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Omslagsbilden
Söndagen den 10 september kl. 13.00 togs omslagsbilden, vars motiv förmodligen
inte är främmande för någon av Bladets läsare. Hustrun och jag hade då bestämt oss
för att skörda de fullt mogna lingonen på vår tomt. Vi hade under ett par veckor sett
dem övergå från grönt, till vitt till blekrosa - och nu var de slutligen riktigt mörkt
röda.

Fantastiskt att på tomten, femtio meter från huset, kunna plocka ett par hinkar
lingon. De var i år faktiskt ovanligt stora och fina, och på en ganska liten yta kunde vi
på kanske en halvtimme rafsa ihop ganska exakt åtta kilo. De ligger nu frysta i
tvåkilospåsar och väntar på att förvandlas till sylt. Tack vare den moderna frystekniken
kan vi numera flera gånger om året få alldeles nykokad lingonsylt. Och det går bra
med betydligt mindre socker än som föreslås i kokböckerna. De flesta tycker förstås
att sylten blir godare med socker, men sockret behövs inte som konserveringsmedel.
Lingonen innehåller nämligen i sig själva ett naturligt konserveringsmedel, benso-
esyra. Industriframställd bensoesyra finns också, och den har beteckningen E-210.
Ämnet hämmar alltså tillväxt av bakterier och svamp (som t.ex. mögel, som ju är en
form av svamp).

Senare tids forskning har för övrigt visat, att lingon faktiskt är rena hälsokosten
- och lika effektiva för hälsan som en del dyra bär vi importerar från exotiska delar av
världen. Lingon innehåller s.k. fytokemikalier – ämnen som plantan producerar för
att skydda sig mot skadliga solstrålar. Ju starkare färg ett bär har, desto mera skydds-
ämnen – antioxidanter – innehåller det. Därför är särskilt skalet på lingon värdefullt.
(Fast ingen skulle väl få för sig att skala lingonen!)

Lingon innehåller också, precis som tranbär och blåbär, proantocyaniner, vilka är
röd-blå färgämnen med antioxidativa egenskaper. I lingon finns också bl.a C- B-, A-
vitaminer samt kalium, järn och mangan. ”Bäst i klassen” på det här området verkar
aroniabär vara. De odlas för sina medicinska egenskaper på flera håll i världen, men i
Sverige tycks vi mest använda aronia som prydnadsbuske - och hälsokostföretagen
importerar i stället torkade aroniabär för dyra pengar!

Under alla år, när vi bodde nere i Småland, brukade vi försöka ta en veckas
”lingonlov” i månadsskiftet augusti-september och åka upp till Grängsjö och förse
oss av de röda bären. Fast då tog vi förstås oftast bilen och åkte ner mot kusten. Och
det är ju alltid trevligt att komma ut i skogen . En termos varmt kaffe med tillbehör
ingår förstås i upplevelsen. Kaffe smakar ju aldrig så bra som ute i naturen.

Men att kunna plocka årsbehovet av lingon hemma - och ta kaffepausen på
altanen är heller inte så dumt! Och så behöver man ju då inte förorena luften med
några avgaser från bilen... /SE
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Pinsam okunskap i TV
En representant för skolmedicinen (och TV 4) skämmer ut sig igen!

I TV 4:s ”Nyhetsmorgon” den 19 september framträdde ”Dr Mikael” – och
ämnet var nu ”huskurer”. Här satt nu en företrädare för den skolmedicin,
vars produkter är orsak till minst vart tredje dödsfall i vårt land, och gör sig
lustig över sådant som honung, gurkmeja och ingefära – och påstår att dessa
produkter både är verkningslösa och kan vara farliga!  Honung VET man
t.ex. är bakteriedödande, och bland annat alldeles utmärkt för att påskynda
läkningen av sår. Det finns åtskilliga vetenskapliga studier som visar det. Man
har också sett att honung har en förmåga att tränga igenom den biofilm som
omger streptokocker och gör dessa svåra att komma åt för traditionella anti-
biotika – och att honung därigenom kan oskadliggöra dessa bakterier. Karo-
linska Institutet genomförde för övrigt 2006 en studie, som just bekräftade
honungens bakteriedödande förmåga.

