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SPELGLÄDJEN                         NÄR REVYN 
ÄR TILLBAKA I BRUKSTEATERN

spritter

Smällkaramell! Bara ordet slår an tonen för festliga tider i Bruksteatern. Äntligen kunde familjen 
Flack och övriga i ensemblen den 21 oktober ha premiär för sin revy,  Hjalmars julspektakel – 
en smällkaramell.

Det blev en rivstart när restriktionerna släppte, 
och efter endast tre veckors repetitionstid var re-
vygänget redo att möta publiken.

– Ja, det blev jättetajt. Vi hade planerat att ställa 
in. Men vi drog igång och började skriva och ta fram 
texter, säger Peter Flack.

Den planerade revyn 2020 kunde inte genomföras 
på grund av coronaläget, och i år fanns därför lite 
förberedelse i form av material som togs fram då.

Men tvekan var stor.
– Ska vi verkligen köra? Kommer folk verkligen 

sätta sig i en buss tillsammans? 
Så gick resonemanget förklarar Marie Kühler.
Många biljetter var redan bokade, och nu är 

revyn igång.
– Man utgår från att de som kommer är vaccine-

rade och har fått två doser, att de tar det ansvaret. 
säger Peter Flack, som själv är spruträdd men trots 
det är vaccinerad.

Han har nyligen fyllt 75 år och känner sig privi-
legierad som får jobba.

Familjen Flack, Marie, Amanda och Peter, har alla 
bidragit med texter, liksom Monica Forsberg och 
Peter Kjellström. På frågan vad som har inspirerat 
till årets revy säger Peter:

– Det är ju samtiden mycket tycker jag. Jag tycker 
det är trevligt när en revy innehåller lite tillbaka-
blickar, men det är klart att vi rör oss i nutiden.

Om vad som är roligast med att spela revy säger 
Amanda Flack:

– Variationen tycker jag, man får göra så olika 
saker. Både sjunga, vara lite rolig, och göra lite 
slapsticks.

– Jag har alltid uppskattat att få riva den fjärde 
väggen – att få kontakt med publiken, säger Peter.

Marie talar också om publikkontakten. I Bruks-
teatern kommer man nära konstaterar de alla.

– När man tänder upp i salongen så ser man 
nästan ända till sista raden.

De trivs i Brevens Bruk. Och från scenen bjuder 
hela revygänget på såväl smittande leklust som 
stor skicklighet.

I premiärpubliken satt Gunilla Åkesson, som 
medverkade i Hjalmarrevyer på 90-talet, och även 
2016. Hon var lyrisk efter föreställningen.

– Det är så bra! En fantastisk revy! Den innehål-
ler allt som en revy ska. Jag har sett alla revyer – det 
här är den bästa!

26 föreställningar är inplanerade denna höst, den 
sista ges den 18 december. 

Planen är fler föreställningar när det nya året 
är här.

Text: Rosel Jern Hellmark

Familjen Flack är tillbaka i Brevensgården. Foto Kalle Jungme

Åsa Bergfalk, Stephan Jansson, Amanda Flack, Peter Flack, 
Marie Kühler och Peter Kjellström gestaltar det mesta. Den 
21 oktober kunde Peter Flack och ensemblen ha premiär på 
revyn Hjalmars julspektakel – en smällkaramell. 
Foto: Rosel Jern Hellmark
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• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för 
TIANLI skogsdäck

Tel: 0582-302 20
Schakt, markarbeten,

transport och  
skogsentreprenad.

Tel: Christian Flink, 070-460 65 67

Vem minns inte Saltkråkan? Skratten skallade i Brevens-
gården under denna fantastiskt roliga version med Stina, 
Farbror Melker, Båtsman och Tjorven. 
Foto: Sirpa Ahonen

Barbro Johansson, Tilde Eriksson, Maud Johansson och 
Ulrika Kjellström kom från Örebro för att se premiären på 
Hjalmars julspektakel. "Jag har superhöga förväntningar att 
jag ska få skratta och bli road här ikväll", sa Maud. 
Foto: Rosel Jern Hellmark

Anneli Ström-Olson kom tillsammans med sonen Jacob 
Olson och Bengt-Gunnar Andersson. "Vi har stora förvänt-
ningar. Jacob är tillsammans med Amanda, och vi har 
förmånen att få komma. Det är roligt att allt är igång igen, 
att få träffas och ha lite roligt", sa Anneli. 
Foto: Rosel Jern Hellmark

Astrid Höök, i Marie Kühlers gestalt, tar sig även denna 
gång in i revyn. Här intervjuas hon av Peter Kjellström. 
Foto: Rosel Jern Hellmark
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Evenemangen duggade på bruket under sommaren och hösten. Artister på grönbete spelade på 
Majstångsplan under fyra kvällar där Folketshusföreningen stod för fix runtikring. 

Text och foto: Sofie Isaksson

Premiär i regnställ med skrattande publik.

Hjalmar Berglund fick publiken på gott 
humör.

Låten ”Rena rama ding-dong” med Eva Rydberg och Eva Roos framförde 
Marie Kühler och Monica Forsberg.

Storfiskarna Hasse Andersson och Rolf Larsson 
visar hur stora abborrar de fick i sommar och 
abborrfilé är det bästa Hasse vet.

Det var många som hjälpte till under de fyra 
föreställningarna i sommar. Folketshusföreningens 
medlemmar och andra slet hårt för hembakt fika i 
pausen, parkering och som värdar på området. Alla 
kom inte med på bild.

Det ar i Brevens Bruk det hander

: :
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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

Roger Nelfors och Daniella Bohman med sonen Axel besökte 
Brevens för första gången. De upptäckte en idyllisk bygd med 
vackra hus. På Instagram hade de sett att Ströms skulle hit 
så därför begav de sig till Breven. De strosade omkring på 
loppisrunda, Modellboden och fikade på Saker&Ting. 

Gatuloppis. Siw Andersson, Brevens Bruk och Maritha Erme- 
ryd från Örebro fick mycket att prata om från svunna tider 
i Pålsboda.

Caroline Tysell från Ströms Catering.

Daniel Häremark från Högsjö hade hjortsafari och visade 
runt på bruket på pappas Grålle med kärra.

I september ledde Matresan människor även till gatuloppis längs Kapellvägen och Skolhusvä-
gen, men även på Hjortsafari.
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Hasse och Monica på Djup
Hasse ”Kvinnaböske” Andersson och Monica Forsberg är ett par som allt oftare syns i Brevens 
Bruk. De har uppträtt med Peter Flack i ett flertal föreställningar både på midsommarplanens 
utomhusscen och på Brevensgården. De har förälskat sig i trakten och även fått nya vänner i byn.

Hasse Andersson är en countrysångare och låtskri-
vare från Skåne, som dessutom sjunger på skånska. 
Bland hans mest kända sånger finns ”Skomakare 
Anton” och ”Änglahund” som han framförde tillsam-
mans med Kvinnaböske Band i början av 80-talet. 
2015 medverkade Hasse i Melodifestivalen med 
låten ”Guld och gröna skogar” vilken blev en stor 
succé och en rejäl comeback för Hasse efter flera år 
på främst teater- och musikalscenen.

Monica Forsberg har många strängar på sin lyra, 
men kanske är hon mest känd som sångerska och 
låtskrivare, bl a så skrev hon texten till Carolas me-
lodifestivalvinnare ”Främling”. Övriga titlar Monica 
kan benämnas är översättare, barnboksförfattare, 
skådespelare och regissör. Hon har även lånat ut 
sin röst till ett flertal olika karaktärer i Disneys 
tecknade TV-serier och filmer.

Hasse och Monica har arbetat tillsammans med 
flera projekt, bl.a. barnmusikalen Svingelskogen 
som turnerat i Folkparkerna under snart två de-
cennier. På senare år har de dessutom medverkat i 
Peter Flacks revyer där vi sett dem ett flertal gånger 
här i Brevens Bruk.

