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Omslagsbilden
Måndagen den 19 juni i år, vid fyratiden på eftermiddagen besökte Eva och jag våra
vänner Lena och Sven-Uno på Annsjön och tog en tur upp till vindkraftverken på
Mörkåsen. Imponerande byggnadsverk, när man kommer nära. Det är lätt att att bli
imponerad av människan som en intelligent varelse, eftersom hon åstadkommit
detta. Men allt har för- och nackdelar . Det gäller förstås även vindkraftverk.
Ingen har kanske undgått mina synpunkter om kolloidalt silver i tidigare
upplagor av Bladet. På bilden till vänster kan man se några av de tomma femlitersdunkar som vittnar om min personliga konsumtion de senaste tre åren.
Jag har alltså dagligen konsumerat uppemot 1 dl av denna vätska - vilket enligt Livsmedelsverket skulle vara absolut livsfarligt - även i mindre kvantiteter.
Det är en skam för denna myndighet att man ägnar stor kraft åt att förtala den här
fantastiska produkten, som är den mest effektiva och bivrkningsfria antibiotika man
kan tänka sig. Till skillnad mot t.ex. olika former av penicillin verkar den inte bara
mot bakterier, utan också mot virus, svamp, amöbor och encelliga parasiter. Dessutom påskyndar medlet i hög grad sårläkning - och minskar ärrbildning. Det senare
har man erfarit t.ex. på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, där man tar emot
några av de svårast brännskadade barnen i vårt land. Tidigare var omläggningarna av
deras sår ofta så extremt smärtsamma att man tvingades söva barnen. Sedan man
började använda förband som avger silverjoner behövs detta inte längre. Sekundärinfektioner i såren har minskat drastiskt, liksom de tidigare ofta gravt missprydande
ärrbildnigarna efter brännskador. Vårdtiden har i genomsnitt minskat från 11 till 2
dygn, och sjukhuset spar ca 40 000 kr per patient.
Innan moderna antibiotika dök upp på marknaden var silverprodukter de vanligaste medlen, och det fanns ett antal registrerade som ”godkända läkemedel” i
FASS - ända fram till 1947. Så vitt känt utan några allvarliga biverkningar. Senare tids
forskning har också anmärkningsvärt nog visat, att kolloidalt silver också kan vara
verksamt mot cancer - i synnerhet bröstcancer. Men detta tycks snarast gör folk mer
tveksamma till medlet. Det verkar vara ”för bra för att vara sant”... För säkerhets skull
vill jag tala om, att jag inte har några som helst ekonomiska intressen i denna produkt. Jag köper mitt kolloidala silver som alla andra, till gängse pris på ”öppna
marknaden”. /SE
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Nu har vi fått låna bild och text från Roger Anderssons sida ”Gränsforsminnen”.
Dit har materialet skickats in av Karin och Carl-Olof Rigsjö - och vi har fått
tillåtelse att publicera detta i Grängsjö-Bladet. Nedanstående tidningsartikel är
från den 15 juni 1951. Huset på bilden ovan är numera avsevärt utbyggt och
sedan åtskilliga år Anders Hassels bostad
Erik Persson, Gnarp, 70 år (från juni 1951).
På fredag fyller f. hemmansägare Erik Persson V. Grängsjö, Gnarp, 70 år. Jubilaren
är född på gården ”Rigen” i V. Grängsjö, där föräldrarna hade jordbruk. Han
stannade hemma på gården till sitt giftermål år 1911 med Britta Brodin, Trösten,
Bergsjö. Några år senare påbörjade han byggnationen av mangårds- och ekonomibyggnad på en tomt i närheten av fädernegården. Hans faders hemman delades senare, och makarna övertog den hemmansdel, på vars mark de byggt sitt
hem.
