Drogfri
uppväxt
Nr 1 Februari 2020

9-10 maj på Biskops Arnö
Välkommen
till Förbundsmöte i vår!

Kära
medlemmar!
Det händer en del inom
Drogfri Uppväxt under våren!
Först och främst har vi ju
vårt Förbundsmöte 9-10
maj på Nordens folkhögskola
Biskops Arnö. Hoppas att vi
får se många medlemmar där!
Anmälningsblankett bifogas
tidningen – använd den!
Avsikten är också att vi ska
ha ett mjölktält, sober bar eller
liknande för att matcha bryggarnas
öltält under veckan när KTHstudenterna bygger sina vagnar
inför Qarnevalen. Detta sker
veckan innan vårt förbundsmöte.
27-28 maj äger konferensen
Sverige mot narkotika rum
i Borås. Konferensen ordnas
årligen av ECAD-Sverige
(European Cities Against Drugs
som en moståndsrörelse mot
legaliseringsförespråkarna och
har idag 251 medlemsstäder i
30 länder i Europa.) och brukar
locka ca 250 personer. Drogfri
Uppväxt kommer att finnas i nya
Borås Convention Centre med en
monter. Vill du vara med, hör av
dig!
Sedan har vi Järvaveckan på
Spånga IP 10-14 juni. Då har vi
också möjlighet att finnas med
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för att presentera oss och delta i
debatterna. Över 100 seminarier
ordnas och 300 organisationer
lär komma att delta. Ett billigare
och folkligare alternativ till elitens
Almedalsvecka.
Under våren kommer det
förstås också att ordnas lokala
årsmöten i våra avdelningar.
Avdelning Väst kommer
att bjuda på någon form av
underhållningsprogram då man
träffas onsdagen den 11 mars. Det
blir ett roligt årsmöte.
Vårt studieförbund NBV
har som bekant omorganiserats.
Nu har det varit regionala
årsmöten som haft lite olika
utformning. I NBV Mitts Västerås
fanns Gunilla Zimmermann
med vid videokonferensen som
representant för Drogfri Uppväxt
och hon lyckades få med ett
tillägg i verksamhetsplanen:
”Medlemsorganisationerna är en
viktig resurs och medspelare för
utvecklingen inom NBV.” Heja
Gunilla!
”Huvudmännen”, dvs
ordförandena i de olika
medlemsorganisationerna för
NBV, träffas ett par gånger om
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Vi
behöver
bli fler!
året. Det pågår ett intensivt
utvecklingsarbete på många
fronter, t ex vill man etablera
sig mer i s k marginaliserade
stadsdelar – även om NBV redan
är näst bästa studieförbundet när
det gäller att bedriva verksamhet
i sådana områden. I Skåne har
personal tyvärr rapporterat
betydligt mer verksamhet än
vad som faktiskt ägt rum. Detta
har polisanmälts och utreds nu.
Varenda felaktigt utbetald krona
ska betalas tillbaka, lovade vår
förbundsrektor Åke Marcusson,
som nu lämnat över stafettpinnen
till sin efterträdare Göran
Hägerdal.
NBV har fått en ny vision också:
”Vår vision är befriande
möten som bildar ett
klartänkt Sverige”. Det finns
många bottnar i de orden!
/Ali J
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Gör Drogfri Uppväxt
känt och värva en
medlem!
Värvningskampanjen
pågår under hela 2020.
Om du värvar en medlem
får du ett presentkort
på 100 kronor hos
Akademibokhandeln!
Presentkortet skickas till
dig när nya medlemmen
betalt medlemsavgiften.
Medlemsavgiften för nya
medlemmen är totalt 100
kronor för året personen
värvas men även året
därpå ingår i avgiften.
Avgiften betalas in på
förbundets plusgirokonto
46 21 65-2.
Meddela Agneta
Fernström, Tårpilsvägen
8, 755 50 UPPSALA
alt agnetahf@gmail.
com din och den nya
medlemmens namn och
adress.
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Per-Åke Andersson
om en banbrytande rapport:

