Höstkryss 2012
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
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Lösning sommarkrysset 2012
Vinnare
Kerstin Börne
Rexed
och
Margot Wachenfeldt
Årbotten

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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Gäddfisketävling i Allstakan
Lördag den fjortonde juli var det dags för
årets gäddmetartävling. Eftersom det var så vått i
marken vid Alunda efter allt regnande fick
Byalaget i Allstakan låna grusplanen och
serveringslokalen av Bortans IK. Vädret var bra
och ett fyrtiotal fiskare anmälde sej för att gå en
kamp mot gäddorna. Tyvärr var det just
gäddorna som vann. Många av metarna fick inte
en enda en. En del gav upp redan innan tiden på
sex timmar hade gått ut. Segrade med enskilt
tyngsta fisk på 4,775 kg. gjorde Lars Dahl på
Hagen i Bortan. Det gav honom även pris för
sammanlagt högsta vikt.
Linda evin bev så här glad när hon vann damklassen

Segerglädje à la Lisa Levin.

Storgäddans överman – Lars-Göran Dahl, Bortan.

Det var mycket jämnt i toppen för på andra
plats med 5 gäddor på en vikt av 4,770 kg. kom
Tommy Henriksson från Gårdsås. Bästa dam var
Lisa Levin från Aschtan med en vikt av 2.3 kg.
Ett mycket fint prisbord fanns och båda vinnarna
valde en varsin hemmagjord ”ljugarbänk”, men
om denna gäddmetinga behöver dom inte ljuga.
Alla som fick fisk fick också pris, minsta gäddan
var inte större än att den platsade i ett korvbröd.
Efter prisutdelningen var det dags för BengtArne ”Plutten” Eriksson och Christer Andersson
att underhålla. Det blev många skratt men också
lite eftertanke för han skriver och sjunger inte

Christer Andersson, gitarr, och Bengt-Arne Eriksson.
sång och prat, underhöll.

bara humor, det är allvarligare låtar ibland. Hans
uppträdande var mycket uppskattat.
Det var även dragning på medlemslotteriet
där Marit Augustsson och Johnny Spångberg
vann förstapriset, en mycket fin tavla med
försommarmotiv och syrener på. Fyra fina priser
till lottades ut. Kolbullestekning, korv och
kaffeservering samt tombolalotter fanns förstås
också med denna afton som faktiskt bjöd på fint
väder trots en regnskur på eftermiddagen.
Text och foto:
Janet Tjärning, Allstakans byalag
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Musikcafé på hembygdsgården
Publiksuccé vid årets första musikcafé på
Gunnarskogs hembygdsgård

Trots ett ihärdigt regnande under dagen,
samlades ett par hundra åskådare för att höra
Bengt Buskas med vänner uppträda och leda
allsång på Gunnarskogs hembygdsgård en
onsdag i juli. Logen under tak, där kaffekoppar
redan var framdukade, var fylld redan en
halvtimme före programmets början och resten
av publiken fick bänka sig på utedansbanan som
även den fylldes så att de sist anlända fick sitta
på utställda stolar runt om.
När Bengt Buskas med sin trumpet och
sång, Stig-Arne Söderman på dragspel,
bröderna Wilde på gitarr och Carl ”Taie”
Forsgren sång, drog igång programmet fyllt av
gamla ”örhängen” hängde publiken på bra och
allsångsnumren som varvades in, höjde
stämningen ytterligare nån grad. Med roligt
mellansnack och historier i mellan låtarna gick
tiden fort och det var dags för en halvtimmes
kaffepaus.
Andra akten och ännu mer allsång,
avslutades med Amazing Grace, där Bengt
Buskas briljerade med sin trumpet, vars slutton
aldrig tycktes ta slut och möjligen fortfarande
ljuder över hembygdsgården.

Bengt Buskas och hans band spelade och sjöng ...

... och publiken var med på noterna.