Tillsammans med vår tidigare fastighetsförval-
tare Rolf Larsson besökte de första gången Djup för 
ett par år sen. Huset var då ännu inte färdigt och 
de var inte inne i huset. Senare besökte de gården 
tillsammans med Peter och Marie Flack och de 

blev redan då väldigt förtjusta i 
stället. Sommaren 2020, under 
min semester i Finland, fick jag ett 
samtal från Monica Forsberg som 
frågade om det gick bra att hyra 
Djup under fyra veckor i juli som-
maren 2021. Och i somras var de 
alltså våra gäster på Djup under i 
stort sett hela juli. I samband med 
detta medverkade både Monica och 
Hasse i Peter Flacks ”Artister på 
grönbete” i Brevens Bruk.

En av de första dagarna av de-
ras vistelse åkte jag till Djup för 
att träffa Monica och Hasse. Det 
blev en trevlig stund i solskenet 
på altanen med Sottern glittrande 
strax nedanför. Redan då var de 
övertygade om att detta var pa-
radiset.  Monica som är uppvuxen 
i Värmland känner sig hemma i 
naturen här med skog och sjöar. 

Svamp- och blåbärsplockning stod på schemat under 
deras fyra veckor på Djup. Hasse njöt av stillheten. 
Han konstaterade att han börjar bli gammal och be-
höver ta det lugnt emellanåt, njuta mer av tillvaron, 
och Djup är definitivt rätt plats för detta.

Vi hälsar dem välkomna tillbaka nästa sommar 
igen. Bokningen är redan gjord.

Text och foto: Sirpa Ahonen
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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

Konstiga Rundan – en succé
I sommarens upplaga av vår tidning skrev jag om Konstiga Rundan, utställningen utefter vägen 
runt sjön Botaren med diverse konstverk som skapats av ett antal personer med lokal anknyt-
ning. I september togs samtliga konstverk ned och vi kan se tillbaka på en sommar som klart 
överträffade våra förväntningar.

Konstiga Rundan invigdes den 6 juni, alltså på Sve-
riges Nationaldag och vi blev glatt överraskade att 
så många personer dök upp till invigningen. Strax 
över 30 konstverk hade placerats utefter vägen 
och några fler kom till under sommaren, total 15 
personer bidrog. Variationen på verken var enorm, 
det enda gemensamma var att de skulle tillverkas 
av naturliga och/eller återanvända material. Där 

fanns kottar, pinnar, ris, stenar, gammalt hönsnät, 
begagnade kläder, möbler, stubbar och mycket an-
nat. Just denna variation fick vi många positiva 
reaktioner på.

Vi har ingen siffra på hur många personer som 
sett Konstiga Rundan, men definitivt många fler än 
vi hoppats på. Och de positiva kommentarerna och 
berömmet har haglat.

I slutet av september träffades vi tolv som var 
med i gruppen från början för en utvärdering av 
sommarens utställning och för att besluta hur vi gör 
framåt. Samtliga var väldigt glada och stolta över 
hur bra det gått, men vi kunde också se olika prak-
tiska saker som behöver förbättras. Att vi skapar en 
ny konstrunda nästa sommar är alla överens om. En 
grupp på fem personer kommer att jobba tillsam-
mans med hur 2022 års utställning ska utformas. 
En förändring är att vi kommer att bjuda in fler 
personer att bidra med konstverk, ett krav är då 
att man ska ha någon slags anknytning till Brevens 
Bruk. Mer information kommer så småningom bl.a. 
på vår Facebooksida Konstig Rundan.

Tilläggas kan att kontakt har hållits med vår 
förebild i Jäppilänniemi i Finland, och de är också 
mycket glada över att vi lyckats så bra. Vi är tydli-
gen de första som ”kopierat” deras idé. Brevens Bruk 
och Konstiga Rundan har dessutom blivit nämnda 
både i finsk TV och i en nättidning. 

Text och foto: Sirpa Ahonen

Här jobbar några av gruppen med en installation till höstens 
Ljusfest i Brevens Bruk. Från höger: Siw Andersson, Britt-
Marie Westberg, Ingalill Bergensten, Gunnel Marchesini, 
Gun-Britt Pettersson, Eva-Karin Lindgren, Eva Hedelin och 
Susanne Ander.
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Discgolf-SM för damer i Brevens Bruk
Helgen den 11-12 september genomfördes Discgolf-SM för damlag på Tallbackens bana strax 
utanför Brevens Bruk. Covidrestriktionerna gällde då fortfarande, så det var inte så mycket 
publik på plats, men de som hittat dit fick se många skickliga spelare med olika tekniker.

Discgolf är för närvarande den sport i Sverige som 
ökar näst snabbast i antal medlemmar, allra mest 
ökar padel. Under 2020 ökade antalet medlemmar 
i landets discgolfklubbar från ca 2000 till omkring 
5000. Dessutom finns ju mängder av discgolfare som 
inte är med i någon förening. 

Idén till att införa Lag-SM för damer kom från 
Therese Claesson, aktiv i klubben Ymer i Borås. Hon 
tog kontakt med Svenska Discgolfförbundet som 
nappade på idén. Arrangörsförening var Frisbee-
klubben 360° från Göteborg där Linda Emanuelsson 
är ordförande och aktiv tävlande. Linda är dessutom 
vice ordförande i Svenska Discgolfförbundet. Jag 
träffade Linda dagen innan tävlingen och hon berät-
tade litet om discgolf, om tävlingen och om sig själv. 

Linda har varit aktiv discgolfare sen ca 10 år, 
även hennes man Tomas Carlqvist är aktiv spelare 
liksom sonen Filip 7 år som redan ställt upp och 
tävlat, bl.a. i Brevens Bruk förra sommaren. Linda 
har dessutom medverkat i tävlingar i länder på 4 
olika kontinenter; Australien, USA, Thailand, m.fl.

När Linda inte tävlar eller jobbar med tävlingar 
arbetar hon som mjukvaruutvecklare. Intressant 
är att man noterat att flera av dem som tävlar i 
discgolf jobbar med just programmering.

Discgolf är en sport som passar de flesta, unga 
som gamla. Linda berättar om tävling i USA där 
veteraner i 70-årsåldern deltog. Deras stil var lite 
annorlunda, en del snarade rullade än kastade disc-
en, men roligt hade de. En äldre man som tog sig 
fram med käpp hade sin egen ”fanclub” med sig och 
fick massor av applåder och hejarop vid varje kast. 

Att platsen för detta SM blev Tallbackens bana i 
Brevens Bruk var dels att det inte är hemmabana 
för någon av klubbarna, vilket ju skulle ge en fördel 
till hemmalaget, dels att Tallbackens bana passar de 
flesta spelare. Många banor är tyvärr byggda mer 
för att passa herrar, som ju har styrkan att kasta 
längre kast. 

16 lag från hela landet ställde upp i tävlingen 
med max 6 deltagare per lag. 

Segrade gjorde ett lag från Hofors, tvåa kom 
Tyresö och trea Sundsvall. Efter tävlingarna fick 
vi följande kommentar i ett mail från Linda Ema-
nuelsson:

”Tävlingen blev väldigt lyckad och vi har fått mas-
sor med glada tillrop och uppskattning om att det 
är ett minne för livet. Många av damerna spelade 
sin första tävling utanför hemmaplan. Jag tror att 
alla vill tillbaka och spela på den vackra banan.”

Text och foto: Sirpa Ahonen

Linda Emanuelsson – tävlingens arrangör – bodde med sin 
familj i Östra flygeln i Brevens Bruk.

Tävlingens troligen äldsta medverkande var Raija Kal-
liomäki 61 år från Falun, som stortrivdes och gärna bjöd 
på lite show.
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I serveringstältet gick det bra att köpa hamburgare och dricka. Personalen bestod av Fredrika Nääs, 
Bea Jörgensen, Karin Hellström, Lars-Gunnar Jörgensen och Joakim Carlsson.