Som man bäddar
får andra ligga
I zuluspråket finns ordet
’ubuntu’, som löst översatt
blir ”medmänsklighet”. Men
det kan också uttryckas som
att utan andra är vi ingen.
En människa är en människa
bara genom andra människor,
vi lever i symbios med
varandra.
Jag funderar runt ’ubuntu’
när jag tar del av den senaste
metastudien i rapportserien
”Alkoholen och samhället”
(IOGT-NTO m fl) med titeln
”Alkohol, graviditet och spädbarns
hälsa: Ett gemensamt ansvar”
som lanserades 5 februari. De
sex alkoholforskarna bakom
rapporten skriver att ”Alkoholens
påverkan på gravida kvinnor och
deras barn har ett samband med
alkoholkonsumtionen både bland
män och icke-gravida kvinnor i hela
befolkningen.” De baserar det
påståendet på vad ’ubuntu’ ger
uttryck för, att vi är vad andra
är, att vi påverkas. Det betyder
att en kvinna, och för den del
även partnern, påverkas i sina
dryckesmönster av omgivningen
såväl före som under graviditeten
och därmed viljan att ändra dem.
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En svensk studie visar att
84 procent av kvinnorna drack
året före de blev gravida. 19
procent av de som hade en
riskkonsumtion minskade sin
konsumtion när de planerade
att bli gravida mot 33 procent
av de som drack utan att ha en
riskkonsumtion. Alkoholvanorna
i det sociala umgänge den gravida
kvinnan ingår påverkar om fostret
kommer att skadas.
Ett barns liv består av
en biologisk och en social fas.
Föräldrar har ansvar för att
mest möjligt skydda barnet från
påverkan av alkohol och andra
droger under båda faserna.
Metastudien presenterar forskning
som motiverar att inte dricka
till veckor eller någon månad
före konceptionen. Kvaliteten på
spermierna inklusive arvsmassan
försämras nämligen om mannen
dricker. Risken för spontan abort
och missfall ökar. Risk för akut
lymfatisk leukemi, den vanligaste
formen av leukemi hos barn,
ökar av att fadern druckit före
konceptionen.
Fetalt alkoholsyndrom
(FAS) drabbar 0,1-0,3% av alla

Drogfri uppväxt 1/2020

nyfödda barn och FASD (där
’D’ står för ’disorder’, vilket
kan översättas med effekter)
drabbar 1-3%. Det betyder
(om man tar ett mellanläge)
att ca 200 barn föds med
FAS, där missbildning av
organ och utseendemässigt
förekommer, medan ca
2 000 har alkoholrelaterade
utvecklingsneurologiska
funktionsstörningar.
Kostnaden uppskattas till
14 miljarder/år i Sverige.
Det innebär 14 miljoner per
10 000 invånare. För min
egen kommun Finspång faller
en betydande del av de 30
milj kr på den kommunala
ekonomin. En tredubbling
på 15 år av inskrivna i säroch träningsskolan här, är
alkoholen orsak till en del av
det?
I början av 1980-talet
informerade jag blivande
föräldrar om riskerna med
alkohol och tobak under
graviditeten på uppdrag
folkhälsoenheten på
landstinget i Uppsala län.
Myndigheterna var på och
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vi trodde (hoppades?) att snart
skulle inga FAS/FASD-barn födas.
Allt vunnet territorium och mer
tycks ha gått förlorat.
Varför tar vi inte alkoholen
på större allvar? Varför behöver
såväl det ofödda barnet som
barnen under sina första 18 år
utsättas för så mycket alkohol
att vi räknar barn som far illa
på grund av vuxnas drickande i
hundratusental?
Så länge vi inte kan diskutera
alkoholen öppet kvarstår att som
vi vuxna bäddar får barnen ligga.
Per-Åke Andersson,
Finspång. Rapporten finns på
www.iogt.se
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Välkommen att delta i
Drogfri Uppväxts förbundsmöte på BiskopsArnö folkhögskola
9-10 maj 2020!

Varmt välkommen att delta i
Förbundsmötet på mysiga Biskops Arnö. Vi börjar på lördag
förmiddag med fika vid 10-tiden.
Efter lunch blir det en utflykt
med två studiebesök: Ytterby
gruva och Emmy Köhlers musikmuseum (läs om det i tidningen
från maj 2019 – ligger också på
vår hemsida). VidYtterby guidar
oss Sven Hovmöller och i museet Rolf Bromme. Middagen blir
troligen på folkhögskolan, och då
hoppas vi att Gunilla Zimmermann kommer att berätta mer
om sin morfar och att Friedrich
Weigel kan spela ett stycke på
sin fiol.
6

På söndagen blir det fortsatta
förhandlingar och allt ska vara
klart till eftermiddagsfikat, hoppas vi.
Priset 985 kr inklusive resa är
som ni förstår starkt subventionerat. Det är viktigt ur demokratisynpunkt att så många som
möjligt kan delta. Ett detaljerat
program kommer att skickas ut
till alla som anmäler sig. 20 mars
gäller för anmälan!
Vi hoppas att ni vill skicka in
motioner - går bra från enskild
person eller från avdelning. Men
de ska vara FS tillhanda senast
den 9 mars.
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Alla foton, förutom flygfotot på sid 1: Anna Clarén.
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Ytterby Gruva
– en spännande
slagghög!

av professor Sven Hovmöller
Allt som vi kan se på jorden, i
vårt solsystem, i Vintergatan
och i hela universum består
av atomer. I några få fall
är det rena grundämnen,
till exempel guld som man
vaskar fram bland sand.
Men det mesta är kemiska
föreningar. Man kan hävda
att grunden för all högre
mänsklig civilisation är kemi.
Därför kallas våra tidsåldrar
stenåldern, bronsåldern,
järnåldern och vår egen
tid kiselåldern. Gruvor har
funnits i åtminstone 6000 år,
nämligen koppar på Cypern
(därav namnet Cypros). Även
Argentina är uppkallat efter
en metall – vilken?
I Sverige har vi brutit metaller
i åtminstone 1000 år. Falu
koppargruva är världens äldsta
aktiebolag. Tillsammans med
Sala silvergruva och idag Kiruna
järnmalmsgruva har dessa
större gruvor haft avgörande
betydelse för Sveriges ekonomiska
utveckling. Det har funnits

