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Ett sjungande
par i Solberga

Breven
– en pärla att yoga i

Tobbevilt– ny viltmästare
på Brevens Bruk

Sidan 4-5

Sidan 10-11

Sidan 19

Matresan
Helgen den 5-6 september var Brevens Bruk AB
medarrangör tillsammans med Ströms Catering i
den s.k. ”Matresan” som i grunden arrangeras av
Wadköpings Matmarknad m.fl. aktörer i Örebro län.
Ströms Catering bjöd under två dagar på fantastiskt god mat av råvaror från trakten och serverade
till detta bl.a. ”Brevens Bruksöl”, en nykomponerad
lager, från det lokala bryggeriet ”Äkta öl”.
Vi hade våra boenden i östra och västra flygeln
öppna för potentiella kunder att titta in och känna
på atmosfären. Även vår ateljé och konferens-/yogasal i den tidigare mekaniska verkstaden var öppna
och i ateljén hade ”Fröken Julies porslin” dukat fint
såsom för en riktigt fin bröllopsmiddag.
Även Brevens Bruk AB´s museum, rostugnen,
arbetslivsmuséet (modellmuséet), hembygdsgården,
Brevensgården (vår fina restaurang i byn) och Café
Saker & Ting var öppna och tillsammans gjorde
alla god reklam för byn, vad vi står för och vilka
möjligheter det finns här i Brevens Bruk.
Höjdpunkten var världsartisten Thomas DiLevas
konsert intill Herrgårdsdammen under kvällen den
5:e september. För 50 betalande gäster (och åtskilliga som kunde lyssna på konserten från andra sidan
dammen) bjöd Thomas DiLeva på gammal och ny
musik i sin speciella och mycket trevliga ”kosmiska”

2

stil. Värme, glädje, framtidstro och en del trallvänliga låtar som det behövs i dessa corona-tider.
Det kom kort sagt väldigt många besökare under
de två dagarna (förmodligen närmare 1000 personer), med bl.a. långt mer än 100 motorcyklister som
visade upp sina fina hojar. Den goda maten tog slut
och trevligare avslutning på sommaren kunde vi
inte fått i Brevens Bruk.
Text: Tomas Thuresson
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Det låter i skogen, grannarna emellan
sitt gemensamma intresse för musiken.
Yngve Andersson är snickare
och P-O Karlsson är – ja, vad då?
Allkonstnär inom hantverket kanske man kan kalla honom. Båda är
så kallade pensionärer, enligt den
svenska normen, men arbetar fortfarande.
De båda grannarna bor ute i
skogen, 400 meter från varandra
i Södermanland. Sedan är det 800
meter till Örebro län och ungefär en
kilometer till Östergötland.
Pop, country, andliga sånger och
lite annat får man höra när Grannlåt
spelar upp. Repertoaren tillkommer
P-O Karlsson och Yngve Andersson – goda grannar i duon Grannlåt.
sedan någon av dem hört en låt som
kunde passa in. Noter behövs sällan.
Favoritlåtar?
– Omöjligt att säga. Det finns många. Men
Yngve Andersson och Per-Olof Karlsson är inte
”Corina, Corina” gillar folk. Det är nästan bara
bara grannar. De bildar också duon Grannlåt, som
60-talslåtar i repertoaren, säger Yngve Andersson.
under åren blivit väldigt populära som musikaliska
Grannlåt improviserar på scen. Ibland avbryter
humörhöjare på olika tillställningar i såväl Närke
de mitt i en låt. Fel tonart? Glömt texten? Eller är
som Sörmland.
allt planerat för att roa publiken.
– Men sen kom coronan och plötsligt upphörde
– Nej, ingenting är planerat. Det bara blir så,
alla bokningar. Det var väldigt tråkigt. I sommar
säger P-O Karlsson.
har vi spelat i Humlegården i Vingåker. Det var
P-O Karlsson spelar gitarr och sjunger vanligtvis
utomhus. Och sen underhöll vi PRO i Högsjö Folkets
melodistämman.
Yngve Andersson spelar bas och
hus. Det är allt, säger Yngve Andersson.
tar
hand
om
andrastämman.
Nu hoppas han och P-O att pandemin snart ska
När bilden ska tas envisas de med att sjunga
vara över och allt återgå till det normala. Men han
tillsammans, trots beskedet att kameran inte inneär pessimistisk:
håller någon mikrofon.
– Det här kommer väl att pågå i ett år. Eller mer.
– Vi kan inte låta bli. Sätter vi på oss instrumenGrannlåt bildades 2016, men duon Anderssonten måste vi spela och sjunga, säger P-O Karlsson.
Karlsson har spelat tillsammans i olika konstellationer innan dess, faktiskt ända sedan 1970-talet när
de tillsammans renoverade en kåk och upptäckte
Text och foto: Stigbjörn Bergensten

Det ska vara enkelt
och lönsamt att äga skog
Tel: 0582-302 20
• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck
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Charlotta och Towe Widerberg:

Ett sjungande par i Solberga
Från Solberga kan man skymta Sotterns glittrande
vatten. Alldeles i närheten finns Solbergabadet och
inpå knutarna går Ringsbergsleden in i tallskogen.
Runtomkring på gärdena strosar hjortar och det
kan också hända att en eller annan älg kommer på
besök. Till allt detta kommer ett bedårande gammalt hus, med stora rum, högt i tak, fungerande
kakelugnar och järnspis.
Inte undra på att man vill bo just här.
Och det är precis vad Charlotta och Towe Widerberg gör sedan maj 2019. Hit flyttade de från en
av sjövillorna vid Nedre bruket där de hade bott i
fyra år.
Att det blev Brevens Bruk för paret är en komplicerad historia. Charlotta fick 2014 jobb på Dammsdalsskolan i Vingåker. Då bodde familjen Widerberg
i Vimmerby och pendelavståndet till Vingåker var
minst sagt besvärligt.
– Jag hade en övernattningslägenhet i Breven,
men Towe bodde kvar i Vimmerby. För mig var det
som att komma hem, eftersom jag är från Kumla,
säger Charlotta.

– Dansbandssångare?
Vad är det? Jag sjunger visor, pop, rock och
även andliga sånger.

Towe Widerberg är musiker. För den äldre generationen är han mest känd som sångare i Streaplers,
som var oerhört populära under 1970- och 80-talet.
Han lämnade gruppen 1990, men förknippas fortfarande med den.
– Det har jag ingenting emot. Däremot gillar jag
inte etiketten dansbandssångare. Vad är det? Jag
sjunger visor, pop, rock, andliga sånger och annat,
säger han.

Breven – vad är det?

Gifta i 23 år

Towe ville inte vara kvar i Vimmerby utan Charlotta. Men Brevens Bruk?
– Jag hade aldrig hört talas om Brevens Bruk,
men jag ringde dåvarande fastighetsförvaltaren Rolf
Larsson och fick veta att en av sjövillorna skulle bli
ledig. Sen åkte jag upp för att kolla byn och när jag
kom dit sa jag till mig själv ”här måste vi bo!” Så
vackert, så välordnat. Som att komma in i Sverige
1960, berättar Towe.
Och så blev det.

Charlotta och Towe kan i år fira 30-årsjubileum som
par. De träffades i en musikstudio i Kumla och har
varit gifta i 23 år.
Charlotta är numera verksamhetschef på Dammsdalsskolan, som är en internatskola för barn och
ungdomar inom autismspektrumtillstånd. Men hon
har också en musikalisk bakgrund.
– Jag började sjunga som elvaåring tillsammans
med min pappa, Björn Funge, som var musiker,
säger hon.

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.

Stortorget 5
tel 019-673 44 00
handelsbanken.se/orebro-stortorget
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– Jag får energi av
att stå på scenen och
det är positivt för mitt
vanliga jobb.

Och det har förstås fortsatt med Towe som partner. De sjunger tillsammans, både på scen och på
skiva. Men någon riktig karriär som sångerska har
det inte blivit för Charlotta.
– Nej, jag har provat att vara sångerska på heltid
och det fungerade inte, säger hon.
Hur går det då att kombinera det krävande arbetet som verksamhetschef med musiken?
Towe rycker in och svarar:
– Vi väljer omsorgsfullt bland de erbjudanden vi
får. Sen frågar jag Charlotta och hon kollar kalendern. Ibland blir det ett ja, ibland ett nej. Vi har
hittat en bra mix, säger han.
– Jag får energi av att stå på scenen och på så
sätt är det också positivt för mitt jobb, säger hon.

