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Rudskoga Bygdebla‘
Nr 1 2017 (30:e numret sedan start)
Rudskoga Bygdebla´ är utgiven av Rudskoga hembygdsförening

Vi har laddat för att dra iväg nu! Blir inte mamma och pappa färdiga snart?
På marken sitter Gabriella Gylebrant sedan Linnéa Gylebrant (med blå tröja) Eila Kärki och Ida Nicklasson.

Ansvarig utgivare Nisse Tjärnbro.
Korrekturläsning: Erik Gerbino.
Redigering, grafik och layout: Carina Rodén.

Gottbol på badtoppen!
Har du någon gång tänkt på hur sanden i Gottbol ser ut? Den är speciell för det finns inget grus utan bara
den homogena finkorniga sanden som är så typisk för Gottbol. Och den är likadan längs hela den långa
stranden där generation efter generation av barn har byggt sandslott och lärt sig simma.
Nu behöver man inte längre vara lokalpatriot för att tycka att det är något speciellt underbart med
Gottbolsbadet. Det finns svart på vitt från resemagasinet Allt om Resor som placerat Skagern som en av
de 15 bästa badsjöarna i landet och särskilt nämner Gottbol. - Nåja, vi förstår väl att de inte har provbadat
i alla sjöar i vårt långa land, men håll med om att vårt fina Gottbol verkligen inte skäms för sig och det
värmer ju våra rudskogahjärtan att andra också tycker det är bra!
Glass och fika i Gottbol!
Aldrig kan det väl smaka godare med en glass än på en härlig sommardag i Gottbol!
Eller varför inte en fika eller dricka att släcka törsten med?
Sommarkiosken i Gottbol kommer i år att drivas av Handlar’n Skottlanda med personal.
Öppet efter väder kl 12 – 16.
Kolla Facebook ”Kiosken i Gottbol” så får du veta dagsläget.
Hjärtligt välkomna!
Ett par dikter av Agneta
Med facebook
flyger orden
tvärs över jorden.
Men det händer ibland
att det sagda ordet
inte ens når
tvärs över köksbordet.

Dagsmejans takdropp.
Årets första vårregn.
Vågskvalp mot stenar.
Vindens sus i skogen.
Tysta ord, som helar,
som når längst in
i det innersta.
Agneta Eriksby

Stafetten
Jaha ja, då har tydligen stafettpinnen hamnat hos oss i Country Cruisers Rudskoga att skriva någon
berättelse till Bygdebladet. Ett ämne som kanske kunde vara intressant är ju om t ex någon bil som givit
oss gråa hår i förtid. Och då är ju frågan, vilken bil man ska berätta om?
Entusiastbilen eller vardagsbilen? Knappast entusiastbilen i alla fall eftersom den vet man kan krångla
ibland, så det är man ju beredd på. Vardagsbilen däremot som bara ska fungera och inte gör det, då får
man gråa hårstrån!!
Nä, nu när jag sitter här och funderar så kommer jag att tänka på att hur hamnade jag i lag med folk i
Rudskoga? Jo genom att jag köpte mig en Camaro. Min dotter och jag åkte ner till Göteborg en regnig
dag i oktober för några år sedan och körde hem med den. Mer eller mindre av en slump fick jag reda på
att det fanns en klubb för sådana som mig med ett intresse av gamla amerikanska bilar. Hittade
hemsidan på internet och den enda jag kände igen där var Lollo eftersom hon satt i kassan i affären i
Åtorp på den tiden. Tänkte ett tag gå med i klubben i Karlskoga eftersom jag kommer därifrån och var
med i den klubben på 80-talet, men där kände jag inte igen någon så då tänkte jag, äh jag söker till CCR.
Det har jag inte ångrat en sekund! Tack vare dom människorna i klubben så har jag fått träffa många
andra av er som bor och verkar i Rudskoga. Några av er vet ju att jag bor på andra sidan sjön Skagern, så
jag ser ju er i solnedgången på andra sidan sjön. Som ni säkert vet så har vi en träff på hösten i
hembygdsgården vi också, inte bara Teknikdagen som hålls där. Personligen tycker jag det är väldigt kul
att det finns så mycket teknik och fordonsintresserat folk i denna bygd, för vi får ju heller inte glömma
traktorpullarna. Kan sitta här och rabbla upp mycket fler saker, men någonstans ska man sluta också.
Hälsar Harry Gustavsson Ordf. CCR
Föräldraföreningen i Grunnebacka står nu på tur för den stora äran att skriva Stafetten i nästa Bygdebla’!

Fibrerat!
Dagsläget är att Rudskoga Fiber kommer preliminärt att äga nätet till början av nästa år, då det enligt
avtal kommer att överlåtas till Telia/Skanova, som redan idag står för driften.
Vår slutredovisning presenteras vid årsmötet 2018 och då hoppas vi att många kan komma och ta del av
den. Ett litet fönster finns ännu på glänt och vi har fått några sena anmälningar. Efter särskild prövning
hos Telia/Skanova har de godkänts för anslutning i nuvarande avtal.
Efter årsskiftet får nya intressenter göra en egen förhandling med Telia.
Livet har återvänt till det normala för oss fibergubbar och gummor (och våra tåliga familjer!).
Projektet har gett oss många nya erfarenheter och inblickar i det största infrastrukturbygget sedan
elektriciteten kom.
Vi fick många gånger känna på hur rörigt och oförutsägbart det kunde vara i Fiber-Sverige och ibland
blev nattsömnen dålig.
Men vi lyckades navigera den här mångmiljonseglatsen i hamn och nu känner vi oss faktiskt ganska
nöjda.
Det har också redan visat sig att fiberanslutningen har varit viktig vid fastighetsförsäljningar, så idag är vi
glada att vi inte avvaktade med att komma igång.
Samarbetet har varit det bästa på alla plan lokalt. Varmt tack till alla markägare och till våra grävare Per
och Martin, som med största noggrannhet och kompetens fixat sin del av jobbet.Ni har varit ovärderliga.
Styrelsen i Rudskoga Fiber

