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Omslagsbilden
Läkaren Annika Dahlqvist från Njurunda har tidigare figurerat i Grängsjö-Bladet
(nr 39). Som bekant har hon gjort sig känd för sina kontroversiella kostråd, och
hon har blivit förhånad, baktalad och anmäld för dessa kostråd. Att hon i sak
haft rätt har inte förändrat den saken. Hon har hjälpt tusentals diabetiker och
överviktiga till en radikalt förbättrad livskvalitet, och hon har åstadkommit en
viktig debatt i frågan om kost och hälsa..
Det var Annika Dahlqvist som 2004 skapade begreppet LCHF (Low carb
high fat) - som alltså innebär litet kolhydrater och mycket fett i födan.
I och med den rapport, som nu offentliggjordes den 23/9 av SBU (Statens
beredning för medicinsk utvärdering), kan nog Annika Dahlqvist slutgiltigt sägas
ha fått upprättelse. Där slås fast, att LCHF är den mest effektiva metoden för
viktnedgång - åtminstone på sex månaders sikt (Och varför skulle det som är
nyttigt under sex månader vara skadligt på längre sikt!). LCHF ger inte heller
någon ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar - vilket ju ofta påståtts.
De hittillsvarande allmänna kostråden, som givits av läkare, fetmaexperter,
dietister och diabetessköterskor - att äta mindre fett och mer kolhydrater - visar
sig vara helt fel - åtminstone för diabetiker och överviktiga. I flera decennier har
vi alltså fått kostråd som gjort oss fetare och sjukare! Nu får nämnda yrkesgrupper omskolas - och börja ge oss råd som fungerar!
Nedanstående text, saxad ur Östgöta-Correspondenten den 24/9 säger det mesta:

Smör, olivolja, grädde och bacon är inte farligt. Tvärtom.
Fett är det bästa för den som vill gå ned i vikt. Och några
samband mellan högt fettintag och hjärt- och kärlsjukdomar existerar inte.
På måndagen presenterades sprängstoff från SBU, Statens beredning för medicinsk
utvärdering. Efter två års utredning av 16 000 studier ställer rapporten ”Mat vid
fetma” de traditionella råden till överviktiga eller diabetessjuka människor på ända.
Sedan länge har sjukvården i allmänhet gett råd om att undvika fett, i synnerhet mättat. Lågkolhydratkost (LCHF som står för low carb, high fat och faktiskt
är en svensk ”uppfinning”) har avfärdats som livsfarligt, humbug och en modediet utan vetenskaplig förankring.
I stället har vården uppmanat diabetiker att äta mycket frukt (=socker) och
nyckelhålsmärkta produkter med lite fett men med avsevärda mängder socker
eller sötningsmedel, det senare en farlig trigger för den som är sockerberoende.
Rapporten vänder på begreppen och förordar lågkolhydratkost, med mycket
fett, som det effektivaste vapnet mot övervikt.
I expertgruppen har suttit ett tiotal läkare, varav flera var skeptiska till högfettskost när arbetet inleddes.
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I Dagens Nyheters lördagsbilaga den 21 september
fanns denna bild med tillhörande text. Där kunde man
läsa, att den epatraktor det rör
sig om byggdes 1952 - på ett
Scaniachassi från 1930. Ägaren var lantbrukare Alfred
Sjöö ”utanför Gnarp i Hälsingland”. Traktorn fanns
alltså på den fastighet i Västergrängsö som numera bebos av familjen Jonsäll.
Anledningen till att Alfred Sjöös gamla epa nu fick
figurera i Dagens Nyheter var
att den kände TV 4-journalisten Lennart Modig ”blir alldeles salig när han ser gamla fordon” och har ett hjärta som ”särskilt klappar för
traktorer”. Denna traktor hade han för några år hittat i Ortsjön. Den hade stått
ute på en gårdsplan i 19 år och var därför i dåligt skick, men 81-årige Sture Lundin
i Harmånger (känd T-fordsbyggare) hjälpte Modig att få traktorn i ordning.
Träflaket var genomruttet, och däcken var ”platta och hårda som bakelit”. Det
behövdes alltså ett nytt flak, och användbara däck hittade man i Skåne.
Efter avsevärda insatser blev det till sist den gångna sommaren så, att Alfred
Sjöös gamla epatraktor från Grängsjö deltog i den stora traktorparaden i Ljugarn
på Gotland. Detta bekräftar förstås, att det är från Grängsjö kulturen i alla former
härstammar, och härifrån
sprids den till andra mindre
utvecklade delar av världen!
Den minnesgode läsaren
erinrar sig kanske inslaget i
Grängsjö-Bladets decembernummer 2011. Då var det
Kalle Wedins gamla epa som
presenterades (bilden till höger)...