Det här gänget från Västerås bodde i Talludden, bara några 
hundra meter från tävlingsbanan, något de verkligen upp-
skattade. Från vänster Camilla Nyholm, Stina Björnfot, 
Ingela Lindestad och Martina Hågebrand.

Stilen är snygg och kastet perfekt. 

Vill  du  annonsera
 i  denna  tidning?

KONTAKTA Brevens Bruk AB,
Sirpa Ahonen 070-349 25 40
sirpa.ahonen@brevens.se
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Brevensgårdens krögare Miguel Martinez
– lite tankar om året som gått 
och det som ska komma

Vi har haft ett andra år med pandemi, hur har det 
gått?
– Det var väldigt jobbigt i början av året, men som-
maren var riktigt bra. Förutom de boende i närom-
rådet så är det många som bor lite längre bort som 
blivit stamgäster. 
Nu körs revyerna för fullt igen, har du många bok-
ningar?
– Ja, det är mycket att göra, vi har ca 400 bokningar 
per helg, alltså runt 90 procent av vår kapacitet. Fö-
reställningarna är väl i stort sett utsålda och jag tror 
att de kommer att köra i januari och februari också. 
Vad händer efter revyerna?
– Då behöver jag vila, det blir väldigt långa ar-
betsdagar, 10-12 timmar per dygn. Det sliter på 
kroppen. Sen kommer vi att gå ut och annonsera 
efter någon som vill köpa Brevensgårdens Pub och 
Restaurang. Förhoppningsvis dyker det upp en eller 
ett par lämpliga personer som vill ta över efter mig. 
Stänger du över jul och nyår?
– Ja, det brukar jag ju göra. Men det blir ingen 
Spanienresa i år. Bara städning och vila.
När har du tänkt ta pension?
– Hittar vi någon som vill ta över verksamheten så 
är jag väl kvar till de är på plats. Annars kommer 
jag nog att stänga nån gång i vår.
Vad ska du göra som pensionär?
– Bara ta det lugnt, resa lite, umgås med familjen. 
Ut och röra på mig mer i naturen. Jag kommer så 

klart att sakna umgänget med alla restaurang- och 
pubgäster men det finns ju andra sätt att träffa 
vänner. Har inte bestämt ännu om jag kommer att 
bo kvar i Brevens Bruk eller flytta nån annanstans.

Text och foto: Sirpa Ahonen

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



Nr  2 • 2021 11

Söker du boende
i Brevens Bruk?

SE VÅR HEMSIDA:

WWW.BREVENS.SE

Vi säger tack och hej till Gustaf
Ett tråkigt besked – vår fastighetsförvaltare sedan 
2 år, Gustaf von Mecklenburg, kommer att sluta hos 
oss. Den 3/1 2022 kommer Gustaf att påbörja en 
anställning som Sektionschef Fastigheter på Julita 
Gård som drivs av Nordiska Muséet. Ett jobb som 
innebär arbete i en mer öppen kulturmiljö och en 
större organisation.

– Jag har verkligen trivts med jobbet i Brevens 
Bruk, säger Gustaf. Det är ett omväxlande arbete 

Nr 2 • 2016 13

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.

med många olika utmaningar, bl.a. planering av hur 
man skall utveckla olika byggbestånd för framtiden. 
Ateljén i Gamla Mekverkstan är ett bra exempel och 
nu har ju ombyggnaden i Kilsmo Sågverkskontor 
kommit igång också. Och så mycket kontakter med 
alla trevliga hyresgäster och leverantörer.

Blev det som du tänkte dig när du sökte anställ-
ningen här på Brevens Bruk?

– Helt klart mycket mer varierande arbetsupp-
gifter än vad jag förväntade mig, Det har dessutom 
varit intressant och lärorikt att jobba i ett företag 
som har flera olika grenar som samarbetar. Brevens 
Bruk har ju förutom fastigheter och parkförvaltning 
även skog och lantbruk, säger han. 

Vad kommer du att sakna mest från din tid här:
– Kollegorna så klart! Det har blivit många glada 

skratt vid fikabordet, säger Gustaf och ler stort.
Vi tackar Gustaf för hans tid hos oss på Brevens 

Bruk AB och önskar honom lycka till i framtiden. 
Gustaf jobbar sin sista dag hos oss den 17/12.

I skrivande stund pågår rekrytering av en ny 
fastighetschef, men tills tjänsten är tillsatt kommer 
Urban Larsson att gå in som tillförordnad fastig-
hetsansvarig.

Text och foto: Sirpa Ahonen
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Livet på Fiskartorpet satte spår
Med vana årtag ror han oss över till Fiskartorpet från Bystad brygga. Så kallas han också 
Fiskarn, men det var far som var fiskaren.
– Jag fiskar aldrig, och det ska vara bra väder för att jag ska åka ut på sjön, säger Kilsmobon 
Lasse Fiskarn Pettersson.

Årtagen från uppväxtåren sitter i, och minnena 
likaså. Lasse växte upp på Fiskartorpet, beläget på 
Ön som den kallas.

– Adressen var Ön, Bysta, Kilsmo, minns han.
Fiskartorpet är väl synligt från Bystad, på den 

tiden stavat utan d. Ön ligger inte långt från land, 
men sjödramatiken var ändå stor vid några tillfäl-
len under Lasses uppväxt. Två drunkningsolyckor 
skedde under den tiden.

Hans föräldrar Oskar och Alva kom från Vinön 
till Fiskartorpet hösten 1938 med sina då tre barn, 
Sven, Viola och Dagny, 6, 3 och 1 år.  I maj året 
därpå föddes Märta.  När andra världskriget bröt 
ut blev Oskar inkallad, och Alva ensam på ön med 
fyra små barn. Hon fiskade så gott det gick för att 
försörja familjen.

Innan krigsslutet föddes Karl-Oskar. Äldsta bar-
net Sven var då 12 år och kunde hjälpa sin mamma 
en del.

Själv föddes Lasse Fiskarn, som ärvt smeknamnet 
efter sin far, 1952. Sven höll då på att utbilda sig 
till jaktpilot.

– Han lyckades drulla ner med en SK16 bara 200 
meter från trappan där mina föräldrar stod och tit-
tade, berättar Lasse.

Sven var ute på övning och hade förvarnat mor 
och far att han skulle flyga över Fiskartorpet. 
Flygfärden slutade dock i vattnet och far och syster 
fick bli livräddare. En historia för sig värd ett eget 
kapitel.

När Lasse går runt på Ön denna dag hösten 2021 
blandas minnena från det mer handfasta vardags-
livet med sådant som satt särskilda spår.

– Här stod en rökkur där farsan rökte ål, berättar 
han stående nära bryggan.

– Ål var eftertraktat, speciellt till midsommar. 
Baron och friherrinnan tvärs över hade stående 
beställning, så han levererade till köket på Bystad.

En bit bort var Lasse med och tog upp is, att an-
vända till kylning under sommarhalvåret.

– Här hade farsan en stor isdös.
Som barn reflekterade inte Lasse över att det 

var något speciellt med att växa upp på en ö, utan 
jämnåriga.

– För mig var det självklart att ha en egen eka 
redan som liten och att vara omgiven av vatten.

Att lära sig cykla fick han lägga ner möda på när 
han skulle börja skolan i Kilsmo. Det var många 
barn i Bystad på den tiden, så kompisar fanns det 
gott om.

Den bästa inkomsten fick hans far av kräftfisket.
– Själva åt vi kräftor en gång om året, säger Lasse 

och berättar att brodern Sven och  hans flygarkom-
pisar fick kräftor skickade till sig med tåg. Mamma 
Alva hade kokat.

Stående framför huset tänker Lasse på krondillen 
som hans mamma odlade. Och gatan i den som blev 
när hans pappa sköt en koltrast.

– Morsan blev fly förbannad, så farsan fick fly 
till notboden.

Ön är en vacker plats, men inget som var särskilt 
för Lasse.

 Besökare såg en idyll.
– Jaha, ja det kanske det är... sa man.

