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Hej igen alla Gûnnerskinger!
Vilken fantastisk sommar vi har haft,

Gunnarskog har verkligen visat sin bästa sida.
Bad, sol och många andra aktiviteter har avnjutits
av oss som bor här och många besökare från olika
håll i världen.

Nationaldagsfirandet vid Korstjärn, kolmilan i
Allstakan, sommarcaféerna i Fredros,
hembygdsgårdens alla aktiviteter, vår auktion till
förmån för Gunnarskogsfonden, frisbeegolf vid
Treens camping, Röda Korsets simskola,
Midsommardansen på Gunnevi, BIK:s
mopedrally, loppis i Gårdsås mm, bara för att
nämna något av det som  hänt under sommaren.

Själv har jag delat min tid mellan Ecuador i
Sydamerika och hemma i Norra Backa och jag
tror temperaturen och soltimmarna i alla fall inte
varit mindre här hemma den tid jag var där; vid
min hemkomst var det 25 grader varmt kl 21.40
på tågstationen i Kil och 27 grader varmt i
Lövsjön i Lövnäs under veckan därefter, det är ju
rena tropikerna!

Mer positivt: Förfrågningar om boende i
Gunnarskog kommer med jämna mellanrum.Vi har
kö till lägenheterna på Larstomta, turist-
tillströmningen har varit god stundvis och intresset
för fiske och vandring gör att vi ser fortsatt ljust på
framtiden för turism och möjligheter för oss och
andra som gillar landsbygden att bo och verka här.

En motgång har dykt upp; vi blir troligtvis av
med vår läkare på Kinnekullehälsan pga
oenigheter runt ersättningsnivån från landstinget. Vi
för dock diskussioner med Kinnekullehälsan om
att fortsätta driva en distriktssköterskemottagning
på Larstomta.

Jag har sparat det bästa till sist: Barnafödandet
ser ut att bli det bästa på många år, det pratas om
30-35 barn (OBS! Ej bekräftat, men som man
säger, ingen rök utan eld ...) under 2013, bra
jobbat! ;-)

Detta tyder på framtidstro, mycket positivt!
Dessutom pratar alla människor jag träffar gott om
Gunnarskog i många olika sammanhang. Detta ska
vi  ta åt oss och vara stolta över! Gunnarskogs
Bygdelag önskar er alla ett fortsatt bra 2013!
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Evenemang m.m.

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

Redaktionen

Välkomna tillGunnarskogs
hembygdsgård

28 september Höstmarknad,
försäljning av byggdens frukt och
grönt. Loppmarknad och hemslöjd.

23 november Julmarknad
Gammaldags julmarknad med
hemslöjd, tombola och servering.

Gunnarskogs Hembygdsförening

Hyr storstugan & logen, tfn 0570-324 18,
076-800 18 61.

Stöd Gunnarskogs hembygdsgård – bli medlem!

Nästa manusstopp 15 novembmer

– 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

Bortans damsektions adventfest
i Tväruds gymnastiksal

Söndag 24 november kl 15.

Gunnarskogs missionsförsamling
firar sina första 150 år.

19-20 OKTOBER

Lördag öppet hus i missionskyrkan i Tvärud.
Det kommer att hända något från kl 11 till 20.
Servering hela dagen,
Försäljning av hantverk mm

Varje hel timme blir det något – sång, prat och
berättande med gäster som alla känner för
Gunnarskog.

Kl 18 gudstjänst med  bl. a Torsten Åhman
vars familj bodde i Gunnarskog under 60-70
talen.

Söndag kl 11 gudstjänst med Torsten Åhman,
Sång av Elin Östegaard och Camilla Olofsson.

VÄLKOMMNA

Equmeniakyrkan
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Magnus Ericsson...

Åk inte till Prag, sa SYO-konsulenten. Men
det gjorde han, den då 15-årige Magnus
Ericsson. Så börjar en ”Music succes story”
med Övre Mon i Berga Gunnarskog som den
trygga borgen och med världen som
arbetsfält.

