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Midsommarfirandet i Brevens är inställt för andra 
året i rad på grund av coronapandemin.

Brevens Bruk AB och föreningslivet ställde in 
årets midsommarfirande på grund av de rådande 
restriktioner som gäller i vår nutida pandemi. Be-
slutet togs i slutet på april.

Skogvaktare och midsommaransvarige Jonas Pet-
tersson tycker naturligtvis att det är tråkigt precis 
som Eva Rysén som är festansvarig för Lustikulle.

Hur funderar de kring att upprätthålla traditio-
nen när det populära firandet ställs in för andra 
året i rad.

– Det finns fortfarande intresse att fira midsom-
mar och kunskapen har vi inte direkt tappat. Det 
finns så många entusiaster här som brinner för att 
ordna firandet, säger Jonas Pettersson som varit 
midsommargeneral i cirka 20 år.

– Jag tror vi absolut ska satsa på prova-på 
kransbindning som vi gjorde 2018. Så att vi kan 
introducera nya tjejer till att bli intresserade, säger 
Eva Rysén.

Hur tänker ni kring midsommar 2022?
– Då j-vlar ska det firas! Vi hoppas vi kan ge-

nomföra traditionen och att folk vill vara med. Jag 

hoppas så klart att folk hör av sig tidigt våren 2022 
och erbjuder sig att vara med, säger Jonas

– Vi får ta nya tag när vi drar igång och så hoppas 
vi folk ställer upp med det de kan, det är ju ändå så 
roligt, säger Eva.

De vackra handbundna midsommarkransarna 
bärs fram av 14 kransflickor på midsommarafto-
nen. Då har de och alla deras medhjälpare arbetat 
i en hel vecka. Cirka 24 stångresare går det åt att 
med handkraft resa den 18 meter höga midsom-
marstången och självfallet många många fler för 
att evenemanget ska bli av när cirka 3000 besökare 
kommer till vackra Brevens bruk.

Firandet har ställts in tidigare: 1873 tappade 
fulla stångresare stången över åskådare ”då svor 
bruksförvaltaren ve och förbannelse över detta fi-
rande i dryckenskap, varefter man slängde stången 
bakom brukets loge.” 1882 kom en ny förvaltare och 
seden återupptogs. (Källa: Bruksliv i järnets tecken, 
Brevens Bruks hembygdsförening.)

Foto och text: Sofie Isaksson

Ännu ett inställt midsommarfirande 2021

2019 lyste solen när de hitresta besökarna följde kransflickorna Susanna Ewald och Sara Lilja in till majstångsplan för den 
spännande stångresningen.

"Kan väl hjärtat ticka 
värre på en brud när 
hon går uppför kyrko-
gången än det gör på 
de bägge utvalda som 
ska bära kransen i 
midsommartåget…"
Elly Jannes, journalist och författare, 
uppvuxen i Breven, i Svenska Turist-

föreningens årsskrift 1953.
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Tel: 0582-302 20

Revy i Bruksteatern till hösten? Kanske, kanske 
inte.

– Ärligt talat: jag vet inte. Ingen annan heller. 
Vi får se om restriktionerna lättas. Om vi inte får 
fylla salongen är det uteslutet. Men vi är beredda 
att med kort varsel sätta igång och då är det den 
revy som planerades till förra året, ”Hjalmars jul-
spektakel – en smällkaramell”, som åter är aktuell, 
säger Peter Flack.

Premiären blir i så fall i slutet av oktober. Men 
Peter Flack är inte särskilt optimistisk. Å andra 
sidan kommer han med mer positiva tankar:

– Vi skulle kunna ordna en sommarunderhåll-
ning på midsommarplatsen. Där kan man ta in 
jättemycket folk och skulle det krävas att man höll 
avstånd kan det också ordnas. En sommarkabaré, 
inte så dumt. Några kvällar mitt i sommaren. Det 
tror jag på, säger han.

Förutom det vanliga revygänget räknar Peter 
Flack också med Monica Forsberg och Hasse An-
dersson. Paret hyr nämligen Djup under hela juli 
och är alltså tillgängliga.

– De vill gärna medverka, så det blir en bra före-
ställning, säger han.

För Brevensgårdens krögare, Miguel Martinez, är 
en revy till hösten enormt efterlängtad.

– Vintern har varit tuff. Mycket tuff. Verksamhe-
ten har inte varit lönsam. Nu blir det säkert bättre 
när sommargästerna anländer och när vi kan hitta 
på en del aktiviteter. Men utan Peter Flack till 
hösten ser framtiden rätt dyster ut, säger Miguel 
Martinez.

Text och bild: Stigbjörn Bergensten

Sommarshow kan ersätta 
osäker revy

Schakt, markarbeten,
transport och  

skogsentreprenad.

Tel: Christian Flink, 070-460 65 67
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Stortorget 5
tel 019-673 44 00
handelsbanken.se/orebro-stortorget

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

www.svela.se

I höstas var vi ett gäng kvinnor – samtliga antingen 
boende eller med anknytning till Brevens Bruk 
– som började träffas en gång i veckan i ateljén 
i Brevens Hjärta (f.d. mekaniska verkstaden) för 
att skapa tillsammans. Det var målning, teckning, 
handarbete, tillverkning av kransar mm. Och fika 
naturligtvis, och massor av prat och skratt. När 
smittspridningen ökade i höstas kände vi att det 
var säkrast at sluta med träffarna. Flera pysslade i 
stället med olika saker hemma och vi höll kontakten 
via Messenger, men samvaron saknades.

I vintras körde SVT en serie program från Finland 
som visade olika kul och intressanta saker att 
besöka i Finland. Serien heter Egenland och finns 
att se på SVT Play för den som är intresserad. I ett 
av avsnitten visades ett inslag från Jäppilänniemi 
utanför Imatra där man utefter ett stycke landsväg 
på ca en mil hade skapat en konstutställning. 
Från början tillverkades utställningsföremålen 
av byborna, men allteftersom intresset växte så 
kom det förfrågningar från många olika håll från 
personer som ville vara med och ställa ut sina alster.

Det här verkade som ett kul koncept och frågan 
gick ut till damerna i gruppen om vi skulle kunna 
göra något liknande. Svaret blev ett enhälligt JA! 
Det perfekta området är grusvägen som löper runt 
Botaren, en sträcka på ca 6,5 km. Ett godkännande 

från markägaren Brevens Bruk AB var inga pro-
blem. 

I slutet av mars träffades vi för en gemensam pro-
menad runt Botaren för att ”rekognoscera”. Många 
av oss hade redan då idéer om vad man skulle ställa 
ut, och var utefter vägen det skulle kunna placeras. 
Idéerna fullkomligt sprutade ut, härligt att se all 
denna skaparglädje.

Efter den första promenaden har det stötts och 
blötts en hel del om vad som kan och får ställas ut. 
Grundreglerna är följande: Inga alster med politiska 
eller religiösa budskap, ej heller något som kan 
uppfattas som stötande och inget som skräpar ner 
eller som kan skada djur och natur. Därefter var 
det upp till var och ens fantasi.

Datum för invigningen sattes till den 6/6, alltså 
på nationaldagen. Fram till dess har det pågått ett 
flitigt formande av idéer till verklighet. Några utom-
husmöten har hållits under tiden, och det märktes 
att gemenskapen gjorde det hela ännu roligare. 

Konstiga Rundan kommer att finnas kvar hela 
sommaren. Datum för avslut är inte satt ännu, men 
det finns gott om tid att se den. Kanske kommer en 
del nya alster att dyka upp under tiden, så det kan 
vara kul att gå rundan flera gånger. Det ska vara 
lite av en upptäcktsfärd, en del föremål står fullt 
synliga, andra får man titta noga för att se. Vi hop-
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Hela gänget uppställt för fotografering en kall aprillördag. Stående från vänster: Britt-Marie Westberg, Gun-Britt Pettersson, 
Ingalill Bergensten, Sirpa Ahonen, Eva Hedelin, Susanne Ander och Gunnel Marchesini. Främre raden: Anette Wahlgren, 
Eva-Karin Lindgren, Kersitn Breving, Britta Hellström och Siw Andersson.

pas att våra alster ska skapa glädje och nyfikenhet. 
Dessutom får man ju samtidigt frisk luft och motion.

