Sommarkryss 2013
Korsordskonstruktör
Gunnar Lidberg
Ditt förslag till lösning
sändes till :
Maja Olsson,Tvärud
670 35 Gunnarskog
Märk kuvertet
”Korsordet”
De två först öppnade
rätta lösningarna
belönas med
en penninglott!

Namn:
Adress:

Stöd Gunnarskogsfonden! Ge ditt bidrag på bg 471-5405
Ditt bidrag innebär ökade möjligheter att utveckla Gunnarskog/Bogen till
ett ännu bättre ställe att verka och bo i

PALMVIKEN

STYCKÅSEN

0570-727730

0570-727630
11

Lösning vårkryss 2013
Vinnare
Elsie Arvidsson
N:a Esplanaden 5A
671 40 Arvika
och
Ulla Nilsson
Grytsättergd 329
719 94 Vintrosa

GRATTIS!
PENNINGLOTTEN
KOMMER PÅ POSTEN!

Jag reparerar alla bilmärken, traktorer och släpkärror. Kamremsbyte, service,
läser och släcker felkoder.
Jag finns i Lilla Årbotten, Dammlyckan. Skyltat från Bygdegården i Årbotten.
Nya som gamla kunder är välkomna.

Lars-Erik, Arvika Bilverkstad
Tfn. 070 6320750
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Årets Gûnnersking - Anders ”Brobyn” Jonsson
Entreprenör och artist
Juryns motivering:
”Anders driver tillsammans med sin fru
Marianne Anders Jonssons Åkeri AB och
skapar möjligheter att arbeta i Gunnarskog.
Anders medverkar även till aktiviteter såsom MK
Team Treskes rallytävlingar, musikevenemang
samt är, inte minst, en hjälpsam person.”
GN: – I Mârtensalliansen motivering framhävs
att du tillsammans med din fru driver en
verksamhet som skapar möjlighet för arbete i
Gunnarskog. Men diplomet nämner också din
insats för bygdens motorsportverksamhet och
medverkan i musikevenemang. Du glädjer många
med din sång och har också uppträtt här idag med
Brobyns Orkester. Vad betyder musiken för dig?
A. B: –Musiken är min avkoppling. Vi spelar
en gång i månaden men träffas och tränar två
gånger i månaden. Vi vill inte åka långt bort när vi
spelar, max 10 mil, säger Anders, som i sitt jobb
kör en del lastbil mellan Karlstad och västra
Värmland.
GN: –I din repertoar finns mycket country
musik och blues. Varför just de genrerna?
AB: –Jag tycker mycket om just dem. Man
ska sjunga sånt man själv tycker om annars blir
det inte bra. Countrylåtar passar också bra för
uppträdande på scen. Det är lugna låtar.
GN: –De passar väl också bra som
dansmusik?
AB: –Nja, dansmusik får ju inte vara för
långsam, det måste allt vara lite styrfart!

Anders Jonsson, årets gûnnersking 2013. Här
med de sedvanliga attributen blombukett,
diplom och höräfsa.
GN = GûnnerskeNytt
AB = Anders ”Brobyn” Jonsson
Text: Märta-Lisa Magnusson
Foto: Willy Ekmark.

Anders Jonsons Åkeri AB, som Anders
startade 1989, har idag 15 anställda. Hustrun
Mariann, som Anders driver verksamheten
tillsammans med, har en nyckelroll. ”Hon gör allt
det jobb som vi inte har folk till. Hon är inte så
van att få blommor av mig, men de här ska hon
få” säger Anders och vinkar till Mariann med
buketten som han fått tillsammans med diplomet.
GN: –Har ”Årets gûnnersking” något gott råd
till oss vanliga, ”hôrrdass-gûnnerskinger” om vad
vi kan göra för att främja vår bygd?
AB: –Ta hand om alla nya gûnnerskinger som
kommer hit utifrån. De behövs. Varenda en.
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Recepthörnan, ur Tvällens hemligheter
Som utlovat bjuder vi här på ytterligare

recept från Anki och Lasse Svenssons kokbok
”Tvällens hemligheter”. Det finns ett klart
försommartema eftersom granskotten som
älgfilén ska gravas med alltid plockas på våren
eller tidigt sommar. För att det ska räcka hela
året fryser man sedan in så mycket som behövs.
Så ta en skogpromenad och låt er sedan väl
smaka!
Rådjursfilé med rosmarin och honung
4 portioner
800 gr rådjursfilé, putsad
Smör till stekning
Salt och peppar
Gör så här:
Salta och peppra rådjursfilén och bryn den
runt om i smör i en stekpanna tills den fått fin
färg. Lägg köttet i en ugnsfast form och stick i en
köttermometer. Ugnstek i 125 °C tills
innertemperaturen är cirka 55 °C (medium).
Låt vila en stund under aluminiumfolie. Skär upp/
tranchera filén i skivor och servera.

