GUNNARSKOGS BYGDELAGS TIDNING
FÖR ALLA MED KÄNSLA FÖR BYGDEN

Vinternummer

Foto: Mats Andersson

Tema älg

Pris: 35:- NR 4:2015

Ordförarn´ har ordet
Hösten och vintern fram tills
dessa rader skrivs har varit
ovanligt mild och nån snö
har inte siktats än. Vi får väl
hoppas på att julen blir vit i
alla fall! Sensommarens och
höstens aktiviteter har rullat
på, det mesta har varit sig
likt.
Hembygdsgården har avslutat säsongen.
Bygdelaget har varit med på Föreningsmässa,
utomhusfotbollen vilar men förbereder sig för
nästa säsong och höst- ochvinteraktiviteterna går
för fullt.
Equmenia kör scoutverksamhet, BIK lirar pingis
och innebandy; har även bugg och styrketräning
på schemat. Släktforskning på Fridhem i Sälboda
var nytt för mig, ett troget gäng utövare vill gärna
bli fler. Vill man vara aktiv i Gûnnerske finns en hel
del att välja på!
Höst är jaktsäsong och älgjakten gick väl ungefär
som vanligt, kanske lite överraskande då varg
siktades både här och där. Vår vita älgtjur drar
mycket uppmärksamhet till sig och har blivit
nästan en symbol för Gunnarskog.
Järvenskolan
Jobbet med att bevara Järvenskolans högstadium
har skapat mesta engagemanget. Föräldragruppen
och Bygdelaget har jobbat tillsammans och efter
många turer blir det ingen nedläggning/flytt hösten
2016 som var föreslaget. Vårt budskap var att
alternativa lösningar behövs för framtida behov.
Fortsatt jobb
Skolfrågan lär komma upp på bordet igen,
förhoppningsvis med bättre skött kommunikation
än förut; fler måste engagera sig och andra
faktorer än ekonomin måste vägas in när beslut
ska tas. Kanske detta kan vara ett ämne för det
förslag till arbetssätt som tagits fram tillsammans
med andra bygdeorganisationer – kommunen,
Aktiva Arvika och Handelskammaren.
Regelbundna träffar med fast agenda och
tvåvägskommunikation borde leda till att politiker
och tjänstemän får ett brett och bra
beslutsunderlag. Allt för Gunnarskogs bästa!
Ronny Olsson
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Välkomna till Gunnarskogs
hembygdsgård 2016
Lördagar.
16/1
13/2
12/3

30/1
27/2
9/4

Hembygdsföreningen

Kondoleanser
Kondoleanser kan beställas genom
Gunnarskogs bygdelag. Ring Ronny Olsson,
tfn 0570-322 28. Bg 471-5405
Överskottet går till Gunnarskogsfonden.
Redaktionen

BIKs Barnfest
Söndagen den 10 januari 2016 kl. 11:00
i Tväruds gymnastiksal.
Korv m. bröd, fika och godis!
Välkomna!
BIKs Damsektion

Obs!
Nästa manusstopp 15 feb.

– Service med garanti–
TV, stereo o hemelektronik, parabol o antenn
Lars-Erik Persson
Fallängsvägen 39, 67151 Arvika
Tfn. 0570-71 14 70
Mobil: 070-650 99 29
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Vita älgen snart i huvudrollen i naturfilm på TV
Han föddes på Allstakansidan (aschtasia) av sjön
Vassbotten. Avancerade tidigt med modern till
Kolstansidan (koschtasia) av samma sjö.
Antagligen gick de, ko och kalv, över bron vid
Allstakansundet (aschtasûnne). Väl komna till
andra sidan dör kon av okänd anledning och den
vita kalven får klara sig själv tidigt i livet. Den
normalfärgade kon med vit kalv väckte
uppståndelse i bygden.
Idag är den vita kalven en präktig, magnifik vit
älgtjur med 19 taggar på skovelhornen. Trots
mutationen i pälsen är ögonen blå. En riktig
bjässe, och så här års kritvit i pälsen. En syn för
gudar.
Ulf Jonasson från Munkedal är naturfotograf och
med många uppmärksammade naturfilmer
presenterade i naturprogram på SVT. Han har
haft fotografering som hobby men är sedan 23 år
tillbaka frilans på heltid med bl a SVT som
uppdragsgivare. Ulf har med filmkamera följt den
aktuella vita älgen under snart ett års tid. - Att
kunna följa ett oskyggt djur och notera dess
beteende och dagliga liv kräver ödmjukhet och
ger en mytisk känsla, säger Ulf Jonasson.
Slutprodukten ska bli en timmes naturfilm om vita
älgen i Gunnarskog i SVT, att visas om ca två år.
Högkvarteret för filmprojektet är Vålängen i
Tvärud där Ulf är inkvarterad hos Mats
Andersson. Mycket strategiskt, mitt i vita älgens
strövområde, Kolstan- Klanderud-Tvärud.
En albinoälg i Munkedal kom att väcka Ulfs
intresse för vita älgar. Hur kommer det sig att Ulf
hittat till Gunnarskog? Det är inte för intet vita
älgar kallas för Värmlandsälgar. 2014 nådde
honom ryktet om en 6 år gammal vit älgtjur i
Gunnarskog. Han åkte hit och på den vägen är
det. Hans stora vurm för djur och natur är inte att
ta miste på och han är glad för det stöd han får
från ortens älgintresserade i sitt filmarbete. Med
vid GûnnerskeNytts besök i Vålängen var även
Mats Andersson. Han och Ulf avlöser varandra i
ivriga berättartagen om den vita älgen. De första
vita älgarna i våra trakter upptäcktes i Eda
kommun på 1930- talet.
Vita älgen var ett tema i filmen ”Morsarvet” som
utspelades i Edatrakten. Värdshuset i Åmotfors
kallas ”Vita Älgen”.
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Foto: Mats Andersson