Försvann på turné
Att vara ett par även på scen välkomnar de. Tidigare
var det Towe som försvann under långa perioder.
– Ja, jag kunde vara borta 5-6 veckor på turné
sommartid och många helger på vintern, säger han.
När den här intervjun görs är Widerbergs på väg
till Kungsbacka och Lindome för ett par konserter.
Hur fungerar det i coronatider?
– Tja, man får ju bara plocka in 50 i publiken, så
någon vinst blir det inte för arrangörerna, säger
Towe.
Och inte heller för de medverkande, kan man
tillägga.
– Jag är ju pensionär och jag gör inte det här
för pengarna. Jag ser det mer som en liten semestertripp. Vi har trevligt och träffar gamla vänner,
säger han.
Även om turnéerna blivit färre är Towe Widerberg
flitig i skivstudion. En cd kom i maj och en ny är
planerad att ges ut i början på nästa år. Han uppträdde nyligen också i Bingolotto i TV.
Numera är han enbart sångare och har lagt gitarren på hyllan, sedan han drabbats av artros som
satt sig i fingrarna.

Solberga
Och hur är det att bo i Solberga?
– Helt underbart. Jag såg det på Facebook när det
blev ledigt och bestämde mig på en gång utan att
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Towe och Charlotta Widerberg framför Solberga – ett drömhus de gärna vill köpa.

fråga Charlotta. Sedan blev det tvärtom. Det gick
inte att stoppa henne, säger Towe med ett skratt.
– Vi ville testa hur det är att bo så här. Vi trivs
fantastiskt bra. Synd bara att huset inte ligger mitt
i Brevens Bruk, säger Charlotta.
Text och foto: Stigbjörn Bergensten

Symfonin – med Loa, utan Towe
Kommer ni ihåg ”Symfonin”, som framfördes
av Loa Falkman i Melodifestivalen 1990? Och
visste ni att mannen som faktiskt såg till att
den hamnade där var just Towe Widerberg?
Så här låg det till:
Sången är skriven av Elisabeth Lord och
Tommy Gunnarsson, som är goda vänner med
Towe Widerberg. De bad honom sjunga in den
på en demo som skickades till den jury som
hade till uppgift att välja ut låtarna till Melodifestivalen. ”Symfonin” fick en plats i finalen.
På den tiden avgjordes festivalen vid ett och
samma tillfälle. Några deltävlingar fanns inte.
När allt var klart gav man sången av outgrundliga skäl till just Loa Falkman.
– Han kopierade demon och sjunger den
precis som jag hade gjort, samma fraseringar
och samma intervaller, konstaterar Towe Widerberg.
”Symfonin” kom på sjunde plats och låg
sedan på Svensktoppen i tolv veckor, med en
andraplats som bästa resultat.
Fast lite förargligt var det förstås för Towe
att han själv inte fick stå på Melodifestivalens
scen. Kanske hade låten i så fall kommit lite
bättre än en sjundeplats?
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En vandring som blivit tradition
Först var det tre personer som vandrade iväg.
Veckan därpå blev de fem. Ytterligare några veckor
senare hade skaran vuxit till över tio.
Fredagsvandringen i Brevens Bruk runt Botaren
är numera en tradition, kan man säga. Varje vecka
deltar ett tjugotal personer. En del finns med i
gruppen nästan varje fredag, medan andra deltar
lite då och då.
Vandrarna träffas vid trevägskorset vid stenhusen klockan nio, för att sedan promenera mot
Röda Sand. Vid Knipphammaren slår sig alla ned
vid borden nära Sotterns strand för att fika. Då
dukas det upp diverse läckerheter som deltagarna
haft med sig. En budbärare anländer med termosar
fyllda med hett kaffe.
– Det bästa med vandringen är att vi har så
mycket att prata om. Man får veta en massa om
vad som händer i trakten och man får inspiration
och nya idéer, säger Ingalill Bergensten, en av de
tre som var med från första början.
Vandringen tar drygt en timme innan gänget är
tillbaka i Brevens Bruk. Och den är öppen för alla.
Numera är det också Brevens IF som formellt står
för arrangemanget.

av

d

Vandrargänget pustar ut vid Knipphammaren.

Plantor
Vi löser dina behov av
Plantering
Skogsvård
Telefon 070-684 80 97
Röjning
Kontakta Ert lokala ombud
Anders Rising,
Östergötlands Skogsvårdstjänst AB

♦ Plantering ♦ Röjning
Plantor
nya Plantterminal i Sonstorp!

Välkommen till vår nya Plantterminal i Sonstorp!

ng,

www.sundins-skogsplantor.se
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Orienterare intar Brevens Bruk!

Hela gänget ställde upp på trappen utanför Trasbo.

Lars Öhrman, mångårig sommargäst i Brevens
Bruk och orienterare samlade ett gäng likasinnade
i Brevens Bruk den stekheta helgen 7-9 augusti.
Lars är ordförande i Stockholms OK, en legendarisk orienteringsklubb som vunnit de två största
budkavlarna i orientering, Tiomila 1959 samt
25-manna 1974. Det var ett stort gäng ungdomar på
70-talet i Stockholm som började orientera i SOK,
men på 80-talet fick klubben svårare och svårare
att behålla verksamheten. Många eldsjälar slutade,
några flyttade från Stockholm.
Kompisgänget från då har emellertid fortfarande
kontakt och varje år hålls två träffar. På vintern
träffas de en fredagskväll på Södermalm för att
gå och tittar på Hammarby bandy. Därefter avslutas kvällen på någon söderkrog där många gamla
minnen och anekdoter från orienteringen dryftas.
Denna träff firar 25-årsjubileum i år.
Dessutom arrangeras ett sommarläger varje år.
Arrangemanget går runt mellan medlemmarna och
i år var det Lars Öhrmans tur att arrangera och
valet var enkelt, det blev i Brevens Bruk.
– Jag tyckte det skulle vara kul att välkomna
kompisarna till den vackra bygden i Brevens Bruk.
Här finns allt för en lyckad träff, säger Lars!
Lördag fm började med orienteringsträning på
Hunnebergsbladet.
Nr  2 • 2020

– Jag använde mig av en karta från 2012 och en
bana som användes under Närkes-DM det året,
säger Lars. Start vid Lilla Berga och mål på ängen
vid Hunneberg. Banan mätte 3,5 km vilket var
tillräckligt i högsommarvärmen.
Efter en lunch på Brevensgården anordnades
en guidad visning i rostugnen och i modellboden
av den kunnige Claes Ander inför en intresserad
skara orienterare.
Kl 16.00 avverkades traditionsenligt Gå-lunkalöp vid Röda Sand. Det blev Stockholms OK´s
Terräng-KM. Det var minst sagt skiftande kvalitet
på löparna.
Lördagskvällen avrundades med en 2-rättersmiddag hos Miguel på Brevensgården. Samtliga gäster
var mycket imponerade av faciliteterna i Brevens
Bruk!
På söndagen anordnades lägermästerskap i
orientering i Svennevad. Start och mål helt nära OK
Tylöskogs klubbstuga vid Nytorp och ett avslutande
svalkande bad i Sottern!
Ett toppenlyckat läger avslutades hemma hos
Lars med en enklare lunch i Trasbo. Samtliga deltagare var jättenöjda med vistelsen i Brevens Bruk.
Nästa år går arrangemanget vidare, då skall vi
till Gotland avslutar Lars!
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En coronasommar för bygdens företag

Ingen trängsel i Thorslundskagges
nya butik, som Lottie Winnerhed,
marknadsansvarig, stolt visar upp.

Sommaren 2020 går till historien som coronans
sommar. Pandemin har drabbat såväl enskilda
människor som företag.
– Mars och april var usla månader. Sedan blev
det bättre i och med att jag kunde öppna uteserveringen. Sommaren var faktiskt rätt bra, med
många gäster och sedan har det löpt på ungefär som
normalt, säger Miguel Martinez på Brevensgården.
Han har varit noga med att placera gäster på
behörigt avstånd från varandra och handsprit har
funnits tillgängligt för alla.
– Även vid våra quizaftnar har jag sett till att
borden stått ganska skilda från varandra. Det har
fungerat bra och alla har varit medvetna om att
hålla avstånd från varandra, säger han.