8

tusentals små gruvor förutom
dessa stora; Ytterby gruva är
en sådan liten gruva. Här bröt
man kvarts och fältspat för
porslinsindustrin i Gustavsberg
och Rörstrand. Brytningen började
omkring år 1700 och pågick
ända till 1933. Som mest var 47
personer anställda i Ytterby gruva.
Ytterby gruva är världsberömt
för att så många grundämnen
hittades här. Periodiska systemet
innehåller 92 grundämnen som
finns naturligt på jorden. Av
dessa har tio hittats i Ytterby
gruva. Det började med att en
militär och amatörmineralog, Carl
Axel Arrhenius år 1787 (två år
före Franska Revolutionen), la
märke till små korn av ett tungt
svart mineral. Han skickade det
till professor Gadolin i Åbo (då
ännu svenskt) och nu börjar en
hundraårig process där det ena
nya grundämnet efter det andra
hittas. Den lilla gruvan i Ytterby
får ge namn åt fyra grundämnen;
ytterbium (Yb), terbium (Tb),
erbium (Er) och yttrium (Y).
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Fortsätt läsa på
nästa sida!
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Tänk på att de flesta av världens
viktigaste städer (även inom
kemin) såsom Berlin, London,
Rom med flera inte har något
grundämne uppkallat efter sig.
Hur är det med Paris? Den som
kan sin Asterix vet att Paris hette
Lutetia på latin. Därav grundämnet
lutetium (Lu) som också hittades
i vårt mineral från Ytterby gruva,
men av en fransk kemist. Man
hittade också skandium (Sc),
holmium (Ho) efter Stockholm
och tulium (Tu) efter Tule.
En anledning att det tog cirka
100 år innan alla grundämnen
i detta tunga svarta mineral
hittades är att de är väldigt lika
varandra. Normalt renframställer
man grundämnen genom att lösa
upp mineralet i olika syror eller
cyanidlösning och sedan fälla
ut dem en efter en genom att
ändra pH, temperatur eller olika
tillsatser. Men dessa grundämnen
är kemiskt väldigt lika varandra,
och då är det extremt svårt att
skilja dem åt. Det är faktiskt ett
problem även idag. Enda sättet är
att arbeta med mycket giftiga och
miljöfarliga kemikalier. Numera
görs detta nästan bara i Kina.

mycket dyrt) att skilja ut och
renframställa dessa metaller.
De har blivit strategiskt viktiga
eftersom de ingår i moderna
tillämpningar som används bland
annat i mobiltelefoner.
Visserligen är Ytterby gruva
nedlagd sedan länge, men man
kan gå in i gruvområdet och se
både berget och slagghögen. Vi
har också en magnifik utsikt över
Stockholms skärgård, ända bort
till Vaxholms fästning. Välkommen
till vår utflykt till Ytterby Gruva i
vår!
Sven Hovmöller, professor
emeritus i kemi vid Stockholms
universitet, medlem i SSUH/
Förbundet mot droger sedan 60
år och MHF och SAN nästan lika
länge. Grundare av Föreningen
HEM - för Hemlösa EU-Migranter
2014.
Källor: Wikipedia och https://
ytterbygruva.se/gruvans%20
historia-2/boka%20visningar-2/
index.html

I början trodde man att dessa
grundämnen var sällsynta, men nu
vet vi att de inte är exceptionellt
sällsynta. Däremot är det
fortfarande svårt (och därmed
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Ytterby gruva
- en underbar
gruva!
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Klar i hjärnan!
av Eva Nordmark

