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Vinstmarginalerna är ,för små för- 4r,-,för, små : jör~
att göra ,tillverkningen mera Popsåm` har man därför r.senat

hela brännerinsringen trll ett eudg, stort , bx anrt _: i F3&b-
bePöv utan„ Kri~tstcj pakorumer man att producera'-

len gått , in gom., delägare i hanteringen .' Detta till följd att det
40-tal' bräanirenei sons: har v it '';Spridsia Q l Set nu
skall slå igen sin'N erkm.. nli'r - tt -na' dessa är familjen Orra -
nius i Stora Åby.

VÄDRET :

HALT VÄGLAG
Vädret är på måndagsmorgonen

mulet i en stor del av landet och
mestadels, lätt snöfall förekommer,
förutom i norra Norrland även på
sina håll i östra .Svealand och Gö-
taland . Ett lågtrycksområde över
Sydtyskland och norra Italien för-
skjuts långsamt åt norr och nord-
ost.

UTSIKTER :
Måttlig nordostlig vind. Mulet

och disigt men ingen eller endast
obetydlig nederbörd . Omkring noll
V
grader .

Därmed bryts en mångårig
tradition av potatisodling och
brännvinsbränning i distriktet .

,Dels har man odlat potatis på

l
stora arealer av egen mark vil-
l ket har täckt ungefär en fjärde-
del av råvarubehovet . De övriga
75 procenten' har man fått täcka
genom kontraktsbundna leveran-
Itörer de flesta hemmahörande i .
Högbyområclet utanför Skän-
ninge . Det är ett 20-tal lantbro ..
kare som berörs av nedläggan
det. Tillsammans har man pro-
ducerat 25.000 hektoliter pctatis,
vilket årligen har gett c : :t
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För sista gången har tvättare Pär Roth fyllt potatiskokaren m(
råvaran för produktionen.
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400.000 'l+iter .sprit . :Varje liter har så sent som,1966, och är således s
betalats `med $2 ö;e :; beräknat på helt ny och modern. Det skedde s
50 procentig vara. Vid leveran- I i samband med att man övertog s
sen är - alkoholprocenteai dock produktionen från det då nerlag- F
betydligt högre, ,närmaxe be- Ida bränneriet i Orrnäs, Innan i
stil at hålled råspriten hela 94 1 dess fanns det cirka 120 brän-
procent. nerier i hela landet och man

Hur går det då till att tillver- ': räknade med att den redan då €
lta, sprit. Först X31 f .;patatis@11 ,r kraftiga ;rationaliseringen skulle
väns och ltargsYt'!'(skakas ,fri svara ~ fällt,. tillräcklig

. Nu'-,står

från jord),. D i- e blir Adea .~ nan} ddck''y d en-.,ny ' milstolpe
iu ttad och sedan ångrkokas un-' med en utrustning sons värderas
dek ; tryck. Från —koken . pressas till omkring 400 .000 kronor och
dead- 'trögflytande rnassal me-' inte kan användas till något an,-'
deist ånga; över i örmäsken där nat . Lantbrukare Nils Orrenius-
den, blandas E cå analt och last är naturligtvis ledsen över u~,
1 den' app ,Fat n'1 §=,kylslinboL ve~klingenäven om han får viss
.av ,96pparrör=som>..reglerar ; att kompensation i _ samband area
tempperaturen inte överstiger i avvecklingen. Bittra är likaledes
63° därifrån' rinner blandningen 1 många av de leverantörer som
ut a jäsk#ly ,a i t pm den nu för gott förlorar en av sina
kyls :ner 2Q° dyra kok per :,produktionsmöjligheter. Den av
,dag hinnClt an med - och, dessa; tre ;: personer bestående arbets-
look tiLls&iina a a t P set yrkan har sin anställning kvar,11 1 11
att fulla ett:,~dar.c Under rtre . då de även arbetar med jordbrll-
dågär; ;låter jäsniugspror ket.
cesse i fortgå uup ,det är dags Under hela -detta århundrade
för destillationsproceduren sona har anan sysslat med bränneri-
gef• deri ~aripritt ` ,Det - ringen vid Aby V ästetgå rd.
forslgår a +`slluie> dys Jt ; har gått, i arv från får till,y
fezn , och t ;i1Y: ?` g?0o som son ; ,friek nian tillverknings,-,
'sker i fat på hela 600 liter, kan rätt. Epoken avslutades med >sista
ingen annan än' kontrollanten koket i fredags, och på onsdag
komma. är den sista droppen färdigjäst
All apparatur drivs med ånga . och urtappad. Det innebär slutet

Det gäller såväl tvättning sona på brännerinäringen i hela ös-
transport, remskivor, och kok- tergötland .
ning. Utrustningen installerades Sture

l3rxnninästare Tage Conradsson'har~~ullt.'upp med att kontrolle-
ra alla klockor: och` termometrar,' så` att `även den allra sista le-
•ueranseyi blir, xila stark toni de föregående, 94-procentig råsprit.
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