Inget hemmajobb
Rullprofil har inte märkt av så mycket av pandemin.
– Vi är ju ett tillverkande företag och då fungerar
det inte att folk stannar hemma och sköter jobbet
därifrån. Men vi har som alla andra varit noga

Janne Grävarn
i Vittorp AB

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

Tel: 070 - 624 81 80
E-post: janne@skogsmaskin.se

med att hålla avstånd och se till att den som varit
snuvig eller haft hosta hållit sig borta från jobbet,
säger Patrik Setterman, platschef på Rullprofil i
Brevens Bruk.
På Thorslundskagge i Högsjö har man också sett
till att kunderna respekterat avstånd från både
varandra och personal. En alldeles ny butik har
fungerat förträffligt under sommaren.
– Vi levererar varor direkt från vår fabrik till
kunden, så det har inte varit några problem. Och här
inne i butiken finns det, som du ser, gott om plats.
Ingen behöver trängas, säger Lottie Winnerhed,
marknadsansvarig på Thorslundskagge.

Whiskyprovning
Thorslundskagge har haft butiken öppen under
lördagar på sommaren. Nu är den öppen för bokade
besök under vardagarna, året om. Man tar även
emot spontanbesök under kontorstid.
– Vi har också whiskyprovningar nu under vintern. Vi prövar åtta olika whiskysorter som alla är
lagrade på tunnor från oss, säger Lottie Winnerhed.
Brevens Bruk AB införde tidigt i våras strikta
besöksregler. Den som ville ha kontakt med kontorspersonalen fick först ringa och boka tid. I övrigt
var kontoret stängt.
För de anställda som jobbade ute i skogen var det
förstås mycket enklare att hålla avstånd.
Coop i Högsjö har också påverkats av covid-19. Ett
skyddande plexiglas vid kassan kom raskt på plats
och i butiken finns flaskor med handsprit.
Omsättningen har varit normal under sommaren,
men besöken väsentligt färre. Skillnaden har varit
att varje kund handlat lite mer än normalt.
Text och foto: Stigbjörn Bergensten
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Snart går sista bussen
Kungsörnshäckning
2016 på Brevens marker.
Om ett år går den sista bussen på sträckan Odensbacken-Brevens
län har nämDet
har varit ettBruk.
lyckatRegion
år för Örebro
kungsörligeni vår
beslutat
lägga
nerett
linjen,
723. I december
nen
del avatt
länet.
Efter
intensivt
2021 upphör trafiken.
Frågan
anropstrafik som
spaningsarbete
av några
riktigaom
fågeleni viss månsom
skulle
kunnabrinner
ersättaför
bussarna
är forttusiaster
verkligen
sitt
farande
öppen.
intresse, lyckades de lokalisera ett nytt
bo. De äldre bon som finns i området
dög tydligen inte, utan örnparet valde
att bygga nytt. Eftersom det nya boet
ligger på Brevens Bruk AB:s mark så
blev det naturligtvis intressant för oss
som markägare att följa utvecklingen av
örnhäckningen.
Tillsammans med ringmärkningsutförare, personal från länsstyrelsen samt ett
antal personer som följer detta par, deltog
jag i slutet av maj i ringmärkningen av
ungen.
Det fanns bara en unge i boet och
han verkade vara frisk och vid gott hull.
Oftast lägger örnhonan två ägg som
bägge kläcks, men i regel överlever inte
den unge som föds sist. I naturen gäller
det att ha turen på sin sida, alltså vara
den som är född först eller vara störst
och frisk, annars är det stor risk att man
inte överlever. Örnföräldrarna har matat sin unge
mestadels med vattensork och hare och den här
sommaren verkar allt ha gått bra, då ungen som nu
är flygg (flyger bra) har lämnat sitt bo.
De senaste lyckade häckningarna inträffade åren
2012 och 2014, då paret födde upp en unge tills
den kunde klara sig själv. Vi ser nu med spänning
fram emot våren 2017 då örnparet förhoppningsvis
kommer att starta en ny häckning med ett positivt
resultat som följd.

Beslutet har väckt omfattande protester och en
lista på 1 700 namnunderskrifter överlämnades
strax före beslutet till regionfullmäktiges ordförande Torgny Larsson.
– Det är aldrig roligt att tvingas dra ner på verksamhet, men av kostnadsskäl behöver vi minska
vårt utbud av busslinjer. Därför beslutade vi att
inte längre trafikera linje 728 och 723 från och med
december 2021. Det är jag den första att beklaga
men i skenet av Region Örebro läns ekonomiska
situation finns inget annat alternativ, säger Nina
Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd, i ett pressmeddelande.
Samtidigt planerar Region Örebro län att tillsammans med Örebro kommun införa ett snabbusssystem kalla BRT (Bus Rapid Transit) i centrala
Örebro. Det kommer i första etappen att kosta
upp emot 250 miljoner kronor. Hela systemet har
kostnadsberäknats till över en miljard. Region
Örebro läns ekonomiska situation nämns inte i
dessa planer.
Bild: Kjell Johansson
Text: Stigbjörn Bergensten

Länsbussen på väg mot Brevens Bruk, snart ett minne blott.

Jonas Pettersson
Skogvaktare

Passa på!

Mot uppvisande av
denna annons får du:

30%

UTFÖR YTTRE RENOVERING AV
på hela FASADER
sortimentet*I BREVENS BRUK.
*Erbjudandet gäller
31/12-16
pris.
*Erbjudandet
gällert ot omm
30/6-15på
påordinarie
ordinarie
pris.
Elektronikprodukter, möbler,
kampanjvaror,
frimärken
Elektronikprodukter,
möbler,
kampanjvaror,
frimärken
och
förframkerat
är
undantagna.
Gäller
en
gång/kund.
och förfrankerat är undantagna. Gäller en gång/kund.

Tel: 019 - 17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro

Office Depot Örebro
Elementvägen 8
Öppet Mån-tors 8-17, Fre 8-16

Julsta Äsplunda 532 • 692 93 KUMLA
www.fallsplat.se • fallsplat@fallsplat.se
Tobias Wahlström 070-610 25 38

Nr  2 • 2020

9

Nr 2 • 2016

13

Breven – en pärla att yoga i

Ulrika leder första
yogapasset för
helgen i Brevens
Hjärta.

I slutet av september höll Ulrika Olausson en första
yogahelg i Brevens Hjärta. 22 deltagare från Mellansverige bokade in sig.
Ulrika har haft ögonen på Brevens Bruk i många
år.
– Det är en pärla, det är alldeles för fint för att
inte göra något på platsen, ler Ulrika.

Temat var kommunikation i kombination med
yoga och meditation. Men också att vara i gemenskap samt en strävan att landa i medveten närvaro.
Till vardags är Ulrika professor i medie- och
kommunikationsvetenskap vid Jönköpings högskola, där hon forskar i miljökommunikation och
journalistik.

företag
Ett lokalt bygg
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och kunskap!

företag
Ett lokalt bygg g t
renhe
ggefö
fata
rre
altlåbnyg
kd
loe
Ett m
nhaet
p!
nsk
ure
cherkfa
med lån
og
och kunskap!

Söker du boende
i Brevens Bruk?
SE VÅR HEMSIDA:

God Jul & Gott Nytt År

Kakel
Klinkers
Laminatgolv

Kontor- och
konferensrum
uthyres i
fastigheten
Svarvaren

WWW.BREVENS.SE

GodJul
Jul&&Gott
GottNytt
NyttÅrÅr
God

Vill  du  annonsera
i  denna  tidning?

0151-130 10 / www.ksbygg.com

KONTAKTA Brevens Bruk,
Sirpa Ahonen 070-349 25 40
sirpa.ahonen@brevens.se

Se vår utställning

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

KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker
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En ny helg är inbokad våren 2021 den
16-18 april och målsättningen för Ulrika
är att ha två retreat per år i Breven och
gärna ytterligare kurser.
Susanne Sandberg och döttrarna Linda
Samuelsson och Jennie Bodin tillbringade
helgen 26-27 september i Brevens Bruk.
– Så himla härligt att få göra detta ihop
med mina döttrar, säger Susanne Sandberg
som yogat i Björneborg i Stora Mellösa hos
Ulrika.
Tidigare har Susanne och döttrarna åkt
på yoga ihop men då till Spanien. I år föll
valet på Breven då coronapandemin ändrat
förutsättningarna.
– Vi har upptäckt era fina skogar! Det är
en skön blandning av yoga och upplevelse,
säger Jennie.
Och de var nöjda med rummen i västra
flygeln, som de beskriver som fina, rena
och fräscha.
Text och foto: Sofie Isaksson

Glada besökare. Jennie Bodin, Susanne Sandberg och Linda Samuelsson.