Fiskartorpet, vackert beläget på den så kallade Ön i Sottern, 
kan te sig som en idyll. Lasse Fiskarn Pettersson vet hur det 
var att leva där.
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Lasses far Oskar Pettersson slipar en lie och sonen assisterar. 
Med på bilden är också Lasses systerdotter Anita Lindberg.

I notboden finns nät och fångstredskap kvar.

Familjen fick uppleva mycket sorg. 1958 blev 
Karl-Oskar mycket sjuk. Läget var så desperat att 
pappa Oskar, trots att isen var dålig, gjorde en bår 
på ett par skidor och drog honom försiktigt över 
isen till herrgårdens parkbrygga. På lasarettet 
konstaterades det att han hade leukemi. Han dog 
ett halvår senare. 

Märta led av astma. Fem år efter hennes brors 
död fick hon ett så svårt anfall att hon avled.

1958 hade Viola flyttat till Kalifornien. Inom 
några få år hade familjen blivit mycket mindre.

– Mina föräldrar påverkades självklart oerhört 
av dessa händelser, och någonstans i bedrövelsen 
var det kanske bra att de hade en sladdis som mig 
att ta hand om, säger Lasse.

Hans pappa var en slagfärdig människa, och det 
tycks Lasse ha ärvt. Själv har han haft sitt yrkesliv 
inom tryckeribranschen. Numera ägnar han sig åt 
"after work" som han kallar det. Han och hustrun 
Marjatta bor sedan 1993 i huset hans föräldrar flyt-
tade till när de lämnade Fiskartorpet 1971.

Har du börjat fundera över 
julklapparna?

Här finns några tips för
hemmafixare och proffs!

På frågan vad han har för tankar efter besöket 
där säger Lasse:

– Det känns ju väldigt mycket hemma, fastän 
det är femtio år sedan jag bodde där. Man får inte 
vara alltför nostalgisk, men det är kul att ha min-
nen också.

Idag hyrs Fiskartorpet ut till hugade fiskare och 
semesterfirare.

Text: Rosel Jern Hellmark
Foto: Sirpa Ahonen
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Fiskaren på Ön
Fisket blev hans liv, och har pågått i snart 60 år. På Sottern blev han den store fiskaren, man-
nen som byggde upp sin existens på kräftfiske. Planterade in kräftor själv och det blev hans 
ekonomiska räddning när kvicksilverdebatten rasade som hetast. Kring 20 000 kr om året, ibland 
mera, har kräftorna givit honom. Nu har hans fiskevårdande arbete slagits i spillror. Kräftpesten 
har tagit varenda kräfta i sjön. Själv har han hittills i år fångat fisk för 2000 kr. Avgifterna till 
fiskekort som han sålt till fritidsfiskare har givit mera.

Oskar Pettersson, närkesslättens ende yrkesfiskare 
utanför Hjälmaren, måste lägga av. Kräftpesten 
har tagit hans inkomst. I början av 40-talet tog han 
kräftor i Bystakvarnsån, flyttade över dem i Sottern. 
Fortsatte sedan varje år. 1955-57 fick han kräftor 
av en bror i Bergslagen.

Oskar Pettersson:
– 1957 tog jag de första kräftorna, det var två 

kilo. Sen tog jag bara vara på de största några år 
och släppte tillbaka resten i sjön igen. På 60-talet 
gav mitt långa arbete resultat. Kräftfångsterna blev 
goda, jag hade råd att unna mig och frugan något 
lite. Så sent som förra året gav kräftorna i rena 
pengar 15-18 000 kr. I år har jag bara fått en kräfta. 

Yrkesfiskaren på Ön, fiskartorpet heter faktiskt 
så, är som ett med bygden. Började i Sottern redan 
1938. Hade dessförinnan bott på Vinön en tid och 
konkurrerat med ett stort antal fiskare på Hjäl-
maren. På Sottern kunde han bli sin egen, och tog 
chansen till arrendet på sjön. Hans vatten omfattar 
nu så gott som hela sjön. Det finns gott om gädda. 
De boende kring sjön fiskar själva, så om det ska 
bli avsättning för fångsten måste Pettersson åka 
till Örebro för att sälja fisken. Resan äter då upp 

inkomsten, så det är ungefär som att slänga fisken 
som man fått upp, menar han själv.

Arrendet på sjön går ut nästa höst och då lägger 
Oskar Pettersson av. Fyller 67 i april året därpå. 
Arrendet kostar årligen 2500 kr. Så mycket fiskar 
han inte in i år. En viss del av fiskekorten ger honom 
lika mycket som den verkliga fångsten.

Kräftpesten i Sottern blev spiken i likkistan för 
fiskar’n på Ön. Vad som orsakat pesten vet ingen, 
men han har själv sina funderingar:

– Det måste vara något i naturen, för många vat-
ten har smittats samtidigt. Jag tror att den svåra 
vintern är orsaken. Det var hård blåst i november 
som rörde om ordentligt i vattnet. Det var vinter 
från mitten av november till fram i maj, utan något 
töväder och utan syretillförsel i vattnet. Vattenstån-
det i Sottern var också mycket lågt.

Nästa år blir alltså hans sista på sjön. Pensionen 
ger honom sedan en tryggad inkomst, något han 
faktiskt aldrig tidigare haft. Semester blir också en 
nymodighet för honom. Var ska han tillbringa den? 
Jo, på Sottern naturligtvis.

Text: Erik Ardhage
Bild: Sven Persson

Oscar Pettersson på bryggan vid Ön en septemberdag 1970.

Följande är ett utdrag ur Nerikes Allehanda september 1970.
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Brevens Tallskogar har invigts
En otroligt vacker höstdag lördagen den 25 september var det äntligen dags för invigning av 
naturreservatet Brevens Tallskogar. Platsen som valts för invigningen var vid Skrämman, mel-
lan Brevens Bruk och Regna, strax utanför den sydöstra delen av reservatet.

Det var en karavan av bilar och cyklar som letade 
sig upp till Skrämman, det vackra vädret bidrog 
säkerligen till att antalet besökande blev extra stort. 
Länsstyrelsen i Örebro som stod för arrangemanget 
hade parkeringsvakter på plats, annars hade det 
nog blivit ett mindre kaos på parkeringen. Där 
fanns även kaffeservering som Brevens Hembygds-
förening ordnat. Med kaffekopp och en smörgås i 
handen kunde man sen gå runt och titta på diverse 
utställningar som visade bl.a. olika djur och väx-
ter som förekommer i reservatet. Dessutom fanns 
tipspromenad och senare en guidad naturvandring.

Klockan 11 öppnades invigningen av Länsstyrel-
sens Johan Karlhager, enhetschef på Länsstyrelsen 
i Örebro län. Han hälsade alla välkomna och gav 
lite praktisk information innan han presenterade 
Örebro läns landshövding Maria Larsson. 

Maria Larsson förklarade i stort hur bildandet 
av reservatet gått till, ett arbete som startade för 
ca 10 år sedan. Reservatet Brevens Tallskogar är 
idag troligen södra Sveriges största reservat inom 
privatägd mark. Natur och miljö ligger Maria Lars-
son varmt om hjärtat och hon talade en hel del om 
de stora hälsoeffekterna med att vistas i vår natur 
och om så kallade ”skogsbad”, en trend från Japan 
som blivit allt populärare som läkning för stressade 
nutidsmänniskor.

Nästa talare var Ann Holmlid, länsråd i Östergöt-
lands län. Hon berättade om hur samarbetet mellan 
Örebro och Östergötlands län lett till bildandet av 
Brevens Tallskogar som ligger i båda länen. Ann 
Holmlid beskrev även hur området ser ut och vilka 
arter som lever där, bl.a. den omtalade raggbocken 
med de håriga benen.

Brevens Bruk AB’s VD Tomas Turesson berättade 
om Brevens Bruk AB’s historia, som inkluderar 
ett omfattande och intensivt skogsbruk även inom 
reservatets gränser fram till slutet på 1800-talet. 
Trots detta håller reservatet idag höga naturvärden 
och många rödlistade arter, vilket på många vis är 
trösterikt och visar på skogens återhämtningsför-
måga.

