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”Oljans era
nalkas slutet
Dags att tänka”
Oljans era nalkas
slutet – dags satsa
hårt på energialternativen, skriver
Gunnar Lindgren,
mottagare av Cancer- och Allergifonden Miljömedicinska pris 2001.

Sid. 6

”Sockret är
farligaste giftet
i maten”
Miljömedicinska
pristagaren Göran
Petersson, hälsokostdebattör, formar ”sockerrevolttesen”: ”Sockret är
farligaste giftet i
maten.

LARS HAGMAR (t v) och GÖRAN PETERSSON.

Vatten och luft förde till
Givare
Miljömedicinska Priset Årets
skänker till
Miljöpartiets språkrör Peter
Eriksson och Maria Wetterstrand var prisutdelare i Riksdagens Skandiasal den 30 maj,
då Cancer- och Allergifondens
Miljömedicinska pris överlämnades. Logiskt valda prisöverlämnare! Två vetenskapsmän
av stor betydelse för miljö-

forskningen delade på 500 000
kronor: miljömedicinaren professor LARS HAGMAR, Östersjöspecialist, Lunds universitet
och Lunds universitetssjukhus,
och miljökemisten professor
GÖRAN PETERSSON, luftföroreningsforskare, Chalmers,
Göteborg. Studier i vatten och

luft förde alltså till Miljömedicinska priset. Lars Hagmar hade blivit akut sjuk och företräddes av professor Åke Bergman.
Priset är en av de största forskarbelöningarna i Sverige och
fann nu sina mottagare 19 och
20 sedan 1995.

Sid. 18

folk och fä
Årets Givare Rita
Palmgren Welander
skänker till människor och djur. 40
djur i hennes menageri i Danneke,
Borås.

Sid. 2 och 5

”Cellerna – cancer – allergi” – tema sid. 20–28
MILJÖ

Båge bra mot Ingrids astma

Cancer- och Allergifondens
postgirokonto för gåvor:

Ekologisk vinst på Fastmyra gård

Ingrid Olofsson föddes med allergi, fick
astma vid 7. Bågskyttet var god medicin
och vid 38 tog hon alla SM-titlar som
stod på spel.

Sid. 10

Claes Roempke är Gnesta-bonde i fjärde
generation. Då fadern blev sjuk anades
samband med bekämpningsmedlen. Nu
bedrivs framgångsrik ekologisk odling
på Fastmyra gård.
Sid. 8

90 10 13-3
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När det sent om sider stod klart att Per
Harryssons stora knöl i låret var ett
mjukdelssarkom beslöt han positivt att
döpa tumören till ”Han” och ta upp
fighten med ”honom”.
Sid. 19
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Positiv Per döpte cancern till ”Han”
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Fondens ordförande Sören Gyvall och Lennart Sparell, vetenskapligt sakkunnig
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Håkan Mellstedt

Miljöfokus och En ledfyr
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Lennart Sparell

Årets givare ger åt människor och djur
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Bengt Cramner

Slutet på oljans era kan skönjas
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Gunnar Lindgren

Oljan, det svarta guldet, ger svarta hälsosiffror
Rita med katten Håkan.

Lennart Hardell

Rita Palmgren Welander

Gyncancerföreningen Stockholm

ÅRETS GIVARE
DJURENS VÄN
Årets Givare delar Cancer- och
Allergifondens syn på djur. De ska
ha bästa möjliga liv och inte utsättas för medicinska djurförsök. Rita
går ett steg längre, och har själv ett
helt menageri med 40 djur av skilda
slag, häst, hundar, katter, kaniner
och marsvin.
Det kostar men det smakar; djuren tyr sig till henne. Och Rita konstaterar att varje djur har sin utpräglade personlighet.
Rita ömmar också för stödbehövande människor. Ger till flera fonder. Till Cancer- och Allergifonden
förs bidrag kontinuerligt.
Rita är en före detta brevbärare i
Göteborg som fick ont i ryggen och
flyttade med familjen till lugnet –
och djuren – i Boråsförorten Danneke, ”De danska ekarna” där gränsen
mellan Sverige och Danmark en
gång gick. Hon arbetar med habilitering av handikappade. Är mormon
och sportfantast!

