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Omslagsbilden
Det har kommit propåer om att Grängsjö-Bladet kanske inte ägnat tillräcklig
uppmärksamhet åt genderperspektivet och borde ge större utrymme åt kvinnor.
Ingen statistik på den avvägningen har förts, men det är möjligt att antalet män
som haft framträdande plats i bladet varit för många. Med två män och en kvinna
i redaktionen har vi förstås redan där ett handikapp vad gäller politisk korrekthet
i genusfrågan. Vi hoppas dock att detta förhållande inte i alltför hög grad återspeglas i bladets innehåll!
Förvisso finns det också både i vår bygds historia och i nutid många kvinnor
som i hög grad förtjänar att nämnas. Tidigare var lärarinnor och distriktssköterskor
kategorier som var viktiga och ofta hade mycket högt anseende på landsbygden.
Förutom en och annan riksdagsman var dessa kanske de som stod närmast
prästen i rang - trots att de var kvinnor. Tidigare har bl.a. Maja Stenberg och Anna
Backman, som under åtskilliga år var lärare vid Grängsjö Skola, porträtterats i
bladet. Nu är det dags för en distriktssköterska, nämligen ”Syster Gun”, gift med
Erik Lundin och mor till nuvarande byalagsmedlemmen Thomas Lundin. För
de läsare som är ungefär jämngamla med redaktionsmedlemmarna och växte
upp i Grängsjö är förstås ”Syster Gun” en välkänd person. Många har fått hembesök vid akut sjukdom eller fått vaccinationssprutor av syster Gun, och hon
blev ett begrepp i bygden - liksom för övrigt också hennes företrädare, ”Syster
Hilma”.
Syster Gun föddes den 15 december 1912 i Gränna. Hon utbildade sig till
barnmorska och distriktssköterska och arbetade en tid i Uppsala. Där skall hon
ha blivit rekommenderad att söka sig till våra trakter. År 1952 fick hon tjänst som
distriktssköterska i Jättendal, och samma år gifte hon sig också med Grängsjöbon Erik Lundin. Två år senare, 1954, blev hon distriktssköterska i Gnarp. Den
tjänsten hade hon fram till 1966, då hon blev föreståndare för den geriatriska
kliniken i Hudiksvall fram till sin pensionering. Hon gick bort 1990.
Gun var en mycket uppskattad
representant för distriktssköterskeskrået, och bland dem som minns
henne bekräftas detta fortfarande.
Alla tycks ha haft en positiv upplevelse av henne och hennes verksamhet i sjukvårdens tjänst. En nödvändighet för en distriktssköterska
på den tiden var att kunna förflytta
sig till patienterna. Under en tid var
PV:n på bilden till höger hennes
trogna följeslagare/SE
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Ett program på kapellet, med rubrikens
innehåll, hade aviserats till den 13 april.
Närmare femtio bybor hörsammade
också kallelsen och fick njuta av trevlig
samvaro, god mat, film och musikalisk
underhållning.
Den film som visades var Turistbyråns ”Nordanstigs ansikten”, som
på dryga 20 minuter försökte spegla det
mesta av de aktiviteter som förekommer i Nordanstig. Med tanke på det synnerligen begränsade utrymmet, så hade
man ändå lyckats få med ganska mycket...
Urvalet går naturligtvis alltid att diskutera, och det är givetvis en grannlaga uppgift att göra en ”rättvis” fördelning mellan kommunens olika delar. Som Täppas
Fogelberg antydde i filmens början, och som Carin Walldin klart uttryckte vid
den officiella premiären på Bergsjögården den 21 februari, så kan man säkert på
olika håll känna sig förfördelade. Men viktigast är väl ändå, att filmen faktiskt
gjorts - och möjligen hos några väcker intresse för Nordanstig och kan locka en
eller annan turist hit.