Vi ses i Bygdegården!
Lördagen den 18 mars hade vi två herrar som kallade sig för ”The Poppers”. Duetten bestod av Peter
Wanngren, känd från bl a Pastellerna och Ritz samt Andreas Jonsson som har besökt oss förut i en 50 o 60-tals Rockafton. Under framträdandet fick vi höra nostalgilåtar från Tio I Topp och Kvällstoppen.
Gamla minnen väcktes upp av låtar med Beatles, Kinks, Lovin´ Spoonful, Peter and Gordon, Simon &
Garfunkel. ”The Poppers” visade sig vara riktigt bra musiker i perfekt samklang.
21 maj kommer tipspromenad att anordnas med fina priser, till stora såväl som till små. Grillen kommer
att erbjuda nygrillade hamburgare och det kommer att finnas läsk, kaffe med dopp mm. Höstens
program är ännu ej spikat så ni får gärna komma in med önskemål, det är ju trots allt för bygden vi vill
anordna kultur. Det som är säkert är att Wermland Opera kommer att stå på scenen den 2a advent.
Förra året bjöds vi på en finurlig, flärdfull och fröjdefull föreställning som tog oss genom tre decennier.
Årets tema på föreställningen är inte klart ännu, så det får ni hålla ögonen öppna efter.
Säkert är också att i september drar vi igång med bingon. Denna är kl 19,00 första onsdagen i varje
månad, året ut. Bingon är mycket populär och det kommer många från Degerfors, Otterbäcken,
Gullspång, Nybble mm. I år har vi infört en ny vinst som vi kallar för ”Rudskogarövar´n” vilken ger lite
mer klirr i plånboken för den som vinner.
Avslutningsvis önskar ordförande Rolf Pettersson och övrig styrelse er alla en riktigt skön sommar!
Rudskoga Bygdegårdsförening
Se så många blommor som redan slagit ut på ängen…
Har du varit på Herberts Ängar någon gång? Om inte har du missat
en sevärdhet! Här finns en gammaldags slåtteräng bevarad med en
stor artrikedom av växter och fjärilar. Den här typen av äng kan
man inte ha i det moderna jordbruket som kräver hög avkastning,
men där den finns kvar är det en miljö att njuta av.
Hur blev det på detta viset?
Jo, på det lilla jordbruket som drevs här en gång av Herbert och
Margaretha i Nolby, har konstgödsel troligen aldrig förekommit åtminstone inte de senaste 60 - 70 åren och miljön är ganska
mager. Naturskyddsföreningen i Gullspång fick på 80-talet upp
ögonen för den här ovanliga ängen och insåg att den var värd att
bevaras. Sedan 1995 är det Lars-Erik Jern och Lena Höglund som
sköter ängarna, som är på drygt 3 har. Lars-Erik berättar att höet
tas så sent som mellan 15 juli till 15 augusti för att blommorna ska hinna fröa. Det får ligga och torka till
en del, men sedan är det viktigt att det tas bort, annars får det en gödseleffekt som de rara blommorna
inte tål. Höet från ängarna är mjukt och tunt och doftar härligt. Korna gillar det, men fåren rynkar på
näsan. De förstår sig nog inte på det kulturella med detta hö.
Hitta hit
Det är enkelt att hitta: Strax efter infarten till Södra Råda i Gränsbacken kommer man till Nolby. Vid det
gamla Missionshuset på höger sida går det att parkera. Gå sedan tvärs över vägen och rakt fram. Har
man tur kan man i den fuktiga sänkan halvvägs ner på ängen vissa år se en rik blomning av orkidéer
någon gång i juni. På de högre, torrare partierna är det helt andra växter och fram till första halvan av
juli finns det alltid något att se. Ta med litet fika, slå er ner under eken där infotavlan står och gör som
tjuren Ferdinand – njut av blommorna.
OBS! Lars-Erik säger att ni gärna får ringa så guidar han om han har möjlighet. Rekommenderas varmt!
Tel 070-658 68 52
Lars-Erik Jern, Kronkärr berättade.
Lillvor Ivarsson

Evenemang
27- 28 maj Rudskogaslöjdarna öppet 13 - 17. Vidare öppettider se www.rudskoga.se
4 juni kl 18 Bygdevandring Vi ses vid Rudskogaslöjdarna med fikakorgen för en upptäcktsfärd. Arr
Rudskoga Hemb.för.
7 juni kl 18 Sverige På Fötter, GrunnebackaGården. Hela Sverige springer 4-5 km . Arr Rudskoga IF
22 juni kl 19:00 Musik i sommarkväll i kyrkan "Musikafton på Valdermarsudde" Mattias von Wachenfeldt
(gitarr) och Anders Lagerqvist (violin).
23 juni kl 14 Midsommarfirande vid Erk Orsas. Ta med dina blommor och kom! Kaffeservering.
25 juni kl 15:00 Ekumenisk friluftsgudstjänst vid stranden i Grunnebacka (vid regn i kyrkan)
28 juni 19.00 Trädgårdsmöte vid Kaffebönan i Åtorp. Hans-Erik och Eva-Britt Hägg sjunger och talar.
Kaffebönan har öppet.
1 juli kl 18:00 Helgmålsbön "Välkommen hem!" Sång, musik och tankar med Annika Bohlin, Bengt Haster
och Agneta Eriksby
1 juli kl 16 Jordgubbslunken, start o mål Grunnebacka. Tävlings o motionslopp för alla 6 o 11 km Arr RIF
2 juli kl 18 Bygdevandring Vi ses vid Rudskogaslöjdarna med fikakorgen för en upptäcktsfärd. Arr
Rudskoga Hemb.för
5 juli 19.00 Trädgårdsmöte i Skottlanda. Karibu singers med Uno och Jane Gustavsson. Servering.
12 juli 19.00 Trädgårdsmöte i Sjötorp, Rudskoga. Kristina och Mats Björling sjunger och talar. Servering.
15 juli kl 18:00 Helgmålsbön "På tvären" av och med Malena Furehill, Karin Kihlström och Tinna Persson
19 juli 19.00 Trädgårdsmöte hos Johannes Mellgren, Källsbo. Ingela och Per Öman sjunger och talar.
Servering
26 juli 19.00 Trädgårdsmöte hos Gunnar och Gunnel Jonsson, Östra Bjurvik. Anette Brandberg talar, Kaare
Alvenfors sjunger. Servering.
27 juli kl 19.00 Musik i sommarkväll i kyrkan "En musikalisk resa i sommartider" med Anders Sjöstedt
30 juli kl 10 – 16 Teknikdagen vid Erk Orsas, Revsten. Sommarens stora familjedag som har något för alla
åldrar! Arr. Rudskoga Hemb.för
5 augusti kl 11 -15 Rudskogaträffen, Erk Orsas. Alla Entusiastfordon välkomna! Förare gratis entré. Arr
Country Cruisers Rudskoga
12 augusti Traktorpulling i Käbberud. Anmälan från 9.00 i Käbberud. Tävlingsstart 12.00.Arr Rudskoga
LRF
17 augusti kl 19:00 Musik i sommarkväll i kyrkan med Ida Staake, Anne Staake och komp
20 augusti kl 15:00 Ekumenisk pilgrimsvandring. Start Betania, vid regn i kyrkan. Bil medföljer om någon
har svårt att gå.
26 augusti kl 14.30 Värmlands Löpcup, Grunnebacka. Löptävling för klubbanslutna och andra. Olika
sträckor o klasser prel. 3-6 km från 9-10 år o uppåt. Arr Rudskoga IF
26 augusti kl 18:00 Helgmålsbön "Tro och liv" 2 mormödrar Maj och Agneta, 2 pianospelande barnbarn
Henrik och Emilia
9 september kl. 10 Cykeltrampet, Skottlanda 15 o 30 km. Motionstävling som även ingår i
Rudskogaklassikern. Arr Rudskoga IF
16 september kl 10 Rudskogagolfen 2017 på Ribbingsfors. Anspråkslös 18-hålstävling för rudskogingar
och andra som har hjärtat i bygden!
Anmälan och information se www.rudskoga.se/evenemang