Vad gör Du idag?
– Jag är professor i fiol och undervisar i fiol vid

Ingesunds Musikhögskola, som är en del av
Karlstads Universitet. Jag handleder och lär ut
fiolspelet till mina studenter. Att spela fiol är för mig
ett konshantverk. Hantverket är att öva in en bra
teknik på fiolen så att du sedan kan frigöra din
fantasi när du spelar på konserter. Jag ser mig som
den som vattnar plantor, där alla kan få chansen att
blomma ut.

Övningsdisciplin jämför Magnus med
tandborstning – det är något man bara gör.
Regelbundet övar han i vart fall 1-2 timmar varje
dag för att hålla uppe nivån i hantverket . Det
liknar insatsen vid vilken elitidrottsutövning som
helst, menar han.

Vid samtalet ger professorn i fiol uttryck för en
trygg, jordnära och demokratisk inställning till
konsten och dess utövare, som jag blir positivt
överraskad över. Här är inte fråga om finkultur och
annan kultur. Han säger sig tvärtom vara allätare
av musik och tar till sig allt ifrån klassisk musik till
hela bredden av populärmusik. Han vill gärna slå
ett slag för folkmusik som en breddning av utbudet
i sin egen undervisning på Ingesund.  Han lyfter
förstås gärna fram de stora mästarna Mozart,
Vivaldi etc, men missar heller inte vår stora visskatt
i Bellman,Taube etc.

Nå, men hur var det där med SYO-
konsuleten i Arvika?

–SYO-konsulenten gav mig det enda råd jag
fått från skoltiden , han sa ”Det finns ingen framtid i
att spela fiol. ”  Men där hade SYO-konsulenten
fel – det har gått väldigt bra!

 Redan som fyraåring började han spela fiol.
Pappan, Gunnar Eriksson, har varit en god
förebild i meningen att inte tvinga fram resultat utan
att locka individen till eget ställningstagande om
vad vederbörande vill med sin musikutövning.

–Till en början spelade jag mest på gehör och

lekte mig fram till en egen musikidentitet så
småningom. Jag var inte något underbarn som
drillades till övermänskliga prestationer. Jag var
som de flesta pojkar i den åldern, spelade fotboll
men hade den lilla egenheten att även spela fiol.

Magnus åkte till Prag och studerade fiol. Här
samlar han på sig de 10 000 övningstimmarna
som krävs för att nå de högre nivåerna i
hantverket. Den här dosen träning måste till innan
individen når 20-22-årsgränsen. Det är i de åren
som kroppen fungerar bäst för att öva in tekniken
och hantverket.

Efter Prag kommer ytterligare fiolstudier i
Stockholm i vilket sammanhang han även träffar
sin blivande hustru Eva-Marie.

1983 inträffar något som skulle bli avgörande
för hans fortsatta karriär. Oslo-Filharmonien hör
av sig och vill att han provspelar för
konsertmästarrollen i orkestern. Provet går bra
och han får uppgiften att vara Oslo-Filharmoniens
konsertmästare, dvs den som under dirigenten
håller ihop orkesterns samlade ansträngningar.
Ända fram till år 2000 fungerar han som
konsertmästare under dirigenten Mariss

Magnus Ericsson, professor i musik.
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professorn på Övre Mon i Berga

Allt från grund till tak

Mangskogs Bygg- och Markprodukter AB

Tfn: 0570-91011

Janssons. Detta skulle visa sig bli ett fruktbart
samarbete och orkestern utvecklades under
denna tid till att duga för flera världsturnéer i
sammanlagt 29 länder. När dirigenten slutade
slutade även Magnus.

Under Norgetiden hann Magnus även med att
överta Arve Tellefsens professur i fiol vid Norges
Musikkhøgskole i Oslo. Professor i fiol är han
därmed för livet.

1999 hörde Kungliga Filharmonikerna i
Stockholm av sig och Magnus var dess
konsertsmästare fram till 2010. Stråkmusikerna
från Filharmonikerna ” Royal Strings” hann under
denna tid med att bl a göra en Kinaturné och
spela in en CD  ” Nordic Light. ”

Vad är musik för Dig?
– Musik är mycket känsla. Människan kan inte
leva utan musik. Musik frigör krafter inom oss.
Det är den kraften inom dig själv jag vill hjälpa

mina elever till att frigöra, när jag undervisar. Fiol
är inte svårt - om du gör rätt!
Varför Gunnarskog och Övre Mon?
– Jag och Eva-Marie drömde om ett hem vid en
högt belägen plats och den hittade vi i
Gunnarskog. När jag har varit ute på
världsturnéerna har jag alltid längtat hem till den
platsen och familjen.
Familjen består av mamma, pappa och barnen
Johan, Linnéa och Elin, alla musikbegåvade.
Vad väntar härnäst?
– På måndag åker jag till Voksenåsens
Summeracademy i Oslo för att leda
”MasterClass” i fiol. 83 ungdomar  från 14
nationer samlas i Oslo för att få individuell
undervisning i fiolspelets hantverk.