Den musikaliska underhållningen stod Dag-Ove Syversen för, vår norsksvenske trubadur, som sedan tolv år bor med familjen i SvenErs. Han har tidigare underhållit oss på kapellet och visat att han kan hantera andra redskap än
rörtång och vaskrensare (vilket han gör yrkesmässigt). Han tycks ha en nästan
obegränsad repertoar, av både svenska och norska visor och schlagers, som han
framför med bravur. Hans artikulation och textning står i en klass för sig, och
man frestas tro, att han skulle klara sig bra även utan högtalaranläggning.
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Något om

Annika Dahlqvist
(Texten genomläst och godkänd av henne själv)

Eftersom viktiga kvinnor på förekommen anledning är litet av ett tema i detta nummer av
Grängsjö-Bladet, så har redaktionen tagit sig friheten att presentera en kvinna som inte precis
hör hemma i Grängsjö, men ändå inte bor så
långt härifrån – nämligen läkaren Annika
Dahlqvist från Njurunda, skaparen av begreppet
Annika Dahlqvist vid en föreläsning ”LCHF” (Low Carb High Fat – litet kolhydrater,
i Mellanfjärden den 4 juni 2009. mycket fett). En anledning är också att det florerar
så många missuppfattningar och rena lögner om henne och vad hon sagt och
gjort - något som redaktionen alltså gärna vill korrigera.
Ytterligare en anledning är att vi i byalaget börjar få en ganska hög medelålder och att flera av dem av oss som äter ”vanlig kost” sannolikt framöver
kommer att drabbas av diabetes och andra sjukdomar - som i allt väsentligt
beror på vår livsstil och vår kost. Att följa officiella kostråd hjälper oss därvidlag
inte mycket. Kostens betydelse för vår hälsa är minst sagt underskattad av
sjukvården och läkarna, och det kommer sannolikt att ta ytterligare någon generation innan vi till fullo inser det rätta förhållandet mellan kost och hälsa..
Annika Dahlqvist var läkare vid vårdcentralen i Njurunda och hade under många
år haft egna problem med övervikt och med fibromyalgi (diffusa men ofta svårt
handikappande muskelsmärtor). Hon försökte med alla möjliga svältkurer och
bantningspreparat och åt förstås enligt sina dåvarande kunskaper så litet fett
som möjligt. Resultatet var endast att hon blev allt tjockare och att smärtorna
blev värre. Hon kunde till sist t.ex. inte lyfta armarna tillräckligt högt för att själv
hänga sin tvätt.
Av en händelse deltog hennes dotter, som läste medicin i Umeå, i ett försök,
där hon och hennes studiekamrater delades in i olika grupper vad gäller kosten.
Någon grupp åt den officiellt rekommenderade lågfettkosten, medan Annikas
dotter lottades till den grupp som i stället skulle äta mycket fett och litet kolhydrater. Tvärt emot vad man trott, så gick Annikas dotter snabbt ner flera kilo i vikt
av den fettrika kosten. Detta fick Annika att undra, om inte hennes försök att
under alla år gå ner i vikt genom att äta så litet fett som möjligt kanske var helt
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fel metod. Hon började därför själv att äta mycket naturligt fett (t.ex. smör,
grädde, fläsk och fet fisk) – och i motsvarande grad mindre kolhydrater (bröd,
ris, pasta, potatis, godis och allt med socker i). Resultatet lät inte vänta på sig.
Kilona rasade, hennes muskelsmärtor försvann, och hon fick en i alla avseenden bättre hälsa
När hon sedan delade med sig av sina nyfunna kunskaper och började ge sina
patienter med överviktsproblem och typ 2-diabetes rådet att dra ner på kolhydraterna (socker och stärkelse), undvika alla ”lättprodukter” och i stället äta mer
naturligt fett, så blev dessa också mycket friskare och mådde bättre. De gick ofta
ner dramatiskt i vikt, och några kunde till och med efter flera år som diabetiker
slänga sina insulinsprutor.
Detta var förstås en revolutionerande upplevelse. Alla hade ju tidigare under många år ”vetat” och tagit för självklart att man för att gå ner i vikt borde äta
så litet som möjligt och framför allt inte äta fett. Nu verkade det som att man
kunde äta sig mätt av fettrik mat och inte behövde svälta för att gå ner i vikt och
bli friskare.