Tidningen
Cancer- och Allergifonden
informerar
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Ingrid Olofsson skjuter bort astma/allergitankar, skjuter hem SM-titlar
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Barbro Karlsson
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Barbro Karlsson
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GÅVOFLOD MODEVÅGOR
Miljön börjar få den uppmärksamhet
den förtjänar. Vi får inte bruka jordens
tillgångar tills inga finns kvar och katastrofen väntar. Det moderna industrisamhället får inte ha kommit som mänsklighetens dödsstöt. Vi måste tänka på våra barn
och kommande generationer.
En allvarlig hälsokomplikation ingår i tillväxtproblematiken. Vi framkallar och sprider kemiska ämnen, potentiella
sjukdomsbildare.
Professor Göran Petersson, en av årets Miljömedicinska
pristagare, skriver på sidan 18 att det finns över 10 000 identifierade kemiska ämnen i vår närmiljö.
Och dessutom alltför gott om socker, som den alltmer hälsokostinriktade miljökemisten Petersson tillspetsat kallar ”farligaste giftet i maten”.
Varje kemiskt ämne kan medföra en risk. I kombination med
upp till över 10 000 ämnen – desto värre.
Den andra pristagaren, professor Lars Hagmar, hade råkat
ut för en akut åkomma och låg på sjukhus. På prisutdelande
mp-språkrören Maria Wetterstrands och Peter Erikssons initiativ fick han en hälsning från församlingen vid den högtidliga
prisutdelningen. Han har från 90-talet studerat cancerogena
och andra kemiska ämnen i Östersjöns vatten och fiskar, och
fiskare, och fiskarhustrur! 20 000 fiskare närmare bestämt; till
stor del med Cancerregistrets hjälp. Västerhavet är friskare än
Östersjön.
Årets fondtidning är späckad med så djup och bred information att redaktören Bengt Cramners tal om ”Cancer- och Allergifondens folkuniversitet” besannas. Speciella är de nio temasidorna ”Cellerna – cancer – allergi” författade av vår första Miljömedicinska pristagare Olle Johansson, förra årets pristagare
Bert Björkner och nyblivne medicine doktorn Magnus Bäcklund.
Redan innehållsförteckningen på föregående sida är intressant! Håll till godo!

Men nu kommer jag ihåg hur det känns
att få en cancerdiagnos. Man glömmer lite vartefter tiden går. Den där gnagande
oron. Den blir lite avslipad vartefter. Men som ny, inför operationer och behandlingar, då gnager det.
Det är många som lever meed cancer. Lever allt längre. Hela
tiden allt flera. Det är fantastiskt att så mycket går att bota eller hålla i schack. Än bättre om det aldrig uppkommer.
Just med tanke på det senare finns Cancer och Allergifonden.
I alla fall är det mitt skäl – mindre miljögifter som leder till
sjukdom. Det skulle hela mänskligheten tjäna på. Det mesta av
liv över huvud taget.
Inte så konstigt att jag funkar så. Ursprungligen blev jag sjuk
av dioxin i vissa bekämpningsmedel. Alla preparatleverantörer
utom en som jag lyckades spåra är döda i samma typ av lymfom. De jobbade praktiskt och i större skala med smörjan. De
var rätt unga, så där mellan fyrtio och femtio. Ett par laboratoriechefer har också åkt dit.
Rätt onödigt. Väsentligt strängare krav på kemikalier innan
de får släppas ut på marknadenn skulle lösa mycket. Inte allt,
men mycket. Plus restriktioner i användning som verkligen
märks.
Det blir billigare på alla sätt att söka mota Olle i grind. Lägre vårdkostnader, mindre läkemedel, folk fräscha och i arbete,
o s v, om man nu inte vill räkna med lidandet. Det bör man,
även om det är svårt att beräkna i kronor och ören. Försäkringskassan, ATA och våra förvaltningsdomstolar kan i alla fall
inte.
Forskning ger sällan utdelning direkt. Det krävs ofta envist
deckararbete. Så finns det giriga motkrafter. Multinationella
kemikaliegiganter som ser vinsten hotad. Cancer- och Allergifonden är veterligen den organisation som stöttar sanningen i
miljöforskning av det här slaget. Därför behövs vi och får förhoppningsvis med alla våra givares hjälp fortsätta vårt viktiga
arbete.
LENNART SPARELL
Vetenskapligt sakkunnig
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SÖREN GYVALL
Ordförande, ansvarig utgivare

