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Omslagsbilden
På första sidan ser man kapellet från öster, och man kan se att exteriören skiljer sig
betydligt från dagens byggnad. Bland annat verkar det vara liggande träpanel
med krage mellan våningsplanen på den östra huskroppen, i stället för den
nuvarande stående panelen på hela byggnaden. Bilden ställdes till byalagets förfogande av Sven Olsson i samband med vår studiecirkel 2008-09, och den är
sannolikt tagen omkring 1955. Efter konsultation av andra bybor framgår, att
personerna på bilden bör vara, från vänster: Märta Eriksson, Aina Bolander,
Sven Olsson och Elsy Ahlbom.

Köksrenoveringen

Som synes av bilden ovan, från tisdagen den 28 augusti, är renoveringen och
moderniseringen av kapellets kök fortfarande i full gång. Här är det Rolf Mattsson
som håller på med kaklingen av väggen där bänken med bl.a. diskmaskinen skall
stå (numera är hela väggen klar). Medhjälparen till vänster är Owe Walldin. Monteringen av bänkar, skåp och övrig inredning har också påbörjats, varför man nu
börjar se hur det färdiga resultatet av sommarens arbetsinsatser kommer att se
ut. Det skall bli fantastiskt roligt med det nya, moderna och ändamålsenliga
köket, som kommer att göra köksarbetet betydligt angenämare och mindre krävande än tidigare. Och naturligtvis ser vi fram mot invigningsfesten, som kommer att äga rum fredagen den 5 oktober. Närmare detaljer: Se sista sidan!
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Rapport från månadsmötet den 3 september
Mötet var välbesökt. Hela 17 bybor fanns på plats...
På grund av det stora köksprojektet och att köksinvigningsfesten och andra
aktiviteter kommer inom kort, så blir det INGEN SURSTRÖMMING i år...
Vi tar igen det nästa år med en särskilt fin surströmmingsfest... Kanske surströmming av det format som visas på sidan 4...
Häcken är klippt. Yttertaket har lagats provisoriskt - men har läckt ändå vid
senaste skyfallet. Nytt försök att få det tätt sker i veckan - torsdag eller fredag,
beroende på vädret.
Vi har erhållit en ”konferenstavla” med whitboard och blädderblock. Ev
skall vi försöka ordna en hjulställning så att den blir flyttbar.
Köksrenoveringen börjar närma sig slutskedet. Viss montering av inredningen återstår, liksom montering av el och vvs. INVIGNINGSFEST den 5
oktober. Se sista sidan!
Det mesta av matjorden vid parkeringen är nu borta, och resten kommer
också att tas bort inom kort.
Idéer om hur mörkläggningen skall ske i stora salen t.ex. vid filmvisning
behandlas fortfarande och lösningen är ännu inte helt klar. Någon form av
gardiner blir det, men det finns olika kvalitéer, leverantörer och prislägen...
Sotaren sägs fortfarande ha hittat bin i skorstenen - levande eller döda är
oklart. Sannolikt och förhoppningsvis det senare...
Städning har resulterat i en hel del skräp som skall transporteras till
Homotippen. Någon som har vägarna däråt?
Försök skall göras att få Sven Norman som föreläsare i kapellet någon gång
i slutet av november.
Filmklubben startade onsdag 5/9 med ”Grabben i graven beredvid” och
fortsätter sedan med visning varannan onsdag på samma sätt som förra säsongen. För den som är medlem i Byalaget är avgiften för höstsäsongen resp.
vårsäsongen 60 kr. Om man betalar för båda samtidigt blir det endast 100 kr.
Mycket film för litet pengar, om man går varje föreställning - och prisvärt även
om man bara går ett par gånger!
