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Omslagsbilden
Den 28 juli 2017 några minuter före åtta på morgonen togs bilden av ladusvalan
nere i Mellanfjärden. Vår närmaste båtgranne har dubbla akterstag på sin segel-
båt (stålvire som stöttar masten akteröver), och svalan sitter på den tunna lina
som är spänd mellan de två stagen.

Även tidigare år har vi från sittbrunnen i vår egen båt på nära håll kunnat se
svalor vila på denna plats - till synes ganska orädda.När vi sitter stilla i vår båt
uppfattar de oss möjligen bara som en del av båten - och alltså ofarliga.

Ladusvalan (Hirundo rustica) håller ju till runt människor, och den bosätter
sig gärna i lador och andra mänskliga byggnadsverk (som namnet antyder).
Men de brukar inte acceptera människor på bara någon meters avstånd, som i
detta fall...

De svalor som de senaste somrarna bott under taket till vår källarnedgång
kom aldrig i år, vilket kändes litet trist. Visserligen var det skönt att slippa ”mocka”
på trappan under där boet satt, men vi undrar förstås vilket öde de gått till mötes.

Våra ladusvalor övervintrar ju oftast i södra Afrika och har alltså en oerhört
lång flyttningsväg. Både under flyttningen och på övervintringsplatsen utsätts
de förstås för faror av olika slag, så det får väl närmast betraktas som ett under
att de flera år i följd klarar sig och kan komma tillbaka till sin nordiska häcknings-
plats. Som de flesta ”småfåglar” blir de heller aldrig särskilt gamla. Den högsta
ålder man med säkerhet konstaterat hos en hussvala sägs vara 11 år.

En varm sommar
När förra numret av Grängsjö-Bladet utkom, i början av juni, hade vi inte haft
någon rejäl sommarvärme. Men sedan kom den... Varmaste juli sedan man bör-
jade mäta temperaturen för ca 260 år sedan. Trots att det i sommarens inledning
regnade så att de låga grundvattennivåerna fylldes på, så var det plötsligt i juli
katastrofalt torrt i markerna. Och omfattande skogsbränder härjade i vårt land -
inte minst i Hälsingland. Ljusdal blev ett namn man hörde på nyheterna under
lång tid, och människor fick fly undan elden, några evakuerades och fick bo
tillfälligt i skolor och på andra håll. En katastrof, som vi som inte upplevde det
hela på nära håll knappt kan föreställa oss.

Helikoptrar och flygplan från andra länder rekvirerades för brandbekämp-
ning - och vi kunde konstatera, att vår civila beredskap för liknande krissituationer
inte var överväldigande god. Det har funnits anledning att fundera över vissa
politiska beslut, som fattades efter ”kalla krigets” slut... Med den gamla värn-
plikten kvar, hade det också funnits folk att sätta in i brandbekämpningen - och
till en låg kostnad, eftersom de värnpliktiga hade samma dagpenning, oavsett
om de fanns på sina regementen eller användes för andra uppdrag. Men efter-
som Grängsjö-Bladet är en opolitisk skrift, så skall inte mer sägas om detta/SE
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Följande nya medlemmar önskas välkomna i byalaget:

Mats och Heidi Carlerby
Per Eriksson

Sven och Christel Hultin
Gun Rydén

Som de flesta märkt, så blev juli 2018 extremt torrt i Sverige. Det var  kruttorrt
i markerna, och på många håll härjade bränder i skog och mark. Åtminstone
25 000 hektar har brunnit hittills. En stor del av bränderna har härjat just i
Hälsingland - men längre inåt landet. I Nordanstig har vi märkt torkan bl.a.
genom minskat vattenstånd i våra sjöar och vattendrag - och sannolikt har
några med egen vattenförsörjning drabbats av sinande brunnar. Trots allt är
detta förstås uthärdligt - och förhoppningsvis ett övergående problem. Jäm-
fört med situationen för dem som fått sina hus nedbrända - och generatio-
ners välskött skog förstörd, så är våra problem naturligtvis bagateller.

Den som åker över bron i Svedbro har kunnat se hur vattenflödet i Annån
där stadigt minskat. Och trots att vi på sistone fått några välbehövliga milli-
meter nederbörd, så är det fortfarande närmast en rännil vatten som rinner
över dammbordsfoten. Bilden här ovan togs i tisdags, den 7/8 på eftermidda-
gen, och fotografen stod på landsvägsbron med klameran riktad uppströms.

TORKA
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Nisse Simonsson på sitt sommarställe den 16 juli. Han håller
här upp en bok av författaren Dale Bredesen, som visat hur
man kan förebygga och bota Alzheimers - till stor del via kos-
ten. Jag refererar själv till honom på min hemsida.