Tre! Två cancerdiagnoser under årens
lopp kändes mer än nog. Men skillnaden blir kanske inte så överväldigande.
Och jag har haft ett bra, osannolikt
långt liv.
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En flod av gåvor flyter in till Canceroch Allergifonden. Vårt arbete i triangeln Cancer – Allergi – Miljö uppskattas
alltså. Människors generositet är stor
när det gäller välgörande ändamål.
Och nu – miljön!
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pengar

Ge ditt bidrag via autogiro
Se annons sid. 15
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Identifiering av unika strukturer Miljöfokus
kommer att bana väg till målorgan
för cancerbehandling i framtiden
Standardbehandling idag vid cancer är kirurgi, strålterapi och medicinsk
behandling med cellgifter och hormoner. Någon ytterligare utveckling av
dessa behandlingsformer är knappast att förvänta. Andelen patienter som
kommer att behandlas med dessa metoder kommer sannolikt att vara densamma även i framtiden. Men den enorma explosionen i vår kunskap om
cancersjukdomarna kommer att ge helt nya och unika behandlingsmetoder
i framtiden. De kan alla betecknas med ett gemensamt namn – målsökande
behandling.
Detta grundar sig på identifiering och karaktärisering i cancercellerna av unika strukturer som
kan utnyttjas som målorgan för
nya behandlingsprinciper.
Flera olika grupper av sådana
målsökande behandlingar finns.
Immunterapi med monoklonala antikroppar och vacciner
är en sådan grupp. Redan idag
finns antikroppar. Cancervaccin har ännu inte nått registrering men före år 2010 förväntar
man att det finns vaccin för
lungcancer,
prostatacancer,
njurcancer, tjock- och ändtarmscancer.
”Dessa mediciner kommer
att bli enormt dyra och
ställa stora krav på
samhällets förmåga att
prioritera adekvata
resurser”
Dessa vacciner kommer att användas efter den primära behandlingen för att förhindra
återfall.
En annan grupp av preparat
är de som interfererar med
kärlnybildning.
Varje tumör är beroende av
inväxt av nya kärl för att kunna överleva. Ingen tumör kan
bli mer än 1–2 mm3 förrän den
är beroende av kärlnybildning.
Tumören producerar därför
ämnen som stimulerar kärlnybildning och kärlinväxt.
För att förstöra denna funktion har ett flertal läkemedel tagits fram som nu är i olika faser
av testning.
Det finns redan ett läkemedel
godkänt för behandling av
tjock- och ändtarmscancer tillsammans med cellgiftbehandling.
Andra indikationer där såda-

En ledfyr
Olav Axelson tog emot Cancer- och
Allergifondens
Miljömedicinska
Pris 2002. 1977 blev han landets
första professor i arbetsmedicin.