Sist av talarna var Anders Enetjärn, son till 
Brevens Bruk AB's f.d. skogvaktare Stig Enetjärn. 
Anders berättade om det arbete de gjorde tillsam-
mans under många år för att väcka intresset för 
reservatets bildande. Vi fick också höra många 
minnen från Anders barndom som tillbringades i 
Brevens skogar.

Text och foto: Sirpa Ahonen Bild 4: Brevens Bruk AB’s VD Tomas Thuresson in-
tervjuas av P4 Örebro.

Med sedvanligt klippande av band invigs naturreservatet 
Brevens Tallskogar gemensamt av Ann Holmlid, Länsråd i 
Östergötland och Maria Larsson, Landshövding i Örebro Län

Anders Enetjärn får assi-
stans av sin syster Gunnel 
Enetjärn för att hålla 
ordning på minnesanteck-
ningarna.
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Kärleken till Brevens Bruk ledde tillbaka hem    
Känslan för Brevens Bruk som Anssi Puustinen fick under barnaåren har nu lett honom tillbaka. 
I vår ska han bygga hus på Knipphammarsvägen.
Efter 48 år i Stockholm och ett hektiskt yrkesliv flyttade han i somras åter till Breven.

– Förra midsommaren hyrde jag Talludden, jag var 
där i elva dagar. Då hade jag inte varit här så lång 
tid sen jag gick i skolan.

De första fyra åren av sitt liv bodde han i Karelen.
– Där har jag mina finska rötter. Jag känner att 

mina rötter i Sverige, de har jag här i Brevens Bruk.
Under dagarna på Talludden började tanken på 

att lämna Stockholm och huset i Tumba gro i honom. 
Han fick reda på att det fanns en ledig tomt i Breven.

– Jag fick chansen att köpa den, och jag slog till 
direkt, berättar han.

I väntan på att hans hus ska stå klart somma-
ren 2022 bor han nu i en lägenhet i det så kallade 
Värdshuset.

– Jag var lite orolig att det skulle bli en baksmälla 
när jag flyttade hit, att jag skulle känna "vad har 
jag gjort?!"

Så blev det inte. Anssi är full av lovord.
– På morgnarna brukar jag gå fram till fönstret 

och titta ut mot midsommarplatsen och herrgården 
och tänka att det är otroligt att jag bor här.

Det var vad han drömde om som liten.
1964 flyttade hans pappa och bröder från Finland 

till Breven där de började jobba i gjuteriet. Ett år 
senare kom Anssi och hans mamma efter.

– Jag var så glad. Solen sken. Familjen var sam-
lad igen.

Anssi började i byskolan på hösten och gick där 
nästan ett år innan han flyttade med sin mamma 
till Vingåker. Hans mamma och pappa var skilda 
sedan lång tid tillbaka.

– Som tur var hade jag nära till min pappa i 
Breven.

När Anssi var hos sin pappa brukade han och 
kompisen Erkki fixa och dona med moppar.

– Och så fick man bada.

När Anssi gått ut grundskolan satte han full fart 
in i yrkeslivet. 16 år gammal flyttade han till en 
bror i Stockholm och började som elektronikmontör. 

– Jag är ganska envis, så när kompisarna var ute 
och festade läste jag elektronik.

Efter nio år fick han jobb på en utvecklingsavdel-
ning, och så småningom startade han eget företag i 
elektronikbranschen.

– Ibland var det brandkårsutryckningar. Jag 
kunde komma till jobbet på måndagen och nästa 
dag stå i Sao Paulo.

Livet var fyllt av jobb. Och som många egenföre-
tagare, konstaterar Anssi, fick han en hjärtinfarkt. 
Det är elva år sedan. Efter det förstod han att han 
måste tänka på sin hälsa.

Nu är han 64 år, har slutat jobba, och njuter av 
det han har åstadkommit.

– Nu är det 90 procent ledigt och 10 procent jobb. 
Det är jätteskönt.

Han tänker göra så litet som möjligt i husbyg-
get. I mars är det tänkt att påbörjas, och planen är 
inflyttning i augusti.

Almanackan är välfylld av allehanda trevligheter 
som man kan ägna sig åt i Brevens Bruk, konstate-
rar Anssi. Dit hör gemensamhetspromenaden runt 
Botaren på fredagar och bastubad med "gubbarna".

– Jag måste säga att det har varit ett fantastiskt 
mottagande här. Människor har varit så hjälp-
samma och vänliga.

Det har säkert varit till stor hjälp att hans bror 
Pauli är Brevensbo sedan 1976 tror Anssi.

Och nu kan han stanna i Breven.
– Jag behöver inte åka någonstans. Det är en 

underbar känsla.

Text och bild: Rosel Jern Hellmark

Anssi Puustinen gläder 
sig åt sitt blivande hus. 
Det ska bli 130 kvadrat-
meter stort och ha stort 
lantkök, bastu och re-
laxavdelning, och plats 
för sönerna när de kom-
mer på besök.

Här på tomten vid Knipphammarsvägen ska huset 
byggas. Anssi hoppas kunna flytta in i augusti nästa år.
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Våren 2021 – Översvämning och vattenreglering
Det är inte lätt att reglera vatten när 
det blir problem både uppströms och 
nedströms. Oavsett hur man gör så blir 
någon drabbad, eller som i detta fall – 
alla fick för mycket vatten.

I Vingåker stod åkermark under vat-
ten och ån genom samhället och det höga 
vattenflödet hotade att underminera 
byggnader. Liknande situation uppstod 
vid Svennevad och Pålsboda där åker-
mark inte gick att bruka samt andra pro-
blem. Sottern som är vårt vattenmagasin 
i Nyköpingsåns början stod nu full av 
vatten och vi passerade dämningsgrän-
sen den 26 Maj.

När det fortsatte komma stora neder-
bördsmängder så gick det inte längre 
att magasinera mer vatten i Sottern, det 
fanns helt enkelt inte plats till det. Vi 
var sparsamma med tappningen under 
våren, för att inte få ett väldigt lågt vat-
tenstånd i sjön som tidigare torra somrar 
har orsakat.

Nu uppstod det ett dilemma, för i 
Vingåker med omnejd ville man bromsa 
tappningen från Sottern och i Svennevad 
ville man att vi skulle öka tappningen för 
att inte orsaka mer skada i den ändan.

Eftersom vattnet började att rinna 
över dammluckorna så var det inget 
alternativ att sluta tappa vatten helt. 
Många olika åsikter fanns om hur vi 
skulle agera, det vill säga sköta regle-
ringen.

När man passerar en dämningsgräns 
så blir det Länsstyrelsens ansvar att ta 
beslut hur man ska agera. I detta fall 
så informerades Länsstyrelsen om det 
aktuella läget och de instruerade oss 
att reglera efter bästa förmåga för inte 
orsaka mer skada än nödvändigt, samt 
att dagboksanteckna och informera dem 
om läget under tiden som vi hade ett för 
högt vattenstånd. 

Det tog fram till den 28 juni innan 
Sotterns nivå var tillbaka på dämnings-
gränsen.

Text och bild: Jonas Pettersson, skog-
vaktare Brevens Bruk AB

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

Lortviken nedanför Hunneberg förvandlades till en sjö under några 
månader i våras.
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Tålmodiga kräftodlare satsar långsiktigt i Breven
Det gäller att ha tålamod för 
att starta ett vattenjordbruk 
– i detta fall en kräftodling. 
I dagsläget har de grävt två 
dammar av tio, dragit vatten, 
byggt två byggnader på mar-
ken de arrenderar av Brevens 
Bruk AB. En dröm och en 
30-årsplan har startat. 

Nästa sommar finns här vat-
tenlabb och avelskräftor. 2023 
egna kräftyngel som kläcks. 
2026–2027 har de första gene-
rationens kräftor. Sedan kom-
mer varje damm representera 
en generation kräftor.