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Annika Dahlqvist har rätt!
Läkaren Annika Dahlqvist, Njurunda, hade under många år plågats av övervikt
och försökt med många olika sätt att bli av med denna övervikt. Hon led också
av fibromyalgi och andra problem. Hon upptäckte sedan 2004 att hon gick ner
i vikt och blev av med många sjukdomssymtom genom att i princip göra tvärt
emot Livsmedelsverkets kostråd och äta mer fett och mindre kolhydrater. När
hon började ge sina patienter med diabetes och övervikt råd om att äta mer
naturligt fett och mindre socker, bröd och potatis (kolhydrater), märkte hon att
dessa patienter också gick ner i vikt och fick mindre besvär av sin diabetes (några
kunde till och med sluta med insulin). Efter en tid blev hon då anmäld till
Socialstyrelsen för att inte behandla sina patienter enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Efter två års utredning tvingades Socialstyrelsens utredare dock
konstatera, att doktor Dahlqvists LCHF-kost (hög andel naturligt fett och låg
andel kolhydrater) INTE kunde anses strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet, vid behandling av övervikt och diabetes. Det innebar alltså att LCHF
godkändes som behandlingsmetod mot just övervikt och diabetes, vilket
Socialstyrelsen meddelade den 16 januari 2008.
Trots detta har Livsmedelsverket märkligt nog fortsatt att svartmåla LCHF
och förklarat att framför allt mättat fett skulle vara hälsovådligt, samt i sina
kostråd rekommenderat de artificiella, på kemisk väg framställda lättmargarinerna
(mest bestående av vatten!) i stället för vanligt smör till både barn och vuxna.
Under tiden dessa kostråd gällt, har fetma och diabetes haft en närmast explosionsartad utveckling i vårt land (liksom i stora delar av världen, där liknande
kostråd gällt).
Den som kanske tror att kolhydratsnål och fettrik föda som bot för dem med
diabetes och fetma är något nytt påfund, kan t.ex. läsa vad som står i ”Stora
Läkarboken” från 1965 (Forums förlag):
”Vid sockersjuka som uppträder vid medelåldern kan man ofta nå
symtomfrihet bara genom inskränkning av socker, sötsaker, bröd och
potatis.”
Långt in på 1960-talet fanns det alltså en medvetenhet om att mycket kolhydrater var skadligt för diabetiker, och att man i stället kunde äta mer fett. Åtminstone så sent som på 1950-talet visste varje läkare och distriktssköterska att diabetiker skulle leva på huvudsakligen fett och protein - ofta blev det vitkål och fläsk.
Men det här var känt mycket tidigare än så. I ”Hemläkaren, populär ordbok i sjukvård och helsolära enligt nutidens medicinska åsigter”, kunde
man år 1886 läsa, att Professor Wilhelm Ebstein i Göttingen ”...tillråder en
inskränkning af kolhydraten, sålunda inskränkes brödmängden för dagen till 80 högst 100 gram; potatis, socker och sötsaker af alla slag förbjudas helt och hållet; deremot äro ägghviterika grönsaker, såsom sparris,
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skidfrukter (leguminoser), spenat och allt slags kål tillåtna. Allt slags
kött anser han kunna förtäras, och långt ifrån att uppmana personen akta
sig för fett, tillråder han tvärtom feta köttsorter såsom fet svin- och fårstek,
fet skinka o.s.v. samt, om intet annat fett finnes, tillråder han att sätta
benmärg till soppan; feta såser samt grönsaker anrättade med smör rekommenderas äfven.”
Välkänd är förstås William Banting – som levde i England på 1800-talet och
har givit upphov till begreppet ”banta”. Han var extremt fet och hade stora
fysiska problem, men lyckades bli normalviktig och frisk genom att ändra sin
kost. I dag tror väl de flesta att han gick ner i vikt för att han åt fettsnålt, eller för
att han svälte sig. Det var precis tvärt om! Han drog ner på kolhydraterna –
och åt en hel del fett. Alltså åt han något som liknar dagens LCHF.
Nu har alltså (se sid 2) en grupp svenska forskare, vars kompetens inte kan
ifrågasättas, än en gång visat att Annika Dahlqvist har rätt. Man konstaterar, att
LCHF-kost för viktnedgång åtminstone på sex månaders sikt är överlägsen andra dieter (men man nämner inte den stora fördelen, att man med en
kolhydratreducerad kost hela tiden kan äta sig mätt, till skillnad från viktnedgång
via lågfettmodellen eller kalorirestriktion, då man oftast får stå ut med att vara
hungrig under lång tid). Och LCHF ger inte någon ökad risk för hjärt-och
kärlsjukdomar!