Jordbruket har varit hans stora livsintresse, och han har på detta område gjort ett
gott verk. Förutom att hans åkrar har burit goda skördar av de vanliga
jordbruksprodukterna har han varit en flitig jordgubbsodlare i många år. Han
har heller inte varit främmande för skogen och skogsvården. Själv säger han att
han får aldrig sådan fin avkoppling som när han får gå i skogen. Hans stora
hobby har varit snickring till husbehov, och för övrigt är han kunnig i varjehanda.
Fiol har han spelat till glädje för sig själv och sin familj. Nu fyller ”Rig-Erik” 70 år,
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men han är spänstig och ungdomlig till sinnet. Stor skämtare som han är, kan
man i hans sällskap få sig ett gott skratt. Om vi ser på vad han uträttat från de
första åren som bonde då han bl.a. bröt upp sten runt gården och gjorde en bra
trädgård, då kanske mången förundrade sig, när han för två år sedan började
bygga en ny och fin enplansvilla på sin mark. Nu står denna färdig och de båda
makarna flyttade in i den nya villan. När signaturen uppsökte jubilaren här om
dagen var han i färd med röjning och plantering omkring den nya tomten vilket
visar, att han inte har slagit sig till ro. Omtyckt av alla, bonde och jordbrukare ut
i fingerspetsarna, och en god sällskapsmänniska, är fredagens jubilar.

Sval-sommar
(eller en sval sommar)
Förra sommaren fick ett par ladusvalor idén att bosätta sig på en bjälke under
taket till vår källarnedgång. Vi följde dem från det första bobyggandet tills de
fick sina ungar ”på vingarna” – och gick försiktigt genom huset inne, när vi
skulle till källarvåningen, för att inte störa våra gäster. I mitten på juli vågade de
tre ungarna lämna boet och satte sig på en bjälke intill, där de hungrigt satt och
väntade på föräldrarnas matning. Efter några dagar gav de sig ut på egna flygturer, och under ytterligare någon vecka fladdrade de kring öronen på oss, när vi
var ute på tomten. Vi kunde ibland också se
dem, när de satt på uthusets hängränna, alla tre
bredvid varandra, och lät sig matas av de vuxna
svalorna. Så småningom försvann de förstås,
och vi såg dem bara då och då flyga omkring
huset. Ibland kunde de sätta sig på vår TV-an- De tre svalungarna, som just lämtenn en stund och vila vingarna. Till sist var de nat boet och sitter på bjälken innaturligtvis borta – och på väg mot sina vinter- till, fortfarande under tak. Bilden
kvarter i södra eller mellersta Afrika. En ansenlig togs den 17 juli 2016.
flyttväg för dessa små snabbvingade varelser!
Till vår glädje återvände svalorna även i år. De byggde på ett extra lervarv på
det gamla boet. Honan lade sina tre ägg och började ruva. Efter en tid kunde vi
se de breda gapen på ungarna över bokanten, där de pipande hela tiden väntade
på föräldrarnas matning. Ibland återkom dessa så ofta att man inte fattade hur
de hunnit fånga några flygfän mellan matningarna. Men svalor är uppenbarligen effektiva insektsfångare, och de är ju aldrig nere på marken, utan de fångar
sina byten i luften.
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Svalan som återkom och lät sig fotograferas, sittande på linan mellan båtgrannens två
akterstag, den 17 juli i år i Mellanfjärden. Var det kanske en kusin eller tremänning
till våra svalor hemma? Sannolikt ett mer avlägset släktskap; Men vad vet man?
I år tyckte vi att vi haft en mycket sval vår och försommar, med kanske ett par
veckors försening av naturens utveckling, så vi förväntade oss också, att svalornas häckning skulle vara försenad i motsvarande grad. De svartvita flugsnapparna,
som bodde i en holk på uthusväggen lämnade boet precis på midsommardagen
förra året – men i år tog det mycket riktigt ett par veckor extra, innan de lämnade
oss. Till vår förvåning höll emellertid svalorna ganska exakt fjolårets tidtabell.