Rudskoga Idrottsförening.
Vintern höll sitt grepp, med kyla och snö, sent i april. Dock har snötillgången varit dålig i
vinter så årets Skidlopp vid elljusspåret fick ställas in. Istället blev det Stavgång. Stavgången
gick av stapeln 29 april med 37 deltagare i strålande sol.
Stavgången kommer att ingå som en del i Rudskogaklassikern och 6 stycken nya
klassikererövrare korades. Grattis till er.
Kommande klassikervinnare kanske kommer här:
I Rudskogaklassikern ingår ju också Jordgubbslunken som i år anordnas 1 juli med start
16.00. Sträckorna är 11km, 6 km och så Minilunken för de allra minsta. Så det finns lopp för alla.
Tredje aktiviteten i klassikern är cykelloppet Rudskogatrampet. Det genomförs
9 september i Skottlanda. Även här finns olika distanser så att alla som vill kan delta.
I Hallen i Grunnebacka pågår aktiviteter fortfarande. Styrketräning och Tabatapass finns att
välja på. Kroppen mår bra av att få jobba och någon slags styrketräning är en bra start för
den som vill komma igång.
Löpning/promenad är det torsdagar och söndagar – samling vid elljusspåret.
För den som är intresserad av Yoga kommer det att lördag 27 maj kl. 09.00 i Hallen
Grunnebacka, anordnas Temadag Yoga.
Först Yoga och sedan frukost och diskussion runt olika Yogaformer. Passa på.
Ett nytt motionsevent förra året var ’Hela Sverige på fötter’ som vi naturligtvis kallar
’Rudskoga på fötter’. I år går det av stapeln onsdag 7 juni kl. 18 vid Grunnebackagården.
Passa på även ni som inte springer/promenerar annars. En liten nystart kanske.
Värmlands Friidrottsförbund inbjuder till Värmlandscupen i löpning. En tanke är att hi tta nya
löpare. Rudskoga har ju haft många duktiga löpare genom åren och det kan säkert finnas nya
förmågor i bygden. I Rudskoga anordnas Värmlands löpcup lördag 26 augusti, som vänder sig
till pojkar och flickor från 9-10 år och uppåt.
Denna löpcup anordnas i Värmland vid 5 andra tillfällen under året.
Ja ni ser – det finns motionsaktiviteter i Rudskoga. För mera info kolla gärna hemsidan
www.rudskoga.se angående tid och plats mm.
Välkomna till motionsaktiviteter i Rudskoga!
Pernilla Staf, Rudskoga Idrottsförening

Kyrknytt
Efter att komminister Arne Björklund har gått i pension finns det nu två församlingspräster i den södra
delen av pastoratet. Olle Carlesjö har ansvaret för församlingen i Visnum medan jag är församlingspräst
för både Rudskoga OCH Visnums-Kil. Min tjänstgöringsgrad i båda församlingar tillsammans utgör 40%
av min arbetstid (utan gudstjänster). Ni förstår att det därmed inte kan vara ”som förr” när det fanns en
egen präst i varje socken. Men kyrkan förnyas eller reformeras* hela tiden och mycket i kyrkan har
faktiskt blivit bättre: Ni slipper husförhör och jag behöver inte längre veta allt som pågår bakom alla
församlingsbors gardiner.
Jag ska berätta för er om två aktuella positiva förändringar hos oss: Vårt församlingsblad delas nu ut till
alla hushåll i Rudskoga. Vi bifogar också programmet från kyrkorna i Visnum och Visnums-Kil som
verkligen är värda ett besök.
För alla som inte kan ta sig till gudstjänsten själv har det funnits och finns kyrkbil (via Rudskoga Taxi AB:
0551-600 04). Den används dock sällan. Därför har vi förenklat processen: När det är gudstjänst i
Rudskoga kyrka går det en privatbil alternativt en taxi en halv timme före gudstjänsten (dvs kl 15:30
resp. kl 10:30) från parkeringen vid Rudskoga servicehem.
Skjutsen går alltid, den är gratis och kräver ingen anmälan.
Mycket som sker i församlingen kan bara genomföras tack vare frivilliga.
Om kyrkan ska finnas kvar måste det finnas människor som kan ge av sin tid. Det finns kanske någon
som kör längs Rudskogavägen som kan ta med andra till kyrkan?
I kyrkan söker vi kyrkvärdar. Min dröm är att någon säger ”Jag vill starta en grupp för män om jag får
hjälp!” En sådan grupp är efterfrågad men jag har hittills inte kommit på något bra…
Om du vill vara med och bygga församling har du nu chansen.
Du är så välkommen att kontakta mig!
Med varma hälsningar Sven (tel 0550-87913)
*Apropås reform och reformation: Det ryktas att kyrkans stora reformator Martin Luther ska komma till Teknikdagen…

Varning för lupiner!
Snart ser vi dem på marsch i blå-rosa-vita alléer längs vägkanterna
och ibland utbredda till mindre fält, men ack och ve - det finns en
mörk baksida på härligheten. Det är inte länge sen lupinen bara var
en tjusig, harmlös trädgårdsväxt, men nu är de på rymmen på bred
front och det finns fog att varna för dem.
Artfattigare värld
Ängsväxter som blåklocka, prästkrage och andra har inte en chans att
konkurrera med den framfusiga, krävande och kvävande lupinen. Och
fjärilar och andra insekter är genetiskt knutna till speciella arter och
tycker lupinernas nektar är helt ointressant. Alltså bidrar dessa vackra
blommor starkt till en fattigare natur både vad gäller fauna och flora. Att de sen producerar mängder
med frön som kan ligga grobara i jorden upp till 50 år, gör inte det hela roligare.
Överdos
I Rudskoga har vi sett hur de ökar, men det finns trakter som drabbats värre och när de breder ut sig mil
efter mil, inser man att något blivit fel. En västerbottning sade, att där vill man snart kräkas av alla
lupiner…
Håll efter och håll ut!
Har du lupiner i närheten så begränsa dem. Slå av varje år innan de fröar. Lupinen ger inte upp så lätt,
men håll ut! Berätta för dina vänner vad de här marodörerna kan ställa till med! Själv försökte jag en
gång för trettio år sedan plantera in rosa lupiner i ett hörn på tomten, men nu är jag glad att de inte tog
sig.
Nationell plan
Sverige har inte varit snabbast att ta tag i detta, men nu börjar det hända saker. Regeringen har gett
Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella handlingsplanen för främmande/invasiva arter
och EU kommer med ny lagstiftning.
Så det kommer att hända saker i den här frågan, men det skadar inte att vara steget före ibland.
Lillvor Ivarsson

