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På julafton upptäcktes ett mystiskt rött paket nere vid sjön.  När vi
klämde och kände på det tittade det så småningom upp en tomte-
nissa. Som tur var hade hon med sig paket till dem som varit snälla.
Sen bar det av ut på isen, som var väldigt fin. Ett trettiotal personer
deltog. (Text och bild: Anna Johansson)

Dagen före julafton, söndagen den 23 december 1962, togs bilden av ”Torbackan”,
alltså den första backen man träffar på, när man viker av från ”stora vägen” i Väster-
grängsjö och åker mot Nolamyra och/eller Uppgårdstjärn. Men fotot tog jag sedan
jag passerat krönet på backen och kommit en bit närmare Nolamyra - och då vände
jag mig om och riktade kameran mot söder. Fast det är också möjligt att jag hemifrån
hade  åkt ”Davids väg” upp över berget ovanför Rigen och tog den här vägen hem
- och då behövde jag förstås inte vända mig om...

Som synes är det inte precis någon bilväg här på vintern. Man ser bara spår efter
häst och släde, och det ligger några strån hö här och där. På den här tiden hade ju
fortfarande några bönder hö i lador vid Nolamyra eller Brattänge, och då hämtade
man hem detta till sina kor med häst och höskrinda under vintern. Det här var ju en
tid när man fortfarande torkade höet på hässjor efter slåttern och sedan körde in det
i lador - om det inte var i närheten av gården, så att man kunde ta in det direkt på
”lon”. Ensilage och silos kände man nog inte till 1962, och förstås inte heller de vita
”dinosaurieägg” som numera ligger utspridda över markerna...

Omslagsbilden
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Måndagen den 14 december var det dags för årets traditionella ”julgröt” på kapellet.
Vi var drygt 20 personer som njöt av samvaron och den goda förtäringen - gröt,
skinkmackor och kaffe med kaka efteråt. Även om vädret inte var särskilt jul-
betonat, utan snarare antydde att det kunde vara valborgsmäss, så var det förstås
som vanligt trevligt och trivsamt.

Bara två dagar senare, den 16/12 var det årets sista upplaga av ”Öppet Hus”.
Och nu skulle det serveras ”jultallrik”. I  praktiken var det ett riktigt ”julbord”
med de traditionella ingredienserna. Där fanns Janssons frestelse, prinskorv,
köttbullar, kalvsylta, rödbetssallad, sill och lax och grynkaka - liksom förstås
smör och bröd. Som så ofta i sådana här samanhang blir man påmind om två
saker: Dels hur viktigt kapellet är som ”värmestuga” och mötesplats för oss
Grängsjöbor, och dels hur mycket
arbete en ”kärngrupp” inom bya-
laget lägger ner. Även en relativt en-
kel tillställning som denna kräver
självklart åtskilliga timmar för pla-
nering, inköp av material och prak-
tiskt genomförande. Som så ofta
var det trion på bilden till höger som
stod för jobbet - d.v.s. Ann-Kristin,
Ellen och Inga-Greta.

Tack för det jobb ni lägger ner!
/SE
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Litet om diabetes
Ämnet diabetes är omfattande och komplicerat och svårt att beskriva kortfattat. Men
eftersom sjukdomen de senaste trettio åren ökat dramatiskt, så att nu snart en halv
miljon svenskar drabbats av den - och i allt yngre åldrar - så gör redaktionen i alla fall ett
försök. En anledning är också, att det råder så mycket missuppfattningar om diabetes.
Bland annat tror ju många diabetiker att det är helt OK att äta bröd, särskilt fullkorn.
Detta är helt fel. Även om fullkornsbröd är marginellt bättre än ”vanligt bröd”, och bröd
bakat på havre eller råg är bättre än vetebröd, så handlar det fortfarande om kolhydrater
- som diabetiker så långt möjligt bör undvika.

