande. Det känns som att vara i Wien på 1700-talet
när jag sitter vid flygeln och ser ut över byn, säger han
om Brevens Bruk.

Edith Barlow är från Australien, närmare bestämt
Melbourne. Hennes väg till Sverige och gått via olika
platser i Asien, sedan London, där hon bodde i åtta år.
Hon träffade Carl på ett bröllop för sex år sedan. Då
gifte sig en av hennes väninnor och bröllopet firades
på Claestorps herrgård i Sörmland. Bröllopsparet hade
hyrt in en internationell välkänd pianist för att förhöja
stämningen. Det var Carl Pontén.
Sedan gick det ett år utan att de två hade någon
närmare kontakt med varandra. När Carl skulle anordna en konsert i Strängnäs kom han att tänka på den
vackra sopranen som han träffat i Sörmland, bjöd in
henne och så gick det som det gick.
Konserten i Strängnäs följdes av turnéer runtom i
Europa. Nu jobbar de ofta tillsammans, som i somras
när de höll konsert i Brevens kyrka. Men de har också
karriärer var och en på sitt håll.

Sjungit med Elton John
Edith Barlow sjunger inte bara opera, där Rossini är
en favorit. Även jazz står på repertoaren och vill hon
imponera på något mer poppigare vänner kan hon
berätta att hon varit bakgrundsångerska till bland
andra Elton John.
Carl Pontén å sin sida har bott 18 år i Italien, där
han också fick sin utbildning. Där, i Florens, föddes
dottern Elvira.
Att byta ut Toscana mot Närke kan ses som ett stort
steg, men Carl och Edith har nu bestämt sig att Brevens
Bruk får vara deras gemensamma hem för överskådlig
framtid. Och i slutet av februari får byn dessutom ytterligare en invånare.

Vårt vallöfte:
mer timmer i skogen.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Alve Leonsson
entreprenör
Moelven Skog

Att välja rätt skogsbolag kan vara svårt. Det vi är bäst på är
att förvalta, avverka och förnya skog så att en så stor del av
avverkningen som möjligt kan säljas som timmer.

www.moelvenskog.se
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Uttern är tillbaka
Det var lördag förmiddag den 14 februari, 2009.
Solen sken från en klarblå himmel och snön
gnistrade på Botarens is. I ryggsäcken väntade
termosen tillsammans med några ostmackor och
en apelsin. Siktet var inställt på Sottern och en
tur till Svennevad. På isen låg ett 15 cm tjockt,
vitt täcke av kall nysnö. Skidföret var perfekt!
När jag kom ut i Knipphammarsviken fick jag syn på
några konstiga spår. De liknade ingenting jag sett förut.
Det var ett ganska stort djur som sprungit några steg,
åkt kana ett par meter, sprungit några steg, åkt kana
igen osv.
När jag kom ut ur viken såg jag att spåren fortsatte i
riktning mot Svennevad. Jag misstänkte att det måste
vara utterspår och en kontroll i spårboken senare på
kvällen bekräftade saken. Jag följde spåren till Svennevad där de försvann ner i vattnet vid Svennevadsåns
inlopp i Sottern. Hela vägen till Svennevad hade uttern
tagit sig fram på samma sätt, omväxlande springsteg
och kana på mage.
När jag kom tillbaks till Botaren senare på dagen såg
jag att uttern hade gjort flera spårlöpor över sjön innan
den bestämde sig för att sticka iväg mot Svennevad.
Det verkar som att den stannade uppströms Botaren
resten av vintern för det var först den 14 mars som
jag såg spåren igen. Denna gång gick färden åt andra
hållet och spåren försvann i vattnet vid utloppet till
Brevensån.