Honung & rosmarinsås
2½ msk honung
2 tsk torkad rosmarin
½ dl vitt vin
4 dl kraftig köttsky
2 tsk smör
Salt, peppar
majzenamjöl
Gör så här:
Smält smör i en gryta, häll i rosmarin och
honung. Låt det bli karamelliserat. Slå på vinet,
låt koka ihop lite. Tillsätt köttsky, låt koka några
minuter. Smaksätt med salt och peppar. Red med
Majzenamjöl utrört i lite vatten.
Grangravad älgfilé med skogsbärssås
4 portioner
Ca 400 gr älgfilé
5 tsk socker
5 tsk salt
0,5 dl vodka
1 enbär
En nypa timjan
1 lagerblad
1 msk granskott, plockade på våren och
sedan infrysta.
Gör såhär:
Mixa enbär, timjan och lagerblad med
granskotten och rulla älgfilén i blandningen. Låt
grava 4 dygn. Frys filén, det är lättare att skiva
den om den är fryst.
Skogsbärssås
1 dl créme fraiche
4-5 msk bär (hjortron, lingon,
blåbär eller hallon)
Blanda samman och servera till älgen.

Värdshuset Tvällens bok med de hemliga recepten

14

Anneli Karlsson

Diverse
Bygdelaget på Arvikamässan
Den 20 mars anordnades den första
Arvikamässan på Olssons Brygga. Gunnarskogs
Bygdelag hade ett bord för att visa upp sin och
annan verksamhet i bygden. Vi hade med
information om Gunnarskog generellt samt
Fredros Bygdegårdsförening, MK Team Treske,
Larstomta Bed & Breakfast, Gunnarskogs
Gymnastik, GIK/BIK, Fredros Gård, Treens
Natur- och Fiskecamping, Mangen-Treens
Fiskevårdsområde, Arvika Farmartjänst,
Hembygdsgården och Gûnnerskemârten. Det
delades även ut Gûnnerskenytt, nummer 1 för
2013, och såldes kartor. Många besökare
uttryckte att de inte hade haft en aning om att det
fanns så otroligt mycket i Gunnarskog. Det finns
verkligen allt, sa flera. Vandringsledskartorna var
populära. Det var 44 övriga företag och
verksamheter som visade upp sig på mässan. I
höst kommer ytterligare en Arvikamässa att
anordnas och det är möjligt att Bygdelaget
kommer vara med igen. Vi efterlyser härmed
material från fler verksamheter i bygden. Har ni
Barnafödandet tickar på bra i
Gunnarskog!
Under 1:a kvartalet (jan-mars) har sex barn
kommit till världen. Det är lite mer än vanligt och
står sig bra i jämförelse med övriga
kommundelar utanför staden. Det är även plus
när det gäller flyttningsnettot dvs det är fler som
flyttar till bygden än tvärtom. Nu räcker dessa
positiva resultat inte till för att täcka upp antalet
avlidna personer och därför slutar det hela i en
befolkningsminskning om en person.
Arvika kommun som helhet går back med 22
personer under samma kvartal och denna mindre
positiva utveckling ser ut att bilda trend för hela
västra Värmland. Mönstret - som är
genomgående - är att ålderssammansättningen av
kommunernas innevånare resulterar i
födelseunderskott dvs fler dör än som föds. I
Arvika kommun motsvarar detta ett
födelseunderskott om inte mindre än 49 personer
varav 25 i stadsförsamlingen (Arvika Östra)

ett företag eller en verksamhet och vill bidra till
att visa upp bilden av Gunnarskog, samt har
informationsmaterial i form av broschyr eller
vanliga papper, lämna gärna detta på Larstomta i
Bygdelagets låda precis till vänster innanför
ytterdörren
Text och foto: Tess