När det sedan gäller gurkmeja och ingefära, så har dessa fantastiska
hälsoprodukter använts i kinesisk och indisk medicin i flera tusen år – med
god effekt i flera avseenden. Men skolmedicinen är ju ofta totalt historielös,
så Dr Mikael har väl inte en aaaning om detta! Gurkmeja är kraftigt anti-
inflammatorisk och kan faktiskt bidra till att förebygga/bota cancer. Det
pågår dessutom mycket lovande studier både vid Luleå Tekniska Universitet
och vid Linköpings Universitet om gurkmejans förmåga att motverka
Alzheimers.

På TV 4 är man inte juridiskt bundna av det avtal SVT har med staten, men
man borde väl ändå underkasta sig ungefär liknande etiska riktlinjer. I nämnda
avtal står bl.a. följande:

”Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller
allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska bere-
das i efterhand om det är befogat och en begäran om genmäle ska behandlas
skyndsamt”.

Nu får väl ”huskurer” inte betraktas som en ”motpart” – men nog hade det
varit på sin plats att en kunnig naturmedicinare fått yttra sig i detta ämne!

Sammanfattningsvis tycker jag alltså att det är oerhört plågsamt att se, hur
TV 4 i strid med andemeningen i de generella riktlinjer som gäller för publi-
cering i detta medium släpper fram okunniga människor, som i detta fall
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med läkarens självklara auktoritet – och TV:s genomslagskraft - får oss att
misstro enkla, naturliga och oskadliga produkter, som i flera avseenden har
dramatiska möjligheter att påverka vår hälsa i positiv riktning.

Läkarens inställning är här förstås, att vi obetingat skall lita på de ”godkända”
farmaceutiska produkter (mediciner) som dagligen förorsakar dödsfall (även
om de självklart också akut kan rädda liv och lindra smärta).

Man kan bara påminna om Apotekaren Cecilia Lenanders studie på 1700 äldre
i Skåne - för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon fann då att 80 % av
dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd, som direkt berodde på medi-
ciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat).

Intressant i detta sammanhang kan också vara följande:

Den 14 september kunde man i DN läsa om att antalet förgiftningsfall av det
vanliga smärtlindrande medlet Paracetamol (Alvedon, Panodil m.fl.) ökat dra-
matiskt på senare tid.  GIC (Giftinformationscentralen) hade då dittills i år fått
in 2558 samtal om misstänkta förgiftningar av dessa preparat. Men nyligen
förklarade Läkemedelsverket ändå, att det var ofarligt för gravida kvinnor att
använda Paracetamol…

För en tid sedan gick Livsmedelsverket däremot ut och varnade kraftfullt för
användningen av aprikoskärnor och krossade linfrön - och kolloidalt silver.
Dessa ämnen får väl också anses gå under benämningen ”huskurer” (eftersom
de inte skrivs ut på recept av läkare). Intressant nog är samtliga dessa tre produk-
ter också verksamma mot cancer – och fullkomligt ofarliga i måttliga doser.

Efter inslaget i DN gjorde jag mig besväret att ringa GIC för att höra hur många
förgiftningsfall man hade av aprikoskärnor, linfrön och kolloidalt silver. Efter
att ha blivit kopplad runt till ett antal olika människor lyckades jag till sist få en
kvinna att söka efter de uppgifter jag var intresserad av. Intressant nog fick jag då
veta, att man ”nog” hade haft enstaka fall, där någon ätit stora mängder av
aprikoskärnor eller linfrön – men ingen hade blivit allvarligt skadad eller avlidit.
När det gäller kolloidalt silver fanns ingen uppgift alls om någon form av skada
eller förgiftning. För mig var detta ingen överraskning, men för de som obe-
tingat litar på våra myndigheter borde det vara omskakande information!

En självklar fråga borde nu alltså vara: Kan vi lita på våra myndigheter  (Läkemedels-
verket och Livsmedelsverket) - och på de uppgifter som framförs i TV?   /SE
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Redan 1957 blev fotografering och framkallning ett stort intresse hos mig. Fasci-
nationen, när man såg den svartvita bilden börja framträda i mörkrummet,
överträffade nästan den otroliga upplevelsen att se rörliga bilder på TV:n, som
just vid den här tiden blev vanlig i svenska hem.