När vi kom hem den 15 juli, efter en vecka hos sonen i Göteborg, hade svalungarna precis tagit sig ur boet – och satt som vanligt på bjälken utanför boet
och gapade efter mat. Vi var förvånade över att deras föräldrar i det kalla och
regniga vädret lyckats förse sina ungar med nödvändig föda för tillväxt och
utveckling på samma begränsade tid som förra året, då förhållandena var betydligt mer gynnsamma.
När vi fredagen den 28 juli hade övernattat i vår båt i Mellanfjärden hörde vi
svalors kvitter, så fort vi öppnat ruffluckan och tittade ut på morgonen. En av
dem satt på en klen lina, som vår båtgranne spänt mellan sin båts två akterstag.
Jag var inte tillräckligt snabb med kameran, så den hann flyga sin väg. Men efter
en stund var den vänlig nog att återvända och låta sig fotograferas. Chansen att
det skulle vara någon av ”våra” svalor är förstås mikroskopisk, men naturligtvis
var det en släkting – och hur nära släktskapet var, kan man förstås fantisera
om…
Hur som helst så är våra bevingade vänner förstås fantastiska varelser - och
bara att de från vintervistelsen i Afrika kan hitta tillbaka precis till det gamla boet
i vår källarnedgång - utan GPS - är ju närmast otroligt. Vi hoppas få se dem igen
nästa sommar! /SE
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Celebert besök i Grängsjö
Torsdag den 27 juli fick hustrun och jag besök av chefredaktören på den vetenskapliga tidskriften ”2000-talets Vetenskap”. Han heter Michael Zazzio och är i grunden
utbildad sjuksköterska – men med en imponerande mängd tilläggsutbildning
inom det medicinska området. Bland annat är han specialist på tinnitus och hörselrubbningar och har en egen klinik i Hovmantorp, där han framgångsrikt behandlar
sådana problem med en egen utformad och vetenskapligt utvärderad laserteknik.
För Michael Zazzio är mina påståenden om att man kan ”äta sig frisk” från
cancer inget dåligt skämt – utan en etablerad medicinsk sanning, som bekräftas
varje dag världen över. Men eftersom detta faktum både är ett hot mot de stora
läkemedelsbolagens gigantiska inkomster av traditionell cancerbehandling - och
utmanar skolmedicinens etablerade (och i vissa delar gravt felaktiga) bild av cancersjukdomens karaktär, så motarbetas denna kunskap kraftfullt. Detta innebär tyvärr, att
människor varje dag dör i cancer – trots att de kanske hade kunnat räddas med en
ganska enkel kostomläggning
med några kosttillskott i form
av särskilda vitaminer och mineraler.
Att Michael Zazzio gjort sig
besväret att åka från Lenhovda i
Småland ända upp till lilla
Grängsjö kan kanske tolkas som
att han har ett visst intresse av
de erfarenheter och kunskaper
jag det senaste året framfört på
min hemsida (och delvis även i
Grängsjö-Bladet). Våra diskussioner under det ca tre timmar
långa besöket visade också just
att detta var fallet. Det är med
verklig spänning Grängsjö-Bladets redaktion inväntar nästa
upplaga av 2000-talets Vetenskap! Tyvärr finns skriften inte i
Pressbyrån, utan går endast att
få via en prenumeration. Men
Michael Zazzio hemma på vår gräsmatta, med kanske kan jag ordna en extra
en del av sin imponerande kamerautrustning - tidning - om någon skulle vara
och figuren till höger hoppas jag att Bladets lä- intresserad. /SE

sare känner igen.(Fotograf Eva Nordin)
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En arbetskväll
Höstens och vårens arbetskväller på tisdagarna utgör förstås en viktig den av
Byalagets verksamhet. Det är en hel del som skall skötas och underhållas, och en
avsevärd hantverksteknisk kunnighet hos medlemmarna är närmast en förutsättning för att allt detta kan ske utan kostnader som annars skulle kunna dränera
föreningens ekonomi. Något som kanske stört helhetsintrycket av kapellets stora
sal är den gamla fuktskadan i takets nordöstra hörn, vilken tillkom innan vi lade
på det nya plåttaket. Numera skall alltså risken för nya liknande fuktskador vara
undanröjd.