PROFESSOR HÅKAN MELLSTEDT siktar en enorm explosion i kunskapen om cancersjukdomarna. Vaccin, monoklonala antikroppar och signalhämmande läkemedel får stor betydelse.

na läkemedel snart kommer att
bli godkända är njurcancer och
lungcancer.
Ett annat behandlingsområde
under enorm utveckling är läkemedel som hämmar sjukliga
signaler i en cell, s k signalhämmare.
I en cancercell finns påslagna
signalsystem som signalerar till
cellen att kontinuerligt dela sig.
Detta är en del av den sjukliga
processen. Ett stort antal läkemedel är under utveckling för
att hämma sådana signaler.
Trots att utvecklingen av dessa nya specifika läkemedel
kommer att vara mera effektiva
än dagens, kommer de inte att
kunna användas för samtliga
patienter.

Varje patients tumör måste
noggrant testas. På basen av
dessa tester kommer man sedan
att välja vilket läkemedel en patients tumör sannolikt kommer
att svara på.

Han var till exempel en pionjär i radonforskningen och var författare
eller medförfattare till mer än 300
vetenskapliga artiklar och bokkapitel. Han pensionerades 2002, men
arbetade ändå in i det sista när han
hastigt avled 1 mars 2004.
Han var en världsledande auktori-

tet inom arbets- och miljömedicin
och hur stor han faktiskt var anade
man bättre vid den internationella
minneskonferens som hölls i Borgholm på Öland 19–20 maj 2005.
Av de 22 föredragshållarna var 13
från andra länder som exempelvis
Italien, Ecuador, USA, Kanada och

”En fullständig explosion är
att vänta inom detta
område där angreppspunkten är generell för alla
tumörer”
De nya läkemedlen kommer
därför att bli betydligt snävare i
sina användningsområden men
sannolikt mer effektiva. De
kommer inte heller att användas ensamt. De kommer att användas i kombination med varandra och i kombination med
traditionella cellgifter.

Utvecklingen är explosionsartad. Ett mycket stort antal fas
I–III-studier genomförs för närvarande av dessa nya läkemedel. Majoriteten kommer dock
aldrig att nå klinisk användning, dock ett tillräckligt stort
antal för att nya terapiformer
ska införas.
Idag botas drygt 55 % av alla med cancer. Det är inte osannolikt att, vi om 10–15 år är
uppe i över 70 %.

HÅKAN MELLSTEDT
Medicine och filosofie doktor
Professor onkologisk bioterapi Karolinska universitetssjukhuset, direktor CancerCentrum Karolinska (CCK)
våra nordiska grannländer. Konferensen hette: ”Ethical Considerations and Future Challenges in Occupational and Environmmental
Health”, precis det som Olav Axelson arbetat med och kämpat för
under ett långt, fruktbärande yrkesliv. I slutanförandet liknades han

Omkring en kvarts miljon återkommande givare. Människor som
tror på det som Cancer- och Allergifonden
står för. Att miljöns betydelse för ökad sjuklighet är betydligt större än vad många vill
göra gällande. Att miljörelaterad cancer- och
allergiforskning varit
starkt eftersatt.
Företag utgör en växande andel
av våra givare. Att stå för moral och etik är ”inne”.
I min ungdom stod cellulosaindustrin för omfattande miljöstörningar med till exempel
giftiga
biprodukter
från
klorblekning av massan.
Men man har tagit sitt ansvar
och ofta legat en bra bit före
myndigheterna och deras krav.
Även om det alltid finns mer
att göra har man under denna
tid bemödat sig att lösa de miljöproblem man orsakar. Det är
ett etiskt förhållningssätt.
Obeskrivligt stora mängder
kemikalier cirkulerar i vår
värld. Det oerhört snabbt växande antal ämnen vi vet väldigt
lite om. Dessutom innehåller de
inte sällan föroreningar som
ibland kan var farliga i försvinnande låga koncentrationer.
Att få fram sanningen om sådana risker är självskrivet angeläget. Där agerar inte alltid
kemikalieindustrin på ett moraliskt försvarbart sätt.
Där har Cancer- och Allergifonden gett stöd till ganska
många och angelägna projekt.
Ofta är det fråga om kemikalier som innehåller klor, brom eller deras släktingar. I flamskyddsmedel, bekämpningsmedel och mycket annat.
Denna kemikaliedjungel innefattar risker för uppkomst av
såväl cancer som allergi.
Svensk cancerforskning ligger
långt framme. Mycket tack vare fonden också på miljösidan.
De senaste åren har också allergiforskningen tagit jättekliv
framåt.
Inte minst vid våra yngre universitet utmärker man sig som
kreativa och ligger i den internationella forskningens absoluta framkant.
Men forskning kostar pengar
och resurserna från samhället
är långt ifrån tillräckliga.
LENNART SPARELL