Start vid Knipphammarsvägen eller vid Hunne-
bergsvägen, man kan gå från vilket håll man vill. 

Gå gärna in på vår Facebooksida ”Konstiga Rundan” 
för att se nyheter och lämna kommentarer.

Text: Sirpa Ahonen
Foto: Claes Ander

Vi löser dina behov av

Skogsvård
Plantor
Plantering
Röjning

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

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

Vi löser dina behov av

Skogsvård

Välkommen till vår nya Plantterminal i Sonstorp!

Plantor ♦ Plantering ♦ Röjning

Kontakta Ert lokala ombud
Anders Rising,

Östergötlands Skogsvårdstjänst AB 

Telefon 070-684 80 97
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Motorsågsskulptören sågar i Brevens Bruk
På en kulle utanför Börstorp i Brevens Bruk står sen många år en ca två meter hög stubbe 
av en alm. Mången gång har man gått förbi den och funderat på om man skulle kunna göra 
något lite roligare av den. Tanken föll då på motorsågskonstnären Stefan Carlsson som jag 
stötte på för några år sedan via Instagram. Då ledde det till att jag beställde en björn av 
honom, och nu står en väldigt stilig nalle och vaktar i min trädgård.

Nu togs kontakt igen. Stefan Karlsson kom till 
Brevens Bruk tillsammans med sin bror Mikael 
Karlsson för att ta en titt på stubben. Efter lite 
sågande konstaterades att kvaliteten på stubben 
var god och med tanke på formen skulle en älg vara 
lämplig. 

Stefan Karlsson bor på gården Ilarstorp intill 
vägen mellan Tjällmo och Godegård. Passerar man 
förbi där så ser man på en gång att här händer det 
grejor. Ett flertal skulpturer syns väl från vägen. 

Redan som barn började Stefan skulptera tomtar 
tillsammans med sin pappa som var skogshuggare. 
Även brodern Mikael var med i början, men han 
valde en annan bana och har nu företaget Ekoxens 
Skogstjänst. Mikael är dock ofta med och hjälper till 
med praktiska göromål när det är dags för Stefan 
att skulptera. Stefan själv utbildade sig till målare, 
1981 tog han sin lärlingsexamen. Därefter jobbade  
han som anställd några år innan han 1997 blev 
egenföretagare och startade SK Måleri och Skulp-
tering som han driver än idag.

Skulpteringen med motorsåg utvecklades snabbt. 
Favoritmotiv är främst våra svenska vilda djur, men 

han har gjort även motorcyklar, drakar, traktorer 
m.m. 

Hur har du nått ut med dina alster?
– I början gav jag bort många skulpturer, det var 

bra presenter, säger Stefan. Sen var jag med och 
skulpterade vid olika skogs- och jaktmässor där 
jag representerade Husqvarna. Intresset för mina 
skulpturer spred sig snabbt och beställningar bör-
jade komma in.

Medverkade i Talang
Vilket alster är du mest stolt över?

–  Det är nog en varg som jag gjorde åt Karl Hedin, 
säger Stefan och skrattar gott. Det var Karls jaktlag 
som beställde den till hans 50-årsdag. Det var en 
riktig bjässe, vägde väl runt 500 kg. 

Du var med i tv-programmet Talang. Hur gick 
det till?

– TV4 ringde upp mig. Först trodde jag att det var 
nån som skämtade med mig, skrattar Stefan. Men 
de sökte olika talanger runt om i landet och hade 
på nåt sätt hittat mig via nätet. I första program- 
met sågade jag en 
skulptur som före-
ställde Alexander 
Bard. Det fick gå 
väldigt snabbt men 
resultatet blev bra. 
Jag gick vidare men 
det blev svårt för 
mig att göra nåt 
bra i nästa omgång 
eftersom jag bara 
fick två minuter på 
scen.

– Senare kon-
taktade Alexander 
Bards mamma mig 
och beställde en ny 
skulptur förestäl-
lande Alexander 
som han skulle få 
på sin 60-årsdag, 
tillägger Stefan lite 
stolt.
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Tel. 019-45 00 60     www.nepab.nu     info@nepab.nu

EL         KYLA         VVS         SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

Vår kompetens din trygghet

Nordic Energy Partner - din lokala installationspartner!
KAMPANJ!

9800kr inkl moms 
  -installerat och klart!
               (+1000kr så ingår laddkabel)

max 10m från elcentral samt inkommande el för lastvakt
ev. ombyggnad av elcentral ingår inte
grönt skatteavdrag är inräknat i priset

Laddstation till elbil

Alexander och Stefan är jämnåriga och var skol-
kamrater i grundskolan. Stefan kommer ihåg när 
de tävlade i skolidrott tillsammans.

– Alexander var med i bollkast och han kastade 
s.k. tjejkast, ler Stefan. Det hade vi ganska roligt åt.

Hälge – en favorit
Du har gjort mängder av Hälgefigurer. Hur kommer 
det sig? 

– Jag fick en beställning från Tomteland vid 
Gesundaberget i Dalarna där man byggde upp 
ett Hälgeland. Det blev totalt 32 figurer. Det var 
Helge, Gullan, Edwin, Uffe, korparna, igelkotten 
och många av dom andra figurerna i byn Avliden.

Hälgeland invigdes 2011, men för några år sen 
flyttades alla Hälgefigurerna till Alfta i Hälsingland. 
Hälges skapare Lars Mortimer var hemmahörande 
i Alfta så nu har Hälge och hans kompisar alltså 
kommit ”hem”. Lars Mortimer gick bort 2014, men 
Stefan fick tillfälle att träffa honom i samband med 
invigningen av Hälgeland. 

– För samtliga Hälgefigurer jag gör idag måste 
jag få tillstånd av förlaget Egmont. Det är dom som 
har rättigheterna till serien idag, berättar Stefan

En annan trogen kund är Leif GW Persson. 
– Det började med att han fick en hare som jag 

skulpterade vid en jaktbilsmässa där vi bägge 
medverkade. Sen dess har han köpt flera olika 
föremål och vi har många glada minnen ihop. 
Dessutom fyller vi år samma dag.  

I slutet av april kom Stefan och Mikael tillbaka 
till Brevens Bruk utrustad med 8 olika motorsågar 
för att göra lite grovarbete på stubben. Det gick nu 
att ana formen av en älg. Tyvärr med rumpan vänd 
mot vägen, men det får vi stå ut med. 

I samband med detta besök träffade jag Stefan 
och Mikael vid Café Saker & Ting för en intervju. 
Jag hade räknat med ca en halv timme, men där 
missade jag grovt. Det blev snarare en och en halv 
timme.  Stefan har många minnen och historier på 

lager och han är en god berättare, det blev många 
glada skratt för oss som lyssnade. 

Det slutgiltiga arbetet görs på själva national-
dagen med start ca 11.00 och vi hoppas att många 
kommer och beskådar hur det går till. Såvida inte 
nationaldagen redan inträffat när ni läser detta så 
är du välkommen att komma till Brevens Bruk för 
att se hur skulpterandet går till. Dessutom invigs 
Konstiga Rundan samma dag, även den mycket 
värd att besöka.

Text och foto: Sirpa Ahonen
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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

UTFÖR YTTRE RENOVERING AV 
FASADER I BREVENS BRUK.

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

Iris – 100 år i Brevens Bruk
Iris Margot Lilja föddes den 17 november 1921 i 
Nedre Stenhuset i Brevens Bruk. Hon hade 5 syskon 
varav Torsten Lilja, 97 år, fortfarande finns i livet. 
Iris och Torsten bor grannar, så de träffas då och 
då, fikar och pratar gamla minnen. 

– När vi växte upp bodde det många barnfamiljer 
i de två stora smedlängorna (Stora och Lilla Stenhu-
set). Det fanns alltid gott om lekkamrater, berättar 
Iris. Vi var ute och lekte i stort sett all ledig tid. 

Iris gick 6 år i folkskola i Breven. Därefter blev det 
fortsättningsskola, skolkök, samt kurser i vävning, 
broderi och sömnad. 