Man konstaterar också, att de s.k. ”blodfetterna” (kolesterol och triglycerider)
tvärt emot vad som påståtts påverkas i positiv riktning av LCHF.
Men det är också viktigt vad rapporten INTE visar. Den visar alltså t.ex. att
det inte finns något som tyder på att man går ner i vikt av att äta frukt, grönsaker
och fullkornsprodukter. Inte heller blir man överviktig eller sjuk av att äta kött
och charkuteriprodukter. SLV:s rekommendationer att äta ½ kg frukt och
grönsaker om dagen har alltså inget vetenskapligt stöd. Inte heller deras
varning för kött.
För dem som hävdar att lösningen för överviktiga är ”ät mindre, spring
mer” kan det kanske komma som en kalldusch att det finns ”ett starkt vetenskapligt underlag” för att påstå att fysisk aktivitet inte ger någon ytterligare
viktnedgång, om man ändrat sin kost.
För den som är överviktig är det alltså viktigast med förändring av
kosten. Om man dessutom motionerar, så ger det ingen ökad viktnedgång
(fast motion har förstås andra positiva effekter för hälsan).
SBU:s rapport kan sägas ha vissa brister, men i allt väsentligt bekräftar den
ändå att Annika Dahlqvist hela tiden i sak haft rätt. Den visar också, att man tvärt emot vad de flesta tror - inte blir fet av att äta naturligt fett. Man kan gå ner i
vikt genom att äta mycket fett - och det tycks inte medföra risker för hälsoproblem
i andra avseenden. Det är kolhydrater (framför allt socker och spannmålsprodukter)
som ger oss övervikt och sjukdom. Animaliskt fett är hälsosamt! /SE
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Detta inslag skulle ha varit med i julinumret - men fick då utgå till frömån för ett större
”reportage” om den MC-invation Grängsjö då just tagit emot.
Det är nu några månader sedan vi firade midsommar, denna helg som några
hävdat borde vara Sveriges nationaldag. Samtidigt som det på något sätt är sommarens höjdpunkt, då blommor och grönska är som frodigast, så finns där
också ett stänk av vemod. Efter att ljuset hela tiden tilltagit och dagarna blivit allt
längre, så vänder det då, och det går obevekligen åter mot höst. Men fortfarande
under några veckor kan vi som bor på våra breddgrader fängslas av det nordiska
ljuset, då vällens skymning omärkligt övergår i morgonens gryning utan något
nattmörker däremellan.
Många ser midsommarfirandet som ett
sätt att uppmärksamma Johannes Döparen
(Johannes Döparens dag, den 24 juni), medan
andra hävdar att detta är ett sätt att försöka
sätta kristna förtecken på en gammal hednisk
högtid, ”Midsommarblotet”. Det finns dock
få belägg för att en sådan högtid verkligen förekommit.
Men midsommar är förstås en alldeles utmärkt tidpunkt för firande och fest. Dels är det
ju årets ljusaste dygn, och dels inträffar detta när
vårbruket är avslutat – och innan slåttern börjat. När jordbruket var mindre mekaniserat än i
dag och både vårbruk och slåtter krävde en oerhörd manuell arbetsinsats, så fanns det förstås
Midsommar i Mellanfjärden 2012 under dessa perioder mycket litet tid för fest
och lek i bondesamhället. Därför var tiden däremellan kanske enda tillfället för
sådana aktiviteter, och då var förstås just Midsommar en naturlig tidpunkt.
Att midsommarfirandet har långa anor råder det i alla fall ingen tvekan om.
I sin bok ”Historia om de nordiska folken” skrev kände Olaus Magnus redan år
1555 följande: ”På den helige Johannes Döparens afton plägar allt folk utan åt-

skillnad till kön och ålder samlas i skaror på städernas torg eller ute på fria fältet,
för att där glättigt tråda dansen vid skenet av talrika eldar, som överallt tändas”.
Detta med att tända eldar midsommarafton är för övrigt en sed som fortfarande lever kvar i vårt östra grannland. I Finland firar man gärna midsommar ute
vid sommarstugan, och då hör det till att man tänder midsommarbrasan
(”Juhannuskokko”) - och badar bastu förstås…
Som bekant har vi just i Gnarp en annan ”brastradition”, då vi på Ersmäss,
den 18 maj, tänder eldar. Dessutom har på senare tid tillkommit begreppet
”lyskväll”, då vi i slutet av augusti gör ett desperat försök att hålla ljuset kvar
genom att tända en mängd marschaller runt kuster och sjöstränder.
