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Omslagsbilden
Omslagsbilden togs den 27 augusti i år - vid ”Baptistmonumentet” i Västergräng-
sjö, när Daniel Wallin och Kristin Andersson vigdes. Vigselförrättare var brudens far
Per Gunnar, ”Pege” Andersson, som passande nog är baptistpastor. Fotograf var
parets granne och gode vän Conny Nordström. Bröllopsgästerna, som var närmare
ett femtiotal,  visste inget om det som skulle ske. De var inbjudna till en ”80-årsfest”,
eftersom både Daniel och Kristin nyligen hade fyllt 40 år.  Efter ”80-årslunchen”  vid
huset förklarade Daniel för gästerna, att de skulle ta sina stolar med sig och gå ner till
baptistmonumentet, den resta stenen som ligger ett par hundra meter nedanför
bostaden. Där skulle man ha en liten ”andakt”... Men efter en stund kunde gästerna
plötsligt höra Delsbo brudmarsch, och därefter följde vigseln. Det avgörande ögon-
blicket fångades sedan av Conny på den bild vi ser på förstasidan. Den efterföljande
bröllopsfesten ägde rum i Grängsjö Kapell, där alltså bilden nedan av brudparet
som skär upp tårtan togs. Där har för övrigt Daniel i sin egenskap av ledamot i
byalagets fastighetsgrupp varit delaktig i de omfattande renoverings- och ombyggnad-
sarbeten som genomförts de senaste åren.

Daniel är född och uppväxt i Byn, där hans föräldrar fortfarande bor. Som av en
händelse bodde författaren till dessa rader sina första år i livet i det lilla huset mitt
emot, på andra sidan vägen - fast förstås för mycket länge sedan, 1945 - 48...

Kristin är född i Hunnebostrand på Västkusten, men flyttade vid två års ålder
med sina föräldrar upp till Älvdalen i norra Dalarna, där de fortfarande är bosatta.
Men Kristin hade redan flyttat hemifrån och fanns i Hudiksvall, när hon och Daniel
träffades.

Daniel köpte huset i Västergrängsjö, där han och Kristin nu bor (gamla ”Norins”,
där en gång Gnarps
kommunalkontor en
gång fanns, och där
Ante Norin som kom-
munalnämndens ord-
förande bodde och
skötte det mesta av
Gnarps kommunala
ärenden. Huset kallades
också på den tiden ge-
menligen ”Kontoret”).

Både Daniel och
Kristin arbetar i dag i
Hudiksvall - Daniel som
maskinkonstruktör, och
Kristin som sjuksköterska.
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Vid säsongens första ”Öppet Hus” på kapellet, onsdag den 5 oktober, kom
bekante byalagsmedlemmen Yngve Forss - och medförde ett stort paket. Detta
visade sig sedan innehålla en skylt med texten ”Grängsjö Bya-lag” inskuren. Den
i gediget trä utförda skylten kommer att pryda vår stuga på Rödkullsvallen och
där tydligt visa vem som äger stugan. Byalaget tackar!

Alla tjänar på ”silverplåstren” – Revolution
i vården av brännskadade

Färre infektioner, mindre antibiotika och kortare vårdtid.
Regelbunden användning av bakteriedödande silver-
förband har lett till stora förbättringar i vården av bränn-
skadade barn.