Willy Ekmark

Professor Ericsson
med sin fiol.
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Hembygdens dag

I år fyller Gunnarskogs Hembygdsförening 80
år, detta manifesterades under hembygdens dag
18 augusti. Där berättade ordförande Anna-Märta
Larsson i sitt invigningstal i kyrkan om hur
föreningen bildades och dess första möte enligt
protokoll den 22 augusti 1933. Föreningens första
stora uppdrag var att anskaffa en lämplig byggnad
att använda som hembygdsgård. Valet föll på
Nordtomta i Ingersbyn som inköptes för 3000 kr.

Många frivilliga krafter har genom åren deltagit
för att skapa den fina mötesplats som idag är
Gunnarskogs Hembygdsgård. Numera hör även
en andra gård, Lafallhöjden i s.Treskog, till
hembygdsföreningen. Där läggs mången
arbetstimme ner varje år för att hålla slåtterängar
och backar öppna och en unik plats kan på så sätt
bevaras ett tag till.

Firande av hembygdens dag fortsatte sedan på
hembygdsgården där vår nye landshövding
Kenneth Johansson höll tal till hembygden. Han
inledde med att tala om hur vackert han tyckte
Gunnarskog är och passade på att gratulera på
80-årsdagen. Fortsatte med att han är en vän av
hembygdsrörelsen och andra folkrörelser där han
såg mervärdet i allt frivlligarbete som lagts ner och
som allt jämt utföres. Han uppmanade till fortsatt
ideellt arbete för att föra den rika kunskapen
vidare som finns bevarad i våra traditioner och
som det uppvisas fina exempel på under
Hembygdens dag. Landshövdingen avslöjade
också att han var stolt ägare till en Volvo PV och
en Husqvarna Silverpil från 1956. Dessutom
önskade han sig en Grålletraktor men hade
hitintills ej kommit till skott. Kanske något för
Grålleklubben att tänka på och att få som
medlem.

Programmet för dagen från scenen fortsatte
med sångkören Di Järva, diktuppläsning av
Gunnar Lidberg och Lills rockorkester.

På logen och i smedjan var det under hela
dagen full verksamhet hos alla hantverkare. I

Rävängstûga satt Kajsa och stre mä fôlk som kom
förbi, så var det också i kôlarkôjja å där kunne en
få sä e kôlbulle serverad om en va hôgad.

I storstûga serverades nävgröt och fläsk och
kaffebordet med alla fantastiskt goda kakor och
bullar stod dignande som alltid.

Ett fint firande av en vital 80-åring och så får vi
önska att föreningen orkar några decennier till och
att framtida frivilligkrafter vill komma med och
föra Gunnarskogs Hembygdsförening vidare.

Bo Eriksson

Landshövding Kenneth Johansson och
hembygdsföreningens ordförande Anna-Märta Larsson.

L H ByggserL H ByggserL H ByggserL H ByggserL H Byggservicevicevicevicevice

Byggnation RenoveringByggnation RenoveringByggnation RenoveringByggnation RenoveringByggnation Renovering
MonteringMonteringMonteringMonteringMontering

Håkan 070-374 88 42Håkan 070-374 88 42Håkan 070-374 88 42Håkan 070-374 88 42Håkan 070-374 88 42
Lars 070-3228682Lars 070-3228682Lars 070-3228682Lars 070-3228682Lars 070-3228682
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Fotboll