Kassören Stefan Kasos försäkrar att ekonomin är under kontroll och att köksrenoveringen med viss marginal kommer att hamna ”innanför ramarna”. Till
stor del hänger det förstås ihop med det bidrag vi fått av kommunen för köksrenoveringen - men också med det förhållandet att nästan allt arbete med köket
utförts på helt ideell basis. Heder åt alla som deltagit! De som inte följt arbetet på
nära håll har förstås möjligheter att inspektera resultatet vid invigningsfesten
den 5 oktober. Se Fastighetsgruppens meddelande på sista sidan!
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Om surströmming och ett besök på Ulvön
Surströmming är strömming som konserverats genom jäsning. Den rensade fisken
saltas, läggs i öppna kar och får jäsa då strömmingen genom autolys, det vill säga genom egna
enzymer, och tillsammans med bakterier, bildar starkt
luktande syror som propionsyra, smörsyra och
ättiksyra ur enkla sockerarter i fisken. Det
bildas också vätesulfid (svavelväte), som ju också
I ett litet oansenligt skjul på Ulvön skyltade man
luktar en del - minst sagt... Strömmingen läggs
med surströmmingsburkar, av märket ”Ulvöprinsen” - men de visade sig vara endast ”atrapper”, sedan på konservburkar för att efterjäsa. Surströmming är en svensk rätt som produceras
tomma plåtskal utan innehåll...
framför allt längs Höga Kusten.
Jäsning av livsmedel, som det ju handlar om, när det gäller surströmming, är en mycket
gammal konserveringsmetod, som funnits i årtusenden. Man tror att surströmming är en
rätt med mycket gamla anor, men att konserveringsmetoden i Sverige först blev vanlig under
1500-talet, då saltbrist uppstod på grund av kung Gustav Vasas krigföring. Man saltade
då in strömmingen med mindre salt än vanligt. Om detta förfarande berodde på kännedom
om syrad fisk sedan tidigare, eller om upptäckten av konserveringseffekten var en slump, är
omdiskuterat. Konserveringsmetoden med den långa hållbarheten är en förklaring till att
surströmmingen tillsammans med ärtsoppa blev klassisk mat inom det militära.
Surströmmingspremiären var väl egentligen den 16 augusti, d.v.s. den tredje
torsdagen i denna månad, men Eva och jag kastade loss från bryggan i Mellanfjärden redan den 4 juli för att med vår båt Janita segla upp till kända surströmmingsmetropolen Ulvön. Som bekant har det i år inte varit någon optimal sommar
med högtryck och strålande solsken alla dagar… Så var det inte nu heller, och
dessutom var det mest nordlig vind – alltså motvind för oss som skulle norrut.

Eva vid Ulvöns största surströmming...
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Det innebar kryss, då man alltså får ”saxa” sig upp mot vinden i stället för att
bara låta vinden föra sig mot målet.
Trots motvinden, och ibland brist på vind, så tog vi oss via natthamnarna
Söråkersviken (på Åstön), Härnösand och Häggvik upp till Ulvön och kom
fram dit på kvällen den 7 juli. Ingen av oss hade tidigare varit på Ulvön, så det var
en helt ny upplevelse. Ulvön – eller egentligen Ulvöarna, södra och norra Ulvön
– var faktiskt värda besväret att ta sig dit. Det lilla samhället Ulvöhamn, på norra
Ulvön, längs sundet mellan de två öarna, kan man nog kalla unikt. Det påminner både om norrländska små fiskelägenen (som t.ex. Nordanstigs egna, Norrfjärden, Sörfjärden, Hårte och Mellanfjärden) och västkustens mer tättbefolkade
öar och kustsamhällen. Den storskaliga tillverkningen av surströmming här har
upphört, och det sista salteriet lades ner redan 1985, men viss tillverkning finns
fortfarande i mindre skala. Den exklusiva surströmmingen ”Erik den Röde”
tillverkas - om än i mindre skala - av Ruben Madsen, surströmmingsakademiens
ordförande.