vid en ledfyr och en ledfyr var han
som envetet markerade färdriktningen, även om människan av girighet eller andra grumliga skäl inte
alltid följer den säkra leden.
LENNART SPARELL
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Mister Toulouse (!) och Rita Årets Givare
Färgstark Boråstjej ger till människor och djur
Holländsk kanin är
en stor personlighet
i Ritas menageri
Cancer- och Allergifonden är enda fonden som
ger forskningsbidrag bara till forskning utan försöksdjur. Det ser ut som en tanke att givarpengar till fonden flyter in från ett ställe i Boråsförorten Danneke där hästar, hundar, kattor, kaniner
och marsvin i stor mängd trivs med livet. Dit går
fondens utmärkelse Årets Givare. Pristagaren
Rita Welander Palmgren delar gärna äran med till
exempel polska halvblodet Mister Toulouse,
Shetland-fårhunden Candy och den kelna kaninen Gibbon, en svartvit holländare född i Stockholm för snart sju år sedan.
– Gibbon är en stor personlighet, påpekar Rita. Kaniner kan
påverkas mycket positivt genom särskild mänsklig omsorg,
extra god kommunikation. Här
i Boråstrakten var kaninhoppning en populär sport på 90-talet. Kaninerna hade selar och
hölls i koppel, och tyckte
mycket om att delta. Vi arrangerade SM i kaninhoppning i
Borås 1995. TV var på plats
och hobbyn fick en bred spridning under några år.
RITAS MARSVIN, som är ganska många, aktiveras också under särskilt god kontakt. Liksom blandrashunden Rebus
och de tre papillonerna Qim,
Soya och Jes-mie. Och förstås
knabstruper-pållen Minton.
Och kattorna. Alla 40 djuren
bär namn.
Menageriet kostar en hel del i
underhåll. Men granngårdens
goda hö kostar bara 1,30 kilot.
Och pengarna räcker också till
gåvor till Djurens Rätt, Canceroch Allergifonden, Rädda Barnen, Unicef, och Web.aid som
just nu sänder vidare till Sri
Lanka efter tsunamin.
RITA STIMULERAS inte till allt
detta bara av djuren. Maken
Christer har valt samma spår,
och barnen med äldsta dottern
Nina i spetsen. Hon är som
mammas tvillingsjäl i fråga om
känslan för djur.
– I bibeln står att djuren är
oskäliga, påpekar Rita. Se på
stavningen! Det betyder att
djur är oskyldiga, inte reflekterar över gott och ont. De saknar inte själ.
ÅRETS GIVARE Rita föddes
och växte opp i Göteborg. Fyll-

de 54 den 28 maj. Är astrologiskt sett tvilling och alltså bra
på att kommunicera… Inget av
hennes djur har något att invända i fråga om det, det syns
på långt håll.
Och alla djuren kan verkligen
raktigenom känna sig trygga
med Rita. Hon är vegetarian.
Och familjen är alltigenom
trygg med djuren i stallet, på
köksbänken, i sängarna… Ingen i familjen är allergiker.
RITA VAR BREVBÄRARE vilket
inte var bra för kroppen. Hon
har drabbats av artros i lederna. Arbetar numera i Borås
kommun med habilitering av
handikappade.
Det var för tretton år sedan
som längtan till landet bar från
Göteborg till Danneke – ett ord
som betyder ”danska ekarna”
och definierar den gamla Hallandsgränsen mellan Sverige
och Danmark fram till 1658 då
Fredrik III var dansk kung och
Karl X Gustav svensk.
GAMLA TIDER aktualiseras
också av Ritas medlemskap i
svenska Blå Stjärnan, bildad
1917, med syfte att vårda skadade hästar i Finland under
första världskriget, och nu är
starkt inriktad på lant- och
djurliv. Rita anslöt sig i fjortonårsåldern.
Årets Givare Rita är en personlighet högt över marsvinsklass, det måste nog till och
med en sådan positiv bedömare
av djurens själar som hon tillstå. Till det mångfasetterade
särpräglade hör att hon är
medlem i Jesu Kristi kyrka av
sista dagars heliga. Hon är alltså mormon. Döpt 19 maj 1995.