En härlig förstamajvandring 2017
Arskagsleden blev vårens vandring 1 maj. Mona
Andersson i Linnevalstorp var som vanligt vår
ledare.
Vi var 21 personer som vandrade iväg i det
vackra solskenet.
Förstamajvandringarna har många av oss haft
som tradition och oftast har vi haft vackert
väder.
Under många år var Kinnekulle vårt utflyktsmål,
men i år valde vi en av Visnums-Kilslederna. En
trevlig dag med korvgrillning och glada skratt.
Vill du hänga med på nästa års vandring är du
välkommen! Det är bara roligt om vi blir fler.
Gun-Britt Helsing

Tvättstugan, mamma, min syster Lisbeth och jag.
I början på 60-talet brukade jag få följa med min mamma
Helen till Skottlanda och tvätta. Det var innan vi själva hade
tvättmaskin. Tvättstugan låg i källaren på denna byggnad.
Vi hade bilen full med tvätt, en säck ved med för att elda för
varmvatten, kaffe o smörgås. Vi fick köpa polletter i affären
som vi matade i elmätaren. Som jag minns det höll vi ofta på
en hel dag och tvättade. Jag och Lisbeth fick tvätta
handtvätt. Mamma tyckte nog att tvättmaskinerna var
alldeles för farliga för oss barn. Men centrifugen var värst.
När den startades blev det ett väldigt oväsen. Kommer
också ihåg att hydrofonen lät mycket och den visste man ju
inte när den skulle starta.
Det bästa var när vi hade fikapaus. Då satt vi i det lilla
pannrummet före själva tvättstugan. Det var mörkt och lite
ruffigt, men det var underbart med fika och lite paus. Ibland
åkte vi dit på kvällen och tvättade och det hann bli mörkt
innan vi var klara. Det hände ibland att det blev något
”tillbud” i tvättstugan och då fick jag gå över till andra sidan
vägen där Edvin och Klara Olsson bodde med sitt barnbarn
Hannu och be om hjälp. Jag minns att jag tyckte att det var
pinsamt med en pojke i min egen ålder. (Jag var lite blyg på
den tiden och den här delen av Rudskoga var jag ju inte så
bekant med)
När vi åkte hem med bilen full av tvätt så tog det mamma en god stund att hänga upp den. Hon hängde
på vinden och i en lada (Edvards lada). Jag säger som nyligen
avlidne professorn Hans Rosling: ” Tvättmaskinen är det
hjälpmedel som har betytt mest för kvinnorna i vårt
moderna samhälle”.
Bastun.
På ”övre våningen” i ovanstående byggnad låg bastun. Jag
som kom från södra delen av socknen hade inte förmånen
att få bada där med skolan som Skottlandabarnen hade. På
lördagarna tog Fru Jakobsson el Fru Ernvik som lärarna
hette dit barnen för bastubad. (Nöjet var väl inte helt på
barnens sida.)
Jag har också hört berättas att på lördagseftermiddagarna
var det bastubad för vuxna. Den som badade sist hade till
uppgift att städa. En kvinna råkade bli kvar i bastun då
dörren gick i baklås och fick sitta där hela natten i väntan på
att bli utsläppt. Sista bastubadet var i slutet på 70-talet.
Historia
Tvättstugan och bastun startades 1946 som en ekonomisk förening där man kunde köpa andelar. Den
stod klar 1951. Numera ligger verksamheten nere och det finns ett fåtal andelsägare kvar.
Lena Olsson Tallmon Rudskoga

I Skottlanda finns detta hus, lite undanskymt, granne med Hannu Olssons veteranfordon, mm. Det här huset har en gång
varit en tvättstuga. Har du som läser detta, några foton, inne eller ute, från tiden då tvättstugan var i bruk? Kontakta i så
fall någon i fotogruppen. Våra namn hittar du på annan plats i detta bygdeblá.

Inbjudan till ”Rudskoga Golfen” !
Du som bor i eller har anknytning till Rudskoga samt är
medlem i en golfklubb är välkommen att anmäla dig till
”Rudskoga Golfen 2017” Jörgen Linder: 070-3719090 eller
via Mail till: agneta.linder@osterbergs.nu
( Tävlingskommittén har beslutat att klubb-hcp gäller)
Plats: Ribbingsfors Golf & Kultur
Datum: Lördagen 16/9-17
Första start: 10:00
Spelform: 18 Håls poäng-bogey
Prisutdelning sker direkt i anslutning till avslutad runda.
Välkommen till en anspråkslös tävling i goda vänners lag!
Ljusstakar till nya rudskogabarn
Än en gång har Lillvor Ivarsson och jag haft förmånen att dela ut ljusstakar till barn födda i Rudskog a 2015
från Hembygdsföreningen.
Alla Rudskogabarn får ju en ljusstake året efter de föddes, som är formgiven och smidd av Leif Gustavsson,
Bjursnäset.
Det var sammanlagt 7 barn spridda över hela Rudskoga. Vi fick åka flera mil för att komma till alla.
Det är så roligt att bara stå där och ringa på dörren och möta glada barn och föräldrar.
Här är ett par av godingarna, Evert Abrahamsson i Tokebol och Ebba Wirén i Eriksbol - bygdens framtid
Lena Olsson, Tallmon

Ingen simskola i Gottbol i sommar
Det är bra för barnen att lära sig simma i öppet vatten, men i år är det tyvärr ingen som har
möjlighet att hålla i simskolan. Vi hoppas det ljusnar till nästa år! Rudskoga Idrottsförening

VT -17 på Grunnebacka skolan
Nu närmar sig sommaren med stormsteg och det
är dags att sammanfatta vårterminen 2017. Det
blev en mild och snöfattig vinter men tack vare
flitiga elevers och föräldrars insatser den 1:e
advent, då bröd och kakor såldes vid slöjdarna
kunde föräldraföreningen även i år ordna en
vinteraktivitetsdag. Valet stod mellan att åka till
Säfsen, där det erbjöds längdåkning,
utförsåkning och pulkaåkning, eller att åka till
Sätrastugan där det grillades och sedan blev det
en tur till badhuset. Jag tror att denna dag
uppskattades mycket av eleverna och många
föräldrar och syskon tog chansen att följa med
till Säfsen. Ett välkommet avbrott i skolvardagen!
Den 5 maj ordnade sexorna disco i idrottshallen
för hela skolan. Elever från närliggande skolor
bjöds också in. För pengarna som kom in på
inträde och kiosk kommer sexorna att hitta på
något trevligt som avslutning på tiden i
Grunnebacka På kvällen den 29 maj hålls
elevernas årliga musikal i idrottshallen Den 8 juni
kl.18.00 är det skolavslutning i kyrkan med fika
efteråt i Grunnebackagården Vi i
föräldraföreningen önskar alla elever, lärare och
föräldrar en härlig sommar!
I 4-6 har vi jobbat med ett höghus där vi även
kopplat in ljus som finns att beskåda i matsalen.
En internationell schackturnering har de också
hunnit vara med i, men gick tyvärr inte vidare
Orientering finns på schemat innan vårterminens
slut. Skolbio är en annan aktivitet där filmen