- Bjud hem honom
nu Eva!
- Nä, det kan jag väl
inte.
- Jo, jo, jo, bjud hem
honom nu!
Min mamma var
eld och lågor. En snygg
ung man som var
nykterist. Bättre kunde
det inte bli.
Vi var på en veckokurs i
Storlien som Stockholms läns
nykterhetsförbund hade ordnat.
Det var en ren tillfällighet att
jag var där. Min mamma var
lärare och var mycket engagerad
i frågor kring ANT. Jag skulle
börja på folkhögskola men
kursstarten var framskjuten så
jag blev erbjuden att följa med till
Storlien. Det verkade intressant
och samtidigt roligt för det var en
kombinerad kurs om ANT och
hobbyverksamhet, olika hantverk
och fotografering.
Det var många trevliga
deltagare så det blev en mycket fin
samvaro under veckan. Det var en
av deltagarna som särskilt fångade
mitt intresse, en ung man som
hette Jan. Det kändes som vi hade
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samma värderingar i många frågor.
Efter min mammas enträgna
uppmaning tog jag mod till mig
och bjöd hem Jan. Några dagar
efter hemkomsten kom han på
besök. Han var inte ensam. Han
hade tagit med sig en vän som
också hade varit med på kursen.
Jag har senare fått veta att det
var vännen som hade sagt att om
man ska uppvakta en ung dam ska
man vara finklädd och ha med sig
en present, förslagsvis blommor
och choklad. Så imponerad och
smickrad jag blev! Där stod två
unga snygga män i kostym och
med chokladask i handen. Vi hade
en mycket trevlig kväll och natt.
Vi hade så mycket att prata om,
timmarna bara rann iväg. Halv sex
på morgonen åkte de hem och
sedan dess har Jan och jag hållit
ihop.
Nykterhet har varit vår
ledstjärna genom åren. Vi var båda
med i NTO, senare IOGT-NTO.
När jag började på lärarhögskolan
kändes det självklart för mig att
vara med i SLN.
Jag frågar Jan hur det kom
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Både Eva och Jan är
radioamatörer.
sig att han blev nykterist. Hans
syskon var ju inte det.
Så här berättar Jan om sina
erfarenheter och tankar:
- Jag bestämde mig mycket
tidigt att det där med alkohol var
inget för mig. En stor anledning
till mitt ställningstagande var
min mormors berättelse om sitt
liv. Jag var äldst i syskonskaran
och tog kanske mest intryck av
hennes berättelse. Mormor var
min stora trygghet. Min morfar
var alkoholist. När han var
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onykter blev han aggressiv och
misshandlade både hustru och
barn. Han avled när han och några
kamrater hade druckit träsprit i
tron att det var vanlig hembränd
sprit.
Både mamma och mormor
pratade om att alkoholism kunde
vara ärftligt. Man kunde inte veta
vem som skulle drabbas. Jag fick
en sinnebild av vad som kan hända
när man använder alkohol och
andra droger. Det finns risker
Jag ville inte ta några risker. Jag
tänkte att ingen skulle bestämma
över mig och försöka påverka mig
att dricka alkohol. Klar i hjärnan
skulle jag vara så jag inte råkade
ut för några otrevligheter. Det
fanns säkert de som tyckte att
jag var en riktig potta som inte
drack alkohol och jag var säkert
inte välkommen i vissa grupper
men många accepterade mig. När
jag gjorde min militärtjänst tyckte
ledningen att det var utmärkt att
placera mig i officersmässen. Där
fanns det alkohol. Det behövde
aldrig bli något svinn på grund av
något smygsupande från min sida.
Kamraterna tyckte att jag var en
bra chaufför när de skulle ut på
fest.
Under min tonårstid höll jag
på mycket med idrott. Brottning
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var min starka sida. Jag tävlade
i brottning. Det gällde att vara
vältränad och skärpt. Jag ansåg
att det inte fanns plats för någon
alkohol eller andra droger.
Radio och
radiokommunikation har varit ett
stort intresse i nästan hela mitt
liv. I kommunikation ute i etern är
det mycket viktigt att ha ett vårdat
språk och veta vad man talar om.
Det går inte att vara påverkad
och bära sig illa åt. Risken finns att
man kan mista sitt certifikat.
De flesta av mina kamrater
och arbetskamrater har inte varit
nykterister. Jag har varit med om
en del tillfällen som hade kunnat
sluta illa. En kamrat och jag hade
varit på en fest och jag körde hem
honom. Han var full och somnade
på hemvägen. När vi var framme
väckte jag honom och sa att jag
skulle följa honom till dörren.
Han vägrade, han skulle sitta kvar
i bilen sa han. Det var 10 grader
kallt. Till slut efter mycket tjat
lyckades jag övertala honom att
gå in. Om han hade suttit kvar där
hade han frusit ihjäl.
En kamrat som hade
druckit alkohol drog iväg med
föräldrarnas bil. Han körde av
vägen och gjorde sig så illa att
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han senare avled. En fruktansvärd
händelse.
Mina arbetskamrater och
jag var ute på en båtresa. Det
dracks en del på båten. En av
arbetskamraterna reste sig upp
och började gå omkring. Plötsligt
blev han som en zombie och
vinglade hit och dit. Han var
nära att falla i vattnet. Jag rusade
dit och fick tag i honom i sista
sekunden. Det var chockartat.
Aggressivitet och våld är
vanligt när man använder alkohol
och andra droger. Jag var med om
en obehaglig händelse i Karlstad
där vi bodde några år. Vi hade
en hyrd parkeringsplats utanför
bostaden. En dag när vi kom hem
stod en bil på vår plats. Vi såg
två män som kom gående mot
bilen. Jag förklarade vänligt att
parkeringsplatsen var vår och
att vi betalade för den. Den ena
mannen, säkert påverkad av någon
drog, slog plötsligt till mig med
knytnäven rakt i ansiktet. Den
andra tog tag i hans arm och sa
att de skulle dra iväg så det hela
ebbade ut men otäckt var det.
Jag har en släkting som var
alkoholist och som fick behandling
för detta. Vid ett tillfälle blev jag
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Louise och Eva löser uppgifter tillsammans om vindkraft.
inbjuden till en anhörigträff. Det
var en omskakande upplevelse där
jag fick lyssna på många tragiska
berättelser, upplevelser som
människor bär med sig hela livet,
om svek som gör att man förlorar
tilltron till de människor som man
vill kunna lita på. Helena berättade
om en händelse som hade satt
djupa spår i hennes liv. Mormor
hade avlidit och familjen skulle
på begravning men mamma låg
full i sängen så de kom aldrig iväg
till begravningen. Martins pappa
kom full till ett utvecklingssamtal
i skolan. Martin skämdes, det var
så hemskt och förnedrande. Sofies
föräldrar drack så mycket alkohol
att situationen blev ohållbar. Hon
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blev placerad i ett fosterhem.
Hon funderade så mycket på hur
hennes biologiska föräldrar kunde
göra så mot henne Hon hade
svårt att förlåta dem.
Jag blev tidigt medveten
om risken med alkohol. Under
åren som gått har jag blivit stärkt
i min övertygelse om alkohol
och andra drogers negativa
påverkan. Några av mina släktingar
har blivit alkoholister. Arv kan
vara en orsak men vi är olika
personligheter. Vi formas och
påverkas på olika sätt i livet. Hur
ska man få en ung människa att
komma till insikt om faran och
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Fredrik och Jan löder kretskort tillsammans.