Försvunnen sedan 60-talet
Nästa dag följde Leif Rysén med och vi sökte spåren
nedströms Breven och fann dem igen ute på Kullasjön.
Uttern tycktes förflytta sig lika beslutsamt även den
här gången. Jag har frågat runt i samhället när det
sågs levande uttrar eller spår senast och den tycks ha
varit försvunnen från trakten sedan 60-talet då även
den sista uttern sköts i Brevensån.
Uttern var förr relativt vanlig i våra vattendrag och
i slutet av 40-talet sköts det som mest 1 500 uttrar per
år i landet. Att döma av jägarförbundets statistik började utterpopulationen minska redan på 50-talet och i
mitten av 60-talet sköts endast 200-300 uttrar i landet.
Uttern fridlystes 1968 men minskningen fortsatte och
i början av 80-talet fanns uppskattningsvis 500-1 000
uttrar i landet varav ett 50-tal i södra Sverige. Orsakerna till den drastiska minskningen kan vara flera:
den omfattande jakten, miljögifter, försurning, biotopförstörning (vattenreglering, utdikning) och trafikdöden
är några av de faktorer som omnämns. På 80-talet var
halten av miljögiftet PCB väldigt hög i svenska uttrar
men halterna har sedan dess minskat.

Ökar igen
Sedan mitten av 80-talet har utterstammen ökat i
landet och i Sörmland ökade antalet uttrar från några
20

Utterspår på Sottern 14 februari, 2009.
enstaka 1983 till någonstans mellan 30 och 45 individer
vid en inventering 2005. Den högsta tätheten fanns i
de centrala delarna av Sörmland. Ingen observation av
utter gjordes väster om Vingåker vid denna inventering.
I Örebro län gjordes en inventering 2007 då befanns
de högsta tätheterna av utterspår i de centrala delarna
av länet: längs Svartån, området kring Kvismare kanal
och sjön Östra Kvismaren.
Uttrar är mellan 90 och 120 cm från nos till svansspets, väger 5-10 kg och lever främst av fisk men även
kräftor, grodor och fågelungar kan stå på menyn.
Hanarna är större än honorna och kan ha hemområden
som är så långa som 40 km. Honorna, som är de som tar
hand om ungarna, håller sig med kanske en tredjedel så
stora hemområden. En enskild hane kan därför täcka
in hemområdet för flera honor.

10 km över en natt
Enligt litteraturen är det inget ovanligt att hanen
förflyttar sig 10 km över en natt. Förflyttningen som
uttern genomförde i februari 2009 från Gubbens bad
till Svennevad är drygt 10 km. Troligen en hane? Honor
och hanar träffas endast regelbundet under parningen,
som främst är under vårvintern. Ungarna, som är 2-4
till antalet, föds efter cirka två månaders dräktighet
och blir könsmogna vid två års ålder. Den förväntade
livslängden är 5-7 år. Uttrar markerar revir genom sitt
bajs som har en angenäm fiskaktig lukt. Bajshögarna
placeras strategiskt till exempel på stenar eller tuvor
i strandkanten eller vid brofästen.
Jag har sett utterspår på Botaren även vintrarna
2010, 2011 och 2012. I samtliga fall var det en ensam
vuxen utter som besökte sjön någon gång per vinter.
När får vi vår första utterfamilj?
Text och foto: Alf Ekblad
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Snart kommer
bredband till Breven
Nu är bredband på gång i Brevens Bruk. Brevenskommittén har lagt in en ansökan som preliminärt beviljats och projekteringen har startat. Allt
tyder på att själva grävarbetet startar i vår.
– För ögonblicket är det
här kommitténs viktigaste fråga, säger Gunnar Hadders, nyvald ordförande.
Länsstyrelsen har beviljat ett bidrag på 800 000
kronor för bredbandsprojektet. Då krävdes att
tillräckligt många Brevensbor tecknade sig för
anslutning.
– Det har fungerat bra
och nu ser det ut som även Gunnar Hadders, nyvald
ytterområden som gamla ordförande för Brevenskomskolan, Ekgöl och Stora mittén.
Norrtorp kan anslutas,
trots att de låg utanför
kärnområdet från början, säger Gunnar Hadders.
Brevenskommitténs syfte är att samordna arrangemang så att de inte kolliderar eller konkurrerar med
varandra. Alla föreningar och alla företag i Brevens
Bruk är medlemmar, som Brevens Bruk AB, Konst &
Hantverk, hembygdsföreningen, Brevens IF, SSU och
kyrkorna.
– Vi är inget beslutande organ utan endast en sammanhållande kommittée som ger byn kraft och styrka,
säger Gunnar Hadders.