ÅRETS GIVARE RITA WELANDER PALMGREN med 40 djur i menageriet fick en födelsedagspuss på kinden av REBUS
den 28 maj, Rita 54. I bakgrunden papillonen JES-MIE. Under skymtar shetlandfårhunden CANDY. Hönan GULLAS present var en kyckling som vältajmat klev ur äggskalet. FOTO: Jeanette Larsson/Borås Tidning.

Hon fick maken Christer med
sig i det och vid samma doptillfälle de två äldsta barnen Nina
och Stina, som var mogna att
välja. De två yngsta, Kenneth
och Ellen, följde efter.
IDROTT ÄR ETT av Ritas intresseområden. Handboll en
sport i Ritas fokus sedan hon
blivit arbetskompis vid posten
med dåvarande förbundskaptenen Ragge Carlsson. Och när

Västra Frölunda blev stjärnlag i
rinken blev hon hockey-fan på
intensivnivå:
– På 70-talet reste jag och en
grupp kompisar och såg alla
VM-turneringar utom två.
RITA ÄR VÄL BELÄST i bibeln
och den av mormonkyrkans
grundare Joseph Smith författade Mormons bok, en översättning gjord 1830 av gamla
uppteckningar under tiden 600

f Kr – 400 e Kr. Kristendomens
och mormonernas religionsideal – och djurens värld - studeras
ingående av Rita.
Följdriktigt hörde en råtta till
Ritas 50-årspresenter. Den dog
av ålder två år senare.
Som 54-årspresent får Årets
Givare Rita Welander Palmgren den här hyllningsartikeln
av Cancer- och Allergifonden.
BENGT CRAMNER
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Svår oljebrist på jorden inom kort

Vårt välstånd lever på en skör tråd
Hela vårt samhälle och vårt välstånd lever på en skör tråd som är på väg
att brista. Så gott som alla delar förutsätter obegränsad tillgång på billig
energi och här spelar oljan den viktiga rollen. Samhällskroppen sjunker
ihop om inte oljan genomströmmar varje liten cell. Men tillgången måste
också öka då så gott som all tillväxt förutsätter ökande produktion av
olja.
Oljan har speciella egenskaper,
främst att den är flytande. Detta gör att den svårligen, även
på längre sikt, kan ersättas av
andra energislag, t ex för trafikflyget, bilismen, sjöfart, petrokemisk industri etc.
Behovet av råolja ökar med
ungefär 2 procent per år och
produktionen/konsumtionen är
nu ungefär 28.000 miljoner fat
per år. Som rymdmått för olja
är ett fat lika med 159 liter.
Det är bara en tidsfråga innan det uppstår en svår oljebrist här på jorden. Orsaken till
detta är först och främst att
inga nya oljefyndigheter av betydelse upptäcks längre. 90
procent av den olja som pumpas upp idag kommer från
minst 20 år gamla oljefält.
Under 60-talet upptäckte
man nya fyndigheter med cirka
40.000 miljoner fat per år medan årlig konsumtion då var
långt mindre.
Under de senaste åren under
90-talet upptäcktes bara cirka
5.000 miljoner fat per år – d v s
nytillkottet var endast en femtedel av konsumtionen.
De oexploaterade oljefyndigheterna i Sibirien räcker cirka
två år för att ensamma täcka
världens behov.
Ett annat exempel på slutet
för oljeeran är att antalet anställda inom oljeprospektering-