riskerna med att använda droger?
Att hota med straff och döma
är inte rätt väg. Det gäller att ge
stöd och vägledning, att ta sig tid
och ha en öppen dialog där man
får berätta om sina erfarenheter
och åsikter. Att ha kontakter
och gemensamma intressen över
generationsgränserna är också
viktigt. När man förstår att en
ung människa har fått insikten
om att alkohol och andra droger
inte är bra, att det är något man
ska undvika, känns det mycket
positivt och värdefullt, ja man blir
rentav lycklig säger Jan.
Eva Nordmark
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Dream Team på Akademi

Dennis Enroth, Sara Hagelin, Anna Carsing
Tre av Drogfri Uppväxts
yngre medlemmar har
genom stipendier från NGR,
Nordiska Godtemplarrådet,
fått möjlighet att gå
”Nykterhetsakademin
2.0”. NGR har för ca 2030 år sedan genomfört en
liknande föreläsnings- och
bildningsserie under namnet
Nykterhetsakademin. Nu var
det tid för en ny satsning för
en ny generation med stöd från
Stiftelsen Ansvar För Framtiden.
Våra medlemmar som deltagit
är Sara Hagelin, Dennis Enroth
och Anna Carsing, alla tre drygt
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tjugo år gamla. Sara och Anna
går på lärarutbildningen, medan
Dennis arbetar deltid på ett
dataföretag som producerar
programvaror, och deltid som
datatekniker på en skola.
Alla tre finns med i styrelsen för
Drogfri Uppväxt Stockholm, Anna
dessutom i Förbundsstyrelsen.
Dennis har byggt vår nya hemsida:
drogfri.org. Dessa tre har känt
varandra alltsedan skoltiden,
och de är också aktiva inom
Länsnykterhetsförbundet i
Stockholm. (Forts nästa sida)
Det har varit tre
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utbildningstillfällen i kursen som
haft deltagare från Sverige, Norge,
Island och Finland. Ansvarig
för utbildningen har Staffan
Hübinette varit. Deltagarna
har haft hemuppgifter att göra
och böcker att läsa mellan
kurstillfällena. Första träffen hade
rubriken ”Medlemsengagemang
och organisation”. Här fick man
studera nykterhetsrörelsens
historia och ta reda på sin
egen organisations ursprung
och historia. –Det var särskilt
intressant att få veta vilken
viktig roll nykterhetsrörelsen
spelade vid förra sekelskiftet med
bibliotek och studiecirklar och
hur viktig den var för demokratins
utveckling i Sverige, säger Sara.
–Även för kvinnlig rösträtt, lägger
Anna till.
Andra tillfället gällde
Alkoholpolitik. –Jag var mycket
imponerad av vår föreläsare
Per Leimar, säger Dennis. Han

behärskade ämnet oerhört väl och
gav oss nya perspektiv.
Tredje tillfället handlade om
narkotikapolitik, och Staffan
var föreläsare. Deltagarna fick
ett historiskt perspektiv på
den svenska narkotikapolitiken
och särskilt ingående studera
cannabisproblematiken. Detta
genomfördes delvis gemensamt
för deltagarna i Nordiska
Godtemplarrådets Samling
för anslutna organisationers
representanter, som samtidigt
var samlade i Vasa, Finland,
för årsmöte och utbyte av
erfarenheter inom nordisk
alkohol- och narkotikapolitik.
Nu finns det tre positiva och
välutbildade ungdomar som vill
vara med och ta ökat ansvar inom
vår organisation. Så bra!
			