Richard, Anna och Johan 
är eldsjälarna bakom kräft-
odlingen.

– Det här är en dröm sedan 
många år tillbaka då jag upptäckte tjusningen med 
kräftor och kräftfiske, säger Richard som är har en 
bakgrund inom natur, jakt och fiske. 

Att starta en kräftodling förutsätter läge, jordar 
och vatten. Det var precis det de hittade på Brevens 
Bruks marker.

Flodkräftan är rödlistad och en akut hotad art, 
återväxten är dålig på befintliga ställen då den 
hotas av kräftpest som den inplanterade signal-
kräftan bär på.  

– Viktigaste med flodkräftan är att den konsume-
ras vilket skapar bättre tillgänglighet.  Flodkräftans 
bevarandevärde och konsumtion går hand i hand. 
Finns det ingen ekonomi att bevara den så finns det 
ingen konsumtion, säger Richard.

Stora investeringar i starten är lösta och målet är 

att kräftmånskensbönderna ska gå runt i framtiden. 
De tänker sig även bli framtida leverantörer eller 
medaktörer i fiskevårdsprogram för att stärka upp 
bestånd av den hotade flodkräftan genom utsätt-
ningskräftor i Mellansverige.

– Det är en härlig tanke att om tio år skutta runt 
och ta hand om anläggningen, säger Richard.

Platsen är stängslad mot vilt och övervakad då 
flodkräftan är en känslig varelse för sjukdomar så 
säkerheten är mycket viktig. 

I förlängningen ser de växthus för krondills-
odling. Om tio år kan här finnas humleodling, 
egentillverkad öl och självfallet kräftevent med 
klassiskt nykokta kräftor och gårdsförsäljning till 
privatpersoner.

Text och bild: Sofie Isaksson

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
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Det ska vara enkelt
och lönsamt att äga skog

www.varneskog.se

Inventering av Brevens Bruks skogar pågår
Lund Forest AB startade 1998 och är en fristående skogsrådgivare. Företaget som består av 
Rickard Lund och Anna Karin Lund är stationerat i Gånarp utanför Ängelholm.

Rickard Lund har djup och bred kompetens inom 
bl a skoglig förvaltning och även specialkompetens 
inom ledande datorbaserade skogliga och geogra-
fiska informationssystem. 

Anna Karin Lund har förutom vana från skoglig 
inventering stor kompetens inom bl a kommunika-
tion och språk och arbetar även som rådgivare i 
pedagogiska frågor.

Lund Forest AB fick uppdraget av Brevens Bruk 
AB att utföra en fullständig skogsinventering och 
naturvärdesbedömning av hela brukets skogsin-
nehav. Uppdraget är ett av de största och mest 
omfattande i Lund Forests historia. Inventeringen 
kommer att pågå under ett år, från augusti 2021 
till augusti 2022.

I projektet ska följande utföras:

Skogsinventering 
Samtliga avdelningar besöks i fält för bedömning 
av skogliga uppgifter och framtida åtgärder. Bland 
annat uppskattas ålder, volym, medeldiametrar och 
avdelningarnas markförhållanden.

Naturvärdesbedömning
I samtliga avdelningar som kan tänkas föryng-
ringsavverkas under de närmaste 10 åren, eller 

kan avsättas som frivillig naturvårdsavsättning 
görs en naturvärdesbedömning utifrån beståndets 
förutsättningar. Vad man tittar på och bedömer är 
bland annat andelen lövträd, omfattning av ädla 
lövträd (ek ask, lind etc.), inslag av gamla grova el-
ler säregna träd, andelen död ved i beståndet m.m. 
Träd med bohål, rovfågelbon, tjäderspelplatser och 
liknande tas också med. Bedömningen görs för att 
en bra naturvårdshänsyn ska kunna göras i sam-
band med eventuell avverkning samt för att få ett 
urval av bestånd till frivillig avsättning (se nedan).

Frivilliga naturvårdsavsättningar
Enligt skogliga certifieringsregler ska varje markä-
gare avsätta minst 10% av sin produktiva skogs-
marksareal till naturvård (minst 5%) och till sociala 
(ex. tätortsnära, jakt – turism) hänsyn samt bestånd 
lämpliga för kontinuitetsskötsel. Avsatta bestånd 
beskrivs med en allmän beskrivning, målet med 
avsättningen samt en eventuell naturvårdsåtgärd.

Karta
En helt ny karta över Brevens Bruk AB:s markin-
nehav kommer att digitaliseras. Kartan är indelad 
i skikt som i datorn kan släckas och tändas allt 
efter vad man vill se. Utifrån den digitala kartan 
kan en stor variation av papperskartor printas ut. 
Allt efter behov.

Kartan kommer att kunna visa skogsmark, övriga 
ägoslag såsom vatten, myrar, åkrar och ängar, vä-
gar och stigar, diken, byggnader med mera. Även 
naturvårdsavsättningarna går att se i kartan.

Kartan kommer främst att användas i skogs-
bruksplanen men kan även användas som underlag 
vid framtagning av andra kartor för till exempel 
turism eller jakt.

Text: Anna Karin Lund. Foto: Sirpa Ahonen
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Fisket i Sottern 2021 en besvikelse?
De flesta som sportfiskar i Sottern har upplevt 
sommarhalvåret 2021 som lite av ett förlorat år. 
Fisket – främst efter gös, men även gäddfisket har 
inte alls varit på samma nivå som vi är vana vid. 
Abborrfisket har dock fungerat bra och många har 
upplevt fina abborrfisken.

Vad beror då det dåliga gösfisket på? Vi vet inte 
det. Det har funnits många teorier bl.a. att det 
skulle bero på yrkesfisket i sjön, men den kompo-
nenten vill vi från Brevens Bruk AB nog avfärda 
rakt av eftersom det yrkesfisket har bedrivits på 
samma vis i ett drygt halvsekel. 

Det finns också andra eventuella orsaker, som till 
en del kan vara kopplade till klimatförändringar 
eller i alla fall väderfenomen. Sommaren 2018 var 
som alla kommer ihåg inte bara extremt varm utan 
också väldigt torr. Vi hade de lägsta vattennivåerna 
i Sottern som vi i våra långa tidsserier har uppmätt 
och vi släppte i stort sett inget vatten vid luckorna 
vid Bystad Kvarn. Detta berodde på en kombination 
av låg nederbörd och mycket hög avdunstning pga 
en osedvanligt lång värmebölja. Vattentemperatu-
ren var i stora delar av sjön uppe på 28-29 grader 
och syrenivåerna var uppenbarligen mycket låga. Vi 
såg mycket fisk som dog (förmodligen av syrebrist) 
och flöt upp. Kanske var det mycket fisk och yngel 
som vi inte kunde se som också försvann. Om en 
hel årgång gösyngel försvann så kan det ha varit 
en bidragande orsak till de små gösfångsterna som-
maren 2021.

En annan teori som kommer från en länsstyrelse-
biolog är att vi hade en lite speciell vinter 2020/2021 
som gjorde att både gäddornas och gösarnas lek 
minskade i omfattning eller kanske t.o.m. uteblev. 
Rapporter om utebliven gäddlek stödjer detta. Det 
som då händer är att fisken ”återbildar” rom och 
mjölke och under den perioden, när fisken så att 
säga får mat från sin egen återvinningsprocess är 
den inte huggvillig. Denna teori kan eventuellt stöd-
jas av att gös- och gäddfisket under oktober månad 
har återgått till normal nivå med ganska bra fiske. 

Lite tråkig var sommaren i alla fall för oss sport-
fiskare och för att åtminstone minska risken för 
liknade problem framöver kommer vi för första 
gången sedan 2012 göra nya utsättningar av gös-
yngel 2022. Vi hoppas också att vädrets makter är 
med oss bättre under fiskesäsongen 2022.