Det handlar om hormonet insulin.
Insulinet öppnar kroppens celler, så att dessa kan ta emot glukos (blodsocker), som de
behöver för sin energi. Glukosen förbränns sedan med syre i cellernas mitokondrier,
vilket är den process som ger oss energi. Brist på insulin gör alltså att sockret blir kvar i
blodet (=högt blodsocker), vilket på sikt är skadligt. Det är vad som händer vid diabetes
typ 1, som är en ”autoimmun” sjukdom. Detta innebär, att kroppens immunför-
svar angriper och förstör leverns insulinproducerande betaceller, så att insulin-
produktionen blir för liten eller upphör alldeles. Tillståndet kräver tillskott av insu-
lin via sprutor (eller insulinpump) för att man skall överleva.

En annan anledning till högt blodsocker är diabetes typ 2. Då finns fortfarande
insulinproduktion i levern – men kroppens celler har blivit ”insulinresistenta”,
varför insulinet inte räcker till för att öppna dem, så att de kan ta emot blodsockret.
Resultatet blir alltså även här ett högt blodsocker med alla de komplikationer för
hälsan detta innebär.

Diabetes typ 1 och typ 2 är alltså två helt olika sjukdomar – men med samma
resultat: Ett högt blodsocker - och en mängd allvarliga biverkningar av detta.
I Sverige har ca 90 % av diabetikerna diabetes av typ 2.

Under många år har läkare och diabetessköterskor häpnadsväckande nog givit typ 2-
diabetiker rådet att minska på intaget av fett men att äta mycket kolhydrater. Detta
har resulterat i tragiska följder för denna patientgrupp, eftersom det är just kolhydra-
ter som ökar behovet av insulin, och dessutom oftast ger viktuppgång, vilket ytter-
ligare ökar insulinresistensen. Dr Annika Dahlqvists LCHF-kost (litet kolhydrater
och mycket fett) har dramatiskt förbättrat många diabetikers livskvalitet – men har
av det medicinska etablissemanget motarbetats och bortförklarats som en ”mode-
diet”, som på sikt kunde vara farlig.

Antagligen var det en och annan av ”det gamla gardet” inom sjukvården som höll på
att sätta i halsen måndagen den 30/11 -15, om de såg programmet ”Fråga Doktorn”.
Professorn vid Karolinska Institutet, diabetesspecialisten Kerstin Brismar, förklarade där,
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att man faktiskt kan bota diabetes typ 2, åtminstone om sjukdomen upptäcks i
tid. Och detta utan mediciner, framför allt genom att ändra sin kost - äta mindre
kolhydrater och mer fett. Hon poängterade också, att kolhydraterna inte bara är socker,
utan även t.ex. bröd,  potatis, ris, pasta och gröt (d.v.s. stärkelse). Hon framhöll också,
att motion är en viktig faktor, som bidrar till att minska insulinresistensen - och förstås
också är positiv ur flera aspekter. Hon påpekade även, att några av de största ”socker-
bovarna” är juice och läsk - vilket många inte förstått...

En kvinna ringde upp och berättade att hon hade haft diabetes typ två i 22 år.
Hon hade fått den traditionella behandlingen med tabletter och insulin –  och hela
tiden mått dåligt. Framför allt tyckte hon att sjukvården inte givit henne något
hopp, utan bara talat om att hon skulle få dras med sjukdomen resten av livet.
Sedan hade hon själv hittat LCHF och efter hand kunnat sluta med medicinerna,
och nu mådde hon alldeles utmärkt!

Professor Kerstin Brismarks raka besked i TV måste vara som ett slag i ansiktet på
alla diabetiker, som under många år redan vid diagnosen fått veta, att man aldrig
kan bota diabetes och att man alltid kommer att drabbas av ”naturalförloppet”,
d.v.s. att man hela tiden blir allt sämre och drabbas av allt fler komplikationer. Först
kommer man att behöva tabletter (t.ex. Metformin) och sedan insulinsprutor.
Riskerna för nödvändiga amputationer av tår och fötter och allvarliga ögonskador
har betraktats som ”naturliga”  och oundvikliga - liksom självklart en för tidig död
på grund av de komplikationer sjukdomen medför (fast det nämnde man kanske
inte).