Fakta om vita älgar:
Det finns ca 100 vita älgar i Värmland varav 10
stycken i Gunnarskog.
Vita älgar är sällsynta men förekommer även i
Norge (Trysil), Finland och Nordamerika.
Vita älgar kan vara s k albinos. Albinism beror
på mutationer i en speciell gen och resulterar i
total avsaknad av pigmentering i ögon, hud och
hår. Albinism är ytterst ovanlig och förkortar
djurets liv. Albinism kan ärvas.
Värmlandsälgarna är inte albinos utan har full
pigmentering i ögon och hud. Mutationen som
innebär avsaknad av pigment för pälsen kallas
leucism. Djuret har normal ögonfärg. Det verkar
som om vit päls inte är ärftlig – det förekommer
vita kor med normalfärgade kalvar. Mutationen
till vit päls uppträder alltså slumpvis.
Den nu omtalade vita älgtjuren i Tvärud-trakten
har hittills fredats i älgjakten. Frampå vårvintern
kan den vita pälsen anta en smutsig brunaktig
färgton, som dock går bort med vårsolen.
Åter till Ulfs och Mats berättelser.
Ibland, särskilt vid brunsttiden, är vita älgen svår
att få inom synhåll eftersom den är ute och söker
efter partner. Vid ett tillfälle när Ulf skulle visa en
kollega Gunnarskogs stolthet föll det sig så att vita
älgtjuren hade nattat runt knuten på huset där de
bodde i Vålängen. Ulf vaknade i ottan och hade
plötsligt en fönstertittare i sitt sovrumsfönster. Det
var bara att väcka kollegan och bjuda på

läckerbiten. Vid ett annat tillfälle hade Ulf letat upp
älgen norr om Bergatorp, på rakan förbi
Bygdegården i Järperud. Vita älgtjuren befann sig i
området höger om vägen men när det kom en
mötande bil från Treskog gick den över vägen och
”promenerade” på vänster sida i mötet med bilen,
som vilken förståndig gående som helst. Samtidigt
passerade normalfärgad ko och kalv över vägen en
bit upp på rakan bakom den mötande bilen. Denna
dråpliga sekvens finns med på den kommande
filmen.
Den vita älgtjuren är sedan uppväxten van vid
människor och tämligen oskygg. Tidigt moderlös
kom den att stödmatas och blev fridlyst. Jaktlaget
har sett den växa till ståtliga proportioner som
treåring med 11 taggar, som femåring med 18 och i

år 19 taggar och rejält tung i gumpen.
Ulf har för avsikt att ge lokalbefolkningen en
förhandstitt på filmen när den blir färdig. Inför
årets älgjakt är han i viss spänning. Kommer
tjuren att klara sig? Vilka hot finns för denne
bjässe till vit älgtjur o s v?
Det ska sägas att jaktlaget inte heller i årets
älgjakt har för avsikt att skjuta Gunnarskogs
stolthet. Man ser i förlängningen av den
kommande filmvisningen på SVT den vita
älgtjuren som ett varumärke för Gunnarskog
(djur och natur) och som kommer att ge ringar på
vattnet.
Willy Ekmark

Stöd gärna
Gunnarskogsfonden
med ett bidrag
Bg 471-5405
Filmfotografen Ulf Jonasson vid sin Mac

Foto: Märta-Lisa Magnusson

Rättelse
I artikeln Vårtal i Bosebyn, i G-nytt nr 2 2015
ingick en artikel om Bosebyn. Artikeln skulle
rätteligen ha varit undertecknad av Bosse By och
Gunnar Skog men redaktören missuppfattade
saken och så blev det fel undertecknare.
Redaktören beklagar misstaget och tar på sig
ansvaret för det inträffade.