Rainbow från Indien sågs. Den handlar om en
pojke som blir blind på grund av
näringsbrist. Eleverna har även fått göra
animerad film med en filmpedagog, Marcus
Hansson. Hans-Åke Olsson har varit här och lärt
eleverna att programmera legorobotar 2-3 har
jobbat med Bert som följt med eleverna hem,
där han fått dokumentera sin helg tillsammans
med den elev han bott hos och redovisa i
klassen. De var i väg på påskvandring i
Kristinehamns kyrka. Vi har jobbat med lera där
vi gjort fantasidjur; en blandning av två olika
sorters djur, t ex kattuggla (katt+uggla), pandorm
(panda+orm) Färgade papper användes för att
tillverka en djungel. Detta finns att beskåda på
årets bildutställning ute på Mariebergsområdet
där årets tema är ”tama och vilda djur” Åk 1 har
samarbetat med konstnären Johan Gaellman
inför bildutställningen Utställningen är öppen för
allmänheten från och med måndag 8 maj F-klass
har besökt räddningstjänsten Gemensamma
aktiviteter för alla elever har varit lilla Vasaloppet
som fick bli en springtur på grund av snöbrist.
När det gäller skridskor finns det som tur är en
ishall som vi kan åka till. Där har hela skolan varit
med vid ett tillfälle och åk 3-6 fick även åka en
andra gång. Årets sedvanliga äggrullning gick av
stapeln som vanligt under skärtorsdagen där
även andra lekar och samarbetsövningar fanns
på schemat Idrottsdag den 15 maj Även skolans
personal önskar alla boende i bygden en riktigt
härlig sommar!
Ordförande Paula Dahlin
Personalen på Grunnebacka skola

Brokyrkans församling och Brokyrkans unga
Nu har vi återigen fått chansen att berätta om vilket arbete som bedrivits i Brokyrkan under året, men
även vad som ligger framför.
Med stolthet ser vi tillbaka på söndagar där vi samlats till gemenskap i Gudstjänst och kring kyrkkaffet. På
luciafirande, julnattsgudstjänst, påskgudstjänst, arbetskvällar, likväl som på de helt vanliga söndagarna.
Vi känner tacksamhet över de timmar som ledarna engagerat sig för våra barn och ungdomar i musiklek,
scout och tonår. I knökfulla barngrupper med sång, lek, pyssel, snickeri, utmaningar och andakter på
programmet hoppas vi kunna ge barnen en trygg och betydelsefull fritid. Brokyrkans församling är en del
av kyrkosamfundet Equmeniakyrkan. Barn och ungdomsorganisationen i Equmeniakyrkan heter endast
Equmenia och det är alltså härunder som Brokyrkans Unga verkar.
Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation och utgår från fyra ledord:
Equmenia vill skapa miljöer där människor får möjlighet att öva sig i att se och ta emot Guds kärlek, men
också att ge den vidare.
Equmenia vill leva med ett stort socialt engagemang för människor nära och långt borta och för frågor om
miljö och rättvisa.
Equmenia vill vara med och forma lokala gemenskaper runt om i Sverige där barn och unga får känna att
de är välkomna, blir sedda och får bidra med det som är deras gåvor och erfarenheter. Att vara lärjunge
är att välja att följa någon och låta livet påverkas därefter.
Equmenia vill följa Jesus och låta val och värderingar påverkas av Honom. Vi vill genom det bli till
välsignelse för varandra, andra och hela skapelsen. Equmenia vill växa.
I Jesus Kristus finns något unikt som fler bör uppleva och dela. Därför vill Equmenia leva öppna så att fler
kan få bli del av gemenskapen med alla sina olikheter och gåvor. I år tar sig detta bland annat uttryck i
den hajk som scouterna under Kristi Himmelsfärdshelgen kommer att åka på i Däldenäs. Sova i tält,
bygga, elda, hålla lägerbål, bada… ja ni ser ju. Allt det där man bara måste göra när man är på hajk.
Valborgsfirandet i Persbol har just passerat och i år stod Emilia Lindberg för ett medryckande, energiskt
och tänkvärt program inne. Utomhus tändes majbrasan i vanlig ordning och vid den bjöds vi på vårsånger
av kören samtidigt som vi stillade hungern med den traditionella varmkorven. Barnen hade samtidigt fullt
upp med chokladhjul och bollkastning.
Har du saker du vill bli av med finns möjligheten att lämna dessa i Persbol, 18.00 varje måndag i juli , så
säljs de på Brokyrkans Ungas loppis under Teknikdagen.
Loppisen är poppis och inkomsterna går till barn- och ungdomsarbetet. För mer information om vår
verksamhet kan du gå in på hemsidan www.brokyrkan.com . Där finns också vårt programblad att hämta
hem om du inte fått det i brevlådan.
Vi önskar er alla en härlig sommar!
Brokyrkans Församling och Brokyrkans Unga genom Beatrice Ivarsson

Rapport från fotogruppen
Vi som numera ingår i fotogruppen är Gunn Rudmalm, Lillvor Ivarsson, Märta Svensson, Nina Andersson,
Hannu Olsson, Anders Jönsson och Anders Höglund.
Vi har tre huvudsakliga uppgifter. För det första samlar vi in och registrerar gamla foton, fram till och med
1970-talets slut.
För det andra, ger vi ut almanackor med foton från bygden. Första årgången var år 2004. Varje foto får sin
egen berättelse.
Den tredje uppgiften vi har, är att ge ut en bok med foton och berättelser från Rudskoga.
Fokus just nu, är att samla in fler fotografier, och leta bland tidigare insamlade, för att få underlag till
boken och kommande almanackor.
Efterlysning!
Vissa byar har inte varit med på bild i våra almanackor. Det beror på att vi har mycket få, eller inga foton
alls från dem i vårt bildarkiv. Det gäller t ex Edet, Bässebol, Ingelsrud, Kolerud, Iserud, Björkerud, Brotorp
och Gaterud. Har du gamla foton från dessa byar? I så fall vädjar vi till dig att kontakta någon i
fotogruppen. Den vädjan gäller naturligtvis också dig som har foton från andra byar inom socknen.
Teknikdagen
Årets fotoutställning vid Teknikdagen, har temat skolkort. Det finns ganska många foton, framför allt från
Grunnebacka. Vi behöver din hjälp med att namnge eleverna på skolkorten. Kom till Teknikdagens
fotoutställning och titta och berätta!
Anders Höglund

Hembygdsföreningen har cirka 200 foton ur lärarinnan Sigrid Erikssons album.
Fotot visar Sigrid Eriksson och hennes elever framför skolan i Grunnebacka.
Efter vikariatet i Alster, vigde Sigrid Eriksson resten av sin lärargärning till att lära barn i Grunnebacka
skola, Rudskoga socken, att läsa, skriva och räkna. Hon fick anställning som ordinarie småskollärare i
Grunnebacka 20/2 1922. Drygt 32 år senare, 30/6 1954, gick hon i pension. Redan i december 1922, får
Sigrid Eriksson ett tjänstgöringsintyg med högsta betyg, toppat med omdömet ”hedrande vandel”.