Sannolikt är det en hel generation diabetessköterskor som nu mår dåligt av
detta klargörande i TV-programmet och tvingas inse, att vad de lärt sig i sin utbild-
ning har haft allvarliga brister. En förhoppning är, att de trots allt kan ta till sig
denna ”nya” kunskap (som ju faktiskt funnits i väldigt många år), och att de inte
försöker slå knut på sig själva för att visa att de i alla fall har haft rätt i sina kostråd.

Ett stort ansvar faller förstås på myndigheter som Livsmedelsverket och Social-
styrelsen, där man för bara några år sedan rekommenderade diabetiker att ”basera
sin kost på 50 - 60 % kolhydrater”! All sjukvårdspersonal ute i den konkreta verk-
samheten har självklart gjort sitt bästa utifrån de råd och anvisningar de fått - men
då dessa varit gravt felaktiga har resultatet för patienterna blivit eländigt...

Extra pinsamt är, att Socialstyrelsen redan 2008 efter genomförd utredning
(p.g.a. den okunniga anmälningen mot Annika Dahlqvist) tvingades bekräfta, att
LCHF är en bra behandling mot övervikt och diabetes - men att man sedan i
vården valt att helt bortse från detta. Man har i stället fortsatt med sina gamla och
delvis skadliga kostråd - och därmed dömt flera hundra tusen diabetiker till ett
förkortat liv med onödigt dålig livskvalitet!

OBS: Den som har diabetes kan inte omedelbart ändra sin kost eller sin medi-
cinering utan läkarkontroll. Det kan vara livsfarligt!/SE
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Lördagen den 11 december firades Lucia på tra-
ditionellt sätt, med Luciatåg, auktion, lotterier
och fika. Lennart Östmans dotterdotter Ingrid
Bergman var Lucia, och Ingemo Jonsell ansva-
rade för Luciatåget. Auktionist var Urban Nor-
lin. Kvällen gav ett bra nettotillskott till Byalagets
kassa. Tack alla som bidrog!

Lennart Östman har lämnat oss
Grängsjö-Bladet har inte tidigare särskilt upp-
märksammat enskilda byalagsmedlemmars
bortgång, men gör nu ett undantag.

En av Grängsjös och Byalagets mest kända
profiler, Lennart Östman, avled den 11 decem-

ber efter en längre
tids sjukdom. För-
utom att Lennart var
framgångsrik företagare i byn och tillsammans med bro-
dern Torgny under många år drev den för alla Grängsjö-
bor så välkända ”syltfabriken”, som startades av fadern
Oskar och numera drivs av dottern Lisa, så var han också
den som såg till att Byalaget fick överta det gamla baptist-
kapellet, som nu sedan åtskilliga år är vår gemensamma
samlingslokal. Bland övriga insatser kan nämnas hans ska-
pelse ”Ungdomsfonden”, som numera har delat ut flera
miljoner till olika projekt i bygden. Lennart och brodern
Torgny bidrog vardera med 100 000 kr till grundplåt förLennart som nybliven 85-

åring, november 2012
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Sensation!
För första gången  har den amerikanska kongressen just beordrat en genomgång
av kostråden i USA. Det är första gången någonsin under kostrådens 35-åriga
historia. Det betyder sannolikt att det mättade fettets ”dödskallemärkning” flyt-
tas över till sockret - vilket på sikt skulle innebära en stor framgång för folkhälsan.
Men den inflytelserika livsmedelsindustrin, som vant sig vid att tjäna grova
pengar på att blanda in billigt socker i nästan alla produkter, kommer säkert att
sätta sig på tvären, så än vet vi inte hur det går. Trots att sockerinblandningen i all
mat medfört en global diabetes- och fetmaepidemi av ofattbara dimensioner och
att vetenskapen sedan länge visat detta klara samband, så är det ju oftast peng-
arna som styr - och inte vetenskapen...