Tomas Thuresson VD Brevens Bruk
Foto: Sirpa Ahonen

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 köps via iFiske.se, men finns även att köpa hos:
Brevens Bruk AB, 019-585850, bbab@brevens.se
OKQ8, Norra Storgatan 21, Pålsboda

Dagskort betalas enklast med swish
123 355 98 12
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Lantbruksåret 2021

En sak är säker, att vara sysselsatt inom den agrara 
näringen är en tillvaro där arbetsdagarna inte sär-
skilt ofta blir som man trott eller försökt förutspå.  
Omväxlande? Javisst. Kreativt? Oja! Flexibelt? 
Jodå, hela tiden.  Vad som dock gick att förutspå 
var att även 2021 följde det spåret.

I mitten av februari drog kalvningarna igång för 
andra gången sedan start. I år var det 45 kalvar 
som skulle se dagens ljus och i slutet av april var 
det åter lugnt från det extra passande det innebär 
för personalen. 

Tre avelstjurar finns nu på gården. Vi har vid 
inköp av tjur beaktat egenskaper hos tjuren där 
fokus ligger på att få till lätta kalvningar hos mo-
derdjuren. Tre grupper har gått med varsin tjur en 
begränsad tid under sommaren och ytterligare tre 
djurgrupper har gått på olika beten utspridda från 
Bystad till Brevens Bruk. Under hösten har en andel 
av årets kalvar sålts till liv för vidare uppfödning 
och gett plats för nästa års nya avkommor. Reste-
rande kvigkalvar sparas som rekryteringsdjur för 
att ytterligare öka storleken på besättningen.

Två goda vallskördar har bärgats under året.  
Även fröhalm efter timotejfröodling har tagits 
omhand vilket är ett ypperligt bra foder för dikor 
under sinperioden.  

 Apropå omväxlande arbete, växtodlingen visade 
sig bli lite av en rysare då skyfallet i slutet av maj 

Höstvete vid Gillberga, det har tagit sig bra. 
Foto: Stefan Svensson

ställde till oreda och dränkte stora delar av den 
alldeles nysådda spannmålen.  Beslut fattades 
att så om vissa utsatta arealer, resterande areal 
skorpbröts med vält utrustad med skorpbrytarstål 
och sladdplanka. Ja, här fick både kreativitet och 
flexibilitet sättas på prov. Under året skördades 
timotej, havre och ärtor. Ärtorna utgjorde bäst av-
kastande gröda detta år.

Stefan Svensson, lantbruksansvarig

En tidig morgon i september. Anna-Lena Karlsson kollar att 
korna vid Solbergabetet har det bra. 
Foto: Sirpa Ahonen
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Tjärning av kyrkan och klockstapeln i Bystad
Under sensommaren har vi utfört underhållsar-
beten på kyrkan och klockstapelns tak med hjälp 
av Hälsinge Takspån AB. Arbetena har innefattat 
rengöring av taken genom att mossa och alger har 
borstats bort, skadade spånor har bytts ut och taken 
har strukits med tjära. 

Taken på byggnaderna är täckta med en typ trä-
spån av furu som kallas kyrkspån eller stavspån, 
det är en tjockare typ av spån än de som kallas pärt 
eller stickspån vilka kan ses på enklare byggnader 
eller som underlagstak. Stavspånen är kluvna med 
yxa för att få en yta som står emot fukt bra. De är 
10 cm breda och ca 2 cm tjocka i nederändan och 
smalnar av uppåt för att man ska kunna lägga 
spånen i flera lager för att få ett tätt tak.  Spånen 
avslutas med en dekorativ spets. 

Denna typ av spån var vanlig redan på medelti-
den på finare byggnader såsom kyrkor och slott. Pärt 
eller stickspån var mer vanlig på enklare byggnader 
och har inte alls samma livslängd som de tjockare 
kyrkspånen.  

Taken lades om 1994 och detta blir den 4:e tjär-
ningen som utförs på dessa tak. För att taken ska 
hålla så länge som möjligt är det viktigt att man 

BUTIK  •  INSTALLATION
ANTENN  •  FIBER 
SÄKERHET  •  VITVARUSERVICE

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 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

tjärar om taken relativt ofta vilket för dessa tak 
innebär ca vart 6:e år. Taken är i gott skick och det 
behövde bara bytas ut 6 spånor så taket kommer 
att hålla länge än, förhoppningsvis kan det ligga i 
100 år om underhållet sköts enligt plan.  

Tjäran som används vid dessa arbeten är en äkta 
furutjära som fungerar som ett skydd mot framför 
allt solens strålar som annars kan bryta ned trä 
ganska snart, men det tätar också spånorna och de 
sprickor som bildas i trät. 

Tjäran värms upp för att lättare kunna stryka ut 
denna på taket. Detta sker genom doppvärmare i 
en tunna på marken och hissas sedan upp på taket 
i hinkar. De som arbetar på taken använder klät-
terutrustning för att komma åt alla takytor vilket 
också gör att arbetet går snabbare än om man ska 
bygga ställning eller arbeta från skylift. 

Text och foto: Gustaf von Mecklenburg, 
fastighetsförvaltare
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Skall Brevens Bruk AB bli ett vindkraftsbolag?
Nej, så är det inte, men även om frågan kan 
verka dum så är det många som tycks tro att 
det är så, efter att Brevens Bruk AB har gett 
Stena Renewable möjligheten att utforska 
möjligheterna att etablera vindkraft på tre 
begränsade områden på bolagets marker. 

Lite bakgrund
Vi behöver elektricitet och politiken har tydligt i 
demokratisk anda visat att vi måste bort från fossil 
energi, och även om vi fortfarande har sex aktiva 
kärnreaktorer i drift i Sverige och kommer ha det 
i många år framöver, så har ju redan flera större 
kärnkraftverk lagts ned.  Samtidigt skall Sverige 
elektrifieras, fordonen skall gå på el, vi skall göra 
fossilfritt stål och avveckla fossil energi i industri-
processer (med hjälp av el) och... vi vill ju alla ha 
säker el och till en rimlig kostnad. 

Vi som lever i Sverige idag har aldrig upplevt 
annat än en säker och billig eltillgång. Vi har vat-
tenkraft, kärnkraft och en hel del annan förnybar 
el idag (bl.a. 17 % vindkraft), men i många andra 
länder är en säker elförsörjning inget att räkna 
med. I många av de länder undertecknad verkat 

i tidigare, är ofta elen mycket dyr och ransoneras 
genom att man stänger ner olika områden enligt ett 
rullande schema. Elen räcker helt enkelt inte till 
den förbrukning som man skall försörja. När elen i 
ett kvarter stängs ned startar automatiskt diesel- 
och bensinaggregat som förser butiker, fabriker och 
hem med el. Det är både dyrt, smutsigt och osäkert. 
Vi anser nog att våra barn och barnbarn skall ha 
samma möjligheter som vi i framtiden med en säker 
eltillgång till en rimlig kostnad, men gärna mer 
hållbart än delar av den el som producerades när 
jag var barn, då en stor del kom från oljekraftverk.

Sommarens och höstens elpriser (de högsta i mo-
dern tid) har väldigt tydligt visat att vi behöver el 
och lite förenklat finns det för lite el i ledningarna 
och detta gäller särskilt i södra Sverige.

Och då säger många att – ja men vi behöver ju 
inte lösa elkrisen med vindkraft – vi kan ju bygga 
kärnkraftverk och vi kan spara och hitta andra 
hållbara lösningar! Det är säkert så att det på sikt 
kommer finnas andra möjligheter, men vi behöver 
mera el i närtid och den eventuellt nya kärnkraft 
som kan komma skulle enligt många bedömare inte 
kunna vara på plats förrän tidigast om 25 år – om 
ens någonsin. 

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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Brevens Bruk AB’s tankar kring vindkraft
Med diskussioner – som så här i efterhand verkar 
väldigt framsynta – började styrelsen för två år 
sedan resonera om vindkraft, med ovanstående 
bakgrund. Resonemanget gick ut på att vi som 
stor markägare med ganska stora markområden 
utan bebyggelse bör ta ett ansvar (tillsammans 
med andra stora markägare) och upplåta mark till 
vindkraftsbolag för att undersöka om våra områden 
utifrån olika perspektiv lämpar sig för vindkrafts-
utbyggnad. Brevens Bruk AB själv har varken 
kompetensen eller kapitalet att utveckla vindkraft.    