land

en har minskat kraftigt på senare år från 50.000 anställda på
80-talet till under 30.000 idag.
I Sverige står olja för ungefär
200 TWh (terawattimmar) av
hela vårt årliga energibehov på
cirka 450 TWh. Att ersätta 200
TWh med el förutsätter ungefär 30 nya kärnreaktorer eller
kanske 30.000 nya vindkraftverk. Men detta är till ingen
nytta för många oljeförbrukare, exempelvis för sjöfart och
trafikflyg.
Andra alternativa energikällor kan utöver dagens utvinning bara till liten del kompensera bortfallet av olja. Skog
(inkl metanol) kan årligen ge
kanske 30–40 TWh, energiskog
4 TWh, halm 7 TWh, torv 6–10 TWh, avfall 10 TWh, drivmedel (inklusive rapsolja) från
odling på åker cirka 7 TWh.
Dessa siffror skall ses mycket
ungefärliga.
Men den stora svårigheten
med de alternativa bränslena är
att framställningen i de flesta
fall förutsätter en energiinsats i
form av olja. Lastbilar, skogsmaskiner, motorsågar, traktorer, skördetröskor, spannmålstorkar, framställning av konstgödsel och bekämpningsmedel
o s v förutsätter idag olja.
Denna energiinsats kan i vissa fall vara så stor, att nettovinsten enligt vissa beräkningar

ligger nära noll – d v s nästan
all utvunnen energi går åt för
att framställa denna. Rapsolja
lär framställas med en hopplöst
låg verkningsgrad.
Rent teoretiskt skulle man
kunna bygga ut kärnkraften –
men man kan inte tanka SAS
flygplan med el. Bara för att
fylla ut denna energiglipa behöver vi globalt sett starta kanske
två kärnkraftverk per dygn i en
överskådlig framtid. Se figur
nedan.
Efter tio år har vi då byggt
ungefär 7.000 kärnkraftverk –
idag har vi ungefär 400 här på
jorden. Men att bygga och driva dessa kärnkraftverk förutsätter mer olja än de flesta föreställer sig. Utvinningen av
uranbränslet är beroende av olja och uran kommer också att
bli en bristvara efter några årtionden med kraftigt utbyggt
kärnkraft. Utsläppen av radioaktivt avfall till luft och vatten
kommer att bli mycket stora.
Oljefakta kan studeras på nätet under adress www.peakoil.net

GUNNAR LINDGREN
Civilingenjör, musiklektor,
miljökämpe

När halva källan tömts
börjar tillrinningen sina
De flesta tror att oljan finns i stora hålrum under
marken och att man borrar ned ett rör och sedan
kan pumpa upp oljan. Att en kraftigare pump ger
mer olja. Detta tror man kan fortgå tills oljan är uttömd, ungefär som man kan köra en bil till sista
droppen i tanken är förbrukad.
I själva verket ligger oljan inbäddad i olika material, oftast sandsten. Eftersom det ligger stora
mängder berg och sten på denna blandning av sand
och olja, är trycket stort där nere. När man borrat
ett hål pressas olja fram till borrhålet och kan sedan
pumpas upp till markytan.
Om man har en tvättsvamp full med vatten och
kramar den, rinner vattnet ut. Men ju mer vi kramar desto mindre kommer det ur. Till sist kommer
bara några droppar, trots att vi kramar svampen
med full kraft men det finns fortfarande vatten kvar
i den ihoppressade svampen.
På samma sätt förhåller det sig med en oljekälla.
När ungefär hälften av oljan i källan har pressats
fram till borrhålet, börjar flödet att avta, därför att
sanden och liknande börjar filta ihop. De flesta oljekällorna på jorden är nu vid denna punkt och oljeutvinningen börjar att sina.
Slutligen upphör tillrinningen nästan helt, även
om det finns olja kvar i källan. Pumpens kapacitet
kan inte påverka utvinningen, den bestäms av de
geologiska förhållandena i berggrunden.
Oljan har bildats av plankton. Se teckningarna.