Dock förefaller det som om kanske turismen i
dag har långt större betydelse än surströmmingen,
och hotellet har byggts ut och blivit helt oproportionerligt stort för detta lilla samhälle. Detsamma gäller
den enorma träbryggan nedanför hotellet, vilken
täcker en yta på flera hundra kvadratmeter. Anläggningen med uppvärmd pool och åtskilliga platser
för gästande båtar stod klar 2010, och enligt anslag
vid bryggan, så var den uppenbarligen delvis bekostad
med EU-medel.
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Minska risken för Alzheimer!
Utan att man kanske än kan påstå, att det finns s.k. vetenskapliga bevis, så förefaller
det ganska klart, att ett dagligt intag av ekologiskt, kallpressat kokosfett väsentligt
kan minska risken för Alzheimer, troligen också för Parkinson och ALS. Anledningen till att jag skrivit följande rader är, att jag nu inte bara läst om ”fall”, utan
också fått bekräftat på närmare håll, att kokosfett på några veckor kan påverka
hjärnans funktioner till det bättre – vilket också objektivt bekräftats av test.
Många tycks anse, att hälsa och sjukdom är så komplicerade och viktiga saker att
endast läkare och forskare på det medicinska området skall uttala sig i sådana frågor.
Min uppfattning är emellertid, att om någon påstår att 1 + 1 blir 2, så kan det vara helt
rätt, även om den som säger det inte är utbildad matematiker. På samma sätt bör
någon som inte är medicinare av facket kunna uttala sig om medicinska frågor –
särskilt om dessa uttalanden grundar sig på konkreta erfarenheter, egna eller andras.
Vår tids läkare är mycket välutbildade och duktiga – inom vissa områden.
Märkligt nog tycks emellertid en del av dem vara ganska okunniga eller ointresserade av hur vår kost påverkar hälsan. Även om sambanden inte alltid är lätta att
observera och förstå, så borde annars ett barn kunna begripa, att det är viktigt för
vår hälsa vad vi äter. Att vi ”är vad vi äter” är inte bara ett uttryck. Det är ju bokstavligen sant. Den som inte tror på någon översinnlig magi, där kroppens byggstenar
kommer flygande genom luften för att skapa vår kropp, måste erkänna, att varje cell
i kroppen är uppbyggd av sådant vi fått i oss via munnen (eller, när vi är nyfödda,
sådant som vår mor har fått i sig via sin mun)… Om någon hävdar något annat, så
skulle jag gärna vilja höra argumenten för den alternativa åsikten.
Något man skall ha klart för sig är, att de multinationella läkemedelsföretagen har
en enorm makt och nästan obegränsade ekonomiska resurser. Och naturligtvis vill
de – som alla företag – tjäna pengar. Det är förstås inget fel i det. Problemet är bara,
att de endast är intresserade av att bota eller förebygga sjukdomar, om de kan tjäna
pengar på det. Och pengar tjänar de endast på preparat som de kan ta patent och få
ensamrätt på. Det betyder i klartext, att läkemedelsföretagen inte är det minsta
intresserade av att vi håller oss friska genom att äta bra mat. Inte heller uppskattar
de, om vi genom att använda naturprodukter eller sådant de inte kan få ensamrätt
på kan bota oss själva. Litet tillspetsat skulle man kunna säga, att om t.ex. en
diabetiker blir symptomfri genom att äta rätt föda, så är det för läkemedelsföretaget
lika illa som om han eller hon avlider. I båda fallen innebär det att ”patienten”
slutar att köpa läkemedel (i det fallet t.ex. insulin eller Metformintabletter).
Naturligtvis vill jag inte påstå, att alla som arbetar på läkemedelsföretag är
cyniska egoister som bara vill tjäna pengar på folks sjukdomar. Tvärt om är det
säkert så, att de individuella medarbetarna vill folk väl och är glada, om människor
blir hjälpta av deras produkter. Men FÖRETAGEN (och människor i deras ledningar) agerar minst sagt cyniskt – och tycks strängt taget inte dra sig för något, så
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länge det gynnar företaget och dess ekonomi. De som börjar titta närmare på detta
får sin världsbild förändrad. Jag lovar!