Vid 22 års ålder gifte sig Iris Lilja med Martin 
Hellström, som också bodde i Breven och arbetade 
som gjutare för Brevens Bruk nästan hela sitt 
yrkesverksamma liv. Iris och Martin hann vara 
gifta i 63 år! (1943-2006) innan Martin gick bort i 
sviterna av KOL, 90 år gammal. De fick två döttrar, 
Lena och Britta.

Som nygifta bodde Iris och Martin i det dåvarande 
”Bygget 1”, nuvarande Smedvägen 5. Därefter 
flyttade familjen till Smedvägen 9 och idag bor Iris 
på Smedvägen 16. 

Iris har arbetat i Hemtjänsten samt lagat filtar för 
fabriken i Högsjö (nuvarande Voigt). Hon har även 
varit vaktmästare för ÖBO/kommunens radhus på 
Smedvägen. Idag ägs husen av Brevens Bruk AB 
och Iris är därmed Brevens Bruks äldsta hyresgäst.

Iris har bott i Brevens Bruk i hela sitt liv och har 
njutit av att bo på en så vacker plats med många 
vänner. 

– Förr fanns all service här på bruket, minns 
Iris. Det fanns skola, livsmedelsaffärer, två bensin-
mackar, två skoaffärer och mycket annat.

Förutom att vara ute i naturen för att plocka bär 
och svamp, eller bara vara ute i de fina markerna 
runt Breven så har vävning, broderi och läsning 
varit stora intressen

– Tänk att det fanns hela tre bibliotek i Breven 
när jag växte upp, säger Iris. 

Det har blivit en del utlandsresor också, bland 
annat till Norge, Israel och Teneriffa. Men numera 
är Iris mest hemma och får god hjälp av Hemtjänsten 
och sina två döttrar.

Text: Britta Hellström
Foto: Susanna Ewald

Iris tillsammans med döttrarna Lena Sköld och Britta 
Hellström utanför ett av Stenhusen där Iris växte upp.
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De letade efter en villa i örebrostadsdelen Sörby, 
men fann sitt hus i Brevens Bruk. Närmare bestämt 
på Knipphammarsvägen.

– Vi bor här mer och mer och på sommaren nästan 
jämt. När huset dök upp till försäljning tänkte jag 
att ”här vill jag bo”, säger Anna Ström.

Och nu bor hon här, tillsammans med sin man, 
Fredrik Birath. De har kvar en lägenhet i Örebro, 
men Breven har mer och mer blivit deras hemort.

Anna har ingen direkt anknytning till Brevens 
Bruk. Annat är det med Fredrik, vilket hans efter-
namn skvallrar om.

– Min farmor är uppvuxen här och jag kom hit 
som fyraåring från Göteborg. Min pappa, Bengt Ahl-
berg, tillbringade somrarna här och sedan flyttade 
hela familjen hit då pappa blev gjutare på bruket, 
berättar Fredrik Birath.

Familjen bodde då på Smedvägen.

Bröllop vid majstångsplan
Fredrik bodde i Breven fram till gymnasieåren då 
han flyttade till Örebro för att börja på Rudbecks-
skolan. Då hade också Anna funnit sin väg till 
Örebro från Luleå, där hon växte upp. Hon gick på 
Karro och de två ungdomarna umgicks i samma 
kretsar, men de blev inte ett par förrän ett par år 
senare. Och platsen var Hultfredsfestivalen.

Nitton år senare utökades familjen med sonen 
Edvin. Sen gick det ända fram till 2015 innan de 
gifte sig och det skedde vid en ceremoni alldeles vid 
majstångsplan i Brevens Bruk.

Både Anna och Fredrik är konstutbildade. De 
gick samtidigt på HDK, Högskolan för konst och 
design, i Göteborg.

– Jag är bildlärare och konstnär. Jag har under-
visat, men numera är det konsten som tar det mesta 
av min tid. Jag jobbar mest med akrylmåleri och har 
egna utställningar. Jag medverkade i Open Art i 
Örebro 2017 med ett collage. Nu har jag en del olika 
projekt på gång, men jag spanar också efter andra 
uppdrag, säger Anna.

Konst och musik förenar
Fredrik, som är utbildad i grafisk design, arbetar 
på Örebro universitet.

– Trycksaker, annonser, filmer, digitala mässor 
och en del annat. Det är ju ett stort campus där 
kommunikation och samverkan med näringslivet 
tar stor plats, säger han.

Fredrik Birath jobbade tidigare 15 år som AD på 
Liljedals reklambyrå i Örebro.

Det konstnärliga har de alltså gemensamt. Och 
musiken.

Fredrik är en duktig pianist. Mycket duktig. Hans 
mor, Britt-Marie Axelsson-Westberg, säger att han 
är nästan i klass med Carl Pontén, Brevens berömda 
konsertpianist.

– Det är att ta i. Jag är amatör, men Carl är ett 
proffs. Men musiken har hängt i sedan jag var barn. 
Först som gossopran, sedan i hornmusikkåren, där 
jag spelade althorn. Jag lärde mig pianospelet via 
orgeln i Brevens kyrka och Agneta Karlström. Jag 
fick sedan hoppa in som kantor och spelade bland 
annat på bröllop och begravningar. Jag har också 
varit med och spelat i ”Musik i sommarkväll” i kyr-
kan under senare år, säger han.

Även Anna spelar piano.
– Vi har ett gemensamt intresse i musiken. Jag 

är ju också uppfödd med musik, säger hon.
Ja, något annat vore konstigt, eftersom Annas far 

är Ted Ström, den begåvade musikern och kompo-
sitören som numera bor i Nora. Ted Ström är för 
övrigt en oerhört skicklig konstnär, så Anna har 
något att brås på.

 Och varför Brevens Bruk?
– Förutom att jag betraktar mig som brevensbo 

är det naturen. Att gå ut i skogen, plocka svamp 
och bär, eller bara vandra omkring. Eller åka ut på 
Sottern, säger Fredrik.

– Jag är uppvuxen i Luleå med dess underbara 
skärgård. Jag saknar havet, men det här är inte 
heller så dumt, säger Anna och ser ut över Botarens 
vatten.

Text och foto: Stigbjörn Bergensten

Fredrik Birath och Anna 
Ström framför villan på 
Knipphammarsvägen, 
där Gunnar Andersson 
tidigare bodde.

Brevens hembygdsförenings 
nya logotyp, formgiven av 
Fredrik Birath.

Ett hem fyllt av konst och musik 
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Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

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

God Jul & Gott Nytt År
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KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

Kakel
Klinkers
Laminatgolv

Se vår utställning

Kontor- och 
konferensrum
uthyres i 
fastigheten
Svarvaren

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

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

God Jul & Gott Nytt År
Vill  du  annonsera
 i  denna  tidning?

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

Söker du boende
i Brevens Bruk?

SE VÅR HEMSIDA:

WWW.BREVENS.SE

Tomek – fiskeguide, fisketillsynsman och hyresgäst
För några år sen klev en glad man in på brukskontoret för att köpa ett antal dagfiskekort till 
Sottern. Namnen på personerna som skulle ha korten fick han bokstavera noga, de var från 
Polen. Någon vecka senare kom han tillbaka och sen ytterligare några gånger innan vi började 
fråga lite mer om vem han var och varför han kom in och köpte fiskekort till olika personer titt 
som tätt. Han presenterade sig som Tomasz Krysiak, fiskeguide boende i Näshulta.

Tomasz Krysiak – mer känd som Tomek – har tagit 
emot fiskegäster främst från Polen, men även från 
Sverige som han guidat i olika sjöar i våra trakter, 
förutom Sottern även Tisnaren, Kolsnaren och Vät-
tern m.fl. Han har även ordnat med boende i våra 
stugor för långväga gäster. 

Tomasz Krysiak kom från Polen till Sverige 1981 
som 24-åring, syftet var att tjäna pengar. Han syster 
fanns då redan i Stockholm. Innan Tomek fick åka 
över till Sverige var han tvungen att söka pass tre 
gånger innan resan blev godkänd. 

– Tror det berodde på att övriga i min familj be-
fann sig utomlands, mamma var i Österrike, pappa 
i USA och min syster i Sverige. Man tillät väl inte 
att hela familjen skulle försvinna från landet. 

Pga av väntetiden gick han miste om jobbet som 
han blivit lovad i Sverige, men istället tog han jobb 
som diskare under några månader. 