(Följande text är godkänd av Dr Simonsson för publicering)

De flesta läkare tycks helt styrda av sin utbildning (som i avsevärd grad
styrs av de stora läkemedelsbolagen), samt av myndigheter som Livsmedels-
verket och Läkemedelsverket. Därför fortsätter de att behandla människors
symtom med ”mediciner” – och i vissa fall kirurgiska ingrepp. Där är många
av dem oerhört skickliga, och kan som bekant rädda liv i akuta situationer –
t.o.m. byta ut hjärtan, lungor, lever och njurar och andra organ. Ingen skulle
vilja vara utan våra läkare och sköterskor – inte heller vissa mediciner, som
också räddar liv.

Men samtidigt tvingas vi konstatera, att av läkare utskrivna mediciner
är en av våra vanligaste dödsorsaker, vilket statistik sedan länge visar.

Det djupt tragiska är, att läkare i sin utbildning knappt fått lära sig något om
kost och nutrition (mat och näringstillförsel). De allra flesta av våra s.k.
kroniska sjukdomar har ”metabola” orsaker. D.v.s. de beror i hög grad på

Nisse Simonsson - en läkare med civilkurage!
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vad och hur vi äter och dricker. Detta kan minsta barn förstå, om man förkla-
rar. Det vi äter skall ju dels vara bränsle för kroppens alla aktiviteter, och
dessutom ge material till reparation och nybildning av celler. Vissa närings-
ämnen, mineraler, spårämnen, vitaminer och s.k. essentiella aminosyror (bygg-
stenar till proteiner, som kroppen inte själv kan tillverka) måste vi få i oss via
födan. Detta vet antagligen varje läkare – men de tycks inte kunna dra de
konkreta slutsatserna av sin kunskap. I stället ger de kemiska preparat (medi-
ciner) till människor med symtom som beror på näringsbrist (eller förgift-
ning t.ex. av industriproducerad mat).

Det finns dock läkare, som inte bara rättar in sig i ledet och följer läkemedels-
bolagens och myndigheternas rekommendationer, utan i stället tänker själva,
tar reda på fakta och agerar därefter. De kan då ofta bota patienter utan att
använda traditionella läkemedel – men blir gärna förtalade av okunniga kollegor,
och de hatas förstås av läkemedelsbolagen, vars enorma inkomster de hotar.

En av de läkare, som rakryggat ställt sig upp och talat om, att han haft fel
under hela sin yrkeskarriär (betr. kostråd) är Nisse Simonsson. Han har
jobbat som kirurg i mer än 45 år – och han tror att han bl.a. amputerat
omkring 600 ben och tusentals tår på diabetiker. De flesta av dessa operatio-
ner hade kunnat undvikas, om patienterna i tid hade fått korrekta kostråd.

Men Livsmedelsverket (liksom läkare och dietister) har ju under ca ett
halvsekel givit även diabetiker rådet att äta ”fettsnålt” – vilket i praktiken då
innebär ”kolhydratrikt” – d.v.s. den kost diabetiker absolut inte skall äta.
Resultatet har ju också blivit en formlig explosion av bl.a. fetma och diabe-
tes de senaste decennierna.

Nisse Simonsson led under ca 50 år av den besvärliga tarmsjukdomen ulce-
rös kolit, som under de värsta perioderna kan innebära 30 – 40 blodiga
diarréer dagligen – och i nästan hälften av fallen slutar med en svår form av
cancer i tjocktarmen.

När han slutligen ”tänkte till”, skaffade böcker och studier från oberoende
forskning och satte i gång att läsa, så upptäckte han ganska snart att kosten
var en bidragande orsak till en mängd sjukdomar – och sannolikt huvudor-
saken till hans egen ulcerösa kolit. Han övergick till en närmast LCHF-
liknande kost (mycket naturligt fett och minimalt med socker och andra
kolhydrater). Efter en månad var han närmast symtomfri – och är så än i dag.

Nu ägnar han sig som pensionär åt att hålla föredrag, skriva böcker och
försöka korrigera den felaktiga (eller bristfälliga) syn på kosten som finns
bland hans kollegor. En hedervärd och välbehövlig insats!
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Nisse Simonsson bor i Östersund, men av en tillfällighet råkar han ha ett
sommarställe i Nordanstig. Sedan han kontaktat mig kunde vi träffas där. Han
uttryckte sin uppskattning av att kunna prata med någon som förstod vad han
sa, och vi hade samma inställning om det mesta på området hälsa/sjukdom.

Bland annat diskuterade vi också statiner, historiens kanske största medi-
cinska skandal – ett ”rävgift” som förstör och förkortar livet för miljoner män-
niskor varje år. Att sänka kolesterolvärdet med hjälp av statiner är fullkomligt
galet – men inbringar läkemedelsbolagen miljarder varje år, vilket tycks vara
den enda anledningen till att de används.

Innan vi skildes fick jag ett ex av Nisse Simonsson senaste bok, som heter
”Lev frisk längre”. På baksidestexten kan man läsa: ”Den här boken hand-
lar om hur en rad sjukdomar kan förebyggas, så att vi slipper
behandla dem med en mängd mediciner, som gör att vi mår ännu
sämre.”