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
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En kulturplats i Fredros - Bygdegården
Rubriken är hämtad från en artikel i AN från
januari 1963, fast man i reportaget kallade
byggnaden för Folkets Hus.
Man såg bygdegården som en verklig
kulturplats för bygden. Fortsätter att läsa
reportaget och ser att man såg ljust på framtiden
– det var bio onsdag och söndag, teater med 150
sittplatser (publikrekordet för teatern var 192
personer och 106 % beläggning under året). Det
var dans två gånger i månaden, med som mest
300 personer. Lokala dansorkestrar; Nore
Ingmans, Gert-Oves och Per-Rhune‘s stod högt i
kurs hos de dansanta. I bygdegården hade man
även skolundervisning och bespisning för en klass
på övervåningen som gav lite extra stöd till
ekonomin.
Redan då insåg man ändå att TV skulle
komma att ta över mycket av folks intresse för
underhållning. Det lokala publikunderlaget var
krympande och man måste successivt anpassa sig
för att klara ekonomin. Avfolkningen har därefter
fortsatt och ursprungliga aktiviteter har lagts ned
en efter en.
Det finns ändå en röd tråd från dåtidens
kultur-aktiviteter till dagens musikcafèer.
Fram emot sekelskiftet hade man fått allt svårare
att hitta aktiviteter som kunde generera tillräckligt
med pengar till bygdegårdsverksamheten.
Vid en liten ”brainstorming” för 15 år sedan
föreslog därför musikläraren Owe Walter att man
skulle prova att anordna en cafékväll kombinerad
med en opretentiös musikunderhållning.
Sagt och gjort – damerna fixade kaffe och
kaka och första gästartist år 2001 var Göran
Nilsson som i slokhatt och halvmörker bjöd på
visor och gitarrspel med tema Dan Andersson.
För att göra en lång historia kort kan man säga att
försöket 2001 slog väl ut. Det musikcafékoncept
som Fredros gjort sig känt för är unikt då
caféserveringen har ett sortimentet med mer än 30
sorters verkligen HEMBAKT.
Numera är det tre sommarcaféer och ett
julcafé per år. Även efter utbyggnaden har det
varit i princip fullsatt (200 sittplatser) på
sommaren och 100 -140 gäster vid jul då
sommarverandan är stängd och väglaget kan vara
lite varierande.
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Där finns läckra kakor och bakelser som
garanterat inte går att finna maken till i någon
annan cafédisk – men också mängder av goda
smörgåsar för de som föredrar det.
Detta i kombination med ett bra husband med
Ove Walter som musikalisk ledare, gästartister
med stor bredd, liveillustrerat musikkryss, roliga
historier och gästerna sittande vid cafébord samt
(inte minst viktigt), låga priser på entré och
servering gjorde att Fredros-caféerna fick en
grundmurad popularitet – och kunde locka publik
från ett mycket större område. Gästantalet steg
också ganska snabbt till mer än vad som lokalen
kunde inrymma. Man gjorde då en utbyggnad med
en inglasad sommarveranda som gav sittplats för
ytterligare 50 – 60 gäster.

I parken utanför bygdegården har man det mysigt

Årets sommarcaféer har som vanligt varit
alltigenom lyckade med musikgruppen Aniara,
Hebbe Sisters och Ingvar Karlsson som
huvudgäster vid respektive café.
Vid årets julcafé den 21/11 blir gästartisterna
Rayburn Anthony, en musiklegend från Elvistiden
och i tillägg populäre Anders Brobyn med sin
orkester. Nästa års artister är nu också
preliminärbokade. Det blir en ”Alf Robertsonkväll” med Monica Robertson, en ”countrykväll”
med Cina Samuelsson och en ”nostalgikväll” med
Ingvar Karlsson – allt med bra kompmusiker och
uppblandat med lite dragspel m m.
Vi ser fram emot en ny sommar med mycket
arbete för våra”panterdamer” i köket men framför
allt mycket trevlig samvaro med våra gäster och
gästartister.