Måste du inte återvända till Polen efter att ditt 
uppehållstillstånd gått ut?

– Jag kunde inte återvända på grund av orolig-
heterna i Polen, det var undantagstillstånd. Jag fick 
stanna kvar i Sverige och har varit här sen dess.

Livet rullade på, Tomek arbetade i byggbranschen 
i Stockholm, startade eget företag med specialise-
ring på undertak, gifte sig, fick två döttrar. Fritids-

intresset fiske ägnade han sig åt så ofta han kunde, 
han har fiskat sen han var barn. Vid en fisketur träf-
fade han en person från Nynäshamns Fiskeguidning 
som introducerade honom i branschen och i början 
av 90-talet började han arbeta som fiskeguide. Det 
perfekta jobbet för Tomek.

– Frugan skulle ju inte kunna klaga över att jag 
var borta och fiskade för mycket ifall det var mitt 
jobb, säger Tomek och skrattar gott.

Tillsammans med några kompisar startade han 
så småningom företaget Fishmania. De erbjöd 
guidning, ordnade fiskecamps samt var grossist 
inom fiskeutrustning. 

Efter en skilsmässa 2007 kände Tomek att han 
ville bort från Stockholm, flytten gick till Näshulta 
där han bodde fram till 2019 då han i stället blev 
hyresgäst hos Brevens Bruk AB. Han bor nu strax 
utanför Kilsmo tillsammans med sin hund Fury av 
rasen Komondor.

Hur kom det sig att du hittade till Brevens Bruk?
– Det infördes skärpta regler för fisket i Hjälmaren 

och jag började se mig om efter andra sjöar. Av en 
bekant fick jag tipset att prova med bl.a. Sottern, 
och det visade sig vara ett bra tips, svarar Tomek.

Förutom i Sverige så ordnade Tomek fiskeresor 
till Nederländerna och Norge. Att det blev Neder-
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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.

Läs mer på utbytespumpen.se

Rostfria
pump- 
automater

2.695:-

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

www.mahlqvist-ror.se

Din trycksaksleverantör
Trycksaker 

Storformat

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

länderna berodde på att en fisketävling som anses 
vara en av Europas mest prestigefyllda hölls där, 
en tävling som Tomek deltog i.

– Det gick riktigt bra, trots en del strul blev jag 
sexa.

Utmanande vatten och otroligt fint fiske med de 
största och tyngsta insjöfiskarna gjorde att Tomek 
beslutade sig för att börja ordna fiskeresor dit. 

Resorna till Norges fjordar började i och med att 
Tomek blev bjuden på en reklamresa av en fiske-
tillbehörsgrossist. Det senaste året har Tomek mest 
hjälpt gamla vänner från Polen att komma hit och 
fiska, även om det ofta blivit ändrade planer bero-
ende på nya restriktioner, flyg som ställts in, mm.

Från och med denna sommar är Tomek, till-
sammans med vår viltmästare Thorbjörn Andersson 
anlitad av Brevens Bruk AB som fisketillsynsman 
på våra sjöar. Är du ute och fiskar kommer du kan-
ske att stöta på honom. 

– Vi ses på Sottern, hälsar Tomek.

Text och foto: Sirpa Ahonen
Tomas Krysiak i sin båt under ett besök vid Djup.
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Kungsörnshäckning 2016 på Brevens marker.
Det har varit ett lyckat år för kungsör-
nen i vår del av länet. Efter ett intensivt 
spaningsarbete av några riktiga fågelen-
tusiaster som verkligen brinner för sitt 
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 ringmärkningsutfö-
rare, 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.

Jonas Pettersson 
Skogvaktare

Bild: Kjell Johansson

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

Elementvägen 8
Öppet Mån-tors 8-17, Fre 8-16

på hela sortimentet*
30%
Passa på!
Mot uppvisande av 
denna annons får du:

*Erbjudandet gäller t o m 30/6-15 på ordinarie pris.
 Elektronikprodukter, möbler, kampanjvaror, frimärken 
 och förfrankerat är undantagna. Gäller en gång/kund.

*Erbjudandet gäller t o m 31/12-16 på ordinarie pris. 
Elektronikprodukter, möbler, kampanjvaror, frimärken 
och förframkerat är undantagna. Gäller en gång/kund.

Hyresledigt
En mysig vindslägenhet 
på tredje våningen i Bör-
storp. 63 m2 med kök, 
vardagsrum, sovrum och 
en stor möblerbar hall. 
Badrum med badkar. Två 
stora vindsförråd varav ett 
kan användas som extra 
sovrum. Liten tvättstuga 
finns i huset. Månadshyra 
5241 kr.

BUTIK  •  INSTALLATION
ANTENN  •  FIBER 
SÄKERHET  •  VITVARUSERVICE

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

INSTALLATION SERVICE SÄKERHET BUTIKENTREPRENAD

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker

0151-51 84 80

www.oppunda.se

Se fler bilder på vår hem-
sida www.brevens.se under 
fliken ”Bo i Brevens Bruk”. 
För mer information,  
kontakta Sirpa Ahonen  
019 585855 eller 
bbab@brevens.se.

•  Knipphammarsvägen 2
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0151-107 60 
www.jacobssonssmide.se
Du hittar oss vid Hacksta vägskäl

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

Hyresledigt
På bottenvåningen i det 
s.k. Värdshuset finns en 
fin och fräsch liten trea 
på 64 m2, fördelat på kök, 
vardagsrum, två sovrum 
samt badrum med dusch. 
Vindsutrymme och uteför-
råd ingår. Stor tvättstuga 
finns i närheten. Månads-
hyra 5954 kr.

Se fler bilder på vår hem-
sida www.brevens.se under 
fliken ”Bo i Brevens Bruk”. 
För mer information,  
kontakta Sirpa Ahonen  
019 585855 eller 
bbab@brevens.se.

•  Bruksgatan 9, Brevens Bruk
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HF Schakt – ny skogsentreprenör 
på Brevens Bruk AB
I namnet HF Schakt står H för Holmberg och F 
för Flink. Jonas Holmberg boende i Ervalla och 
Kilsmograbben Christian Flink träffades när de 
gick Jordbruks- och Skogsutbildningen på Kvin-
nerstaskolan. De upptäckte snabbt att de hade en 
hel del gemensamt – bl a så har bägge en morfar 
med gård, och bägge drömde redan som barn om att 
köra stora maskiner. Och de drömmarna har de sett 
till att förverkliga.

Efter avslutad utbildning jobbade de på olika håll, 
Jonas jobbade på Franséns Lantbruk i Vintrosa och 
Christian på Boda Arkens Skogs- och Lantbruksser-
vice utanför Odensbacken. Kontakt hölls hela tiden 
och ofta kom idén upp att starta ett gemensamt 
företag. 2016 gjorde de slag i saken och bildade HF 
Schakt. 

Den första maskinen var en grävmaskin eftersom 
det var sådana jobb som de lättast kunde få. Deras 
första jobb var för en vägförening i Kvinnersta och 
sen dess har det rullat på med jobb. I början var det 
svårt att säga nej.

– Kommer ihåg att vi under dagtid jobbade med 
ett byggprojekt vid Örebro flygplats, säger Chris-
tian. När arbetsdagen var slut där fortsatte vi med 
grävning för en pool i ett villaområde i Örebro. Vi 
körde på ända tills grannarna började klaga framåt 
23-tiden. Då var det dags att åka hem och sova 
några timmar för att börja om på flygplatsen igen 
nästa dag.

HF Schakt anlitades även för snöröjning i olika 
industriområden i Örebro. Allt skulle vara klart 
innan 7.00 när industrierna körde igång, så det 
blev nattarbete för grabbarna. Och på dagarna 
körde de skördare. Inte mycket vare sig sömn eller 
fritid alltså, men både Christian och Jonas gillar att 
jobba, så det är inget problem. Runt 300 timmar i 
månaden är normalt. Christian är singel så det finns 
ingen familj hemma att ta hänsyn till. Jonas har en 
sambo som jobbar i stort sett lika mycket som han.

För att ha fler säkra jobb om vintrarna började 
de fundera på skogsavverkning.

– Vi ville ju börja försiktigt så vi köpte in en be-
gagnad skogsmaskin, säger Christian och ler lite.