Thybergs
Årbotten TEL. 320 43

VÄLKOMMEN Öppettider:
Måndag - fredag 9–19
Lördag: 9–15
Söndag 12-15

Lördagen den 30 aug. var en drabbningens
dag. På Kolstavallens aftongröna gräsmatta skulle
BIK/GIK göra upp med Älgå om vem som var
bästa laget. Jag kom en minut försent så jag
missade avsparken men så fort jag betalat inträde
slank jag in. Jag noterade att det var många
spelare vid norra målet, så nu skulle nog något
hända. Jag drog min kamera och riktade den mot
målställningen vid slagfältets norra del. Frispark
var utdömt och skulle verkställas. Jag tryckte av
samtidigt som bollen svischade in vid målvaktens
högra stolprot. Vilken fullträff! Jag hade tryckt av i
rätta bråkdelen av sekunden. Ingen jublade dock
och jag förstod att något förfärligt hade hänt. Och
så var det – Älgå hade gjort mål. Nåja, det
återstod 85 minuter så chansen fanns förvisso
kvar.

Jag drog mig mot läktaren och stötte på ett
antal f. d. fotbollsspännare. Jag tog några bilder
på publiken och vände ryggen mot planen för
några ögonblick. Och då svischade det förstås till
igen i norra målställningens nät. Fast jag hann
faktiskt uppfatta situationen, men jag hann icke
dra kameran. Spelet böljade hit och dit och vårt
blåa lag stred bra. Dock hade Älgås målvakt ett
lättare jobb ty BIK sköt hela tiden mitt på honom.
Älgå vann.

Jan-Olof Magnusson

Älgå gör första
målet.

Expertpanelen: Åke i Nerstuga, Lasse på Strand  och
Peter Olsson

Håkan Dannberg,
en av hjältarna
på -70 talet.
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Upp som en sol och ner som en
pannkaka!

Vårdcentralfilialen vid Larstomta med läkare
fick en kort historia. Kinnekullehälsan lägger ner
verksamheten och har sagt upp lokalerna.

Bygdelaget för diskussioner med
Kinnekullehälsan och ytterligare en intressent om
vilken omfattning och typ av verksamhet som kan
komma att bedrivas vid Larstomta i framtiden. I
skrivande stund – 1 september –  har vi inte
något konkret förslag att ta ställning till. Förslag
väntas komma inom de närmaste dagarna och ett
beslut skulle kunna fattas i Bygdelagets styrelse
under september/oktober månad.
Styrelsen

Ålander & Westerskoog

”Från grunden till sista spiken”

Tfn 070-679 19 00

Redovisning Gunnarskogsfonden
Gunnarskogsfondens samlade tillgångar den 31 juli
2013 är 150 632 kr.
Förändringar sedan senaste redovisningen 2013-
01-29 är följande:

Nettot från Sommarauktionen +21 595kr
Gåva från Södra Gunnarskogs
Fiskevårdsförening  +2000 kr
Ronny Olsson   + 600 kr
Kondoleanser   + 500 kr
Av Styrelsen beviljade bidrag: BIK,
ljudanläggning        - 10 000 kr
Hembygdsgården, dansbana  - 10 000 kr
Larstomta B&B, båtmotorer  - 10 000 kr.
Av Styrelsen beviljade lån:
Larstomta B&B 20 000 kr
för investeringar i ny verksamhet
”Fisketurism”.
Inkomna amorteringar 11 050 kr
Felbokfört   - 250 kr
Ökning fond  + 270 kr

Styrelsen tackar alla bidragsgivare

Styrelsen.

Jerry Gunnarsson har låtit röja området Myra vid
Övre Vassbotten. Snyggt jobbat, så ska det se ut.

Redaktionen
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Stigcyklare

Idag kan du möta stigcyklare på våra
vandringsleder

Jonas och Hanna Andersson, boende i
Arvika, är förtjusta över att de och andra s.k.
stigcyklare får utnyttja Gunnarskogs bygdelags
63 km vandringsleder för cykling. I början av
sommaren förhörde sig Jonas hos bygdelagets
styrelse om det var OK att cykla på våra
vandringsleder. Han blev verkligt glad över
beskedet från styrelsen att det gick för sig. Och
på den vägen/stigen är det.