Även diabetiker hade av Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och nästan alla
läkare uppmanats att undvika fett, och enligt de officiella riktlinjerna – som i
stort sett gäller fortfarande – rekommenderades diabetiker att ”basera sin kost
på 50 – 60 % kolhydrater”. Trots att dessa kostråd under senare år bidragit till en
formlig explosion av övervikt och diabetes (i dag ca 400 000 diagnostiserade
diabetiker i Sverige – och möjligen lika många med förstadier till sjukdomen),
så tycktes ändå ingen ha på allvar ifrågasatt de officiella kostråden…
Annikas råd till sina patienter gick alltså tvärt emot gällande kostråd och
väckte ”ont blod” på sina håll. Man ansåg att hennes råd till diabetiker och
överviktiga stred mot ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Två nitiska dietister anmälde därför i december 2005 hennes verksamhet till Socialstyrelsen, där
en utredning inleddes.
År 2006 uppmanades sedan Annika av vårdcentralens ledning att omedelbart upphöra med sina rekommendationer om lågkolhydratkost, eftersom de
stred mot Livsmedelsverkets och dietisternas råd och därför ansågs ”skada
vårdcentralens trovärdighet”. Att patienterna onekligen tycktes bli friskare av
den kost hon rekommenderade var tydligen oväsentligt.
Inför risken att bli uppsagd valde hon nu att själv säga upp sig, började
föreläsa om sin syn på kosten, var mycket aktiv på sin blogg och kunde också bidra
till sin försörjning genom att ta jourpass på Primärvårdsjouren i Sundsvall. Hös-
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ten 2009 gav henne primärvårdschefen emellertid beskedet att hon inte längre var
välkommen att jobba där – främst beroende på att hon avrådde från massvaccinering mot svininfluensa. I efterhand kan man ju konstatera, att hennes farhågor när det gällde den vaccinationen inte var obefogade!
Socialstyrelsen inledde alltså en utredning efter dietisternas anmälan och
inhämtade bl.a. ett yttrande från professor Christian Berne, verksam vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Utredningen tog tid, men när man den 16 januari
2008 äntligen kom med sitt besked, så skrev man:
”Myndigheten ansluter sig till Christian Bernes yttrande och bedömer
att Annika Dahlqvists rekommendationer av lågkolhydratkost till patienter med övervikt och typ 2-diabetes i dag kan anses vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” .
Detta innebar självklart en upprättelse för Annika, men den tycks ha gått
många förbi och negligeras fortfarande av större delen av läkarkåren. Och häpnadsväckande nog rekommenderas fortfarande typ 2-diabetiker av de flesta läkare och dietister att undvika fett och äta mycket kolhydrater!
I sammanhanget förtjänar också att påpekas, att myten om det farliga fettet är
ganska ny. Historiskt har fettet varit det mest eftertraktade och ”nyttigaste”, och
om det funnits feta bitar att tillgå, så har man lämnat det magra köttet. Och ända
in på 1950-talet visste alla läkare att typ 2-diabetiker skulle äta mycket fett och
undvika kolhydrater för att leva så länge som möjligt…
Påpekas bör också, att numera tusentals människor fått en förbättrad hälsa
och livskvalitet via Annika Dahlqvists råd. Alla är vi förstås i någon mån olika och
kan ha olika motiv för att äta en viss kost, vilket man får ha respekt för. Det tycks
emellertid vara helt klart att vi inte behöver vara rädda för naturligt fett, att vi bör
undvika lättprodukter av olika slag och att det är kolhydrater som mest bidrar till
diabetes och övervikt. Nyare forskning visar också, att naturligt fett INTE ger
ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.
För säkerhets skull vill jag också understryka, att fysisk aktivitet och motion
förstås är alldeles utmärkt för såväl psykisk som fysisk hälsa – men den är i
jämförelse med ändrad kost inte särskilt effektiv för viktnedgång, om det är detta
man är ute efter.