Detta är viktigt eftersom det är första gången kongressen har noterat att det finns
problem med processen kring kostråden”, sa David McCarron, forskare vid av-
delningen för nutrition vid University of Californa-Davis… ”Det finns mycket i
kostråden som ansågs vara rätt för fyrtio år sen men som vetenskapen har mot-
bevisat. Dessvärre tycker forskarvärlden ibland inte om att backa.”

Ungdomsfonden. Lennart kan också sägas vara den som tog initiativet till
och drev igenom tillkomsten av den fantastiska anläggningen ”Gnarpsviljan” -
och finansierade själv filmen med samma namn. Även Gnarps Ridhus är en
skapelse som möjliggjordes av nämnda Ungdomsfonden. Lennarts ideella in-
satser för bygden var mycket stora, och vi kommer alla att minnas honom som
en synenrligen sympatisk, generös och initiativrik person.

Begravningsgudstjänsten den 28/12 ägde rum i Grängsjö kapell, och till
Lennarts minne skänkte Byalaget en summa pengar till Ungdomsfonden./SE

Lennart och Torgny Östman vid avslutning av studiecirkel i
Byalagets regi, maj 2008.



Kommande aktiviteter
PRO-kören kommer till kapellet och sjunger för oss -  den 20/1 kl. 13.00

Onsdag den 20/1 startar också ”Öppet Hus” efter helguppehållet. Alla är
sedan som vanligt välkomna helgfria onsdagar kl. 11.00 och några timmar framöver
för umgänge småprat och fika - utan några som helst pretentioner i övrigt!

Den 3 februari kl. 18.30 återupptas studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö”.
Prel. blir det traditionellt fettisdagsfirande den 9 februari. Mer detaljer om

detta i följande utgåva av bladet.
Redan nu kan ni börja ladda upp för gökotta och kakfrossa mm på Kristi

Himmelsfärds dag den 5 maj! Mer information kommer förstås...
Teater blir det den 10 maj. Detaljer om detta kommer också senare...
Planera redan nu för årsmötet, som blir den 7 mars!

Lisa Östman skänker ett piano till Byalaget. Vi tar tacksamt emot gåvan,
som då också framöver kommer att bli en påminnelse om Lisas nyligen bort-
gångne far Lennart, som betytt så mycket för Byalaget.

Tänk på att betala medlemsavgiften för det nya året! Denna upplaga av
Grängsjö-Bladet distribueras till samtliga som var medlemmar förra året, men
från nästa månad blir det endast de som betalat avgiften som får bladet. Avgiften
är fortfarande blygsamma 50 kr för enskild medlem, och 100 kr för familj. Ett
tillägg på 50 kr för den som vill ha Grängsjö-Bladet levererat per post. Sätt in
pengarna på bankgiro 396-7221 - och meddela att det gäller medlemskap - samt
namn och adress! Inbetalningskort medföljde föregående upplaga.

Nya medlemmar
Ove och Carin Wallberg, Svedbro , Monica Olsson Åsbrotorpet, Kerstin Melin,
Åsbacken, Thure och Birgitta Eriksson, Gnarp, Leif  och Seija Persson, Byn, samt
Martin och Ing-Britt Andersson, Ljusdal  hälsas välkomna som medlemmar i
Byalaget!
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Från månadsmötet
Traditionellt Luciafirande hade vi den 11 december. (Se sidan 6). Måndagen

därpå, den 14 deccember, var det ”Julgröt” (Sidan 3). Den 17 december hyrde
LRF kapellet, och den 20/12 städades lokalerna efter alla aktiviteter.

Ananndag Jul hade Svenska Kyrkan enligt mångårig tradition gudstjänst på
kapellet.

Ett ”utedass” till vår stuga på Rödkullsvallen har skänkts av Kalle Svensson
och finns nu på plats. Stort tack till Kalle och dem som ombesörjde transport
och  uppställning av det lilla huset! Det skedde ”i grevens tid” - d.v.s. precis
innan vinterns första riktiga snöfall kom. Nu kan alltså samtliga besöka vår stuga
utan att särskilt behöva bekymra sig för hastigt påkomna behov...

Nästa månadsmöte måndag den 1 februari kl. 19.00