Nu är den äntligen
här – Utbytespumpen!
Dags att byta ut din gamla bergvärmepump? Nya
Thermia Calibra är den perfekta utbytespumpen. Den kan
kalibrera sig efter både dina värmebehov och ditt befintliga
borrhål. Du behöver inte ens veta hur djupt ditt borrhål är,
Calibra ser till att borrhålets fulla potential utnyttjas.

Rostfria
pumpautomater
Läs mer på utbytespumpen.se

2.695:-

0151-51 81 50

0150-66 95 50

www.mahlqvist-ror.se
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Din trycksaksleverantör

Trycksaker
Storformat

0157-244 60

Tel. 0151-130 90 • www.linderothstryckeri.se
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Minnen från min tid som husa på Bystad
Svennevad våren 1958: Friherrinnan Anna Gripenstedt står i mitt föräldrahem i Svennevad och
frågar mamma om jag kan börja som husa på Bystad. Henne köksa Solveig som också är från Svennevad har redan varit hos Gripenstedts en tid och
är mycket duktig, och Olga Gillberg som hjälper till
med storstädning m.m. på Bystad känner till min
familj. Dom var kanske ”arbetsförmedlare” i mitt
fall. Hur som helst, friherrinnan Anna och mamma
bestämmer att jag ska börja senare på sommaren,
och så blev det.
Jag fick ett eget rum i ena flygeln där kokerskan
fru Holmström, husan Signe och köksan Solveig
också hade egna rum. Det var fint möblerat på rummet med handfat och vattenkran. Gemensam toalett
och badrum med badkar. Kök, grovkök, matsal (med
TV!!!) fanns också i flygeln.
Vid min första kväll som husa skulle jag meddela
baron om ett telefonsamtal. Jag sprang uppför stora
trappan och mötte en stor ”narr” och blev jätterädd.
Men såg sen att det var en målning på väggen.
Mellan köket i flygeln och serveringsrummet i
stora huset fanns en serveringsgång där matvagnen
drogs. Det var ett av mina jobb. I serveringsrummet
fanns kylskåp, värmeskåp, diskmaskin och allt an-

Här är ”narren” som skrämde Kerstin hennes första kväll
på Bystad.
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Kerstin som husa på
Bystad, tecknat av Ulf
Lindahl.

nat jag behövde för att sköta serveringen. I matsalen
stod en vikskärm för dörren till serveringsrummet
och ett litet avlastningsbord. När inga gäster fanns
tryckte friherrinnan på en knapp som ledde till en
ringklocka i serveringsrummet som betydde att
jag skulle komma in. Fanns där gäster fick jag stå
bakom skärmen och vänta tills jag kunde se att
friherrinnan lade ner sina bestick på tallriken, då
gick jag fram. Vid tillfällen då det fanns många och
finare matgäster så var det herrgårdens chaufför
och gästernas chaufförer som serverade.
Solveig och jag hade blå klänningar och vita förkläden. Kokerskan fru Holmström hade en riktig vit
tyghatt. Till middagsserveringen bytte jag varje dag
till svart klänning med ett vitt litet sött förkläde,
vita manschetter och krage, och på huvudet en vit
stärkt snibb. Strumphållare och silkesstrumpor med
söm där bak (som måste vara rak). Jag fick lära mig
servera genom att gå efter husan Signe och se hur
hon gjorde. Man serverade från vänster sida och tog
bort använd tallrik från höger sida. Ren tallrik från
vänster sida. När matgästerna ätit färdigt och gått
genom ”röda kabinettet” – med sitt fina möblemang
från Kina – och den åttakantiga salongen till vardagsrummet så skulle kaffet serveras där.
När jag serverade hade jag alltid en vit servett i
vänstra handen. Karlarna hade vita bomullshandNr  2 • 2020

skar på bägge händerna och jag hade rena handskar
till dem när det behövdes. Det var mitt jobb att byta
bestick och snygga upp uppläggningsfaten. Ibland
kom kokerskan in och fyllde på faten. Sen var det
disk! Dessa kvällar blev långa.
Vid en vanlig middag utan gäster serverade jag
kaffet i vardagsrummet. En gång när jag sträckte
fram brickan såg jag att det låg en laxrosa tusenlapp
på bordet. Bilden på den föreställde Gustav Vasa.
Det kändes som att han tittade upp på mig, jag hade
aldrig tidigare sett en sådan sedel. (Min lön var 500
kr i månaden före skatt.)
I kapprummet fick jag öva att ta på och ta av
gästernas ytterkläder. Friherrinnan Anna spelade
gäst. Därefter kom Friherrinnan Karin Hamilton
på lunch och jag fick hjälpa henne med kappan.
Det blev godkänt.
Baron hälsade alltid ”God morgon” och var alltid
trevlig. Han lärde mig hur varmt tevattnet ska
vara, hur vinet ska luftas och att sista skvätten i
vinflaskan ska hällas ut. ”Den är grumlig”. När det
behövdes hämtade baronen upp en ny vinflaska
från källaren.
Husan Signe slutade på hösten när hon lärt upp
mig. Ingen ny anställdes så nu var jag själv i stora
huset, men Friherrinnan Anna fanns ju också där.
När jag inte bäddade, städade, vädrade kläder, putsade skor och silver m.m. så höll jag till i syrummet
som låg en halvtrappa upp från övre hallen. Där
sydde jag i knappar, lagade det jag kunde, fållade
handdukar o.s.v. Ibland somnade jag (betänk att jag
var bara 15 år), men när friherrinnans skor hördes
klapprande mot hallgolvet vaknade jag snabbt.
Klockan 12 alla vardagar var det lunch. Baron
kom hem i sin bil. Kokerskan hade koll genom
fönstret och lagade omelett som jag bar in till värmeplattan i matsalen, samma procedur varje vardag.
Kokerskan och köksan började kl. 7.00 och husan
kl. 8.00. På kvällen slutade de i köket först och husan
senare. Solveig och jag hade mopeder och när vi
avslutat dagens arbete åkte vi då och då moped till
Svennevad när vädret tillät. Ibland körde chauffören oss, och om han inte kunde så körde friherrinnan. Då gick det undan i ”döbackarna” mellan
Ekenäs och Annebo.
Vid dottern Marys bröllop i London var föräldrarna där förstås. Baron kom hem först och friherrinnan Anna några dagar senare. En kväll skulle
jag meddela henne något, men hon pratade i telefon
så jag väntade på tröskeln till hallen. Då hörde jag
henne berätta i telefonen att hon varit på Tommy
Steeles konsert i London. Gissa om någon blev
avundsjuk.
Sonen Johan med familj bodde i Norrköping. De
hälsade på ibland och dessemellan kom det väskor
med barnkläderstvätt från dem som vi tog hand om
när det var tvättdag.
Vid kaffet i personalflygeln deltog ibland också
chauffören, park- och trädgårdsmästaren, jägaren
Nr  2 • 2020

Kerstin Naeslund och Solveig Eriksson träffades på Bystad
en dag i höstas för att bli fotograferade och prata lite minnen.

och jobbeleverna m.fl. De underhöll oss med kul
episoder från sina arbeten. Sanna eller påhittade?
Jag ska inte återberätta något här, men kul var det.
Detta är några av alla minnen från min tid som
husa på Bystad. Mycket lärorikt och en fin erfarenhet.
Kerstin Naeslund, Brevens Bruk