www.thermia.se

VÄRMEPUMP3
NYHET!
Thermia Diplomat Optimum G3
I snart 40 år har vi lett utvecklingen av värmepumpar och nu har vi återigen
överträffat oss själva – vår nya värmepump G3 slår knock på hela branschen
både när det gäller årsverkningsgrad och varmvattenproduktion.
Årsverkningsgrad är det mått som visar hur effektivt värmepumpen arbetar i
verklig drift, utslaget över ett helt år, och därmed visar den verkliga besparingen.

Med tillvalet Thermia Online kan du styra och
övervaka din värmepump via mobilen eller
närmaste dator, var än i världen du befinner dig.

www.mahlqvist-ror.se

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti
Elna, Janome och Toyota
samt bra begagnat
---------------------------------------Dammsugare till bra priser
---------------------------------------Reparationer av alla märken
Tillbehör • Påsar • Slangar • Filter • Nålar m.m.
F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16

Söderslätts
SpannmålsGrupp
grundat 2001

Söderslätts Spannmålsgrupp (SSG) är ett nätverk av samverkande familjejordbruk och större gods i Skåne. Sedan2008 har vi även etablerat
oss i Linköping för att kunna erbjuda lantbruksföretag i Mellansverige ytterligare en affärsmöjlighet. Vi är lyhörda för kundernas krav på
sortmaterial, odlingssäkerhet och spårbarhet. Vi har resurser för torkning och lagring och har en optimal logistik för att minska belastningen på såväl ekonomi som miljö. SSG kortar kedjan mellan åkern och förädlingsindustrin. Kunderna finns i såväl Sverige som utomlands.

LINKÖPING 013-32 85 50. Urban Johansson, urban@ssggrain.com • Madelene Johansson, madde@ssggrain.com
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Prisvärt

alternativ!
Isolera nu!

25%

rabatt

Perssons

Byggvaror

Engelbrektsgatan 18, Vingåker.
070-731 16 29 • 0151-511 435

God Jul &
Gott Nytt År

önskar
Brevens Bruk AB
alla sina läsare

Öppet: Vard 7–18. Lörd 9–13.

Vill du
annonsera
i denna
tidning?

Ring Brevens Bruk,
Birgitta Larsson,
019-58 58 50.

Fiskekortspriser i Sottern 2013
Säsongskort 	  300 kr
Säsongskort, trolling 	  600 kr
Familjekort 	  400 kr
Familjekort, trolling 	  800 kr
5-dagarskort 	    65 kr
Femdagarskort, trolling 130 kr
Båtplats	  750 kr
Alla priser inkl. moms

Fiskekort kan även köpas hos OKQ8 i Pålsboda och Kilsmo
Handel samt hos Konst & Hantverk i Brevens Bruk.

Nästa tidning kommer
ut i juni 2013.
Annonsstopp 26 april 2013.

Intresserad av båtplats
eller fiskekort i Sottern?
Ring 019-58 58 50
Support, installation, hemsidor, produkter m.m!