Vad är då stigcykling? Jo det handlar om att
cykla på stigar. Det kräver teknik, styrka i ben
och armar och en cykel med många växlar samt
fjädring både bak och fram. Att plocka fram sin
gamla Hermes är inte tänkbart. Jonas och Hanna
finner en stor utmaning i denna form av fysisk
träning. Det är främst kombinationen av teknik,
välja rätt spår, orken och att vara ute i det fria
som lockar. När man kämpat sig uppför en brant
och får andas ut med milsvid utsikt för att sen
susa nerför branten på andra sidan blir man hög,
menar cykelparet Andersson. De påstår till och
med att upplevelsen kan liknas vid meditation.
Man är så starkt fokuserad på uppgiften att man
glömmer det förhandenvarande.

Utrustningen kostar mer än en gammaldags
Hermes, mellan 10 000 – 30 000 kr. Då ingår
även hjälm och knäskydd samt upp till 27 växlar.
Stigcykling finns som OS-gren och senast var det
en fransman som vann med ynka 10 växlar på
cykeln.

För paret startade det hela med vanlig
cykling. Cykelmarknaden frestade med ny
teknisk cykelutrustning som gav nya utmaningar
och större variation i utövandet av cykelsporten
än vanlig landsvägsåkning. Stigcykling utövas
världen över och Jonas och Hanna har
nätkontakter där man tipsar varandra om
lämpliga och utmanande objekt för sporten
ifråga. På så vis blir våra vandringsleder kända i
stigcyklarkretsar.

Jonas och Hanna uppskattar våra
vandringsleder och tycker att hela
vandringsledssystemet ger lagom utmaning för
stigcykling med möjlighet till fina rundor i en
mycket vacker natur. Att sporten är ytterst
miljövänlig och skonsam mot våra vandringsleder
gör inte saken sämre.

Länkar till mer information om sporten se
www.bikeinarvika.com och www.happymtb.org

Hanna och Jonas under vandringsledskartan

Text och foto: Willy Ekmark
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Vågrätt Lodrätt

1.   Nutida ”brännande” frågor 1. Lyser kanske under sensommarnatten.
13.  Kan Urakajpa och en del gökar kallas 2. Kan man se på sjön och i kvinnohår.
14.  Kan äldre ark bli liksom löven. 3. Kan man rätter.
15.  Finter. 4. Önskar att någon annan får något.
16.  Urdåliga. 5. Känna på sig.
17. F.d. rysk sjö. 6. Tidningsartikel eller chef.
19. Koläte. 7. Visar en del i arbetet.
20. Falska försåt. 8. En av tio.
22. Herre förr i Indien. 9. Mer okomplicerade.
23. Håll käften! 10. E tôcka brukte vi te å törke rävskinn på.
24. Gör spanare. 11. Anakorettillhåll.
26. Tage Larsson. 12. Han röstade nog inte på Obama.
27. Gjorde myggan  kanske. 18. Kan man väl kalla både Oden och Valhall.
29. Lär president Lincoln ha kallats kort. 21. Tala vitt och brett.
30. Sticker vid upplevd fara. 25. Kan vara förled till frö och fågel.
31. Mindre vikt. 28. Beskaffad på ofördelaktigt sätt.
32. Större plats för tävling. 36. Värdera högt.
33. Slavsymbol. 37. Gör det kanske bakom stugknuten.
34. Viskan, Lagan, Ätran, Nissan. 39. Höll man i vid slåttern.
35. Prydnadsväxt. (Här utan z) 42. Karl Turesson.
38. Saknar nitlotten. 43. Ingår vi i.
39. Djur i ost. 44. Leveransrotköp.
40. Har man på …. då man anar. 45. Kyrkans Tidning.
41. Kan både gator och folk vara.
46. Bör väl vara biologiskt kunnig.

Landsbygdsföretagare i samverkan
Vi utför byggarbeten, anläggningsarbeten,
målning, skogsarbeten, flyttning, gräsröjning.

Vi har traktorer, grävare m.m.
Farmartjänst gör tjänst i stort och smått!
Behöver du hjälp – ring farmartjänst!

Per-Axel Adolfsson 77 01 06
Rolf Nordling 325 45
Anders Bäcklin 342 49

Nykokt Hjortronsylt
Blåbärsglögg

Lingonchutney
mm.

Höstmarknad 28/9
Arvikamârten 5/10

Feja 2/11

Välkommen

0705-29 79 11

www.olivlunden.dinstudio.se