/AJ

där väcker förundran och förvirring
och ibland till och med medlidsamhet
hos den som ännu inte förstått att
just det att avstå är en njutning i sig.
När man avstår alkohol, till synes
helt utan ”giltigt skäl”, får man vara
beredd på frågor, ett visst mått av
skepsis men också stillsam beundran.
”Du måste vara en stark person, som
kan stå emot!” Njae…jag vet inte,
inte särskilt…? Kräver ingen särskild
ansträngning faktiskt. Obegripligt!
Obegripligt för majoriteten av

Sveriges befolkning och uppenbarligen
obegripligt för Maria Borelius som
i en bok som sätter hälsan främst
tipsar om att blanda i grönsaker, frukt
och bär i drinkarna för att fylla på
med polyfenoler. Sedan bestämmer
du själv mängden vodka.
			
Anne Pihlo
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Ann Pihlo:

Krönika
Jag ägnade en större del än vanligt
av min julledighet inomhus. Det
blir lätt konsekvensen av ett
idogt regnande. De där frostiga,
soliga vinterdagarna som inbjuder
till promenader, skidåkning,
skridskoåkning med barnen och
utflykter med grillad korv lyste ju
helt klart med sin frånvaro. I stället
blev det en hel del läsning och en
av böckerna jag plöjde var Bliss –
en uppföljare till Hälsorevolutionen.
Författaren Maria Borelius skriver
om vägarna till ett bättre och mer
hälsosamt liv genom bland annat
antiinflammatorisk kost. Jag har
verkligen uppskattat båda dessa
böcker och de har hjälpt mig att
upptäcka möjligheterna till ett bättre
mående genom kosten. En av de
saker jag uppskattar med Borelius är
hennes sätt att vara tydlig med att
ingen är perfekt och alla kan ha en
dålig dag där man kanske petar i sig
lite för mycket av det där sakerna
som egentligen inte är så nyttiga
för kroppen men det är bara att
acceptera och ta nya tag nästa dag.
Det viktigaste är att man bestämt sig
för att långsiktigt undvika det som
skapar inflammation i kroppen. Båda
böckerna är frikostiga med recept
på mat som bygger upp kroppen
och förhindrar just inflammation.
Min förvåning är därför stor, men
min besvikelse ännu större, när
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jag i receptdelen i Bliss upptäcker fyra
drinkrecept med vin, gin och vodka.
Det tar mig, ärligt talat, flera dagar att
bearbeta besvikelsen. Men när den
mattats av något går det upp för mig –
inte för första gången, men jag måste
liksom alltid påminna mig själv om att
det faktiskt är så – att för majoriteten
av vuxna i västvärlden är det mer eller
mindre omöjligt att tänka sig ett liv
utan alkohol, oavsett hur hälsosamt
man än önskar leva. Många kan tänka
sig att avstå från i stort sett allting
annat som kan vara dåligt för hälsan så
som socker, gluten, transfetter… Man
kan satsa mycket tid och pengar på
träning och annat som är välgörande.
Men att gå så långt som till att faktiskt
helt sluta med alkohol….? Nej, tack,
någon njutning måste man väl få ha
kvar! Och här kommer vi till själva
kärnan och det som skiljer en ”frivillig”
nykterist från en genomsnittlig
alkoholkonsument. Nämligen detta att
inte betrakta eller uppleva alkohol som
en njutning. Att inte sakna det just för
att det inte finns något att sakna. Att
helt ärligt inte tycka att man går miste
om någonting, snarare tvärtom. Allt det
Forts sid 18!
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Med
nykterhetsrörelsen
som universitet
Av Gunilla Zimmermann