Från Oss Alla till Er Alla!
Vi säger ofta att vi har det bra här i Rudskoga, men när allt rullar på glömmer vi kanske att visa
uppskattning? En del tidningar har ju ”Dagens Ros”, men här i Bygdebla’t vill vi symboliskt skicka en hel
bukett glada blommor till några som väl förtjänat dem!
Tack! – för att Rudskoga Fastigheter finns! Bengt Lindqvist gjorde med stöd av goda vännen Kalle
Andersson en modig och framsynt satsning som blev något fantastiskt och värdefullt för bygdens framtid.
Området har blivit uppmärksammat även nationellt och många inspireras och drömmer om något
liknande. Det blev också tillsett att Rudskoga Fastigheter fick bästa tänkbara förvaltare i familjen Tjärnbro,
som i god anda fortsätter att utveckla bostadsområdet.
Tack! – till alla goda krafter som gör att vi får drömmen om cykelvägen uppfylld bit för bit! Pengagåvor,
maskininsatser och ideellt arbete av olika slag är grunden som bär satsningen framåt.
Tack! – till er som ordnade fiber till bygden! Ni offrade massor av er tid under flera år när projektet var
prio ett och ni genomförde ett ofantligt stort arbete, större än vi kan föreställa oss. Tack vare er har vi en
modern kommunikation och ännu mer attraktiva fastigheter.
Tack! – till Maria och Mattias för att ni ville och vågade bli våra lanthandlare! Både ni själva och er
personal är alltid glada och serviceinriktade, så vill man bli på gott humör ska man åka till Handlar’n
Skottlanda. Har ni möjlighet så packar ni också kassen åt oss och bär ut den i ett huj – ni skämmer bort
oss!
Avslutningsvis ett varmt Tack! till alla som ställer upp ideellt vid alla evenemang som genomförs i bygden!
Utan er hade vi inget levande och trivsamt Rudskoga.

Nya företag
CMG Allstäd
Vi erbjuder:
● Hemstäd
● Kontorsstäd
● Flyttstäd - med mera
Vi kan dels erbjuda fast abonnemangsstäd, t ex 2 tim varannan vecka, dels andra tillfälliga tjänster.
Låt oss veta dina behov, så ska vi se vad vi kan ordna! Kontakta oss för prisuppgifter.
Privatpersoner omfattas i regel av 50% RUT-avdrag.
Innehavare Mattias Gylebrant och Maria Blomqvist, Skottlanda.
Tel: 073-741 14 10
Cmg-allstad@outlook.com
Köttdjur på Brotorp, ny ladugård i Sunnebol och Rudskoga Maskinstation
På vårt företag Rudskoga Kött & Lantbruk i Brotorp föder vi upp ca 350 Krav-certifierade djur årligen. För
att bli mer självförsörjande på kalvar började vi för två år sedan med dikor i liten skala, men annars köper
vi in kalvar varje år på hösten. Slakten sker framförallt på Skövde slakteri som också förmedlar kalvar till
oss.
Idag arrenderar vi nästan 300 ha runt om i bygden och har två anställda förutom oss själva, Robert och
Krsysztof, som båda bor på gården i Brotorp.
Jag jobbar ca 20 % med sådant som rör gården och Nicklas 100% (minst...).
Förra året byggde Sören Ohlzon på Undersbol en ny ladugård, som Nicklas arrenderar och där finns plats
för ca 400 djur. Den verksamheten driver vi i annat företag, eftersom detta är konventionell uppfödning
som inte får blandas ihop med Brotorp som är Krav. Vi har alltså i dag kapacitet att föda upp ca 750 djur.
Tyvärr är det svårt att få tag på kalvar i dagsläget, särskilt Krav-djur.
Vi bildade Rudskoga Maskinstation AB den 1 jan 2017 delar nu på maskinparken mellan våra olika
verksamheter.
Sandra Nordström

Nybyggd rymlig och ljus lägenhet med öppen planlösning. Mat och städning ingår. God
tillgång till generösa grönytor.

Man talar om Mandelmann-effekten men här är det ont om hus att köpa eller
hyra!
Alla vägar bär inte till Rom (läs Stockholm!) för nu är det många som letar efter
andra sätt att leva och bo. Har landsbygden äntligen fått en chans?
Efterlysning!
I Rudskoga har vi allt som behövs vad gäller fiber, vardagsservice och rimliga pendlingsavstånd, men som
vanligt är det mycket ont om hus att köpa eller hyra.
Efterfrågan har alltid varit bra, men det brukar vara tunnsått med utbudet, ofta beroende på
att fastigheterna säljs snabbt. Nu i slutet av april fanns endast två fritidshus till salu.
Tänk efter!
Vi måste erbjuda möjligheter både för de yngre som vill stanna och de som vill flytta hit.
Vi ber alla som kan ha något tänkbart objekt att sälja eller hyra ut att ta sig en allvarlig
funderare. Se det som ett bidrag till bygdens utveckling! Renoveringsbehov är inte alltid
något hinder för att få sålt. Det är ofta positivt om det följer med någon liten bit jord och
skog.
Köpa/sälja tomt? Eventuell byggintresserade kan ringa Pelle Tjärnbro 070-659 86 89 som kan
förmedla kontakter.
Vi lägger också in mäklarnas annonser på www.rudskoga.se/flytta-hit/bostäder .

Mor och blommorna
Mitt bland alla blommor
du står där lilla Mor
Plockar sakta en och en
din glädje är så stor
Ett skimmer lyser över dig
när du emot mig ler
Med famnen full av blommor
en lycklig Mor jag ser
Inger

34 år – tänk vad tiden går!
1983 öppnades butiksdörren för den första säsongen i Rudskogaslöjdarnas hantverksbod. Det var bara på
försök och vi visste inte om det skulle leda till en fortsättning, för det hade ju aldrig funnits något liknande
i bygden. Redan från starten anslöt sig ett gäng med duktiga slöjdare som lämnade in ett brett urval av
hantverk, och kunderna började strömma till.
Rudskogaborna och våra fritidsboende blev snabbt trogna kunder i butiken. Allt eftersom ryktet spred sig
började även turisterna hitta till det gula huset i Gisselbacka.
Vi har sett olika inredningsmoden och hantverkstrender komma och gå. Målade träsaker, målat porslin
och vackra eternellarrangemang var länge populärt. På den tiden gick färgerna i textilierna ofta i pastell
och det var inte tänkbart att väva löpare och mattor i svart och grått, något som sedan nästan har
dominerat under flera år. Just nu kan man se hur gladare färger börjar komma även om det svarta ännu
har sin plats.
Vi samlar oss nu inför ytterligare en säsong och ryktet säger att vi bl a fått in många fina trasmattor. Just
välvävda och välkomponerade trasmattor har blivit något av en signatur för Rudskogaslöjdarna och just
de produkterna har gett oss ett bra rykte i hantverks-Värmland.
Och trasmattan är nog en del av vår kultur som känns evigt självklar på golven i de flesta stugor.
Välkommen att titta in i sommar!
För Rudskogaslöjdarna
Lillvor Ivarsson
Öppettiderna hittar du i vår annons i Bladet eller på www.rudskoga.se
Kluringar på nätet
Kan inte undanhålla er den här talande illustrationen från nätet. Lånad med tillstånd av upphovskvinnan
Karin Casimir Lindholm.