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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Jakt med gastronomisk upplevelse
Katrinelunds Gästgiveri och Sjökrog med krögaren
och Vd:n Roger Hjälm ville komplettera men även
bredda sitt konceptsortiment med jakt och gastronomi. Det skulle vara en upplevelse av högsta klass.
För att lösa ett sådant koncept krävs jaktmarker.
– Det är allmänt känt att Brevens Bruk AB har
vacker miljö, välskötta jaktmarker och bra djurstam. Och vi vill hålla en hög klass. Breven erbjuder
det vi vill ha: bra marker, bra jaktledare och mycket
djur, säger entreprenören Mattias Andershed, på
telefon från sitt kontor i Örebro.
Mattias jagar själv och är medlem i Katrinelunds
nya jaktklubb. 20 till 25 medlemmar är målet.
Jaktlaget har egen skjutbana vid Göksholms slott
samt tillgång till en skjutinstruktör som kan anlitas
i konceptet.
– Detta var första året av många, vi vill se ett
långt samarbete med Breven, säger Mattias Andershed.
Första jakten i höstas var en pyrschjakt – en
smygjakt, där man smyger sig på viltet, i detta
fall dovhjort. Sedan möttes deltagarna för lunch i
Luvebo. Där hade två av Katrinelunds kockar lagat
en supermåltid berättar Mattias.
– Helt magiskt, precis som det är tänkt, en upplevelse – det är en viktig del i klubben. Både jakten
och maten var mycket omtyckt och uppskattad av
deltagarna.
Varje jakt avslutas sedan på Katrinelunds Gästgiveri på kvällen med en trerätters middag samt övernattning. I jaktklubben betalar man en årsavgift för
sex till sju jakter per år där allt ingår utom dryck.
– Förhoppningen är att man stannar och vill behålla sin plats i klubben, säger Mattias.

INSTALLATION

Nu råkar det bara vara män i den första jaktklubben berättar Mattias.
– Jag skulle vilja att nästa klubb är motsvarande
för endast kvinnor då det är fler och fler kvinnor
som tar jägarexamen.
Ytterligare ett koncept utanför jaktklubben är
jakt och gastronomi, dessa jakter ska också ske på
Brevens marker, men för mindre sällskap.
Text: Sofie Isaksson

Vid Luvebo serverades en himmelsk lunch tillagad av Katrinelunds kockar.

BUTIK • INSTALLATION
ANTENN • FIBER
SÄKERHET • VITVARUSERVICE

SERVICE

SÄKERHET

ENTREPRENAD

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se
Medlemmar i Katrinelunds jaktklubb, från vänster: Klas
Gunnarsson Kumla, Jonas Bentzer Motala, Micke Jacobsson
Askersund, Niclas Alm Örebro, Mattias Andershed Örebro,
Fredrik Kilenius Örebro.
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Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 85 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00
Oppunda EL Vingåker

elonvingaker • www.oppundael.se
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Brevens tallskogar välkomnar besökare

Brevens tallskogar är sedan ett par år tillbaka ett
stort naturreservat som ligger på gränsen mellan
Närke och Östergötland. Marken tillhör Brevens
Bruk AB, men reservatet förvaltas nu av länsstyrelserna i Örebro län och Östergötlands län.
Än så länge saknas skyltning, vandringsleder och
ordentliga parkeringsplatser.
– Ja, men det ska bli ändring på det. Nästa sommar kommer förhoppningsvis skyltar och informationstavlor att finnas där, säger naturvårdsbiolog
Daniel Gustafson på länsstyrelsen i Örebro.
Den gångna sommaren har man märkt ut gränserna för reservatet. Men skyltningen har alltså
ännu inte kommit på plats.
– Det beror på att vandringslederna inte är klara
och innan dess vill vi inte sätta upp informationstavlor, säger Daniel Gustafson.
En vandringsled, på cirka tre kilometer, är nästan klar. Sedan tillkommer ytterligare en som är
ungefär lika lång.

Unik skogsmiljö
Brevens tallskogar består bl.a av gles tallskog, som
anses tillhöra ovanligheterna i dagens skogslandskap. Här finns också myrar, sjöar och tjärnar. En
stor del av Skirasjön ligger inom området.
Stormossen är platsen för Örebro läns största
kända orrlek. Det finns även ett flertal mindre
våtmarker.
Skalbaggen raggbocken är en av naturreservatets rariteter, känd för att den är så sällsynt i de
flesta skogar. Raggbockens larver lever i solbelysta,
grova, döda tallstammar. Den tillhör hackspettarnas
favoritmat.
Nr  2 • 2020

Flera sjöar
Även tjädern hittar gott om mat här bland tallar
och blåbärsris. Lakritsmusseron, blå taggsvamp och
tallticka, är några av tallskogens sällsynta svampar.
Bland de större sjöarna märks Holmsjön, Djupsjön samt alltså delar av Skirasjön, men här finns
även flera mindre sjöar och tjärnar. Gemensamt för
dem alla är att de är näringsfattiga och rymmer en
sparsam växtlighet, av bland annat notblomster,
gula och vita näckrosor, gäddnate och sjösäv. Här
kan du även möta flera typiska sjöfåglar, som storlom, häger, kricka, knipa, fisktärna och fiskgjuse.

Järnhanteringens spår
Här och var i skogen finns spår efter traktens
flerhundraåriga historia av järnhantering. Brukshanteringen i Brevens Bruk slukade stora mängder
träkol i både hytta och smedjor, varför tillverkning
av träkol länge var en viktig näring för många i
bygden. Ett fåtal men ovanligt stora kolbottnar
vittnar om en storskalig och rationell tillverkning.
Kolningen verkar ha upphört i området redan i
slutet av 1800-talet. Den kådiga tallveden har även
använts för framställning av trätjära, vilket kan
förklara att mycket få stubbar från äldre avverkningar finns kvar.
Brevens tallskogar omfattar totalt 1 620 hektar,
varav 958 ligger i Örebro län.
Hitta dit: Åk från Brevens Bruk mot Regna. Efter
ca 6 km, strax efter länsgränsen mot Östergötland,
finns på höger sida en parkeringsplats där ett spår
börjar.
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Släkten röjer i skogarna
Röjsågarna ylar ute bland slyn.
Det har varit ett speciellt år för arbetare
som röjer skog med tanke på coronapandemin.
I normala fall anländer de Sverige i mars. I år
kom de i slutet på maj.
Vasyl Drohobytskyy, 38 år, har arbetat i
skogen i Sverige under 10 år. Från utkanten
av Drohobycz, utanför miljonstaden Lviv i
Ukraina kommer Vasyl, hans tre bröder och
en svåger. De är ett arbetsteam som jobbar åt
Svensk Skogsservice för första gången. Företaget är ny entreprenör åt Brevens Bruk AB.
Arbetsledaren Jim Mattsson är på besök för
att se hur arbetet fortlöper och han ska ha en
genomgång av hur man röjer runt kulturminnen. Jim träffar också uppdragsgivaren för att
tillgodose deras önskemål. Skogsservice ska
röja 75 hektar på test.
Från vänster: Jaroslav Biletskyi, Mykola Drohobytskyy, Vasyl
Gänget har en vecka kvar innan de lämnar
Drohobytskyy, Svatoslav Sydorenko och Bogdan Drohobytskyy.
och återvänder till Ukraina.
Ukrainare får ett arbetstillstånd sex månader i taget.
Polacker, rumäner och ukrainare är mest repre– Jag saknar min 4-årige son Michail, säger Vasyl
senterade bland skogsarbetare. Det är vanligt att
som intygar att kvällarna består av film och videogrupper av familjer och eller grannar från samma
samtal med familjen, vilket gör att internetuppområde kommer och jobbar ihop.
koppling är viktigt för dem.
– Vi mixar inte ihop dem, de väljer själva annars
De bor alla tillsammans i Sjövillan på Bystad. Den
skulle det inte fungera att hänga ihop under så lång
har Svensk Skogsservice hyrt permanent och har
period, säger Jim Mattsson.
som utgångspunkt åt personalen. Gänget är mycket
Joakim Gustafsson, VD på Svensk Skogsservice
nöjda att kunna få utgå från ett och samma ställe
och Dalslands Skogsskola har genom Beredskapsunder tiden de arbetar.
lyftet projekt i år att snabbutbilda plantörer i SveI Ukraina är lönerna låga och arbetslösheten hög.
rige sedan pandemin slog till. Han intygar att det
Att söka sig till Sverige är om än långt från familjen
finns utmaningar för branschen att kunna få tag
en betydligt bättre inkomst, intygar Vasyl.
i arbetskraft, och hoppas på så sätt hjälpa till att
De har en maxhyra på 3000 kronor per månad.
fylla den arbetskraftsbrist som råder på grund av
Vilket innebär att företaget står för mellanskillnain- och utreseförbud.
den om den skulle vara högre. Och företaget står
– Vårt största problem som företag är att hitta
för all utrustning.
svensk arbetskraft. Vi försöker locka svenskar till
röjning av kraftledning framför allt då svensktalighet krävs då det kan vara 20 markägare inblandade
vid en ledning. Vi har svenskar som jobbar i liknande arbetsteams, men det är svårt att locka dem
till oss, säger Jim Mattsson.
Vad krävs av en röjare?
– Man ska vara stark och uthållig, som en tiger,
man behöver inte träna när man kommer hem säger,
Kuba Wrobel som tolkar åt Jim.
– Det krävs psyke, en 30–35000 steg om dagen
är vanligt att gå. Sämsta dagarna är varma sommardagar, säger Jim.
– Bra kläder och bra väder, säger Vasyl.
Text och foto: Sofie Isaksson
Kuba Wrobel och Jim Mattson.
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Far och son och en jättelik maskin
stockarna kommer till bilväg och
kan lastas på timmerbilar.