Ringvägen 23, 643 22 Vingåker
Telefon: 0151-130 10
www.ksbygg.com
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Tel: 0582-77 35 00
www.datakonsult.eu
Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!
Etablerat 2002. Vi har goda referenser!
Nr 2 • 2012

BREVENS
BRUK AB

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

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

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

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

Telefon, växel: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59
E-post: bbab@brevens.se
Hemsida: www.brevens.se
Sten Geijer, VD: 019-58 58 52
Momsreg.nr/F-skattebevis:
556063-5525

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

Bank: Svenska Handelsbanken
Bankgiro: 815-4205
Postgiro: 2 33 63-5
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Sten Geijer, VD
Carl Gripenstedt
Ullabritt Gripenstedt
Brevens Bruk  Nr 2 • 2012

Upplaga: 10.000 ex.
Utges i Östernärke och Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB, 715 96 Brevens Bruk
Telefon: 019-58 58 50. Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare: Sten Geijer
Redaktör & Annonser: Birgitta Larsson
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Jonas Pettersson
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se

Birgitta Larsson
Anställd: 2011
Befattning: Administratör
Telefon: 019-58 58 50
E-post: birgitta.larsson@brevens.se

www.brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 BREVENS BRUK

När hornet ljuder börjar jakten
Sedan sexton år tillbaka har Mats Karlsson och hans
jaktlag jagat älg i Brevensskogarna på mark som de
arrenderat av Brevens Bruk AB. Fast jaktlagets historia går tillbaka ända till 1980 då det bildades av Leif
Skeppstedt. Många älgar har fått bita i gräset under
alla dessa år.
– Men i år har det gått dåligt. En enda kalv på en hel
vecka, suckar Mats Karlsson, när han och de övriga i
laget just avslutat en närande lunch på Brevensgården.
Jaktlagets tilldelning är tre kalvar och två vuxna djur.
Förra året klarades kvoten av på en vecka, men i år har
det alltså gått sämre, betydligt sämre.
– Vi har några dagar kvar, så vi har inte gett upp
hoppet, säger han.

Tio medlemmar
Jaktlaget består av tio ordinarie medlemmar. Sedan
tillkommer ett antal inbjudna, i år sex personer. Dessutom ingår tio hundar i styrkan. Utan dem skulle det
vara svårt att få tag i någon älg.
Arrendet består av totalt 925 hektar och omfattar
ett område som avgränsas av Biskopskvarn, Korsmon,
Högsjö och Kullasjön. Man jagar inte bara älg, utan
också vildsvin. Hittills har man skjutit en älg.

Lars Ryhammar vet
hur man hanterar
ett jakthorn.

Jakthorn finns i
olika utföranden,
stämda i skilda
tonarter och med
varierande klanger.
Lars Ryhammar är
välförsedd när han
beger sig ut på jakt.

Ett unikt inslag i jaktlag Karlsson är att allt inleds
med en fanfar. För den står Lars Ryhammar, välkänd
trumpetare från Högsjö brukssextett (fastän han bor
i Vingåker).
– Det är en gammal tradition, mer vanligt på
kontinenten än i Sverige, säger Lars Ryhammar, som också fått sin hund att lystra till en
signal som innebär att jakten är över.
Lars Ryhammar menar att fick han bara lite
tid på sig skulle han kunna lära alla hundar
samma sak.
Lunchen är över och jaktlaget embarkerar
sina bilar för att bege sig bort mot Korsmon för
ännu en dags jakt. Det är en underbar höstdag
med blå himmel och klar luft. Humöret är på
topp och skulle man nu dessutom få korn på
Skogens konung vore allt perfekt.
Delar av jaktlaget med sikte på en tolvtaggare.
Från vänster Daniel Ajax, Vikbolandet, Mats
Karlsson, Högsjö, Pernilla Jansson, Nora, Alf
Edvinsson, Högsjö, och Micael Edvinsson, Odensbacken. Hundarna heter Gin (griffon nivernais)
och Atlas (blandning av jämthund och husky).
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Hösten är en svår tid för älgarna i trakterna runt
Breven. Då får de besök av frejdiga karlar, och
en och annan kvinna, med bössa på axeln och
villebråd i blick.