Även detta gav mycket jobb och därefter utveckla-
des företaget snabbt. Idag har man totalt 3 lastbilar, 
4 skogsmaskiner, 1 grävmaskin, 2 traktorer och 1 
hjullastare, samt ett jordsorteringsverk och en sten-
kross i Kvinnersta. Förutom Jonas och Christian 
har företaget 6 anställda.

För att företaget ska fungera smidigt har Chris-
tian och Jonas delat upp ansvarsområdena – Chris-

tian ansvarar för skogsmaskinerna och Jonas last-
bilarna. Vem som ansvarar för markentreprenaden 
kan variera litet beroende på vem som först kommer 
i kontakt med kunden.

Hur får ni tag i jobb?
– Vi har inte behövt leta jobb, ryktesvägen 

fungerar utmärkt, säger Christian. Och nu har vi 
lärt oss att säga nej emellanåt.

För skogsjobb anlitas de mest av Sydved som kö-
per virke av privata skogsägare. Under våren har 
HF Schakt börjat köra slutavverkningar för Brevens 
Bruk AB. Vi ser fram emot ett bra samarbete.

Text och foto: Sirpa Ahonen

Under ett schaktningsarbete strax utanför Kilsmo tog Jonas 
Holmberg och Christian Flink en paus för att ställa upp för 
fotografering.
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Amanda Rumler satsade allt på skogsvård
När coronapandemin förlamade Sverige i mars 
2020 startade Amanda Rumler eget företag i en 
mansdominerad bransch över en natt – som skogs-
entreprenör.

Amanda har alltid drömt om ett eget företag så 
när föräldraledigheten gick mot sitt slut tog hon 
steget. Hon hade noterat att skogsentreprenörerna 
hade svårt att få in personal till Sverige då pande-
min slog till och EU:s gränser stängdes. 

Kom man från Lettland och hade ett anställ-
ningskontrakt kunde man däremot resa in i Sverige. 

Sagt och gjort. Amanda startade Rumler Skogs-
vård, fixade alla papper och la ut jobbannons i 
Lettland. Flera hundra sökande hörde av sig och 
hon valde ut fyra. 

Nu ett år senare har hon tio anställda och är rik 
på kunskap berättar hon.

Amandas pappa Tore Rumler är skogvaktare på 
HT Skogar, hennes bror Erik är skogsförvaltare på 
Skogssällskapet, så hon har bra bollplank. Det är 
även en förklaring till just idén om skogsvård. Men 
Amanda själv har ingen egentlig erfarenhet eller 
utbildning. 

– Jag har varit ute med pappa många gånger på 
röjning och plantering så jag har ett förhållande 
till branschen men ingen skoglig utbildning, säger 
Amanda som beskriver sig själv som mycket 
drivande och vill göra saker. 

Amanda är 29 år och uppvuxen på Bystad, i 
Brevens och på Gillberga. Idag bor hon i Ålsta 
mellan Pålsboda och Hallsberg med sina två barn 
och sambon Arvis Putnins från Lettland. 

Amanda förstår och pratar en del lettiska vilket 
också är en fördel för företaget.  

Amanda besiktar ett bestånd av ungskog som röjts åt Sydved 
utanför Lännäs.

Företagsledare Amanda Rumler, Viktor Putnevics, Michal 
Kaminski och Tom Silis som röjde vid Ringsbergsleden i 
november 2020. 

Förra året lyckades hon få ett första kontrakt 
med Alfa Service i Jämtland. Hon tog med sig bar-
nen, hyrde ett hus och arbetade där hela säsongen. 
Amanda beskriver att där fick hon massor av er-
farenhet för framtiden och är så tacksam för det. 

Sambon Arvis som arbetar som projektledare på 
North Volt i Skellefteå fick då istället pendla söndag 
till torsdag till Jämtland.

Kunder hon arbetar med nu är Sydved, Södra, 
Moelven och i höstas röjde de åt Brevens Bruk AB 
och hoppas få återkomma i år. 

Hur var det att jobba i dina gamla hemtrakter?
– Eftersom jag är uppväxt där så var det 

väldigt roligt. Jag kände igen mig när vi röjde vid 
Ringsbergsleden. Sen har jag sommarjobbat på 
bruket när jag var 16-18 år så jag känner igen alla 
som jobbar där också, säger Amanda.

Text och bild: Sofie Isaksson

Det ska vara enkelt
och lönsamt att äga skog

www.varneskog.se
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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

Aquasvea ordnar rent vatten till Brevensån
I Östra flygeln och emellanåt i Västra flygeln har vi 
haft ett arbetslag från Aquasvea boende ända sen 
november och de förvänts bli kvar fram till midsom-
mar. Aquasvea är ett företag som specialiserat sig 
på arbeten i avloppsreningsverk och som anlitats 
av Örebro Kommun för att renovera/bygga om re-
ningsverket i Brevens Bruk. Tre-fyra nätter i veckan 
under hela våren har tillbringats i Brevens Bruk och 
oftast är det Krzysztof Czarnotta och Adam Wasik 
från Stockholm samt Hans-Åke Magnusson från 
Gräsmark i Värmland som bott här. Vid intervju-
tillfället fanns även Markus Rodin på plats, han ar-
betar för underentreprenören Berglunds Elteknik.

De är mycket nöjda med boendet i Östra flygeln, 
det är gott om plats i huset och det finns ett stort 
kök. De trivs bra i Brevens Bruk och har under 
kvällarna passat på att se sig om lite i byn och även 
tagit promenader lite längre bort. Utegymmet har 
använts ett antal gånger allteftersom vädret blivit 
varmare. Vid min allra viktigaste fråga om de sett 
några hjortar så blev svaret ”Jo, nog har vi sett 
några hjortar...”

Absolut kan de tänka sig att komma tillbaka till 

Samling utanför reningsverket, Krzysztof Charnotta, Adam 
Wasik, Hans-Åke Magnusson och Markus Rodin.

Brevens Bruk även efter att arbetet vid avlopps-
reningsverket avslutats. En stugsemester med fiske 
kanske? 

Text och bild: Sirpa Ahonen

Hos oss finner du material för att 
bygga t ex altan/redskapsbod, 
byta tak eller om du vill fräscha 
upp med ny färg inne eller ute.
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Projekt Broängskärret
Som vi redan berättat i tidningen satsar Brevens Bruk på di-kor – till stor del för att i alla fall 
till del renovera och återta det vackra jordbrukslandskapet som en gång fanns runt Bystad 
herrgårdsområde och Brevens Bruks samhälle. Vi har nyss påbörjat den resan och en del i detta 
är att nyskapa och återskapa betesmarker som varit och som skall bli.

På Bystadnäs börjar nu ett vackert ekbeteslandskap 
ta form med hjälp av skogsmaskiner, röjsågar och 
kossor. Kossorna skall i framtiden hålla uppslag 
av sly stången och se till att det blir en vacker 
och nyttig gräs- och örtflora på backen. Lite av 
den kommande miljön ser man redan i området 
på Bystadnäs närmast Bystad, men det kommer 
ta några år till att få till den örtrika miljön som 
präglade de forna ekbetena, som också kommer 
hålla ett rikt fågelliv, mängder av fjärilar och många 
vackra blommor.  

Nu går vi vidare med att skapa en betesmark i 
området kring Broängskärret (se flygbilden). För 
er som kommer med bil är Broängsskärret den 
vägg av sly som ni har på vänster sida mitt emel-
lan Kilsmo och Bystad när man kör från Kilsmo. 
Men Broängskärret var en gång i tiden en öppen 
och brukad slåttermark (i mitten) och på sidorna 
(norr och söder om kärret) var det både åkrar och 
betesmarker. Nu tänker vi oss att återskapa denna 
öppna miljö genom att göra betesmarker (till del 
ekbeten och till del mer öppna miljöer), toppat med 
lite öppna våtmarker i mitten på kärret för att 
gynna fågellivet. 

Projektområdet är ca 65 ha, motsvarandet drygt 
100 fotbollsplaner i storlek. Den öppna våtmarks-
delen är 20-25 ha och är idag en ensidig starrmad* 
med inslag av främst klenvuxen björk. Inom resten 
av området finns det klibbalskärr, torrare björk- och 
granodlingar (i nordost) och större arealer ädellöv** 
som idag trängs med buskage och 
triviallövskog i sydväst.