Text och foto: Bo Eriksson

L H Byggser
vice
Byggservice
Byggnation Renovering
Montering
Håkan 070-374 88 42
Lars 070-3228682
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Allt från grund till tak
Mangskogs Bygg- &
Markprodukter AB
Tfn: 0570-91011

Annonser
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Geocaching i Gunnarskog
Geocaching är namnet på en sport/lek som
man kan säga är en modern variant på ”gömma
nyckeln”. Genom webbsidorna geocaching.se och
geocaching.com kan man skriva in en sökning på
ort, postnummer eller kommun. Där ser man
sedan alla cachar som är gömda inom detta
område. Med hjälp av en bärbar gps eller en
smartphone får man koordinater och ledtrådar till
den gömda cachen.
Sedan är det bara att ge sig ut och leta.
I Gunnarskog ligger ett flertal cachar gömda
och de kan se ut på olika vis, har olika
svårighetsgrad och terrängsvårighet.
Då det finns olika svårighetsgrader så finns det
cachar som passar alla i tillgänglighet.
Cacherna är utplacerade och skötta av olika
personer. Det är ett annorlunda sätt att se sig
omkring, lära känna nya områden eller
återupptäcka redan kända platser.
Undertecknad har hittat två cacher i
Gunnarskog varav en krävde båt och en krävde
lite fundering. Platser som man sett många gånger
får en ny sida och det är ett roligt sätt att lära
känna sin egen, eller någon annans, bygd.
Tess

Cachernas placering visas på cache-kartan.

Fakta
Geocaching är en modern och världsomspännande
variant av skattjakt utomhus som härstammar från
USA.[1] Utövaren söker med hjälp av en GPSmottagare efter skatter (så kallade cacher), vars
koordinater är utlagda på internet. En digital karta i
GPS-en är ofta en förutsättning för att sökandet ska bli
framgångsrikt, men även enklare GPS-varianter kan
användas. Det går även utmärkt att använda en
smartphone.

Så här ser en SAM-geocache ut.

Källa: Wikipedia.
Geocaching som aktivitet startade i USA i maj 2000, ett
par dagar efter att Clinton-administrationen stängde av
den s.k. SA-störsignalen som påverkade
noggrannheten i GPS-systemet. Efter att SA-signalen
slopades så fick man koordinater med enbart ett par
meters felmarginal. 3 maj lade Dave Ullmer ut en hink
med småprylar utanför Portland i Oregon. Han
meddelade detta i en diskussionsgrupp på nätet där
han etablerade sporten. Allt som fortfarande gäller
fanns med: Låda, loggbok, bytessaker.

Källa: geocaching.se
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Cacherna kan ligga gömda var som helst. Ibland får
man ta båten till hjälp .

Hantverksutställning på Hembygdsgården.
I en tid då allt ska gå snabbt och saker
massproduceras ligger det något lugnt och äkta
över hantverkstraditionen.
Första veckan i juli i sommar har Hembygdsgården i Gunnarskog haft en utställning med titeln
”Hemslöjden i Gunnarskog – Då, nu & i
framtiden” för att markera och fira Svenska
Hemslöjdföreningarnas riksförbund vid dess 100årsjubileum.
Utställningen visade på många olika
hantverksstilar och där fanns både äldre och
nyproducerade saker. Den 1 juli hölls ett
vernissage med tal och folkmusik. Utställningen
var välbesökt hela veckan.

Lokalen var välfylld med hanterkarnas alster.

Träsniderier.

Tess
Vävning med Lappteknik.

Notis: Möte om bredbandsutbyggnad
12 juni hade LRF och bygdelaget kallat till ett
informationsmöte i Järvenskolan. Ola Nilsson,
ansvarig för bredbandsfrågor i Arvika kommun gav
oss historik och framtidsperspektiv för datatrafiken
i kommunen. Det är många aktörer på arenan –
nätägarna Scanova och Arvika Teknik;
Kommunikationsoperatörerna Telia och OpenNet;
Tjänsteleverantören Telia, samt de ansvariga för
infrastukturen – Arvika Teknik, Scanova och
Fortum.
Thommy Olsson frågade om det finns en
avvecklingsplan för kopparnätet? -Det finns inga
planer för detta nu, svarade Ola Nilsson. -Våra
politiker kommer att besluta vad som ska göras
under hösten. F.ö. kan vi inte räkna med bidrag
från EU till utbyggnad, fortsatte han.
På frågan om även glesbygden blir delaktig i ev.
utbyggnad svarade Nilsson att lika-principen gäller
för stad och landsbygd.