Vem skall man tro på?
I kontroversiella ämnen kanske någon ifrågasätter redaktionens trovärdighet. På
följande uppslag beskrivs det fantastiska ”silvervattnet”, vars egenskaper kan
tyckas vara osannolikt effektiva. Trots att detta varit känt i betydligt mer än hundra
år, och att silver var det antibakteriella medel som allmänt användes innan peni-
cillinet kom, så är det förvånansvärt många som inte känner till detta. Många är
också tveksamma och tror att det inte fungerar, eller kan vara farligt. Eftersom
sannolikt SVT betraktas som en mer tillförlitlig källa, så har vi saxat nedanstå-
ende rubrik och ingress från deras hemsida.
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Silvervattnet som är ett hot mot läkemedelsindustrin
Vissa sanningar är alldeles för svåra att ta till sig. Det
kan ibland handla om sådant som verkar ”alldeles för
bra för att vara sant”. Dit hör bl.a. ”kolloidalt silver”.
Detta har funnits och använts i åtminstone 140 år,
utan att något enda fall av allvarlig skada kunnat rap-
porteras. De skrönor som finns t.ex. om blåfärgad
hud härrör från andra silverprodukter som silvernitrat
och annat. Eftersom kolloidalt silver tycks kunna ta
kål på inte bara bakterier (som traditionell antibio-
tika), utan också virus, amöbor, svamp, encelliga para-
siter och andra skadliga mikrober, så är ju denna pro-
dukt ett stort hot mot de stora läkemedelsbolagens
dyra produkter. Därför smutskastas och motarbetas
det också kraftfullt från det hållet. God hjälp har man där av okunniga och/eller
korrupta myndigheter. I Sverige använder t.ex. Livsmedelsverket en hel del
utrymme på sin hemsida för att tala om hur overksamt och farligt detta medel
är (hur något kan vara BÅDE overksamt och farligt är för mig en gåta!). Man har
också lyckats genomdriva ett förbud mot att saluföra kolloidalt silver som kost-
tillskott. Däremot får det fortfarande säljas som ”vattenreningsmedel”, efter-
som det då inte betraktas som ”livsmedel”, utan ett ”bekämpningsmedel” och
bedöms utifrån Kemikalieinspektionens regelverk. Men varför man skulle bry
sig om att rena vatten, om man inte skall dricka det, verkar mycket märkligt!

Något som väl i hög grad legitimerar det kolloidala silvret torde också vara
det faktum att NASA använder det som desinfektionsmedel i sina rymdfarkoster.
Det är knappast troligt att USA:s rymndstyrelse skulle använda något som är
hälsovådligt för sina astronauter! Kolloidalt silver har också under många år
använts som vattenrenande medel i våra handelsfartygs färskvattentankar - och
ingen har under alla dessa år hört talas om någon ”silverförgiftning”!

Det finns sedan hur mycket kontrollerade uppgifter som helst om hur
kolloidalt silver botat allt från nagelsvamp och psoriasis till vanlig förkylning,
malaria och andra infektioner. Att kolloidalt silver kan vara verksamt mot cancer
vågar man knappt nämna (ens om man själv upplevt det), eftersom det är ett
område där läkarna har totalt monopol på behandling. Men det finns oveder-
sägligt, vetenskapligt stöd för den uppfattningen.

Det är viktigt att veta, att kolloidalt silver består av 99,999 % vatten. Det är
alltså betydligt renare än vad de flesta av oss får ur kranen hemma i köket - och
det borde vara väldigt långsökt att tro på allvarliga biverkningar. Därför är det
också otroligt sorgligt, att så många är rädda för att använda detta totalt ofarliga
preparat. Om man drabbats av cancer underkastar man sig sådant som strålning
och cellgifter (som båda faktiskt i sig är cancerframkallande; varför skulle annars
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personal som genomför dessa behandlingar ha en omfattande skyddsut-
rustning på sig?), men man tvekar att använda ”vatten”. Orsaken är förstås att
man litar på sina läkare, vilket man ju borde kunna göra. Tyvärr är detta inte alltid
befogat, när det gäller cancer. Läkarna är mirakulöst skickliga att klara av akuta,
livshotande tillstånd t.ex. vid olyckor eller hjärtinfarkter, men när det gäller kro-
niska sjukdomar som diabetes, cancer eller Alzheimer är deras kunskaper inte
lika imponerande. I sin utbildning har de inte heller fått lära sig mycket om
kostens betydelse. Detta är sannolikt den viktigaste anledningen till att de inte
ger några kostråd - eller i värsta fall ger alldeles galna råd (som t.ex. att både
diabetiker och cancerpatienter kan äta mat med mycket kolhydrater - och i stället
skall undvika naturligt mättat fett).

Ett väldigt konkret exempel på hur kolloidalt silver kan användas är det
”experiment” som under sju år gjorts på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Där tar
man varje år emot omkring 400 barn med allvarliga brännskador. Omläggningarna
var tidigare ofta så smärtsamma att man var tvungna att genomföra dem under
narkos, och svårartade infektioner – ibland livshotande – var vanliga. För sju år
sedan började man alltså använda förband som avger silverjoner (d.v.s. de inne-
håller kolloidalt silver).