Målsättningen är att skapa bättre 
förutsättningar för ädellövskogen 
(främst ek, lind och lönn) att utveckla 
stora giganter genom att avverka 
triviallövträd, gran och tall och röja 
konkurrerande underväxt. 

För att förstärka den biologiska 
mångfalden samt förhöja de este-
tiska värdena i området räknar vi 
med att:
• skapa bättre förutsättningar för 
det dominanta ädellövet i området
• röja undan sly för att förstärka 
markskiktets flora och fauna samt 
för att höja de estetiska värdena i 
hagmarken

• skapa vattenspeglar i starrmaden för att förbättra 
livsbetingelserna för främst sjöfågellivet
• skapa en värdefull betesmark för boskapen
• utestänga rovvilt och vildsvin från betesmarken
• våtmarksrestaurera ca 5 ha av starrmaden genom 
att gräva/muddra fram en vattenmosaik i anslut-
ning till den västra moränmarken
Vi har sökt ett s.k. Lonabidrag för att jobba med 
delar av projektet och håller nu på att med läns-
styrelsens och kommunens hjälp jobba fram en plan 
för genomförandet (som kommer ta minst fem år).

Förhoppningen är att vi om 5 år kan köra vägen 
från Kilsmo till Bystad och på vänster sida se ända 
ner till Sottern, ha fina ekbeteshagar med betande 
kor, lite öppet vatten mitt i kärret och ett rikt fågel-
liv – så som det var en gång. 

Tomas Thuresson, VD

*Ett halvgräs som kännetecknas av mer eller mindre trekantiga 
och sträva hårda strån samt blad med skarpt skärande kanter. 
Anses vanligen mindre värdefull som foderväxt.

**I skogsvårdslagen har man bestämt att de ädla lövträden är 
alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. De ädla löv-
träden har ett högre ekonomiskt värde än de andra lövträden. 
Ädellövträd förekommer endast i södra Sverige.

Karta över området som ska återskapas.
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Turism och fritidsboenden 2021
Bra beläggning trots pandemin
2020 blev trots Covid-19 ett bra år för uthyrningen 
av våra korttidsboenden. Även nu under våren har 
vi haft oväntat stor uthyrning och inför sommaren 
ser det mycket bra ut. Våra stugor Talludden, Djup 
och Fiskartorp är uthyrda i stort sett hela perioden 
från maj till augusti. Det finns fortfarande en del 
luckor här och där och i slutet av augusti finns det 
gott om lediga tider. Herrgårdsflyglarna inne i Bre-
vens Bruk är ännu inte så mycket bokade i sommar, 
men där har vi istället haft en jämn ström av gäster 
hela första halvåret. Vi har bl.a. haft olika arbetslag 
som hyrt in sig i våra hus; ett skogsföretag hade ett 
arbetslag boende i Talludden under mars och Aqua-
svea (som renoverar Brevens Bruks reningsverk) 
har hyrt boende för sina anställda både i Västra 
och i Östra flygeln under hela våren. 

Semestra i Brevens Bruk
Det kommer en del avbokningar, främst från 
utländska gäster, men i stället – precis som förra 
året – så fylls det på med bokningar från svenska 
gäster. Det finns fortfarande möjlighet att hyra en 
fin stuga i lugn och skön miljö, så hör av er om ni 
är intresserade. Gå gärna in på vår hemsida www.
brevens.se och titta under fliken ”Bo i Brevens Bruk” 
för att se boendena vi har att erbjuda. Tillgång till 
den vackra naturen och sköna bad i Botaren eller 
Sottern får man på köpet.

Nytt fritidsboende vid Sottern
På det gamla Sågverksområdet utanför Kilsmo 
var det förr stor aktivitet då sågverket fortfarande 
var i drift. Sågverket förstördes nästan helt i 
en stor brand nyårsdagen 1978. Idag finns inte 
många av de gamla byggnaderna som hörde till 
industrin kvar, men vissa byggnadsverk som 
Sågverkskontoret, verkstaden och Dagsverkstugan 
samt betongkajerna mot Sotterns strand har 

Talludden ligger vackert vid Brevensån.

bevarats. Den gamla verkstaden nyttjas som 
slakteri men Sågverkskontoret och Dagsverkstugan 
har tyvärr stått tomma under en längre tid och vi 
vill gärna att dessa ska komma till användning. 

Vi planerar för en upprustning av det gamla 
Sågverkskontoret där vi ska skapa två lägenheter för 
fritidsboende. Lägenheterna kommer att innehålla 
två sovrum med ett kombinerat vardagsrum och 
kök med utsikt över Sottern. Mot sjösidan kommer 
altaner att byggas så att man kommer att kunna 
njuta av utsikten över sjön. Främsta målgruppen 
för denna byggnad är fiskeintresserade besökare. 
Vi hoppas och tror att detta ska bidra till att ge liv 
till området och att vi i framtiden också kommer att 
renovera Dagsverksstugan för lämpligt ändamål. 
För att bevara byggnaden för framtiden kommer vi 
först att renovera taket och även se över den fuktiga 
miljön som varit i källaren. 

Under våren har utvändigt renoveringsarbete 
utförts på Fiskartorpet och Djup har fått en 
utvändig målning. Vid Talludden och Skrattorp 
finns nu tillgång till WiFi (liksom det redan tidigare 
finns på Djup).

Det gamla Sågverkskontoret ska få en rejäl upprustning.

Fisketurist på Djup
Andrzej Rutkowski bor i Warszawa där han arbetar 
som finansrådgivare med eget företag. Ett av 
hans största intressen är fiske och för ca 11 år sen 
kom han tillsammans med en grupp kompisar till 
Sverige för att fiska. Den som guidade dem var 
Tomasz ”Tomek” Krysiak och sedan dess har de 
varit goda vänner. Det är tack vare Tomek som 
Andrzej kom till Sottern och Djup. Förra sommaren 
var han där tillsammans med sin flickvän och föll 
pladask för det vackra huset vid Sottern. I maj i år 
var han tillbaka, ensam den här gången. En vecka 
i juni är också inbokad. Dessutom står han i kö för 
en vecka eller två i juli/augusti. Något som inte ser 
så lovande ut eftersom Djup är mer eller mindre 
fullbokad fram till september. Säkerligen kommer 
Andrzej Rutkowski att återkomma till Djup flera 
år framöver.
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Andrzej Rutkowski njuter av tillvaron på Djup. Jonas och Caroline Ström hälsar er välkomna till Matresan 
2021.

Matresan
Förra årets upplaga av Matresan blev den bästa 
och mest välbesökta hittills, trots covid-19. 2020 
var första gången Matresan arrangerades i Brevens 
Bruk och i år är det tänkt att vi kör igen. Datumen 
är satta till 4-5 september. Arrangemanget är 
fortfarande i planeringsstadiet, men liksom förra 
året kommer Ströms Catering att delta tillsammans 
med flera andra aktörer i Brevens Bruk. Lägg 
datumen på minnet och håll ögonen öppna efter mer 
information framåt slutet av sommaren.

Tel. 019-45 00 60     www.nepab.nu     info@nepab.nu

EL         KYLA         VVS         SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

Vår kompetens din trygghet

Nordic Energy Partner - din lokala installationspartner!
KAMPANJ!

från 22.200 inkl moms
  -installerat och klart!
             

förutsätter anlutning med stickpropp
ev. ombyggnad av elcentral ingår inte

rot-avdrag är inräknat i priset

Luftvärmepump
  -både värme och kyla

 

Praktiska utbildningar inom skogsbruk. 
Lärare med lång skoglig erfarenhet. 

Motorsågskort - A, B, C, D 

Röjsåg - R1, R2 
SYN-utbildningar 

HLR & ESA-Röj 
Dalslands Skogsskola 

Motorsåg 

Det ställs inga för krav på grundkursen 
A,  men det behövs godkänt resultat på grundnivån 
A innan man går vidare till B - och så vidare. 
 

”Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt 
resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar 
att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbets-
uppgifter som ska utföras.” 

Utdrag från 17§ AFS 2012:1  

Motorsågsutbildningar 

Vilket kort ska jag ha? 

A 
B 
C 
D 

Visste du att... 