Väger över 20 ton
John Deere 1270 heter nytillskottet – en bjässe på över 20 ton. Den
har alla tänkbara moderniteter
som man kan kräva och är enligt
far och son Bergqvist rätt enkel
att köra. Fast det är en sanning
med modifikation. För att klara
hanteringen av en skördare krävs
en gedigen utbildning.
Många timmar i ensamhet ute
i skogen, det måste vara påfrestande?
– Inte alls. Det är ganska skönt
Far och son Bergqvist, Michael och Pontus. De är två av sex medarbetare på
och man är ju upptagen med
Brevens Bruk AB som kör skördare och skotare.
jobbet hela tiden. Och man kan
lyssna på poddar, radio eller musik. Jag brukar ibland lyssna på ljudböcker. Då får
Det är vaktombyte ute i skogen vid Tyresfall. Ur hytman tiden att gå, säger Michael Bergqvist.
ten i den väldiga skördaren kliver Pontus Bergqvist
– Hytten är bekväm och naturligtvis uppvärmd.
för att få avlösning av sin far Michael.
Det är faktiskt en mycket bra arbetsmiljö. Jobbet
Pontus har varit igång sedan fem på morgonen.
underlättas också av att arbetet kan styras via
Nu visar klockan 1300 och Michael ska ta över och
GPS. Man vet alltid var man befinner sig, tillägger
jobba fram till klockan 2200. Maskinen, en skördare
Pontus.
av märket John Deere behöver nämligen gå nästan
När höst- och vintermörkret sänker sig över skodygnet runt, eftersom det är en stor investering som
gen förvandlar skördarens starka strålkastare natt
Brevens Bruk AB har gjort.
till dag. Bilister som färdats nattetid runt BrevensSkördare? Vad kan det vara? Stadsmänniskor
skogarna har säkert sett ljusfenomen i skogen. Det
ställer sig frågande.
är alltså skördaren som är igång. Eller skotaren.
Skördare är en skogsmaskin som används för att
Man skulle rent teoretiskt låta maskinerna gå
fälla, kvista och aptera träd till stockar. Maskinen
dygnet runt.
har i stort sett ersatt motorsågen ute i skogen.
Vanligtvis används skördare tillsammans med en
Text och foto: Stigbjörn Bergensten
annan skogsmaskin, skotaren, som svarar för att

Buzas bygg är ett mångsidigt företag som utför:
Nybyggnationer
Renoveringar
Om- och tillbyggnadsarbeten.
Även mattläggning, kakel och klinker.
Hos mig kan ni beställa garageportar, fönster samt entréportar.
Med montering.

Storgatan 38 • 643 30 Vingåker • 073 - 36 53 503
www.buzasbygg.se
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En tysk praktikant i Brevensskogarna
minerar. I hans hemtrakter består skogarna mest
lövskog samt tall på sandmark.
Hittills har Eike mestadels jobbat tillsammans
med vår skogsarbetare Thomas Pettersson. Det har
blivit röjning och planering, kontroll av granbarkborrefällor m.m. Arbetet med granbarkborrarna
är extra intressant för Eike, eftersom han skriver
en avhandling om just granbarkborren, som även
är ett stort problem i Tyskland liksom i stora delar
av Europa.
Eike trivs bra i Brevens Bruk. Under fritiden är
han och Xena ofta ute och springer, det har blivit
många varv runt Botaren. Han har dessutom tränat
i vårt utegym, spelat discgolf, vandrat i skogarna,
badat och även fiskat i Botaren, både gädda och
abborre nappade. Några jakter har det också blivit
på Brevens Bruk och Sonstorp.
Troligen blir det hemresa i januari. Innan dess
hoppas Eike få se älg, vilket ju alla tyskar vill när
de är på besök i Sverige.
I en vindslägenhet på Bruksgatan 14 i Brevens
Bruk bor sen början av september 24-årige Eike
Schumann tillsammans med en stilig Bayersk
viltspårhund som lystrar till namnet Xena vom
Schwedenstein.
Födelseorten är Magdeburg, men hemmet finns
i Serno, en mindre ort ca 10 mil söder om Berlin.
Eikes föräldrar arbetar på ett statligt skogsföretag
i Tyskland, pappan som skogsmästare och mamman arbetar administrativt med kartor. Eike har
två syskon, en 29-årig syster som är hunduppfödare
och en 28-årig bror som arbetar som nutritionist.
Eike utbildade sig först till skogsarbetare, vilket
han arbetade som i två år innan han började en högskoleutbildning med inriktningen ”Hållbar utveckling i skogen”. Han är nu inne på sin femte termin
av totalt sex. I utbildningen ingår praktik och det är
anledningen till att han är i Brevens Bruk. Hemma
är han genom sina föräldrar bekant med i stort sett
alla inom skogsindustrin och nu ville han träffa nya
människor i en ny miljö. Därför togs kontakt med
Nora Höpper som jobbar här på Brevens Bruk, men
som är hemmahörande i Tyskland och var tidigare
arbetskamrat till Eikes föräldrar.
Eike har rest runt i både Norge och Sverige och
tycker mycket om naturen här. Det är intressant
att se hur skogsbruket fungerar i andra länder,
och trots att Sverige och Tyskland ligger ganska
nära varandra så finns det stora skillnader, både i
naturen och i sättet att arbeta. Största skillnaderna
i skogarna är att här har vi en mer kuperad natur,
mycket mossa, stora stenar och granskog som do18

Boka sommarens
semesterboende
redan nu!
Det är full fart på stuguthyrningen för säsongen
2021. Vill du också tillbringa del av din semester
i en vacker, lugn och lantlig miljö? Gå in på vår
hemsida brevens.se och titta under fliken ”Bo i
Brevens Bruk” så kan du se vad vi har att erbjuda, eller ring oss på 019-58 58 50.
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Tobbevilt – ny viltmästare på Brevens Bruk
Vår tidigare viltmästare InHwan Svensson flyttade
upp till Norrland, så det blev lite i längsta laget att
komma ned hit och jobba med våra jakter. En ny
viltmästare söktes och en av dem som svarade, och
även fick uppdraget var Thorbjörn Andersson (Tobbevilt AB). Ni har kanske redan stött på honom i
våra skogar under hösten, eller sett hans bil.
Thorbjörn, kallad Tobbe, bor i Sonstorp där han
hyr ett hus av Sonstorps Bruk. Han bor tillsammans
med 3 labradorer, 1 wachtel och 4 blandrashundar
och varannan vecka tillsammans med barnen (8 och
5 år gamla). Hundarna håller dock inte till inne i
huset så ofta. I alla fall inte om Thorbjörn vill ha
till gång till sin soffa.
Thorbjörn som växte upp i Hjo hade hela tiden
klart för sig att det var jakt han ville jobba med,
så efter grundskolan gick han Jakt & Viltvårdsutbildningen i Ryssbygymnasiet. Efter gymnasiet
gick han vidare med ett års praktik och fem år som
jaktelev innan det var dags för viltmästarutbildning
på Östermalma. År 2006 startade han sitt företag
Tobbevilt AB. Tanken var att jobba som jaktkonsult
för flera gårdar som inte kunde/ville anställa en
egen jägare. Det visade sig vara en bra idé och antalet uppdrag ökade snabbt, vilket också ledde till