Bygdelagets monter på Arvikamässan.

under 1:a kvartalet.
Vårt hopp för framtiden står till att
barnafödandet ska öka bland den befintliga
fertila befolkningen och att fler ungdomar och
unga familjer flyttar till Arvika eller snarare låter
bli att flytta ifrån kommunen.
Willy Ekmark
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Söderbergskiosken, del 2.
Ingvar Söderbergs kiosk öppnade 1937 och var
igång till 1962. Öppettider:
Lördag 13 – 22
Onsdag 17 – 22
Söndag 9 – 11 och 13 – 22.
Övriga dagar stängt.
Varulagret hade Ingvar inne i kammaren i sin
bostad så om något fattades kunde man åka dit
och köpa över köksbordet.
På sensommaren glasade Ingvar in uteplatsen
och hade öppet tills kylan kom.
Söderberg var en godmodig man och jag
hörde honom aldrig höja rösten åt någon ungdom
trots att det kunde vara tämligen högljutt utanför
kioskluckan. Batteribandspelarna hade kommit
och Elvis och andra rocksångare spädde på
oväsendet runt kiosken.
Söderberg följde med tiden och hade det
senaste i glass och dryck och godis.
Jag minns året 1959 när Ingemar Johansson
blev världsmästare i boxning då hade han tagit
hem ”INGO läsk”(se bild nedan) men när
Ingemar ”Ingo”1961 förlorade världsmästartiteln
döptes läsken om till ”ZINGO” Han hade även en
konkurrent till ”Coca-Cola” som hette ”Happy
Cola”som vi ungdom döpte om till något helt
annat, som man inte får nämna idag.

Ingvar Söderbergs kiosk vid vägen till Gàers.

Ibland om man frågade Ingvar efter en vara
som man var osäker på om han hade sa han alltid
i vänlig ton ”Jaaara, dä finns”.
Eftersom jag hade två äldre systrar som av
någon anledning drogs till denna plats fick man
följa med dit trots sina unga år. Hit kom
ungdomarna på lördagskvällarna innan det bar av
till ”Furuskog” på dans eller före ett biobesök i
Centralskolans aula. Efter bion bar det åter till
Söderberg för då skulle det köpas korv innan man
avslutade kvällen.
När jag ser fotot av Ingvar framför sin kiosk
kan jag än idag känna doften av varmkorv
blandad med sur öl och tobak och mopedavgaser. Kiosken var grön och som syns på bilden
såldes ”Solo”dricka och Loranga. Man kunde
även lämna in film för framkallning och på dörren
fanns busstidtabellen samt dåtidens uppmaning till
svenska folket att bli ett sundare folk nämligen
motionsaktiviteten ”SPORT 60”.
Kiosken rev Ingvar själv 1962-63. Då var en
25-årig kiosk epok i graven, men de fina minnena
i backen invid vägen till ”Gâers” lever kvar i
minnet och björkarna susar lika tryggt nu som då
om än i grövre form.
Rolf Nordling

16

Notiser
Hästintresse i Bortan
Den 13 april hade ett tiotal damer samlats i
Bortans bygdegård. De skullle träffas för att lära
sig om skötsel av utstyrsel och utrustning till hästar.
Beate Gamre var initiativtagre till träffen och hon
hade tillsammans med Monica Andersson inbjudit
andra intresserade att närvara.
De kom med sina hästattiraljer och utbytte
erfarenheter på området. Jag kände mig lite
utanför, för visserligen hade jag kört släpräfsa nån
gång men det är nog inte den sortens körning som
ridande damer ägnar sig åt. Men så kom Ivan på
Högen in och slängde ner en sele på golvet. Nu
kände jag mig lite bekvämare. Men så berättade
Ivan en förfärlig historia om en yngling som skulle
sela på hästen åt Johan, Ivans far. Det gick inge
bra för ynglingen. Hästen backade ut ur spiltan
och smet ut. Selen gled av hästen och hamnade på
golvet. Johan fick gå dit och ordna upp det hela
och sen hässjade de hö och körde släpräfsa resten
av dagen.
Damerna log roat åt historien om den klantige
ynglingen allt medan de avnjöt sitt kaffe med
hembakad sockerkaka och annat gott.
Enligt en beräkning som gjordes finns ett
trettiotal hästar i Bortan. Några av dessa är
ardennrar, andra är nordfjordingar. Och så Merete
Larsens eminente travare Pacific Joy och
shetlandsponnyn Bullan.
Beate föreslog att man skulle sätta in en annons
i GûnnerskeNytt och tala om för utombys att de
också var välkomnna i gänget.
Vid nästa sammankomst ska man prata om hur
man åtgärdar problem med tappad sko.
Entusiasmen var det inget fel på och damerna
planlade ridturer där alla som vill får följa med.
Redan nästa dag gav de sig ut på en ridtur som
varade runt två timmar.
GûnnerskeNytt gillar dylika initiativ och önskar
lycka till med verksamheten.
Jan-Olof Magnusson