Gustav föddes 1898 som äldsta
barn till arbetaren Axel Eklöv
på Yxe gård i Västmanland.
1900 blev hans far ladugårdskarl
på Hammarby bruk i Nora
bergsförsamling. Där kom
Gustav att gå alla sina fyra
skolår. Ofta gick eleverna bara
varannan dag. 1910 avancerade
Axel till ladugårdsförman vid
Nitrglycerinaktiebolaget i Gyttorp.
Den tolvårige Gustav fick också
anställning hos Nitro. Bland annat
fick han hjälpa till att såga upp
isblock på Vikern.
Vad kan det bli av en pojke med
sådant utgångsläge? Jag har facit,
för han var min morfar.
Gyttorp var ett brukssamhälle
av allra bästa slag men stor
sammanhållning mellan de
olika sociala skikten. Här fanns
godtemplarlogen 2213 Noraskog
som bildats 1896 och hade en
livlig verksamhet. Morfar blev
tidigt medlem och enligt hans
maskinskrivna sammanställning
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av sina föreningsuppdrag blev
hans första uppgift där att vara
sekreterare 1916. Genom att följa
anteckningarna i hans kalendrar
under åren 1917-1952 och
studera hans många efterlämnade
handlingar i form av brev och
handlingar från möten av olika
slag har jag fått en bra bild av hans
många uppdrag.
1917 blev han logetemplare, ett
uppdrag som han hade i omgångar
ända till 1948. Under tiden 19211952 hade han godtemplarordens
allra mest prestigefyllda uppdrag,
nämligen som logedeputerade
(LD), vilket innebar att han var
kontaktperson till storlogen.
Det är ett så viktigt uppdrag att
han antecknat det i sin kalender:
”28/10 1921 Erhållit fullmakt
som L.D. i logen Noraskog”.
Enligt en avskrift bevittnad av
Axel Israelsson och Wega Eklöv
utfärdades fullmakten av O.T.
Ernst Strandman den 25 oktober.
Naturligtvis deltog han i alla fester,
engagerade sig aktivt i driften
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av logens hus Nordstjernan
och tog initiativ till en livlig
studieverksamhet.
Men redan innan han valdes
till Ledare för Samhälleligt
Nykterhetsarbete (LSN)
i Kretslogen 1929 var
nykterhetsfrågan viktig för
honom. I morfars kalender kan
man den 20 augusti 1922 läsa:
”Förbudsdemonstration i Nora
c:a 800 i ledet undertecknad bar
logens standar”. Den 27 noterar
han: ”Omröstning angående
rusdrycksförbud”. Här finns
en Inklistrad tidningsnotis med
rubriken: Nora socken 2.728
röstberättigade, 1.305 ja-röster,
varav 678 från kvinnor. Ca 59
% av de röstberättigade hade
röstat, och av dem hade 82 %
röstat för förbud. Morfar höll
också en hel del föredrag i
alkoholfrågan bl a den 2 oktober
1937 ”Föredrag å logen i Nora”,
6 januari 1938 ”Föredrag i Nora
logen, lagstiftning och tillämpning”,
26 februari 1938 ”Föredrag
i Kl. Lerberg, Goodtempl
internationella betydelse” och
den 26 januari 1941 ”Föredrag i
Grimsöboda”.
Den 23-26 juli 1942 står det
”Ordenskonferens” i kalendern.
Härifrån finns kompletta
handlingar. Själva konferensen
ägde rum i Medborgarhuset, men
man hade samkväm på Tollare fyra
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kvällar. Mötet präglades på många
sätt av det pågående kriget. Tyvärr
kunde inte ordensbröderna
från grannländerna delta men i
samband med att hälsningar i brev
och telegram lästes upp sjöngs
ländernas nationalsånger. Från
Norge deltog Charles Koklin från
norska legationen. Han framhöll
att broderskapstanken är den
största inom godtemplarorden.
I deltagarlistan känner jag igen
många namn, och jag vet att
morfar träffade Oscar Olsson.
Trots brist på språkkunskaper var
det internationella samarbetet
inom orden viktigt för morfar,
och naturligtvis utnyttjade han
möjligheten att delta i den
internationella konferensen
1930: ”17-22 juli 1930 Resa
till Sthlm. Kostnader kr 140,
erhöll I.S.L. grad Unitas”. Ett
dokument med hela hans
namn och 2213 Noraskog som
hemvist undertecknat av den
internationelle logetemplaren
Lars O Jensen intygar att han
blivit medlem i den internationella
storlogen.
Naturligtvis förblev morfar
nykterhetsrörelsens ideologi
trogen hela livet, och han
berättade stolt hur han svarade
sin far som var orolig när sonen
drabbats av spanska sjukan 1918.
Det sades att man skulle bli bra
om man tig en rejäl sup. Morfars
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svar: ”Hellre dör jag.”
För morfar blev IOGT hans skola.
Här lärde han sig demokratins
alla spelregler. Här fick han
självförtroende och genom sitt
engagemang och sina kunskaper
vann han samhällets förtroende.
Parallellt med arbetet inom
nykterhetsrörelsen växte hans
politiska och fackliga intresse.
Redan som ung tog han initiativ
till en lokal sjukkassa för
krutbruksarbetarna i Gyttorp.
Hans första politiska uppdrag blev
helt naturligt som ledamot av
Nykterhetsnämnden, och sedan
följde uppgifterna slag i slag men
alltid inom arbetarrörelsens och
välfärdens olika organisationer.
Här finns inte plats för en
bråkdel av dem, så jag nöjer
mig med att nämna att han
länge var skolstyrelsens och
kommunfullmäktiges ordförande
och att han var en uppskattad
kraft inom sjukkasseförbundet, där
han var styrelseledamot i arton år,
varav tolv som vice ordförande.
Det var också hans sista uppdrag.
Han avgick därifrån 1970 samtidigt
som han lämnade sex andra
förtroendeuppdrag.
Man kan ju undra hur morfar
klarade av att sköta alla sina
förtroendeuppdrag samtidigt
som han hade sitt heltidsarbete
vid Nitro, först som
krutbruksarbetare, sedan som
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verkmästare fram till pensionen.
Och hur stod mormor ut med
att vara så mycket ensam och
som förväntades ställa upp
med kaffe och bullar vid alla
de många sammanträdena som
hölls hemma hos dem? Och
kunde han verkligen sköta
alla de här uppdragen på ett
tillfredsställande sätt? Det är jag
övertygad om att han gjorde.
Varför skulle han annars ha
blivit omvald och tillfrågad om
nya uppdrag? Det finns också
många brev, tidningsartiklar och
personliga vittnesbörd om hans
ansvarskänsla och kompetens. Ett
exempel på uppskattning av de
mer skämtsamma slagen hittar
man i en bordsvisa från Örebro
distriktloges samkväm pingstdagen
1940, som ska sjungas på melodin
till Vägarna de skrida:
Bort i Gyttorps skogar
broder Eklöv knogar
och är chef för dessa som kan
göra krut.
Klok han är och vaken,
och begriper saken
även sedan andra hjärnor tagit
slut.
Min morfar, Gustav Eklöv, är bara
ett enda exempel på alla dem
som gjort stora insatser för det
svenska samhället som har sina
rötter inom nykterhetsrörelsen
och som tagit vara på de
möjligheter som folkbildningen
gett dem. Det är tack vare
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Förebygg.nu i Göteborg