Brett sortiment av
kvalitetsvirke
Stort sortiment av trädgårdsplattor

TR20

TR35

Anläggningsprodukter
vägtrummor, dräneringsrör
FP35

Limträ i lager, Plåt

TR35

Vår populära TR20-profil har många användnings områden tack vare

sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Den används lika bra på tak som på vägg.
TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket

till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

säkra och effektiva sidoöverlapp. 1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare
montage då överlappen styr plåten i rätt position.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35 går även att få med kondensskydd.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniseradoch lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Nu finns ett brett
sortiment med färg
som vi bryter i din kulör!
TR18

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

Perssons
Byggvaror AB
Vår 1070
populära
Eftersom vår TR18 har en täckbredd på hela
mmTR20-profil
är den en har många användnings områden tack vare
sin liksidiga utformning,
kostnadseffektiv takprofil för bl.a. lantbruksbyggnader
och industri-allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Borga Byggprofiler AB
Den används
lika
braeffektivt.
på tak som på vägg.
lokaler. Tack vare sin vattenrilla blir sidoöverlappet
säkert
och
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

TR18 går även att få med kondensskydd.TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket
säkra och effektiva sidoöverlapp. 1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare
montage
överlappen och
styr plåten i rätt position.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas
avdå
galvaniseradlackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad
stålplåt
med
minst 10 års garanti.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det
nordiska
klimatet
ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.
TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.

FPV18
TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.
TR35 går även att få med kondensskydd.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniseradoch lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
FP18 och FPV 18 är två profiler som är helt anpassade för väggmontage.

Profilerna har blivit populära tackvare sina många användningsområden.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
De breda topparna och smala bottnarna ger dem ett vackert utseende.
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

Välkommen till Brevens Bruk Tobbe!

Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniseradoch lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

FP18

TR35 går även att få med kondensskydd.

Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniseradoch lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

TR35

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

FP35 ändvänds med fördel till ekonomibyggnader ,lagerlokaler och

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

TR20

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.

Vår FP35 är en väggprofil med breda toppar och smala bottnar vilket
ger den ett robustare utseende. Tack vare sin höjd klarar FP35 ett
längre avstånd mellan väggreglarna.

industribyggnader.

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil

väldigt många timmar och mil på vägarna. När så
möjligheten med Brevens Bruk dök upp avslutade
Torbjörn flera av sina mindre uppdrag och jobbar
nu endast för Sonstorps Bruk och Brevens Bruk.
En vanlig dag för Thorbjörn börjar med utfordring
av hundarna. När barnen bor hos honom kör han
dem till skola och dagis. Därefter är det skog och jakt
som gäller – planera jakter, kolla över pass, se över
jakttorn, skriva rapporter, röja upp i slakteri m.m.
Torbjörn gör en del styckning också. Högsäsongen
är i stort sett från juni till januari. Sin semester tar
han ut i mars. Gissa vad han gör då? Jagar så klart,
FP18/FPV18
oftast kaninjakt på Gotland.

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER
Bengt: 070-731 16 29, Carola: 070-522 35 53
Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

Byggprofiler
AB
Telefon: Borga
0512-208
80
Motorgatan
Telefax: 0512-203
332
92 TRÅVAD
Org.nr: 534
556590-0213

Telefon: 0512-208 80
www.borgabyggprofiler.se
Telefax: 0512-203 33
info@borgabyggprofiler.se
Org.nr: 556590-0213

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

Telefon: 0512-208 80
Borga Byggprofiler AB
Telefax: 0512-203 33
Motorgatan 2
Org.nr: 556590-0213
534 92 TRÅVAD

www.borgabyggprofiler.se
Telefon: 0512-208 80
info@borgabyggprofiler.se
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

Akut behov av gas & gasol, jour: 070-680 67 08, 070-522 35 53
bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

Nr  2 • 2020

19

Lantbruksåret 2020
Så har ännu ett år nästan passerat. Ett år som
började med helt nya utmaningar än tidigare.
Med 26 dräktiga kreatur i det nya stallet så var
det i mitten av februari dags för den första kalven
att se dagens ljus i Bystad. Det blev totalt 26 kalvar varav ett tvillingpar, tjurkalvar som det blev
en del extra pyssel med innan vi kunde andas ut.
Vid midnatt den 28 april och med viss hjälp så föddes den för säsongen sista kalven, en kviga, och vi
kunde därefter summera att tillökningen blev 12
kvigor och 14 tjurar.
I maj släpptes djuren ut på sommarbete. Vi har
även låtit dem beta återväxten på slåttervallarna
för att klara deras foderintag.
En avelstjur införskaffades under våren och han
fick göra damerna sällskap under ett par månader
på försommaren. För att säkerställa hans fertilitet
så inkallades en husdjurstekniker som utförde
dräktighetsundersökning. Det visade sig att tjuren
hade sett till att vi kommer att få mycket att göra
även kommande vår.
Den relativt lilla vårsådden var avklarad den
första veckan i maj. Havren kunde ha haft en bättre
start, torra förhållanden under våren satte sina
spår och det blev den sämsta grödan beträffande
avkastningen. Två rejäla skördar med grovfoder
är dock bärgade, den första i början av juni och den
andra sex veckor senare. Det kommer definitivt inte
bli någon foderbrist i vinter.
Tröskningssäsongen startar tidigt när man odlar vallfrö. En tredjeårs frövall med ängssvingel
bärgades under andra halvan i juli sedan följt av
höstvete, timotej och havre. Frögrödorna timotej
och ängsvingel torkas ned till acceptabel vattenhalt
hemma på gården för att vid årsskiftet levereras
till fröfirmorna.

I skrivande stund har vi plockat hem kreaturen
på stall. De har fått byta från magra beten till att
ligga på halm från vetet och idissla fröhalm från
timotej. Nu hoppas vi på en lugn vinter både för
kossorna och för oss själva innan det i februari blir
full fart med kalvningen.
Text: Stefan Svensson, lantbruksansvarig
Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken
Foto: Michael Bergqvist
Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

El & VVS
El & VVS
Installationer
& Service
Installationer
& Service
El
✹
Värmepumpar ✹ Kyla
Solenergi
Talbyv. 2, 715 94 Odensbacken

Vattenfilter ✹ Värmepumpar
Laddstationer
✹ Solenergi
Värmepumpar
Solenergi
Vedpannor ✹ Vattenfilter
Överspänningsskydd/
✹ Laddstationer
Vattenfilter
Laddstationer
åskskydd
✹ VVS
Vedpannor ✹ Överspänningsskydd/
Överspänningsskydd/
åskskydd
åskskydd
Vi säljer och installerar

God Jul önskar www.nepab.nu
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Vi säljer och installerar
Tel. 019-45
00 60
Tel. 019-45 00 60

www.nepab.nu
www.nepab.nu
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Kraftverket bort och tre fisktrappor byggs
Vattenkraftverket i Brevens Bruk
kommer att överges och intaget sättas
igen. Dessutom ska inom fem år tre
fisktrappor byggas.
– Det har varit en lång, lång process,
men nu har vi lämnat in en ansökan
där miljökonsekvenserna utretts.
Mark- och miljödomstolen har gett oss
rätt att ”riva ut” kraftverket och bygga
de tre fiskpassagerna som vi tänkt oss,
säger Tomas Thuresson, verkställande
direktör på Brevens Bruk AB.
Men det finns ett litet aber.
Beslutet har nämligen överklagats
av organisationen Älvräddarna.
– Ja, men jag tror inte att domstolen
kommer att ta upp överklagandet. Vi
har ett starkt stöd för våra synpunkter och domen är också väldigt tydlig,
säger Tomas Thuresson.
Tre fisktrappor kommer alltså att
uppföras – en vid Nedre bruket, en vid
herrgårdsdammen och en vid Sotterns
utflöde.

Fotnot: Älvräddarna är en organisation som vill värna om fiskvägar och vill
stoppa all utbyggnad av vattenkraft. Organisationen driver frågan om rivning
av dammen i Järle, vilket har väckt omfattande lokala protester.

Vi är servicelämnare för John Deere’s skogsmaskiner.
Vi erbjuder allt från reparationer till underhållsprodukter och tillbehör.