Underhåll & kontroll, grundläggande sågteknik och säkerhetsregler. 
Exempel: Vedkapning, sågning vid byggverksamhet 

Vi accepterar 
tidigare kort 
från andra 
utbildare! 

Trädfällning och upparbetning, säkerhetsregler vid trädfällning, fällning av 
lutande träd, nedtagning av fastfällda träd. 

Kapning av stammar med stor spänning, rotkapning, svårt fastfällda/
stormfällda träd, avancerad fällning och lutande träd. 

Nedtagning av träd på ledning fällningsarbeten vid ledning, vinschning. 
Exempel: Akut röjning vid strömavbrott, trädfällning vid kraftledning. 

Dalslands Skogsskola 
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Skogliga utbildningar för både 
företag och privatpersoner

www.dalslandsskogsskola.se
0534-669 25
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En förlösande andra säsong

I år ses Brevens Bruk AB's egna Herefordkor på 
Bystad, Brevens Bruk och Solberga.

I årets beten har företaget tagit åkermark i an-
språk på grund av brist på naturbetesmarker. De 
har stängslat nytt på Bystad och vid Solberga. På 
gärdet vid Eva Dalsbacken har även en björkplante-
ring stängslats in för att få till så mycket betesareal 
som möjligt. 

När korna betat skapas en förändring i landskapet 
tids nog för biologisk mångfald. Allt hänger ihop 
med hela satsningen företaget startade hösten 2019 
på dikor och omställning till eko-odling i jordbruket.

Nu är korna fulltaliga och inga fler djur ska köpas 
in utan kvigorna som ska betäckas i år är födda på 
Bystad.

Det blev full fart med kalvningen från och med 
februari i år. Stefan Svensson lantbruksansvarig på 
Brevens Bruk AB och sambon Annalena Karlsson 
har jobbat ihop sedan januari 2020.

– Två kalvningssäsonger har vi kamperat ihop. 
Det har verkligen underlättat att vi lever ihop – då 
man lever med detta så att säga. Det är svårt att 
schemalägga arbetet när kalvarna ska födas, säger 
Stefan Svensson.

– Och med tanke på coronapandemin, så har det 
underlättat för oss två att jobba ihop också detta 
år, säger AnnaLena Karlsson.

De är flexibla vad gäller arbetstid och är det för 
djurens bästa. Kameraövervakningen i diko-stallet 
har hjälpt dem då de bor sex kilometer därifrån. Så 
fort de sett i monitorn att en födsel är på gång har 
en av dem åkt till stallet. 

– Vi kunde hålla koll på nätterna, vilket varit 
jättebra då vi vill se till att kalven får mat inom de 
avgörande fyra-fem timmarna, säger AnnaLena.

– Det gäller att den nyfödde kalven får i sig rå-
mjölken – raketbränslet – sen är det frid och fröjd, 
tillägger Stefan.

Säger du det? Stefan Svensson kan tala med korna.

AnnaLena Karlsson och Stefan Svensson med den ståtliga 
tjurkalven som kan gå under namnet Mr. Riesen med tanke 
på kolatäckningen runt ögonen. 

Fiskekortspriser

Fiskekort: Normalpris Ortsbor

Årskort handredskap, 1 person 700 kr 500 kr
Årskort handredskap, familj 1050 kr 750 kr

Årskort trolling, 1 person 1200 kr 800 kr
Årskort trolling, familj 1800 kr 1125 kr

Veckokort handredskap, 1 person 350 kr 250 kr
Veckokort handredskap, familj 525 kr 375 kr

Veckokort trolling, 1 person 525 kr 375 kr
Veckokort trolling, familj 750 kr 550 kr

Dagskort handredskap, 1 person 70 kr 50 kr
Dagskort handredskap, familj 105 kr 75 kr 

Dagskort trolling, 1 person 105 kr 75 kr
Dagskort trolling, familj 150 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
iFiske.se

Dagskort betalas enklast med swish
123 355 98 12

Hur har säsong två gått?
– Bra, målet är att få noll procent döda kalvar, 

säger Stefan.
Nog märks det att de är engagerade och verk-

ligen månar om djuren.
50 kalvningar denna vår. Numera ses djuren 

ute på betena runt om Breven. En lugnare period 
inträder i sommar för paret AnnaLena och Stefan 
som våren 2022 får räkna med cirka 60 kalvningar.

Text och bild: Sofie Isaksson
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Fiske i Sottern
Det har tillkommit en del nyheter och nya regler 
gällande fisket. En nyhet är att det nu går att köpa 
fiskekort till Sottern via iFiske. Med mobilen kan 
du antingen ladda ned appen ”iFiske” eller gå in 
på www.iFiske.se. Det går också bra att gå in via 
datorn för att köpa fiskekortet.  På iFiske söker du 
sedan på Sottern och följer instruktionerna om hur 
du köper ditt fiskekort. Det går givetvis fortfarande 
även att köpa fiskekort på OK Q8 i Pålsboda eller 
via vårt kontor.

Under våren har två personer, Tomasz Krysiak 
och Thorbjörn Andersson utbildats till fisketillsyns-
män. De kommer regelbundet att kontrollera fiske-
kort och bomnycklar, samt att fiskereglerna följs. 

Från och med detta år har vi avsatt ett föryng-
ringsområde i det sydöstra området av Sottern, se 
nedanstående karta. Där råder fiskeförbud under 
tiden 15 maj till midsommar.

Fiskeregler:
Fiskekortet för Sottern gäller fiske i den del av sjön 
som tillhör Brevens Bruk AB. 

Ungefärlig gräns utgörs av en linje Kvarsätter – 
längs kommungränsen – Fjärdingshällen – Prästön 
– 500 m Ö Käfsterud. 

Vid överträdelse av nedanstående regler kan en 
kontrollavgift tas ut av fisketillsynsman. 
• Kortet är personligt och skall vid fiske medföras 
och vid kontroll uppvisas vid anfordran.
• Endast fiske med handredskap är tillåtet.
• För gös gäller att fångad fisk är min  
45 cm och max 5 gös/dygn.
• För gädda gäller att fångad fisk är min 
50 cm och max 5 gäddor/dygn.
• För trolling gäller speciellt fiskekort.
• Vid trolling gäller högst 4 spön/kort eller 
högst 6 spön/båt (gäller även familjekort).
• Vid isfiske gäller endast handredskap, 
angelfiske är inte tillåtet.
• Med Ortsbo menas de som är boende 
inom Brevens Bruk AB's markinnehav 
inklusive boende i Högsjö, Svennevad 
och Pålsboda. 
• Med Familj avses de som är boende 
inom samma hushåll.
• Handredskapsfiske för ungdomar upp 
till 18 år är avgiftsfri (uppvisande av ID-
handling krävs). 
Visa hänsyn till häckande fåglar. Fiska 
ej närmare än 200 m från häckande fisk-
gjuse och 300 m från häckande storlom.

I Sotterns norra del finns ett naturre-

servat där särskilda regler gäller. För information 
kring regler inom naturreservatet, gå in på Läns-
styrelsens sida:
www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/
naturreservat/sotterns-skargard

Båtplatserna
Nu går det att välja om man vill hyra en båtplats 
vid en av våra bryggor (Gillberga, Kilsmoviken eller 
Knipphammaren) eller endast hyra en nyckel till en 
av bommarna. Priset för en båtplats har höjts till 
800 kr/år och en bomnyckel kostar 500 kr/år. 

Under detta och nästa år kommer en del förbätt-
ringsarbeten att utföras vid bryggorna och en del 
platser kommer att tas bort. Iläggsramperna ska 
förbättras så att det speciellt vid lågt vatten skall 
vara lättare att lägga i och ta upp båtar.

Vi har under senaste året haft en del sabotage 
av låsen vid bommarna, speciellt vid Kilsmo. Lim 
eller dylikt har sprutats in i låsen vid tillfällen då 
bommen stått öppen. Var därför noga med att alltid 
låsa bommen, både när ni ska ut på sjön och när 
ni ska hem. 

Stölder förekommer och det kommer vi nog aldrig 
ifrån. Vi uppmanar alla att vara försiktiga med sina 
ägodelar, lämna inget i båtar eller bilar som lätt kan 
stjälas. Håll ögonen öppna och hör av er om ni ser 
något misstänkt.