Effekterna var drastiska. Vårdtiden minskade från i genomsnitt 11 till 2
dygn –  och man har inte haft ett enda fall av livshotande infektion, sedan
denna metod infördes. Tidigare kraftig och missprydande ärrbildning
uppstår inte längre! Användningen av antibiotika har också kunnat mins-
kas till endast 1/3 av tidigare nivå, och ekonomiskt sparar man ca 40 000
kr per patient (totalt alltså 16 miljoner kronor per år!).

Den största vinsten är naturligtvis minskat lidande för barnen, men även det
rent ekonomiska resultatet är ju betydande - för en sjukvård som närmast verkar
vara på väg att kollapsa under ökande kostnader.

Nu skulle man förstås tro, att denna metod omedelbart spreds till alla sjuk-
hus, där man behandlar brännskador (och även andra sårskador)… Men vad har
hänt? Vad jag vet – ingenting! Och av de läkare jag talat med har knappt någon
ens hört talas om kolloidalt silver. Och om man har det, så fnyser man förakt-
fullt åt detta ”kvacksalveri”! Något är naturligtvis allvarligt fel inom sjukvården,
och kanske borde en särskild statlig enhet skapas för att objektivt sprida kunska-
per inom detta område. Mitt intryck är att läkemedelsföretagens ekonomistyrda
desinformation, liksom prestige och revirtänkande inom läkarkåren fortfarande
tycks hindra spridning av superviktig kunskap och erfarenhet.

Den som till äventyrs misstänker att redaktionen far med osanning i detta
inlägg ombeds att kolla fakta via andra källor! Jag försäkrar, att allt är med
sanningen överensstämmande, och den som vill ha vetenskapliga referenser kan
få det - t.ex. genom att maila till sevenerik44@yahoo.se   /SE
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Kort om sjukvårdens historia - och några synpunkter på den

Sedan man i USA redan i början av 1900-talet bestämde, att inga sjukdo-
mar längre skulle få botas med hjälp av örter och andra enkla och natur-
liga medel - utan endast med kemikalier (”mediciner”) har i stort sett hela
världen lurats att tro, att just farmakologiska preparat är lösningen på alla
våra hälsoproblem. Och de stora läkemedelsbolagen har förvandlats till
enorma vinstmaskiner för investerare och aktieägare. Naturligtvis har
många av deras mediciner varit välsignelsebringande, men vi har glömt
bort det enkla och naturliga - och ”godkända läkemedel” är i dag orsa-
ken till ungeför vart tredje dödsfall i vårt land! Myndigheter som Social-
styrelsen, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket har kraftfullt styrt ut-
vecklingen mot mer användning av mediciner - och kraftfullt varnat för
enkla och billiga ”örtmediciner”. Tage Danielsson kunde som bekant
ge träffande beskrivningar av verkligheten. Så här skrev han en gång om
Socialstyrelsens ställningstagande i dessa frågor.:

Du ädla ros och förgyllande skrin! 
Du hör väl på våra förbryllande skrin 

som tolkar vår skräck för all örtmedicin? 
Vårbacken är full av förrädiska gifter! 

Örtläkarnas böcker är hädiska skrifter! 
När våren, den giftigt bedrövliga, blommar 

utfärdar vi därför behövliga domar. 
En enhällig styrelses ärliga önskan 

att göra oss kvitt den förfärliga grönskan 
är mycket stark för att den hotas av texter 

om folk som bevisligen botas av växter. 
Med motvilja ser de bestörta vårdarna 
på folk som blir friska i örtagårdarna 

För om man blir frisk när man käkar våren 
så tar man ju jobbet från läkarkåren... 

Lås in i din köksträdgårds krukhus fröerna 
och gå och ställ in dej i sjukhusköerna 

Du ädla ros! Se hur majsolen skiner 
på våra centralstyrda sjukhusrutiner! 