OBS - om någon har diabetes och ordinerats insulin och till äventyrs funderar på att kraftigt dra ner på kolhydraterna, så kom ihåg att man då måste anpassa
insulindosen. Annars kan akut livsfara uppstå. Samråd alltså i så fall med din
läkare! /SE .
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Sen vår?
Många av oss har väl klagat på den
sena våren i år. Hela mars och långt
in i april hade vi åtskilliga minusgrader på nätterna, och snön låg envist
kvar. Det är först de allra senaste
veckorna som snön har försvunnit i
rasande fart. Detta underlättades
också av att det knappt var någon
tjäle under snön, så den smälte s.a.s.
från två håll.
Men det mänskliga minnet är
kort, och när man tittar några år
bakåt, så kanske det man upplever
just nu inte är så anmärkningsvärt.
Eftersom jag under alla år ständigt noterat datum på de bilder jag
tagit, så kan jag ofta i ”svart på vitt” bevisa den tesen. Sålunda vet jag säkert att
ovanstående bild togs söndagen den 24 april 1966. Jag var vid den här tiden
fältjägare på I5 i Östersund men var hemma denna helg. Här skottar jag upp en
väg mellan vårt boningshus och f.d. möbelaffären - och som synes var snötäcket
rejält! Jämfört med 1966 har vi alltså i år en ovanligt tidig vår!
Från månadsmötet den 6 maj
Informerades om att kände Hasse Persson intervjuat företrädare för Grängsjö
Byalag om dess fantastiska verksamhet redan den 19/3, och att inslaget sänts i P4.
Sista studiecirkelträffen i ämnet Hus och gårdar i Grängsjö ägde rum den 17
april. Återupptas till hösten. Vid festen den 13 april deltog 43 personer (se sid. 3).
Majbrasan Valborgsmässoafton samlade många deltagare, åtskilliga boende
utanför Grängsjö. Ett sjuttiotal kunde alltså njuta av sånger till våren, framförda
av fam. Jonsäll och Kerstin Häggblad. Kvällen avslutades med ett sprakande
fyrverkeri, som Urban Norlin stod för. Stort tack för både sång och fyrverkeri!
Städningen längs vägen har redan till stora delar genomförts. Några sträckor
återstår. Fritt fram också förprivata initiativ - även om den kollektiva formen
avgjort är roligare...
Onsdag den 8 maj är säsongens sista ”Öppet hus”.
Tisdagarnas arbetskvällar har redan inletts, liksom motionscyklingen.
Cyklingens start har dock hittills fått senareläggas på grund av de mycket bistra
morgontemperaturerna.
Fastighetsgruppen rapporterar om elkabel till vedboden, om planerat inköp
av brandskyddsutrustning - brandvarnare, brandstege, utrymningsplan mm.
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Påminnelse
I den folder som medföljde förra utgåvan av Grängsjö-Bladet uppmanades alla
som ville och kunde delta praktiskt i det stora ”takprojektet” att höra av sig före
den 15 maj. Att lägga ny plåt på kapellets tak innebär förstås både ekonomiskt
och arbetsmässigt ett stort åtagande. Om projektet skall kunna genomföras
enligt planerna behövs allas gemensamma krafter. Hör av dig till någon i Fastighetsgruppen!
Ove Walldin 0652-21026 eller 070-5649733
Rolf Mattsson 0652-21042 eller 070-3118552
Daniel Wallin 070-2726084
Åsa Wassberg Englund 070-6085129
Mona Franzén Lundin 0652-21017
Fortfarande behövs också pengar! Fastighetsgruppen undersöker alla möjligheter till bidrag via olika fonder, men vi kommer nog ändå att vara beroende av
generösa bybors sponsring. En m2 för 200 kr, och en hel plåt på 7 m2 för 1400 kr.
Möjligen kan nämnda summor räcka till något större yta...
Byalagets bankgironummer är: 396-7221
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Torsdag den 9 maj - Kristi himmelsfärds dag
kl. 07.00 - GÖKOTTA
och sedan:

Nästa ordinarie månadsmöte blir

måndagen den 3 juni kl. 19.00
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