”Stad och Land behöver varandra” heter det så vackert. Men vet alla verkligen det?

Kraftverksreparation ger låg vattennivå i Skagern.
Angående vattennivån i Skagern se Fortums information på rudskoga se

Gång- och cykelvägen
Vi fortsätter som förut med bygdens finansiering, men har även fått löfte om pengar från kommunen till
markduk och ytskikt, för att färdigställa de sträckor som är påbörjade.
Under maj månad blir det troligen klart mellan Grunnebacka och Runnebol. Därefter väntar GottbolRevsten.
En iakttagelse som gjorts på den färdiga sträckan mellan Västra Bjurvik och Bjursnäset är, att grovt
mönstrade däck, som finns på fyrhjulingar och en del mopeder, luckrar upp ytskiktet på vägen. Detta
gör att det blir tyngre och osäkrare att cykla, vilket kanske leder till att cyklisterna väljer att åka på
landsvägen. Vi ska försöka jämna till den nu saltade vägen med en vägvält.
Vi vädjar därför till alla att undvika körning på G/C- vägen med grovt mönstrade däck.
Kom gärna med synpunkter och förslag om Gång- och cykelvägen till undertecknad.
Teknikdagen 2017
Vi har mycket spännande på gång, men det finns många osäkra kort än, därför får ni hålla utkik på
www.rudskoga.se och så småningom i pressen.
Temat för årets teknikdag kommer att vara ”Transporter”. Tanken är att visa transporter inom skogs och
jordbruk samt persontransporter. Hur utvecklingen gått från de enklaste transportlösningarna till dagens
transportmedel ska vi försöka visa på ett bra sätt.
De som har unika transportmedel eller vet var sådana finns kan höra av sig till Pelle Tjärnbro på telefon
070-659 86 89.
Ståndet med Bygdens Produkter där vi säljer allt hembakt, hemodlat m m är mycket populärt hos
våra besökare. Vi hoppas att fler vill vara med och sälja så utbudet blir ännu större. Anmäl ditt
intresse till Hembygdsföreningen!
Rudskoga Hembygdsförening
Nisse Tjärnbro

Rudskogalyx!
(Det finns den stora världens problem
och så finns det lokala lyxproblem…)
1. För nära till allt – bilen hinner aldrig
bli varm!
2. Var ska jag ställa alla saker jag kan
köpa då inte huset kostat fyra miljoner?
3. Vilken vik ska jag bada i och vilken
skog ska jag vandra i?
4. Vad ska vi göra på Rivieran? Vi har ju
Gottbol…
5. Synd att åka bort sommartid, för då
kanske jag missar en magisk dag vid
Skagern.
6. Problemet att man fastnar med
blicken på någon vacker vy och inte får något vettigt
gjort.
7. Kranvatten med eller utan gurka? Synd att förstöra det goda vattnet från egen brunn
med smaksättning.
8. För mycket att göra! Veckan har för få dagar och året borde ha en månad till!
Tennis och boulebana i Skottlanda.
I höstas stod den nya tennisbanan i Skottlanda färdig för spel. Den ligger precis bakom förskolan och har
nu efter en vintervila återigen ställts iordning. Vi hoppas att den ska bli flitigt använd i sommar. Det finns
möjlighet att hyra såväl racket som bollar. Bokningar görs på www.rudskogafastigheter.se eller på
070 345 51 36. Priset är 50 kr för en timmes spel och 10 kr/racket(bollar ingår).
I anslutning till tennisbanan finns ju sedan tidigare även en boulebana. Den står öppen för alla som vill.
Under sommaren brukar de boende i Rudskoga Fastigheter träffas för spel på onsdagar kl 14. Välkommen
med om du vill prova på.
Får ni besök i sommar som behöver boende finns ett övernattningsrum med tillgång till kök i
Träffpunkten att hyra för endast 100 kr natten.
Det bokas på Rudskoga Fastigheter 070 345 51 36
En härlig tennissommar önskar
Marie och Håkan Tjärnbro, Rudskoga Fastigheter!

Kulturhöns – för dig som gillar produktiva höns.
Från sent 1800-tal till sent 1900-tal var det höns som Vit Leghorn, Rhode Island Red och Plymouth Rock
som inhystes i ladugårdar och på hönserier. Kulturhöns kallar man dessa raser. Dessa produktiva raser
trängdes sedermera undan av värphybrider och broilers som är en produkt av en serie copyrightade
korsningar.
För att rädda det som idag finns kvar av de produktiva Kulturhönsen och även mycket speciella Svenska
Kulturraser, framtagna av den småländske pastorn och hönsgenetikern Martin Silverudd, bildades för ca
fem år sedan Svenska Kulturhönsföreningen. Initiativtagare var Ingemar Dreborg, Bostället Gjordsbol.
Flera av de tidigaste bevararna av Kulturhöns finns också de i bygden – Micke Bråtner i Gökhult Åtorp och
Bill Karlsson i N. Räverud. Kulturhönsföreningen har sedan dess stadigt vuxit och idag är intresset för att
skaffa någon av kulturhönsraserna ur Stambok stort.
De bästa värpraserna värper bra eller mycket bra. Äggen är färgade i vitt, ljusbrunt, brunt, blått och grönt.
Vissa raser värper 250-300 ägg/år. Korsningar raserna emellan kan ge än mer. Här kan nämnas
Gammelsvensk Vit Leghorn som är en klassiker, Silverudds Blå som värper gröna ägg, Fiftyfive Flowery
Guld eller Silver, som är en svensk Leghorn där man väldigt lätt ser 100 % skillnad på tupp och höna redan
som dagsgammal kyckling, Queen Silvia med många bruna ofta spräckliga ägg eller Smålandshönan, en
Leghorn som värper ljusbruna ägg.
Fina kombinationsraser är bevarade i Stambok där New Hampshire, Rhode Island Red och Plymouth Rock
väl var de mest allmänna förra århundradet. Värper bra och ger ett överskott på bordet med.
Många av Kulturhönsen finns hos uppfödare i bygden. Dessutom avlas det här för att åter få fram utdöda
produktions raser som Delaware, de mycket produktiva Silverhamps och de grönvärpande Isbar.
Ingemar Dreborg