Näringslivet

Rayburn Anthony

Panterdamer i bygdegårdens kök

Gunnarskog i Arvika Kommun –
”Näringslivsforum”
Gunnarskogs Bygdelag har deltagit tillsammans
med Edane Företagarförening, Klässbolsbygden,
Glava Bygdekontor, Aktiva Arvika och
Handelskammaren i ett arbete under rubriken
”Näringslivsforum”.
Uppdraget initierades av Kommunstyrelsen
och representanter från Arvika Kommun är Peter
Söderström, Jan-Åke Hermansson och Jan
Wettmark. Vi ska tillsammans hitta saker som gör
Arvika Kommun mer attraktivt för alla och en bra
plats att bo på. Resultatet så här långt är följande:
Resp. utvecklingsgrupp ska träffa förvaltning/
politiker en gång varannan månad.
En fastställd agenda ska spikas och ärenden
tas upp enligt denna. Målet är att generellt öka
antalet invånare och arbetstillfällen samt bättre
kommunikation mellan förvaltning/politiker och de
olika delarna i vår kommun.
Diskussioner förs också om en
utvecklingspeng som ska förvaltas av de olika
grupperna, den är dock inte fastställd än. Vi
återkommer med mer i nästa nummer!
Ronny Olsson

Text och foto: Sune Johansson, ordf. i Fredros
bygdegårdsförening.

Kommersiell lokal

Tillgänglig från 2 februari 2016.
Hyra 2442 kr/mån. inkl. värme och
vatten.

Eller möjlig lägenhet på 79 m2,
belägen på bottenplan i byggnad med
MK Team Treskes klubblokal som
granne.
Öppen planlösning, mycket ljus.
Kommersiell hyra: 5265 kr/månad +
moms.
Lägenhet: 4608 kr/mån.
Hyra är inklusive vatten och värme,
elkostnader tillkommer.
Ledig från 1/1 2016

Ring Nicklas Wallberg 073-825 06 60
för visning.

Ring Nicklas Wallberg 073-825 06 60
för visning.

Lägenhet
1:a på 38 m2 belägen på andra
våningen i stora huset på Larstomta,
Stommen, Gunnarskog
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Vågrätt

Lodrätt

1. Rörligt förbundna som skydd i fönster.
13. ”Fuskande” med skyldighet.
14. Söker något.
15. Eskimåkanot.
16. Tokigt dumma.
18. Lågland.
19. Nattades.
20. Lenväder.
21. Krigsgudinna utan h.
23. Både stad och äpple.
26. Förekommer vid frost och i dikter.
27. Per Persson.
28. F.d. TV-personlighet.
29. Överdrivet ensidigt intresse.
30. Använder ofta 26 vågrätt.
32. Kött- eller fiskstuvning.
34. Gunnar Nilsson.
35. Skrivpapperet.
37. Cuzco var deras huvudstad.
39. Radiotystnad.
40. Gjorde man till kalas.
43. Ven och så.
44. Dödsrunorna.
47. Högdragenhetsmin.
45. Våra pengar förr.
46. Gustav Svensson.

1. Är oftast vackert inpackade.
2. Är ju fotboll och ishockey.
3. Minst arbetsbenägen.
4. Tvingande påbud.
5. Ett slags skinnbaggar.
6. Vind kan vara en såd
7. Di rike har go.
8. Är kluven.
9. Gå emot!
10. Ä en sôm drar på mun her.
11. Tidningsankorna t.ex.
12. Irritationsmoment i TV.
17. Gals det i ibland.
21. Kan man se tiden.
22. Tidevarv.
24. Ort i Uppland.
25. Efterlikna.
29. Kan väl ett klosterlöfte kallas.
31. Kan vara av korktyp.
33. Skänke her.
36. Vanlig måttenhet för ägg.
38. Vattensjukt område.
41. Ses många på puben.
42. Sak eller spansk titel.

Landsbygdsföretagare i samverkan
Vi utför Byggarbeten, anläggningsarbeten,
målning, skogsarbeten, flyttning,
gräsröjning.
Vi har traktorer, grävare mm.
Farmartjänst gör tjänst i stort som smått.
Behöver du hjälp – ring Farmartjänst!
Per-Axel Adolfsson
Rolf Nordling
Anders Bäcklin
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77 01 06
325 45
342 49

Ålander & Westerskoog
”Från grunden till sista
spiken”
Tfn 070-679 19 00

Julkryss 2015
:
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:

...........................................................................................
...........................................................................................

Reparerar alla bilmärken, traktorer och släpkärror.
Utför service, kamremsbyte, läser och släcker felkoder.
Jag finns i Lilla Årbotten, Dammlyckan. Skyltat från Bygdegården i Årbotten.
Nya som gamla kunder hälsas välkomna.
Lars-Erik, Arvika Bilverkstad
Tfn. 070 632 07 50
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