I över trettio år använde jag mig sedan av den ursprungliga analoga tekni-
ken, där ljuset från motivet åstadkom en negativ bild på kamerans ljuskänsliga
film, vilken sedan framträder efter framkallning, där filmens silversalter i en
kemisk process reducerades till metalliskt silver. Sedan fick man använda samma
process för att från filmens negativ få en ”positiv” pappersbild, där mörkt var
mörkt och ljust var ljust - på samma sätt som verklighetens motiv.

Jag framkallade och förstorade alltså mina bilder själv, och vid varje
fotograferingstillfälle antecknade jag tid och plats och förde in uppgifterna i en
särskild bilaga till mina negativalbum - vilka på senare år blivit en formlig guld-
gruva. Till skillnad mot många, som har sina bilder liggande i byrålådor och
skåp - och ofta har problem med att komma ihåg var och när bilderna togs - så
har jag alltså alla data registrerade. Jag behöver bara gå till mina negativalbum för
att få exakt besked när en bild tagits. /SE

 

Den 4 juni 2003 - klockan 20.43 på kvällen - hade man
denna utsikt över västra delen av Gränsesjön.
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Men år 2003 införskaffade jag så min första digitalkamera – som vid den här
tiden innebar en avsevärd investering, då digitala kameror fortfarande var ganska
dyra i inköp.

Plötsligt hade jag sedan nästan obegränsade möjligheter att ta bilder – utan att
behöva tänka på kostnaden för film och framkallning. Till en början var det nästan
overkligt, men man vänjer sig ju vid allt – på gott och ont. Numera är den situatio-
nen så vardaglig att man knappt reflekterar över den.

I alla fall var vi uppe i Hälsingland tidigt sommaren 2003. Bilden på föregående
sida togs redan den 4 juni detta år, och tack vare kamerans inbyggda program, som
automatiskt registrerar både datum och tidpunkt när en bild tas, så kan jag också
tala om att klockan var exakt 20.43 på kvällen, när exponeringen skedde (numera
behöver jag alltså inte manuellt anteckna uppgifter om varje bild).

På bilden lyser den nedgående solen grant på skog och övrig grönska på södra
sidan av sjön, och man kan tydligt se taken på lada och lagård på ”Lägdan”. Och
vattnet i sjön är så stilla och blankt att det fungerar som en spegel. Man ser både den
lilla grå ladan och skogen bakom - spegelvända i sjön… De förra grannarnas häst
fick också vara med på ett hörn. Han har ”myggnätet” spänt över ögonen för att
inte plågas av insekterna.

Det är naturligtvis inte från alla villatomter i vårt land som man har denna
magnifika utsikt. Bara inte skattemyndigheterna kommer på detta och höjer tax-
eringsvärdet därefter! Då kommer kanske fastighetsavgiften att göra att man får
inskränka rejält på andra utgifter. Men för oss vanliga pensionärer är ju det utrym-
met tämligen begränsat…

När dessa rader ursprungligen skrevs (2006), så hade vi redan bestämt oss för
att flytta upp till Grängsjö, och vi filosoferade om att ”det sannolikt kommer att
kännas litet märkligt att byta ut grannhusens gavlar i Eksjö mot denna fantastiska
vy, även om den för min del ju är välbekant från hela min uppväxt”.

Fast på den tiden var man kanske inte så medveten om detta med utsikten.
Livet var fyllt av så mycket annat som man måste ägna sin uppmärksamhet åt. Men
jag minns att under den tid jag ”gjorde lumpen” i Östersund, så tyckte jag varje
söndag efter helgpermissionen att det var förfärligt att behöva lämna detta vackra
för något så trist som logementet på I5!