0151-107 60

www.jacobssonssmide.se

Du hittar oss vid Hacksta vägskäl
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Turismen 2020
Året började lovande, vi hade
bra med bokningar i samtliga
våra fritidsboenden, stugorna
Fiskartorp och Talludden var
bokade i stort sett hela sommarhalvåret. Men sen kom
Coronan och avbokningarna
fullkomligt rasade in. Det var
främst våra utländska gäster
som bokade av och det såg ut
att bli en lugn sommar. Fram
till mitten av maj var det
ganska öde, men sen började
nya bokningar komma in och
nu var det mest svenskar som
bokade. I juli hade vi otroligt
mycket folk som bodde hos oss
Utsikten från altanen i Djup kan man verkligen njuta av.
och många har upptäckt vår
vackra bygd. Sen så började
trevliga Brevensbor som jag stött på vid Röda Sand och
flera av dem som avbokat att istället boka nytt boPuben!” (Talludden)
ende till hösten. September och oktober var riktigt
bra, vi hade fullt upp med att bädda, kolla städning
”Tack för en underbar vecka på denna vackra plats. Vi
och ta emot nya gäster i stort sett varje helg. Många
har verkligen trivts.” (Skrattorp)
kommer hit för att fiska men även discgolfbanan
”Hit kommer vi gärna åter och rekommenderar till vänhar dragit en hel del gäster, liksom konferenser och
ner
och bekanta.” (Skrattorp)
kurser i konferens-/yogasalen och ateljén.
Vårt nya boende Djup blev en succé, långt över
förväntan. Alla, verkligen alla, som bott där har
Fiskekortspriser
varit överförstjusta och många bokade in sig direkt
till nästa år. Huset och läget vid sjön är verkligen
det perfekta stället för en lugn semester på landet.
Fiskekort:
Normalpris
Boende i närområdet
Enda problemet har varit vattennivån i sjön nu på
Årskort handredskap, 1 person
700 kr
500 kr
höstkanten. Det var väldigt grunt vid bryggan och
Årskort handredskap, familj
1050 kr
750 kr
svårt att komma ut och in med båt.
Årskort trolling, 1 person
1200 kr
800 kr
Djup går utmärkt att bo i även under vintern, så
Årskort trolling, familj
1800 kr
1125 kr
om ni har några dagar när ni vill ha lugn, ro, tystnad
Veckokort handredskap, 1 person
350 kr
250 kr
och mörker (utomhus alltså), välkommen att boka.
Veckokort
handredskap,
familj
525
kr
375 kr
Här är några kommentarer, både från gästboken
och sms från folk som bott hos oss:
Veckokort trolling, 1 person
525 kr
375 kr
”We are not going to leave Djup. It´s like paradise here
and we´ve decided to stay forever!” (Djup)
Vi tänker inte lämna Djup. Det är som ett paradis här
och vi har bestämt oss att stanna för alltid.
”Staying here was a great plesure in very comfortable
conditions. Everyting was more than OK.” (Djup)
Att bo här var ett stort nöje i mycket bekväma förhållanden. Allting var mer än OK.
”Vi hade två underbara soliga dagar i Fiskartorp! Vi
har redan innan vi åkt hem bokat stugan till nästa år.”
(Fiskartorp)
”Efter dessa 10 dagar har jag börjat fundera på om jag
skulle försöka hitta permanent boende här. Tack till alla
22

Veckokort trolling, familj

750 kr

550 kr

Dagskort handredskap, 1 person
Dagskort handredskap, familj

70 kr
105 kr

50 kr
75 kr

Dagskort trolling, 1 person
Dagskort trolling, familj

105 kr
150 kr

75 kr
100 kr

Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri.
Fiskekort finns att köpa hos:
Brevens Bruk AB, 019-585850, bbab@brevens.se
OKQ8, Norra Storgatan 21, Pålsboda
Saker & Ting, Bruksgatan 16, Brevens Bruk
Dagskort betalas enklast med swish

123 355 98 12
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Kontaktpersoner
Tomas Thuresson
Anställd: 2016
Befattning: VD/Skogsförvaltare
070-320 16 91
tomas.thuresson@brevens.se

Eva Lagergren
Anställd: 2018
Befattning: Ekonomichef
070-146 73 67
eva.lagergren@brevens.se

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

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

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

Gustaf von Mecklenburg
Anställd: 2020
Befattning: Fastighetschef
076-858 15 48
gustaf.mecklenburg@brevens.se

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

Detta nummer skall endast
användas för ärenden som ej
kan vänta till kontorstid
nästkommande vardag.

E-post:
bbab@brevens.se
Hemsida:
www.brevens.se

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

VD, Tomas Thuresson:
070-320 16 91
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Tomas Thuresson, VD
Magnus Kindstrand
UllaBritt Gripenstedt

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

Brevens Bruk
Tidning Nr 2 • 2020
Upplaga: 9.200 ex.
Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Ansvarig utgivare:
Tomas Thuresson
Redaktör & Annonser:
Sirpa Ahonen
holmen.com/skog

Nora Höpper
Anställd: 2011
Befattning: Turistansvarig
070-349 15 65
nora.hopper@brevens.se

Omslagsfoto:
Sirpa Ahonen

www.brevens.se

Brevens Bruk AB finns även på Facebook!

GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

Snart är det jul och då kommer jultomten hem till alla snälla barn. Och
vuxna också, får man förmoda. Om man nu finge välja en tomte, bland levande eller döda, vem skulle det bli?

Min önsketomte på julaftonen
Rolf Larsson

Susanne Holberg–Ander

Skira och Högsjö:
– Sveriges förra utrikesminister
Anna Lindh skulle jag gärna se
hos oss. Hon var en rak och trevlig
person, som gillade naturen. Jag
träffade hennes man, Bo Holmberg, som inte heller finns bland
oss längre. En picknic med dem
ute vid Stendörren utanför Nyköping skulle inte vara så dumt.
Men det har förstås inget med
julen att göra.

Brevens Bruk:
– En tomte som slår alla rekord är
Carl Pontén. Han har en otrolig
kostymering om kan skrämma
barn – grå dräkt, mörkt ansikte,
stor näsa, men ändå en tomte. Honom vill jag gärna se på julafton.
Annars tänker jag på morbror
Sven Lilja, som var en fantastisk
tomte på 50-talet för barnen i
Trasbo och Flottbo.

Birgitta Pedersen

Lars-Gunnar Norberg

Brevens Bruk:
– Jag skulle gärna vilja se Arne
Weise som tomte på julafton. Då
skulle han tända fyra ljus och
sedan skulle vi sätta oss ner och
prata om livets mening och en del
andra saker. Den enda julklapp
jag vill ha är ett slut på den här
coronan. Inga dyra mobiltelefoner eller några andra prylar för
min del.

Umeå och Brevens Bruk:
– På julafton kommer min dotter
Filippa hem till mig i Umeå. Bättre tomte än så kan jag inte tänka
mig. Hon åker ända från Malmö
där hon bor. Förhoppningsvis har
hon med sig en julklapp till mig.
Ett par skor, storlek 42. Av mig får
hon ett dussin mattallrikar, men
det får stanna oss emellan.

Tommy Lindberg

Anette Wahlgren

Brevens Bruk:
– Torsten Ehrenmark, örebroaren
och londonkorrespondenten vore
en härlig gäst att ha hemma
hos sig. Då skulle jag duka fram
snaps, sill och skinka och sen
kunde vi sitta hela julaftonen och
resonera. Han hade perspektiv på
livet som han säkert kunde dela
med sig. För övrigt kände min
farfar honom.

Brevens Bruk:
– Tomte? Nej, det blir en tomtemamma och det är jag. Dem jag
tar emot får väl vara tomtenissar
och det är mina döttrar, Sara som
flyger hit från Edinburgh och
Emma som kommer från London.
Långväga gäster med andra ord.
Sara har nog med sig en skotsk
haggis och av Emma räknar jag
med att få en bok.

Fotnot: Carl Pontén är konsertpianist och bor i Brevens Bruk tillsammans med sin hustru Edith
Barlow och parets två barn. Trasbo och Flottbo är de två stora stenhusen i Breven. Haggis är den
skotska nationalrätten, som huvudsakligen består av fårkött.