Vid arbetskvällen på kapellet den 13 juni i år lagades äntligen den nämnda
vattenskadan. Urban hämtade en byggställning, som monterades upp i den
aktuella delen av lokalen, och snabbt
befann sig han och Rolf högst uppe
på densamma - försedda med nödvändiga redskap och materiel. Flera
hjälpte förstås till med ”hantlangning”, men huvudaktörerna, Urban
och Rolf, syns på bilderna i full aktion. Redaktionen kan glädjande
nog också meddela, att arbetet kunde
fullföljas utan att någon olycka inträffade. Och det framgångsrika resultatet kan vi framöver beskåda vid
varje besök på kapellet./SE
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Från månadsmötet den 7 augusti
Efter semestermånaden juli - då även Grängsjö-Bladets redaktion tagit ledigt
- träffades vi åter för att planera den fortsatta verksamheten.
Genomförda aktiviteter
Under juni månads arbetskvällar åtgärdades bl.a. den gamla fuktskadan i taket
(se sid. 7) mm. Borden sattes ut vid parkeringen på nersidan vägen, och gräs och
buskar röjdes där. Vid besök på Rödkullsvallen städades vår stuga, och gräset
vid stugan slogs. Badplatsen på södra sidan sjön har iordningställts, och vassklippning i sjön har skett.
Byalaget har nyligen bytt bank till Swedbank, som häpnadsväckande nog
också lovat sköta den tidigare besvärliga hanteringen av kontanter! Lika glädjande som fantastiskt att detta gått att lösa, när annars alla instanser, inte minst
bankerna, tycks vara inställda på ett kontantlöst samhälle!
Diskuterades också en del omkring den sedan länge planerade dragningen av
optisk fiber i vårt område, som många för länge sedan anmält sitt intresse för och även betalt 100 kr i samband med sin anmälan. Enligt de ursprungliga
planerna skulle det hela redan ha varit klart, men nu tycks flera nyligen ha fått
erbjudanden om intresseanmälan... Skandalen att Telia inte kunde vänta med att
klippa av kopparnätet tills en ersättning skapats, följs nu av en märklig och delvis
svårbegriplig hantering av de aktörer som skulle verkställa fiberprojektet. Talas
om att ev. försöka få någon från projektet att komma till oss på kapellet för att
klara ut begreppen...
Kommande aktiviteter
Arbetskvällarna - tisdagar 18.00 - 20.00 - inleds den 8/8 och fortsätter t.v. Det
finns en hel del praktiska åtgärder som väntar - t.ex. skurning av golvet i stora
salen, klippning av gräs mm.
Traditionell surströmmingsskiva blir fredag den 18/8 kl. 18.00 på kapellet.
Kostnad: 100 kr. Anmälan till Carin Walldin, senast 15/8. Tel: 070-5734355.
Inbjudan endast på detta sätt...
Byalaget fyller 25 år i år, och detta planerar vi att fira lördagen den 7
oktober med någon form av musikalisk aktivitet och förtäring.
När onsdagarnas traditionella och mycket uppskattade ”Öppet Hus” startar
för säsongen bestäms vid nästa månadsmöte, den 4 september.
Vi har slutligen åter blivit påmind om vår dödlighet. Göte Andersson (”KrukGöte”) har avlidit. Den 3 juli lämnade Göte detta jordiska, och våra tankar går
förstås till hans hustru Gunhild och sönerna Håkan och Lars-Erik med familjer.
Göte skulle ha fyllt 79 år nu i september. Han var en utomordentligt sympatisk
person och under hela sitt liv en självklar del av Byn. Vi saknar honom...
Måndag den 4 september kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.
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