UPPROP!!
Skänk auktionsgods till Sommarauktionen vid
Larstomta så stödjer du samtidigt
Gunnarskogsfonden!
Sommarauktionen med det ekonomiska
överskottet direkt till Gunnarskogsfonden har
hittills visat sig ge de största bidragen till fonden.
Vi har fått in gods så att vi kan hålla auktion i
sommar, men vi tar gärna emot mer gods.
Gunnarskogs Bygdelags styrelse har, under de
år som Gunnarskogsfonden funnits, hunnit med att
besluta om dryga tiotalet bidrag/lån till nystartade
småföretag, föreningar och Järvenskolan.
Skänk tre, gärna fem auktionsgods per person
och i skick så att ni själva skulle bjuda på dem vid
en auktion. Ta kontakt med vaktmästaren på
Larstomta Niklas Wallberg på telefon 073
8250660 och berätta för honom vad ni har att
erbjuda.
Bygdelaget tackar på förhand för er
medverkan och glöm inte att med er
auktionsgodsgåva är ni med och utvecklar
Gunnarskog-Bogen.
Willy Ekmark

Vassvikens Motorservice
Service o rep av allehanda småmaskiner
som motorsågar, gräsklippare,
utombordare etc. Även försäljning av
nya maskiner och tillbehör.
Slipning av motorsågkedjor o svärd.
För er som inte har möjlighet att komma
med era maskiner så kan jag hämta upp
mot en avgift.
Ring Stefan
0570-33126 070-2415602

17

Från Tvärud
Första vintern i nya ladugården.
GûnnerskeNytts utsände besökte i mitten av
maj Roland Magnussons ladugård i Tvärud. 155
nötkreatur i olika storlekar tittar nyfiket på
besökarna när vi går fodergatan fram. Ladugården
som inte är färdigbyggd ännu har i vinter för första
gången hyst Rolands djurbesättning. De har hållit
till i den halvan av byggnaden som är klar. Korna
är samlade i olika grupper. Där finns
”Bôrtakonna” för sig liksom ”Mangenkonna” osv.
Individerna i gruppen är desamma som släpps på
sommarbete tillsammans och på det sättet lär
känna varandra.
Djuren har en viloavdelning med stallbädd,
gödselränna med foderbord och vattenautomat.
Under de värsta vintermånaderna har djuren
tillgång till golvvärme. Korna ser nöjda ut och det
vilar ett behagligt lugn över anläggningen. Glada
kalvar springer mer eller mindre lösa i fodergången
och tittar nyfiket på oss medan deras mammor
äter från fodergången eller ligger och idisslar i
viloavdelningen.
Bonden själv verkar också nöjd med att ha allt
under samma tak. Han mockar med hjälp av
traktor och skopa och får på fyra dagar fullt lass i
sin enormt stora dyngspridare som lastar 12 m2.
Ladugården ska vara färdigbyggd senast vid
utgången av innevarande år och har då en
kapacitet om drygt 300 djur.

Roland med en av kalvarna.

Text och foto: Willy Ekmark

Vi sponsrade Gûnnerskemârten

Några av Länsförsäkringars representanter
på Gûnnerskemârten.
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Rock ´n roll på Gunnevi 3 juli
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Midsommardagen 22 juni
dans på Gunnarskogs idrottsplats Gunnevi till

Scenuppträdande av

Området öppnar kl. 20.00 Dansen pågår mellan 22.00 och 02.00.
Trubadur Tomas Johansson med band underhåller i öltältet.
Servering.
Åldersgräns 18 år.
Arr: Gunnarskog IK. Inträde 200 kr.
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Inträde
200 kr