Jan-Olof Magnusson
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Älgjakt
Älgjakten i Gunnarskog börjar i år måndag 8
oktober. Jakten kan ske i olika former. I större
områden kan den ske som hundjakt där
hundföraren smyger sig fram till älgen, efter att
hunden ställt älgen och skäller ståndskall. I regel
kompletteras med passkyttar runt den aktuella
såten. Vid drevjakt är passkyttar utplacerade runt
såten medan drevkedjan skrämmer älgarna mot
passkyttarna.
I en del mindre områden förekommer vakjakt
där jägaren sitter och väntar på att älg skall
komma inom skotthåll.
Jakträtt har markägare som äger mark av
jaktlig betydelse. Jägare som inte är markägare
kan arrendera jaktmark. I regel krävs att
jaktarrendet omfattar 50 ha.
Samordnad älgjakt förekommer där
markägarna gått samman i älgjaktsområde (äo),
viltvårdsområde (vvo) eller mera enkla jaktlag.
Under senare tid har många äo och vvo bildat
s.k. älgskötselområden där jakten sker enligt en
treårig älgskötselplan där respektive äo och vvo
tilldelas en avskjutning efter områdets areal.
Älgskötselplanen görs efter olika
undersökningar och bedömningar av älgstammens
storlek och sammansättning. Avskjutningen skall
omfatta 50 % årskalv och jämn könsfördelning av
vuxna älgar. I större delen av Gunnarskog har man
gått samman i älgskötselområden.
Bergvik Skog AB som äger stora marker i
Gunnarskog ingår dels i flera olika vvo men sköter
själva älgjakten på sina största sammanhängande
marker. Där förekommer viss representationsjakt.
Om man jämför nutida älgjakt mot hur den
bedrevs tidigare har stora förändringar skett. På
1950-talet t.ex. var det mestadels bara
skogsbolagen som bedrev licensjakt. Många
mindre markägare bildade även då jaktlag där i
regel alla som bodde på trakten fick delta. Då var
det förbjudet att skjuta årskalvar vilket fick till
följd att många årskalvar var ensamma efter
älgjakten. Den som av misstag sköt en älgkalv blev
ställd inför rätta och fick böta. Jaktlaget kunde få
köpa den fällda älgkalven av staten. Några
övningar i skjutskicklighet förekom mera sällan.
Det hände i något fall att jägaren kom till älgjakten
med ett gammalt remingtongevär från 1800-talet
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där patronen satt fastrostad i geväret sedan
föregående års jakt. Sådant händer inte numera.
På den tiden var det i stort sett otänkbart att
kvinnor skulle delta i jakten. Så icke idag. De
flesta deltar i drevkedjan men en del har skaffat
sig vapen och är passkyttar.
En nyhet för året är att länsstyrelsen indelar
länet i s.k. älgförvaltningsområden om cirka
50.000 ha.
Dessa leds av en älgförvaltningsgrupp som
lämnar förslag om licenstilldelningar och yttrar sig
över älgskötselområdenas älgskötselplaner. Hur
detta utfaller är svårt att bedöma i nuläget. Det blir
i alla fall dyrare för jaktlagen. Fällavgift för årskalv
kommer nämligen att tas ut i år.
För många är älgjakten årets höjdpunkt och
året indelas i före och efter älgjakten. Det är inte
bara spänningen under dreven som lockar. Själva
samvaron under jakten är viktigast för många
älgjägare.
Gunnar Lidberg