Vi önskar er nu en fin sommar på Sottern.

Brevens Bruk AB
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Missa inte…
• Varje fredag hela sommaren, kl 09.00. Samling 

vid trevägskorset i Brevens Bruk för en vandring 
runt Botaren och social samvaro. Kaffeservering vid 
Knipphammaren.

• Söndag 6 juni, med start kl 11.00. På bergsknallen 
mitt emot Brevensgården kommer motorsågsskulp-
tören Stefan Karlsson att såga fram en älgskulptur 
av en gammal almstubbe.

• Söndag 6 juni, Konstiga rundan runt Botaren. Ver-
nissage kl 12.00. Ett tiotal kvinnor med anknytning 
till Brevens Bruk ställer ut installationer runt sjön. 
Utställningen pågår hela sommaren. 

• Söndag 6 juni, kl 14.00, hembygdsgården. National-
dagsfirande med musik, sång och högtidstal.

• Onsdag 16 juni, kl 18.00. Promenad runt Grävsjön. 
Samling vid Brevensgården. Ta med något att grilla. 
Arrangör: Brevens IF.

• Fredag 25 juni, kl 19.00. Quiz i Brevensgården. 
Spännande kamp mellan skarpa hjärnor och bildade 
människor. 

• Onsdag 30 juni, kl 18.00. Cykeltur till Blomsterbacka. 
Samling vid Brevensgården. Arrangör: Brevens IF.

• Lördag 10 juli, med start kl 1200. Sommarloppis vid 
Hembygdsgården. Kom och fynda! 

  Kaffeservering och korvförsäljning.  

• Söndag 11 juli, kl 10.00 vid Röda sand. Brevens 
Triathlon. Ett kraftprov för alla – simning, cykel och 
löpning. Vem blir Brevens mästare? Arrangör: Brevens 
IF.

• Lördag 17 juli, kl 17.00. Medlemmar ur Stockholms 
studentsångare håller en konsert vid paviljongen i 
Brevens Bruk.

• Fredag 30 juli, kl 19.00. Quiz i Brevensgården. Ännu 
en match där kunskap belönas.

• Söndag 1 augusti, kl 14.00. Hembygdsgårdarnas dag 
firas vid Hembygdsgården. Skolmuseet är öppet och 
fotoalbum samt historiska dokument finns tillgängliga. 
Hembygdsföreningen bjuder på kaffe med dopp. 

• Fredag 6 augusti, kl 19.00. Hembygdsgården. Som-
marens allsång! Gunnar Breving, Jan Inge Hall, Stig-
björn Bergensten, Sommarkapellet, kaffe och delikata 
tårtor.

• Lördag 7 augusti, med start kl 13.00, Hembygdsgår-
den. Spelmansstämma med glada spelmän från hela 
landet. Kaffeservering.

• Fredag 27 augusti, kl 19.00. Sommarens sista quiz i 
Brevensgården. Ta revansch för tidigare misslyckanden! 

• En lördag i september, med start kl 11.00. Kilsmo 
IK:s stora auktion ute vid Sion. Allt startar med loppis 
och själva auktionen kommer igång kl 12.00. Kaffeser-
vering och korvförsäljning. Datum meddelas senare

• Lördag 4 september och söndag 5 september. 
Matresan med närodlade och kulinariska läckerheter.

• Lördag 11 september, kl 13.00. Sextettfestival med 
sextetter från när och fjärran. Vid Rostugnen, Modell-
boden och Brevensgården.

• Lördag 11 och söndag 12 september, lag-SM i 
discgolf för damer. Röda Sand.

• Fredag 24 september, kl 19.00. Höstpremiär för 
quizen i Brevensgården. Som vanligt kluriga frågor 
som kräver intelligenta svar.

• Fredag 15 oktober, kl 19.00. Månadens quiz i Bre-
vensgården. Oktoberöl, sauerkraut och bratwurst 
serveras. Därtill kunskapsutmanande frågor.

• Lördag 6 november, kl 18.00. Ljusfest på Bruket. 
Kom och gör en ljusvandring genom vårt vackra bruk. 
Låt dig överraskas! Hembygdsgården är öppen från kl 
18.00. Kaffeservering och korvförsäljning.

• Hela sommaren: Brevensgårdens pub och restaurang. 
Miguel Martinez fixar delikata måltider och här kom-
mer evenemang som spanska aftnar och mycket mer 
att ordnas. Håll koll på anslagstavlorna!  

     Varje torsdag under juli och augusti, är det öppet hus i 
Hembygdsgården, med hästskokastning och servering. 
Kolla anslagstavlorna.

OBS! Detta är ett preliminärt schema. Om coronaviru-
set fortfarande härjar kommer arrangörerna att följa de 
rekommendationer som myndigheterna anvisar. Därmed 
kan vissa arrangemang ställas in eller begränsas. Detta 
kommer att meddelas på anslagstavlor och på Facebook.

Glad sommar onskar Brevens Bruk AB
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Sommarens auktion 
i Sion är inställd!

Vi hoppas kunna genomföra 
den i september. Beslut tas 

i slutet av sommaren.

EQUMENIA & KILSMO IK

tillsammans 
för en fram-
tidssmart 
skog

holmen.com/skog

R U M L E R
S K O G S V Å R D  A B

PLANTERING-RÖJNING-VILTBEHANDLING
Det är oss du kontaktar om du behöver hjälp 

 med din skogsskötsel.
Amanda Rumler 076-767 46 06



Hur tänker du fira din midsommar?
Tove Andersdotter 
Persson
Stockholm och Brevens Bruk.
– Vi firar den här i Breven ändå. 
Det gjorde vi även förra året. Det 
blir femkamp med barnen och 
hela släkten. Den brukar min bror 
vinna. Barnen är fem och tre år, 
samt minstingen sex månader. 
Han är inte med i femkampen. 
Och sen blir det förstås sill och 
potatis och vi tänder grillen mot 
kvällen.

Leif Rysén
Brevens Bruk:
– Det blir nog ett väldigt enkelt 
firande. Jag brukar alltid jobba 
på midsommar, först vid själva 
midsommarplatsen där jag är 
med och reser stången. Och sedan 
på Lustikulle. I år blir det väl 
hemma hos oss och Evas systrar 
kommer förmodligen. Jag räknar 
med ett knytkalas med sill och lite 
annat gott på bordet.

Christer Öhrman
Uppsala:
– Som ung firade vi alltid mid-
sommar i Breven och Lustikulle 
och hit har jag återvänt många 
gånger även som vuxen. Jag 
är uppväxt på Bystad där min 
pappa, Karluno, var rättare. Jag 
flyttade från Bystad som tjugo-
åring. Nu blir det midsommar i 
Uppsala, men där är också det 
sedvanliga firandet inställt.

Åse Pärlefalk
Brevens Bruk:
– Det blir ett lugnt firande. Man 
kanske inte kan kalla det firande 
alls. Det blir jag och Thomas. 
Sill och jordgubbar tillhör mid-
sommar, så det får det bli. En 
långpromenad med Trixie, vår 
riesenschnauzer, ingår också i 
ritualen, även om det inte kan 
kallas för midsommarfirande.

Covid-19 sätter än en gång stopp för Sveriges bästa midsommarfirande, som 
i vanliga fall arrangeras i just Brevens Bruk. Midsommar blir det ändå och 
då ställer vi frågan:

GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

Siv Hedlund
Brevens Bruk:
– Det brukar vara fullt hus här 
i midsommar, men i år vet jag 
inte hur många som kommer. 
Barnbarnen uteblir säkert när det 
inte är något traditionellt firande. 
Men min son och sonhustru räknar 
jag med. Och några till. Sill och 
snaps serverar jag. Men ingen 
snaps för mig. Jag har inte druckit 
en droppe alkohol i hela mitt liv.

Ove Sjöberg
Brevens Bruk:
– Vid midsommar har jag fått 
mina två sprutor och då kan vi 
äntligen träffa barn och barn-
barn. Det är något som man 
längtat efter. Vi har inte träffat 
de minsta sedan jul. Om vi sedan 
firar midsommar i Breven eller 
någon annanstans har vi inte 
bestämt. Breven och midsommar 
hör annars ihop. 