I höstasfanns Drogfri Uppväxt med på två större evenemang i Göteborg,
nämligen Bok och Bibliotek i månadsskiftet september/oktober och Förebygg.nu 13-14 november. Vi hade en egen monter som vi bemannade
med intresserade medlemmar, här Agneta Fernström och Siw Hallbert.
På det här sättet kom vi i kontakt med många människor och kunde också
värva några nya medlemmar till vårt förbund.
honom och hans generations- och
föreningskamrater som jag fick
möjlighet att studera trots att
mina föräldrar inte hade så stora
ekonomiska tillgångar. Det är tack
vare mina morföräldrar och mina
föräldrar som jag haft förmånen
att växa upp i ett nyktert hem
och det är tack vare min skolning
inom nykterhetsrörelsen som jag
har fått min skolning i demokrati
och mitt självförtroende, som
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varit grundförutsättningen för
att jag trivts i och klarat av mitt
krävande arbete som lärare. Ett
stort tack till er alla!
/GZ
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60-talsfest i Väst!

I slutet av november var det dags igen för en fest i Drogfri Uppväxt Väst. Primus motor var som förra gången vår ordförande
Siw Hallbert, som genast fick med sig ett antal av oss andra
som också tände på iden och på olika sätt bidrog till denna
orgie i 60-talskänsla: Mat, musik, kläder och mode, föremål,
klurigheter.. Så trevligt det var!
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DU-Krypto nr 23

DU-krypto nr 23

S = 7, L = 2, A = 1, N = 13.
S= 7 L= 2 A= 1
Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord!
Innehåller en del förkortningar.
Varje siffra
motsvarar
bokstav.
Bilda ord. 38 F,
Lösningar
skickas
till HåkanenPaulson,
Fiskaruddsvägen
144 62 Rönninge.
Lösning skickas: Håkan Paulson Fiskaruddsvägen 38F
Bokpris! Vinnare i DU-Krypto nr 22:
Thore Gårmark,Västerås

N= 13

14462 Rön

Bokpris

Vinnare i DU-krypto nr 22

Drogfri
Thoreuppväxt
Gårmark12020
Västerås
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Paul Reichberg:

Flygkatastrof med globala konsekvenser
När en flygkatastrof med dödliga konsekvenser inträffar kan orsaken vara tekniska
problem. De får alltid fruktansvärda konsekvenser för resenärerna och deras
anhöriga, men ofta även politiska konsekvenser. I det aktuella fallet erkände
visserligen den iranska regeringen sig vara skyldig till katastrofen. Men bakgrunden
var den internationella konflikten mellan USA och Iran som i sin tur är en global
konflikt med många parter inblandade.
Denna händelse illustrerar den geostrategiska nivån på vilken de flesta av de globala
konflikterna utspelar sig i dagens värld. USA och Kina har sedan länge placerat sig
som dominerande aktörer på denna arena. Det handlar om ekonomiskt herravälde
över de globala resurserna. EU försöker skaffa sig en nisch i denna palett. Även
Ryssland, Indien, Sydafrika och Brasilien konkurrerar om sina respektive sfärer.
Hur ska/bör man betrakta denna utveckling?
För den enskilde infinner sig ideologiska funderingar kring hur man förhåller sig till
händelsernas utveckling på såväl det politiska planet som på det privata.
Det var inte så länge sedan som den huvudsakliga konflikten stod mellan USAkapitalismen och den sovjetiska kommunismen. Men denna konflikt försvann mer
eller mindre automatiskt då det sovjetiska systemet upplöstes.
I stället ser vi numera skarpa motsättningar mellan de kapitalistiska länderna och
deras vasaller. Vilka konsekvenserna kan bli av dessa motsättningar är beroende
på vilka krafter som lyckas skaffa sig dominanta positioner.
Fram på arenan träder nu en för alla ideologiskt oberoende (men gemensam)
”aktör”, nämligen klimatfrågan.
Det börjar bli allt mer uppenbart att klimatfrågan lanserats på bred front globalt som
en följd av den s k ”Greta”-kampanjen. Kampanjen har tydliggjort den ideologiska
räckvidden av klimatfrågan.
Frågan kvarstår dock om klimatfrågan kan ha en sådan sprängkraft att den kan
sudda ut de ideologiska sprängkrafterna nationerna emellan.
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