Recepthörnan
Nu på hösten är det härliga tider för alla oss
svampälskare. Tänk att kunna ta en skogspromenad och komma hem med en korg full med
stora gula kantareller eller gulbruna
trattkantareller. Så passa på att servera en krämig
trattkantarellsoppa, en god kantarellpaj eller
varför inte sylta in trattkantarellerna, det blir ett
lyxigt tillbehör till älgköttet i vinter.
TRATTKANTARELLSOPPA, 4 portioner
1-1,5 liter färska eller
3-4 dl. torkade trattkantareller
3 msk smör till stekning
1liter vatten
2 grönsaksbuljongtärningar
½ dl. torr sherry
½ finhackad rödlök
½ dl. fint tärnade morötter
½ tsk. timjan
1 msk. tomatpure´
1 tsk. vitvinsvinäger
vitlök efter smak
1½ tsk. citronsaft
tabasco efter smak
3 msk. vetemjöl
2 dl. cremé fraiche
½ tsk. salt
½ krm. cayennepeppar
100-200 gr grönmögelost
Bryn svamp, rödlök, morötter och vitlök några
minuter. Tillsätt tomatpuré, cayennepeppar, timjan,
sherry, vitvinsvinägern och buljongtärningar, späd
med vatten. Låt koka i 10 minuter, tillsätt sedan
cremé fraiche och låt koka upp. Smaka av med
salt, tabasco, och citronsaft. Avslutningsvis, när
soppan är klar, smulas grönmögelosten i, det är den
som sätter piff på det hela. Servera gärna soppan
med en centimeter tjocka bagettskivor som smöras
med vitlökssmör, strö över riven parmesan/
emmentalerost och toppa med paprikapulver.
Gratinera bröden i 250 grader.

svampen. Koka sakta, utan lock i cirka två timmar,
lagen är då simmig. Häll upp på glasburkar och
förvara svalt så står de sig länge.
KANTARELLPAJ MED PRÄSTOST
Deg:
3,5 dl vetemjöl
100gr smör
0,5 tsk salt
1 litet ägg
1 ägg till pensling
Fyllning:
300 gr kantareller
1 purjolök
2 msk smör
0,5 tsk salt
2 krm svartpeppar
0,5 msk strösocker
3 ägg
3 dl mellangrädde
2 dl riven prästost
Arbeta samman ingredienserna till pajdegen,
gärna i matberedare. Låt degen vila kallt i 30
minuter. Tryck ut degen i en form med löstagbar
kant, 24 cm i diameter. Förgrädda mitt i ugnen i 10
minuter (200 grader).
Ansa och skär svampen i mindre bitar. Ansa och
skiva purjolöken. Fräs ihop det i smöret, krydda
med salt, peppar och socker. Blanda grädde och
ägg med osten och häll smeten i pajskalet. Fördela
sedan svampröran och låt den sjunka ner. Grädda
pajen mitt i ugnen i 225 grader tills äggstanningen
stelnat, cirka 30 minuter.

Text och foto: Anneli Karlsson

SYLTADE TRATTKANTARELLER.
5 liter rensad svamp (det gör inget om det är lite
mer)
LAG: 2½ dl ättikssprit
1 liter vatten
1 kg. strösocker
½ tsk. hela nejlikor (lägg i en tygpåse eller en
tekula så är de lätta att ta bort sen).
Förväll svampen i tio minuter. Häll av spadet.
Blanda lagen plus nejlikorna, koka upp och lägg i
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Lyredssågen
Vid Borgsjöns södra ände ligger idag Lyreds
kraftstation. Här låg en gång i tiden Lyreds
järnbruk. Bruket var i drift mellan 1837 och 1879
och stängdes slutligen ner helt år 1880.
Alldeles norr om brukets ruiner anlade Johan
Gustafsson på 1940-talet ett sågverk som kom att
vara i full drift till år 2006.
Lyredssågen ägs idag av Thommy Olsson på
Hälserud i Bortan. Han har sågningen som bisyssla
till jobbet som linjemontör åt Relacom AB.
Thommy har anförtrott sågmästarrollen till Ola
Arvidsson. Ola gjorde sina första dagsverken på
sågen redan på 1960-talet och lärde sig såga och
få ut mest möjliga antal bräder ur en timmerstock.
Hans läromästare var Yngve ”ve Lyre”, son till
Johan. Det var Yngve som drev sågen från 1970talet och fram till 2006.
Sågen byggdes helt för hand av Johan – den
mannen måste ha varit händig! Och trots att dåligt
väder och hårda vindar pinat den har den stått pall
och de gamla hjulen och remmarna som driver
sågklingan snurrar lika fint idag som för femtio år
sedan.
Jag anser att Lyredssågen är av så stort
industrihistoriskt värde att den borde få status som
kulturminnesmärke i Arvika kommun.

Timret dras upp ur vattnet.

Jan-Olof Magnusson
Kugghjul och remmar.

Ola och Thommy vid sågbänken.

20