Det är för naturligt med örtmediciner! 
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Sensommarpromenad
Möjligen har någon lagt märke till, att
jag ibland har en kamera med mig. När
jag rör mig ute i naturen, ingår också
kameran oftast i utrustningen. Om jag
skulle råka möta en marsmänniska
som nyss landat på jorden, eller kan-
ske en grå liten gubbe, så vore det ju
högst förargligt att inte kunna föreviga
detta möte.

Torsdagen den 15 september i år
tog hustrun och jag bilen och åkte upp
mot Rödkullsvallen, där jag bl.a. tog
några bilder på vår stuga och den då
nyligen iordningställda källan där. På
vägen dit stannade vi till där vägen går
över den lilla Flymobäcken, en bit ovan-

för Mörhögsvallen. Vi litar på läsarens diskretion och avslöjar här, att vi där längs
en kortare sträcka av bäcken, motströms från vägen räknat, varje år plockar en del
kantareller - alldeles intill sjäva bäcken. Även denna gång hittar vi några av de gula
läckerheterna, som redan samma kväll hamnar i stekpannan och avnjutes med
andakt...

Men på vägen tillbaka till bilen från bäcken
upptäckte vi på en stubbe en larv av impone-
rande storlek. Den var nog omkring 7 eller 8 cm
lång och kanske 1 cm tjock. Det kanske var en
väldigt vanlig larv, som en erfaren zoolog ome-
delbart skulle ha känt igen, men pinsamt nog
klarade vi inte av att artbestämma den impone-
rande varelsen. Kanske är någon av Grängsjö-
Bladets läsare mer kunnig på detta område och
kan berätta vad det var vi såg. Som jag inlednings-
vis nämnde, så är ju kameran min ständiga följe-
slagare, varför en bild på larven kan ses på bilden
här ovan./SE De nyplockade kantarellerna, litet

slarvigt förvarade i en ICA-kasse.

Den imponerande larven på väg ner från
stubben - undflyende en närgången fotograf...
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Måndag den 5 december  kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.

Från månadsmötet den 7 november
Onsdag den 5 oktober hade vi säsongens första ”Öppet Hus”. Hela 22 byalags-
medlemmar mötte upp. En av dem var Yngve Forss med en unik gåva till
byalaget (text och bilder på sid. 3).

Kvällen den 28 oktober var bokad för ”Trivsel och flärd”, men då de som
hjälpt till med mannekänguppvisningarna slutat sina verksamheter, så fick det
hela ersättas av en ”berättarkväll”. Det blev inte helt okände Anders Thyr från
Gräsåsen, Hassela, som kom och berättade bl.a. om svedjefinnarna, som en
gång kom från vårt östra grannland och bosatte sig i trakterna runt Hassela
(liksom på andra skogrika platser i Sveriges inland).

Anders har en medfödd berättarbegåvning. Han fullkomligt trollband pu-
bliken, som uppgick till ca 75 personer. Alla satt tysta och fick ta del av både fakta
och sägner, som framfördes med humor och inlevelse. För kvällens musik sva-
rade Björn Englund och Ove Falk, och Harry Lindqvist bidrog med sång.

Även förtäringen hade ett ”gammaldags” tema. Den bestod bl.a. av häll-
brödssmörgås med färskost, ostkaka med saftsås, samt kaffe och pepparkaka.

Det blev en mycket lyckad kväll. Tack till alla medverkande - och inte minst till
”markpersonalen”! Publiktillströmningen gjorde att de fick jobba hårt.

Resultatet blev också ett rejält tillskott till byalagets kassa.

Kråkbärsris har plockats - och kommer att förvandlas till kvastar inför kom-
mande ”Lucia-auktion”...

Kommande aktiviteter
Fredag den 25 november kl. 19.00 kommer kända sångarduon Elena Gradin
och Hanna-Karin Berglund åter till oss på kapellet och underhåller. Den som
hört och sett dem förut i liknande sammanhang vet att det blir en fin upplevelse.

Traditionellt Luciafirande blir det fredag den 9 december kl. 18.00. Gåvor till
auktionen och till lotteripriser tas som vanligt tacksamt emot. Paket behövs
både till barn och vuxna...

Julgröt planeras till den 14 december kl. 16.30 - 18.30. Anmälan om deltagande
senast 12 december till Inga-Greta  070-6608311 - Ellen 0652-21155 eller  Ann-
Kristin  0652-14139