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Många minns nog än hur vi som pojkar (kanske även flickor) ägnade stort intresse åt vårens diken och bäckar. Vi dämde och grävde, och ibland lyckades vi få
ett litet vattenhjul att snurra av vattnets rörelse. Oftast var det väl nog att bara se
hjulet drivas runt av vattnet, men några mer tekniskt intresserade och kunniga
lyckades också få hjulet att driva olika anordningar. Till denna kategori hörde
uppenbarligen någon av pojkarna Svedlund (Lennart?), vars sofistikerade skapelse kan ses på bilden ovan. Tyvärr är kanske inte fotots kvalitet i klass med den
avancerade vattenkraftsanläggningen, men man kan ändå se hur vattnet strömmar mot hjulet till vänster i bild. Vidare ser man nere till vänster hur hjulet via en
vev ger en liten hammare en upp och nergående rörelse mot ett städ, samt en
skiva en fram och återgående rörelse via samma vevaxel. Med hjälp av ett grovt
snöre drivs också en annan vev – som i sin tur överför en upp och nergående
rörelse till en giljotinliknande apparat i mitten av bilden.
Rent tekniskt kan väl själva vattenhjulet sägas vara någonting mellan underfallshjul och bröstfallshjul – med dagens terminologi. Antagligen var Lennart
vid konstruktionens utförande mer intresserad av att det hela fungerade än vilken kategori av vattenhjul det rörde sig om… Bilden är troligen från 1950-talet.
En misstanke hos den ålderstigna redaktionen är att dagens pojkar ägnar mer
tid åt avancerade spel på dataskärmar än att med egna händer konstruera
vattenhjulsdrivna apparater vid vårens bäckar... Men det ena behöver förstås inte
utesluta det andra.
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Från månadsmötet den 7 oktober
Den efter Jörgen Myhrman i ”Villan” inflyttade familjen Holm (Svante och Mia)
fanns med på mötet och hälsades särskilt välkomna. Vi hoppas att de kommer
att trivas bra i Grängsjö - och i Byalaget!
I övrigt rapporterades från den gångna månaden bl.a. att kapning, klyvning
och ”magasinering” av den i berget ovanför kapellet nedhuggna rönnskogen är
avklarad. Solcellslampor har också placerats ut längs den frilagda bergssidan och
visar när mörkret faller ett antal ljuspunkter - som en liten intern ”stjärnhimmel”.
Nya gardiner har satts upp i lilla salen. Tyget sponsrat av Wahlman Textil, och
syjobbet utfört av Ann-Kristin och Ellen. Det tackar vi för!
Elkabel till ”uthuset” har grävts ner och koplats in. Det betyder elektriskt ljus
och eluttag i förråd och vedbod. Utemöblerna på rastplatsen har tagits in för
vintern. Studiecirkeln om ”Hus och gårdar i Grängsjö” har startat och fortsätter
onsdagar udda veckor kl. 18.30. ”Öppet hus” alla helgfria onsdagar kl. 11.00 har
också startat och fortsätter vintersäsongen. Alla förstås väldigt välkomna!
Även Filmklubben har startat. Program i förra numret av bladet. Nästa film,
”Släkten är värst”, onsdag den 16/10, kl. 19.00. Fika efteråt som vanligt...
Kommande aktiviteter:
Tisdagen den 12/11 planeras ”Modekväll” med diverse aktiviteter. Sannolikt
företrädare för mode, skor, manikyr, hårvård etc. I entréavgiften på 60 kr kommer kaffe att ingå, och chans att på biljetten få en lotterivinst. Mer detaljer i
kommande upplaga av bladet.
Som tidigare nämnts har Bengt Nordlund sammanställt en bok om bastun
i Svedbro, och vid bastukvällen den 18/10 blir det ”boksläpparfest” med försäljning av boken och en utställning med anknytning till bastuns historia. Alla är
välkomna!
Tidigare har också informerats om att den traditionella Luciafesten i år blir
fredagen den 13/12, Luciadagen, och att den lika traditionella julgröten blir torsdagen den 19/12. Detaljer om dessa aktiviteter i decembernumret.
Från Fastighetsgruppen
Första etappen av takprojektet är som bekant klar. Det blev billigare än beräknat
- knappt 22 000 kr. Eftersom 37 100 kr sponsorbidrag inkommit finns det alltså
en del pengar till nästa sommars fortsättning. Prel. planeras en ”plåttaksfest”
fredagen den 22/11 för att fira att den norra sidan av taket är klar. Detaljer
kommer i nästa upplaga. F.n. arbetar gruppen med utrymningsplan, skyltar mm
för att få tillfredsställande brandsäkerhet på kapellet. Materiel är redan inköpt.
Nästa månadsmöte måndag den 4 november kl. 19.00
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