Grannsnack med Lars på Gammelgården
När vi passerar Grunnebacka syns Gammelgårdens kor på betena nere vid sjön, precis som de brukar och
det känns gott att se dem gå där. Men som alla vet finns det många frågetecken runt svenskt lantbruk
och att det är mycket fokus på mjölkgårdarnas situation.
Jag bestämmer mig för att höra litet med Lars om dagsläget och han har mycket att berätta om
branschens problem, som utan överdrift är både många och stora.
Lars talar om hur nedläggningen av mjölkgårdar pågår i oförminskad takt. Det är ett sorgligt faktum. För
en del blir det konkurs och andra faller för åldersstrecket, men i båda fallen slutar det ofta med en total
avveckling av verksamheten och livsverk raseras. Därmed försvinner många fina besättningar som det
tagit decennier av avel att bygga upp. Inte nog med det – vartefter korna försvinner blir det svårare för
köttuppfödare att få tag på kalvar, då 60 % av dessa kommer från mjölkgårdarnas överskott. Allt hänger
ihop!
Bankerna är tuffa och kräver lönsamhet och enbart mjölk ger ingen vinst. Det är alltså mycket svårt för
ungdomar att få lån och etablera sig. För att få en rimlig ekonomi borde mjölkpriset vara ca 4,50 kr/l.
Bottennoteringen 2016 låg på 2.30 kr(!) och idag betalas 3.34 kr/l och risken finns tyvärr att det sjunker i
sommar. Att mjölken är på tok för billig, är mycket lätt att hålla med Lars om, men prissystemet är snårigt
och världsmarknaden styr. Värmlands Mejeri har som mål att betala ca 1 kr mer än Arla, men kan inte ha
så stort upptagningsområde. Vi ligger inom Arlas område och den Arlamjölk som säljs här är svensk. Det
känns ju skönt att höra. - Fast tänk att få vara bonde i Norge och få 5 kr/l för mjölken!
Stora gårdar med hundratals djur har det inte lättare. Bara den senaste tiden har flera gått i konkurs med
mångmiljonskulder. Den största av dem Lars nämner ligger i Danmark och hade 1 200 kor. Skulden var
160 miljoner.
Han nämner också sin stora oro för resistenta bakterier. Fast vi ska tacka kloka svenska veterinärer för att
de redan på 1980-talet minskade utskrivningen av antibiotika, därför är Sverige absolut bäst i klassen i EU.
Ännu ett gott skäl att köpa svenskt.
Innan vi säger hej bestämmer vi oss för att hitta ljusglimtarna och det finns faktiskt några! Som att Arla
flyttar tillverkningen av hushållsost till Sverige igen, närmare bestämt Östersund och att det numera inte
blir en nationell kris om konsumentpriset på t ex mjölk ökar några ören, då konsumenterna fått större
förståelse och många är beredda att betala mer för svensk mat. För egen del är han glad att han trots allt
har råd att ha sonen Johan anställd på gården. Ekonomin hjälps upp av att han drivit en bra avel och kan
sälja fina kvigor och stutar. Även skogen ger ett tillskott. Och hälsoläget bland djuren är det bästa man
kan önska sig. Bara ett veterinärbesök på två år! Det var en juverinflammation, så den gången blev det
antibiotika. Men tänk bara – en gång på två år – helt otroligt bra! Till slut blir vi båda glada när vi tänker
på att det byggts en ny fin ladugård i Undersbol och på hur vackert det har blivit vid Käbberud, sedan
Boris skaffade köttdjur som betar i dalgången. Än finns det djur i Rudskoga, tack och lov.
Lillvor Ivarsson

Lars och Johan och en av Gammelgårdens fina kor

Nya tag på dressinbanan!
Från och med 2017 kommer Maria och Mattias, bygdens handlare i Skottlanda, att stå för underhållet av
dressinbanan i Konsterud. De har ett stort engagemang för att år efter år utveckla verksamheten och ge
bästa möjliga service.
Ångloken tuffar inte längre, men den gamla NBJ-banan representerar en epok av tidig järnvägshistoria, då
den var en livsnerv för kommunikation och transport.
Dressin är ett trevligt och lite annorlunda sätt att ta sig ut i naturen. Perfekt för en utflykt på tumanhand,
med familj och vänner, eller som en aktivitet med arbetskompisarna. Varför inte ta med picknickkorgen
till den fina rastplatsen vid Mosstorpet och kanske gå den korta vandringen till skogstjärnen Däveln? En
stämningsfull plats med en upplevelse av Norrland när doften av skvattram fyller luften varma
sommardagar och tystnaden är total sånär som på någon fågel och vindens sus. Dressinturen kan också
bli ett litet vildmarksäventyr, då det finns olika möjligheter att övernatta efter banan, som har en total
längd på 65 km.
Maria och Mattias kan lämna fler tips!
Du kan även beställa fikakorg med t ex kaffe, saft, smörgås, bullar o kaka.
Välkomna till härliga utflykter!
Stationskiosken öppnar
Varje järnvägsstation av något slag bör ha en liten Stationskiosk enligt gammal god tradition!
Glass, Godis, Kaffe och Dricka kommer nu att finnas för den som blir sugen.
Öppettider: www.rudskoga.se www.konsterud.se
Lillvor Ivarsson

1. Slåttergubbe

2. Kattfot

3. Jungfrulin

Vart tog alla vackra blommor vägen?
Saknas: Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol…
När såg du en kattfot senast? Den där lilla rosa eller vita låga blomman som förr växte i de steniga, torra
delar av hagarna. Eller lågt, skirt, knallblått jungfrulin och stor blåklocka?
Mandelblom, tjärblomster och slåttergubbe hör för mig ihop med barndomens sommar liksom röda
smultron på strå. Alla de här sorterna och många fler fanns längs dikeskanterna och i grannens kohage.
Mamma lärde mig vad de hette och lyckades nog få mig ganska intresserad av blommor.
Ingen kunde väl ana att de skulle bli så sällsynta.
Och var kommer alla fula nässlorna ifrån?
Finnes: Lokor, nässlor, tistlar, skräppa, älgört, lupiner, örnbräken, buskar och sly…
Växtligheten har förändrats. Hagarna och blommorna har till stor del försvunnit i takt med avvecklingen
av betande djur. Därmed har också många insektsarter och fjärilar minskat som hör ihop med en specifik
blomma. Men inte kunde jag tro att min barndomshage och många fler skulle bli sly- eller granskog så
snabbt? Eller att vägrenarna skulle invaderas av meterhöga hundlokor och annat kvävande? Inte ens
lupinerna, som är så vackra när de blommar, kan räknas bland vännerna. (Se mer om lupiner i Bladet.)
Kan vi göra något?
Vi som bara har en tomt eller närmiljön runt torpet att sköta om, vi kan väl försöka hålla koll på fienden
och slå ner eländet innan det gått i frö. Örnbräken har en annan taktik och invaderar i smyg underjordiskt
– knäck dem gång på gång när de kommer upp så utarmas de! Röj sly och buskar som tränger sig på och
tar solljuset och använd aldrig konstgödsel där du vill spara ängsblommorna.
Till slut – alla betesdjur är ovärderliga för artrikedomen och det öppna landskapet.
Tänk på att köpa svenskt och gärna närodlat. Men det vet ni säkert redan!
Härlig sommar med svensk mjölk och ost, röda Rudskogajordgubbar och lokalt kött på grillen!
Inne i Bladet kan du läsa om Herberts Ängar i Nolby och litet om skötseln av dessa vackra men idag
olönsamma slåtterängar.
Lillvor Ivarsson

1. Nässlor

2. Tistel

3. Lokor