Men naturligtvis är inget här i världen endast svart eller vitt. Vi vet ju också, att
läkemedelsföretagens produkter räddar liv varje dag, och att företagen behöver
inkomster för att kunna bedriva forskning – som förhoppningsvis resulterar i att
fler liv kan räddas. Men samtidigt är det ju också så, att omkring häften av de äldre
människor som tas in akut på sjukhus blir intagna på grund av medicinförgiftning.
Fast det kan man egentligen inte skylla på läkemedelsföretagen – utan på de läkare
som skriver ut det ena preparatet efter det andra utan att känna till eller ta reda på
hur de olika preparaten samverkar, och ibland uppenbarligen utan att förstå, att en
äldre människas metabolism fungerar på annat sätt än en yngres, varför t.ex. olika
substanser kan brytas ner långsammare hos äldre.
Något som inget läkemedelsföretag kan ta patent på är ”kokosfett”. Då tänker
jag inte på de silverfärgade paket vi ser i vår vanliga mataffär, för det fettet är
utvunnet och behandlat på ett sådant sätt att dess egenskaper allvarligt förändrats.
I stället avser jag det ekologiska, kallpressade kokosfett som finns att köpa i de
flesta hälsokostaffärer. Det är ganska dyrt – men förmodligen väl värt pengarna.
Mycket tyder nämligen på att kokosfett kan motverka neurologiska sjukdomar
som Alzheimer, Parkinson och ALS. Åtminstone har man sett sensationella förbättringar hos enskilda patienter med Alzheimer. Men, som alltid, är det naturligtvis långt bättre att förebygga sjukdom än att försöka påverka den, när den redan
brutit ut. Fast då är det förstås svårare att bevisa vad som gjort att man inte fått
sjukdomen. Där krävs det lång tids observationer av stora grupper.
Ett par matskedar kokosfett om dagen av det här slaget tycks kunna förhindra
uppkomsten av Alzheimer, och i vilket fall som helst, så är det nyttig föda och
absolut ofarligt att äta. Men eftersom myten att mättat fett skulle vara skadligt
fortfarande omhuldas och sprids till och med av Livsmedelverket, så är många
förstås tveksamma, eftersom kokosfett innehåller nästan bara mättat fett.
Man borde förstås forska på detta, men eftersom inget multinationellt företag
(som har resurser till forskning) har ensamrätt på försäljning av kokosfett, så finns
det inget större intresse… Tragiskt men sant!
Det forskas mycket på Alzheimer, som ju är en fruktansvärd sjukdom, inte
minst för anhöriga till de drabbade, och i Sverige har man alldeles nyligen hittat
något som man tror på sikt kan ge upphov till ett vaccin mot sjukdomen (patent
och gigantiska inkomster hägrar). Men att ett födoämne skulle vara lösningen är
förstås ett hot mot kommande inkomster. Dock vet man t.ex., att i Sydostasien,
där man använder mycket kokosfett i matlagningen, är förekomsten av neurologiska, degenerativa sjukdomar (som t.ex. Alzheimer och Parkinson) extremt liten,
liksom för övrigt också förekomsten av hjärtsjukdom. Det är förstås inget bevis
för att just kokosfett är orsaken, men är ändå ett starkt indicium, som tillsammans med klart verifierade vetenskapliga fakta om kokosfett göra att sambandet
verkar minst sagt troligt./SE
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SÄLJES
Vid städning och rensning av förråd hittades ett gammalt hopfällbart
bord och ett modernt fönster med isolerglas och tillhörande karm.
Bordet är 80 cm högt, 104 cm långt och 58 cm brett. Fönstret är
omålat - 160 cm högt och 110 cm brett, inkl. karm. Bilder här nedan.
Objekten finns till påseende på kapellet. Överkomligt pris!

8