Trots allt är ju fortfarande en vacker utsikt i princip alldeles fri och obeskattad
(frånsett detta med fastighetsavgiften), så att njuta av den kan man göra alldeles
gratis. Fast man vet förstås inte hur länge! Rätt som det är, så kommer någon på att
det fattas pengar i statskassan och att det finns en massa obeskattad skönhet att ta
in pengar på. /SE
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En 57 år gammal bild.
Hos oss som hunnit bli litet till åren blir kanske detta att i tanken göra nostalgiska
utflykter till ungdomens dagar en ganska vanlig åkomma. För egen del har jag också
- som beskrivits tidigare - ett omfattande fotografiskt material, som är användbart
i sammanhanget. Och som bekant säger ju en bild mer än tusen ord…

På 1950- och 60-talet var utbudet av fritidsaktiviteter i Grängsjö inte så över-
väldigande. TV:n kom omkring detta decennieskifte, men det fanns bara en
kanal, sändningarna var ett par timmar varje kväll, och det var svartvita, gryniga
bilder – som vi i dag inte skulle nöja oss med. På Godtemplarhuset i Gränsfors
kom regelbundet den ambulerande biografen och visade spännande filmer, men
som jag minns var det bara vid sällsynta tillfällen man kunde unna sig den lyxen.

Men en sak fanns förstå, vår natur – med bl.a. sjöar, åar och bäckar som man
kunde fiska i. Min närmaste fiskekompis var Börje Carlén (äldre bror till Ulf
Carlén för dem som inte är bekanta med släkterna i byn). Gränsesjön var förstås
det mest frekventerade fiskevattnet. Någon egen båt ägde vi inte, men det gick
alltid att låna en eka av någon granne.

Bilden ovan togs den 30 maj 1960. Det är Börje som ror, och jag sitter förstås
akteröver och tar bilden. Om jag minns rätt, så har vi denna gång lånat ekan av
”Rig-Erik”… Vi är på väg österut, och till höger i bild ser man de byggnader som
då fortfarande fanns vid sjön, rakt nedanför ”Lägdan”. /SE
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Måndag den 6 november kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.

Från månadsmötet den 2 oktober
Genomförda aktiviteter

Sommarens arbetskvällar avslutades den 26 september. Totalt har 15 tisdags-
kvällar ägnats åt att gemensamt underhålla och förbättra vår föreningsgård
”Kapellet”. Bl.a. har golvet i stora salen såpskurats, kaminen i lilla salen har
restaurerats, vattenskadan i nordöstra hörnet av stora salen har lagats, golvlister
utefter stora salens väggar har monterats, trasiga stolar har lagats, och hela Ka-
pellet har städats. Mycket tid gick också åt till förberedelser inför Kristi-
himmelsfärdsdagens aktvitet. Rastplatsen har varit möblerad med camping-
möbler under sommaren. Solcellslampor har satts upp igen på berget ovanför
Kapellet.

Vid sista arbetskvällen den 26 september klipptes häcken, gamla blommor
togs bort, skräpet forslades iväg, och utemöblerna ställdes undan inför vintern.
Vår stuga på Rödkullsvallen har städats, gräset har klippts, och en trasig häng-
ränna har lagats, samt stuprören rensats från skräp.

Ett stort tack till alla som hjälpt till den gångna sommaren! Ett särskilt tack
till Lisa Östman, som lånade ut städmaskinen! Det var guld värt!

Musikkaféet som kyrkokören bokat blev inställt. Studiecirkeln ”Hus och
gårdar i Grängsjö” har startat efter sommaruppehållet.

 Kommande aktiviteter

Den 28 oktober firar vi föreningens 25-årsjubileum - med start kl. 18.00. Mat
serveras - och det blir underhålling av kören ”Korsdraget” från Kvissleby med
omnejd. Det subventionerade priset för detta blir för medlemmar 50 kr (och
festen är exklusivt avsedd för medlemmar!)... Anmälan senast den 22/10 - till:
Inga-Greta  070-6608311 - Ellen 070-3948823 eller  Ann-Kristin  070-6309252

Den 1 december blir det ”Musik i Advent” på Kapellet, med Hanna-Karin
Berglund och Elena Gradin - som vid några tillfällen tidigare glatt oss med sina
fantastiska röster och sin musikalitet. Mer information i kommande utgåva av
Bladet.

Vårt traditionella Luciafirande kommer att ske fredagen den 15 december -
med auktion och lotterier i vanlig ordning. Paket och saker till auktionen och till
lotterivinster tas som vanligt tacksamt emot.

Slutligen påminner vi än en gång om ”Nordanstigs-GALAN”, lördagen
den 7 oktober kl. 18.00 på Gnarpsviljan. Biljetterna kostar 300 kr och finns att
köpa bl.a. på Blomsteraffären i Gnarp. Mer information i senaste ”Nordanstigarn”.