För den som är mån om sin egen och sina anhörigas hälsa är det en god inves-
tering att skaffa denna bok! (Och jag har ingen provision på sålda böcker!)/SE

Byalagsmedlem i Dagens Nyheter

I Dagens Nyheter lördagen den 5 augusti fanns en artikel om landets
hembygdsgårdar och den kulturgärning som utförs av dem som förvaltar dessa.
På den bild som illustrerade artikeln kunde man se Alvar Bydén framför Anders-
svensgården på Bersberget, där Gnarps hembygdsgård finns. Bilden hade
också tagits av en för byalaget välkänd person - Bertil Sundin.
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VATTEN

Vatten är en förutsättning för allt liv, och vi består själva till ca 70 % av just
vatten. Vi kan klara oss utan mycket - men inte utan vatten. Det är kanske
också en av anledningarna till att jordens befolkning finns koncentrerad
längs våra kuster - och längs sjöars och floders stränder.

Vatten är också ett fullkomligt magiskt ämne. Alla andra ämnen är tyngre
i fast än i flytande form. En fast järnklump sjunker alltså, om man lägger den
i flytande järn. Med vatten är det tvärt om. Vatten i fast form (is) flyter i
vätskan vatten!

Vatten från olika källor kan också smaka mycket olika, och det finns
vatten med olika molekylär struktur. Fast man ser inte skillnaden. Men det
gäller förstås också andra ämnen - där man tydligt ser skillnaden. Så är det
t.ex. en viss skillnad på kol och diamant - fast det kemiskt är precis samma
ämne!

När man ursprungligen slog sig ner med fäbodar på Rödkullsvallen, så var
sannolikt förekomstren av en källa med friskt och gott vatten en av anled-
ningarna. Sommaren 2016 ”moderniserade” byalaget denna källa något ge-
nom att placera ett par cementringar där och bygga ett tak över.

På bilden ovan (som togs den 27 september 2016)  är det Rolf Mattsson
som öser upp en hink vatten ur källan. Vid den därefter följande luciafestens
auktion såldes ju också buteljerat vatten (”Rödkullsvatten”) från källan. Jag
tror ingen som ropade in flaskorna har klagat på kvalitén.../SE
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Från månadsmötet  den 7 augusti
Diskuterades en del om de gångna två månaderna sedan förra mötet - och
den inte helt komplikationsfria vädersituationen. Därefter följde förslag och
diskussioner om kommande aktiviteter inför höst- och vinterperioden.

Genomförda aktiviteter
Den 12, 19, och 26 juni hade vi arbetskvällar, då vi bl.a. städade i stugan på
Rödkullsvallen, snyggade till på rastplatsen på nersidan vägen, städade i
kapellets förrådsutrymmen och började titta på våra ”bildskärmar” för ev,
förnyelse och kanske kommande ny ”utställning”.

Den 30 juni arrangerades ”Långloppis” längs vägen genom hela byn. Det
blev en riktig succé, som också gynnades av fint väder. Det har kanske
aldrig varit så mycket folk samtidigt längs vägen genom Grängsjö! Det ver-
kade också som om alla ”loppisarrangörer” åtminstone fick sälja något av
sina föremål. Tyvärr kan vi inte redovisa den sammanlagda omsättningen på
köpenskapen under dagen - eftersom var och en skötte sin ekonomi. Sanno-
likt var det nog ett avsevärt antal föremål som bytte ägare - och motsvarande
byte av kontanter.

Kommande aktiviteter
Kommande tisdagar i traditionell ordning arbetskvällar, då vi träffas för
gemensamt arbete i och omkring kapellet kl. 18.00 - 20.00 - med avslutande
fika. Avloppet skall fixas, tak byggas över luftvärmepumparna mm.

Traditionell Surströmmingsskiva den 31/8 kl. 18.00. Anmälan senast 29/8 till
Inga-Greta  070-6608311 - Ellen 070-3948823 eller  Ann-Kristin  070-6309252

Till lyskvällen, lördagen den 25/8 finns planer på en veteranbilskortege från
Gränsforsbron och österut - kanske till någon av ”fjärdarna” vid kusten. Alla
med körbara bilar i veteranklass (äldre än 30 år) är välkomna - med tillåtet
antal passagerare. Vid ev. haveri lovar Urban att se till att aktuellt fordon
kommer hem på något sätt! Start från Gränsfors kl. 19.00. Anmälan till
Urban på tel. 070-6309252

I övrigt diskuterades film om fäbodar, musikkväll och andra aktiviteter - samt
ev. ”boksläpp” (dokumentet från den under flera år arbetande studiecirkeln
om ”Hus och gårdar i Grängsjö”), som skulle kunna ske helgen närmast före
Lucia.

TISDAG den 4 september kl. 19.00 blir nästa månadsmöte