Diskussionerna utvecklade sig och eftersom vi 
på skogssidan är FSC-certifierade (och då måste 
annonsera minst tre månader före vi skriver avtal 
med vindkraftsexploatör) berättade vi med text 
och bruttokartor i oktober 2020 på vår hemsida 
samt i dagstidningar i Örebro, Södermanland och 
Östergötland att vi planerade att titta vidare på 
möjligheterna kring vindkraft inom tre områden. 

I mars 2021 hade vi kommit så långt att vi efter 
diskussioner med flera olika vindkraftsexploatörer 
skrev avtal med Stena Renewable. Stena är kända 
för att vara seriösa i sina miljöinventeringar och i 
samrådsprocessen, vilket var viktigt för Brevens 
Bruk AB när vi valde vilket vindkraftsbolag som 
vi skulle ge möjligheten att jobba vidare hos oss.  

Stena har sedan dess börjat inventeringsarbetet 
och hade så sent som den 19:e oktober ett publikt 
samråd om det s.k. Mörtsjöområdet (se karta 
nedan).  

Kritik! 
Allt sedan BBAB gjorde det officiellt att vi planerade 
att titta på vindkraftsmöjligheter i tre områden 
där det inte finns boende, har det funnits många 
kritiska röster. Detta är förståeligt. Många ser sina 
strövområden förfulas av höga vindkraftverk, de 
som bor inom några kilometer befarar att utsikten 
från köksfönster och altaner skall förfulas av vind-

Exempel	på	en	av	flera	analyser	av	vindkraftsverkens	påverkan	på	omgivande	områden.	I	detta	
fall	en	beräkning	av	ljudnivåer	med	de	initialt	i	samrådet	utplacerade	vindkaftverken.		
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Lund Forest
   Tel. 0431-44 88 38 • ril@telia.com

www.lundforest.se

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

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

arbetar aktivt med de flesta program
som finns på marknaden.

Ansvarig genomförare och projektledare 
vid större skogsplanuppdrag.

kraftverk och miljöintressen befarar att fågelliv 
och andra naturvärden skall störas och skadas av 
vindkraften. Man är också rädd för att det skall 
bli både ljud och skuggor som stör i vardagen. Alla 
dessa farhågor och rädslor är reella och troligen till 
viss del befogade på vissa ställen.

I Brevens Bruk har byns tidigare 18(?) föreningar 
nu blivit 19 med tillskottet ”Brevens Miljö- och Kul-
turförening (emot vindkraft)” och i Regna-området 
har föreningen ”Rättvisa vindar”, som tidigare har 
kritiserat Holmens planer på vindkraftverk i Fin-
spångs och Norrköpings kommuner också riktat 
sina blickar mot Stena Renewables vindkraftspla-
ner på Brevens Bruk AB's marker i norra Finspångs 
kommun. 

Det är viktigt att alla kommer till tals i dessa frå-
gor och vi ser inget negativt i att det kommer kritik 
från dessa föreningar så länge kritiken framförs på 
ett respektfullt vis och inom demokratins ramar. 

Det är viktigt nu att eventuella synpunkter skall 
framföras till Stena Renewable (just nu främst avse-
ende Mörtsjö-området).  Det finns både information 
och vägar att framföra synpunkter på hemsidan:

https://www.stenarenewable.com/vindparker/
mortsjo/.

Lite tråkigt är det att en del inte riktigt klarar 
av att hålla en respektfull ton och agerar utanför 
de demokratiska ramarna, men den problematiken 
är ju numera utbredd i samhället och ofta på de 

sociala medierna, där en del gömmer sig bakom 
falska identiteter och låsta gruppsidor.  

Vägen framåt
Naturvårdsverket och energimyndigheten har 
tillsammans på regeringens uppdrag i rapporten 
”Nationell strategi för en hållbar vindkraft” upp-
skattat att vi i Sverige – på land – behöver bygga 
>4000 vindkraftverk, varav totalt >330 st i Örebro, 
Södermanlands och Östergötlands län, och någon-
stans skall de ju stå.

Och det är klart att man kan säga att ”vindkraft 
är bra, men inte hos oss...” – ett argument som vi 
hör ibland, men tänker man efter är detta inte en 
hållbar argumentation. För vart vi än vänder oss i 
Sverige så finns det motstående intressen.

För Brevens Bruk AB så ser vi att de områden 
där Stena nu utreder vindkraftsmöjligheter är en 
bråkdel av vårt innehav. Vi kommer även fortsatt ha 
stora områden där det inte kommer finnas vindkraft 
och där man inte kommer störas av vindkraftverk. 

Dessutom ser vi vindkraften som en möjlig paren-
tes i historien. Det kanske kommer andra energislag 
som löser den energikris vi är i nu, med ny typ av 
kärnkraft, solkraft, termisk energi, m.m., men det 
kanske tar 25-40 år tills dessa källor till el kan ge 
betydande tillskott. När dessa möjligheter dyker 
upp kanske vindkraft inte längre är intressant och 
då kan man helt enkelt montera ner vindkraft-
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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.

verken, lägga jord över fundamenten och kanske 
sätta upp solkraft (eftersom ledningarna redan är 
dragna). Det är också så vi har avtalat med Stena 
att efter en generation vindkraftverk så skall man 
ta bort verken och återställa marken, om inget an-
nat blir överenskommet.

Fram till dess så anser vi att det i allra högsta 
grad ligger i linje med våra värderingar att bidra 
till en grön omställning och nyttja våra marker 
för olika typer av förnybar produktion. Vi bedriver 
idag ett certifierat (FSC och PEFC) skogsbruk, vi 
har ett Krav-certifierat Eko-jordbruk och företaget 
är uppbyggt kring nyttjande av vatten och energi 
från markerna runt Brevens Bruk (kol från skogen). 
Detta var grunden för samhället Brevens Bruk, 
som kort sagt inte hade funnits om inte energi 
från vattenkraft och kol var viktigt på 16-, 17- och 
1800-talen.   

Att bidra till omställningen från fossilt till förny-
bart är helt i linje med vårt tänk kring hållbarhet.

Stena är kända för att göra grundliga undersök-
ningar av de olika värden som måste värnas vid 
en sådan här potentiell vindkraftsetablering så vi 
förutsätter att de kommer göra detta nu också och 
att en eventuell utbyggnad görs på ett ur många 
aspekter miljötillvänt vis.

Tomas Thuresson, VD Brevens Bruk AB

Boka sommarens 
semesterboende 
redan nu!
Det är full fart på stuguthyrningen för säsongen 
2022. 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 er- 
bjuda, eller ring oss på 019-58 58 50.
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K.B.D Betong Demolering AB
Karlskoga • tel 0586-582 20
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Detta nummer skall endast
användas för ärenden som ej 
kan vänta till kontorstid
nästkommande vardag.

E-post: 
bbab@brevens.se

Hemsida: 
www.brevens.se

VD, Tomas Thuresson: 
070-320 16 91

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

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

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

Kontaktpersoner

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

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

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

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

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

Information 
om 

Brevens Bruk ABR 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

Din trycksaksleverantör
Trycksaker 

Storformat

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

tillsammans 
för en fram-
tidssmart 
skog

holmen.com/skog



GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

God Jul
& Gott Nytt År
önskas av oss alla på Brevens Bruk AB

JULMARKNAD I BREVENS BRUK
Lördag den 11/12, kl 10-16
• Ett flertal knallar/hantverk
• Tomten kommer
• Julloppis med fika i Hembygdsgården
• Café Saker & Ting håller öppet
• Julgransförsäljning
• Rostugnen är tänd
• Kolbullar serveras
• Modellboden är öppen
• Ateljé Breven är öppen
• Ridning för barnen (gratis)

Varmt välkomna!