havslevande
organismer dör

delar av det döda
materialet
omvandlas till
kemiska
föreningar mellan
kol och väte
blandade med
annat sedimentärt material

lämningar av
plankton, små
organismer som
svävar fritt i
havsvattnet

lagren blir mer
och mer sammanpressade när
ytterligare lager
bildas ovanpå

material sköljs ut
i havet från land
hav

lager av sediment
formade när material
som sand och återstoder
av levande organismer
tagit plats på havsbotten

gas, olja
och
vatten

nytt material
samlas ovanpå
sediment och bildar ett
ogenomträngligt
lager, kallat cap
rock (svensk
term: takbergart)

rörelser i jorden förorsakar
veckning i jordskropan

gas (gasen finns
alltid ovanför
oljan, då den är
lättare)
olja instängd av
ovanpåliggande
lager – oljan
ryms i det
sedimentära
berglagrets
”porer” –
”porerna” tjänar
som reservoarer
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Oljan, det svarta guldet, Gyncancerföreningen Stockholm
skapar svarta siffror
Einhorns idé – Prebo pionjär
i cancerstatistiken
Oljan, det svarta guldet, ger tyvärr också åtskilliga svarta siffror i cancer- och allergistatistiken.
Många undersökningar visar att avgaser från
motorfordon ökar risken för en rad sjukdomar
som leder till en för tidig död.
Vissa grupper är särskilt utsatta, som äldre, spädbarn, småbarn och personer som redan
sedan tidigare har hjärt- och
kärlsjukdomar eller sjukdomar
i luftvägarna. Dessa personer
riskerar alltså att försämras av
luftföroreningar.
I en stor holländsk studie
som publicerades 2002 följde
man 5000 personer åren 19861994 för att undersöka inverkan på hälsan av luftföroreningar från trafiken. Risken för
att dö i hjärt- och kärlsjukdomar var fördubblad om man
bodde intill en starkt trafikerad
väg med höga halter av luftföroreningar.
Även en norsk studie, som
publicerades nyligen visade
ökad risk att avlida för män
bosatta i Oslo relaterad till halten av kvävehaltiga avgaser i
hemmiljön. Man fann en statistiskt säkerställd ökad dödlighet
kopplad till mängden avgaser.
Det som ökade mest var risken
att dö i lungcancer, hjärt- och
kärlsjukdomar.
År 1952 drabbades London
av kraftig och snabb ökning av
luftföroreningar (smog) som
ledde till dramatisk ökning av
antalet akuta dödsfall och även
ökad dödlighet för spädbarn.
Ökningen av luftföroreningar
berodde på all eldning med kol
och koks samt de speciella väderleksförhållanden som rådde
vid tillfället.
Det finns numera ett flertal
undersökningar som visar på
ett samband mellan ohälsa och
luftföroreningar, även vid lägre
nivåer än de som WHO fastlagt
som högsta rekommenderade
halter.
Generellt ökad risk för cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar har visats för personer som
bor i städer jämfört med på
landsbygden. Främst är det
kvävehaltiga avgaser och partiklar i avgaser från motorfordon som ökar risken men även
t ex svavelhaltiga föreningar
och marknära ozon anses öka
risken.
I bensin kan bensen finnas
och denna kemikalie ökar risken för blodsjukdomar. Tidigare var asbest i bromsband ett
problem.
I bensin fanns tidigare bly
och tillsatser med klor vilket

LENNART HARDELL

ledde till att cancerframkallande dioxiner bildades då motorn
var igång.
I dieselavgaser finns små partiklar som kan föras långt ner i
lungorna till de fina grenarna i
luftträdet. Större partiklar fastnar på vägen i flimmerhår och
kan hostas upp.
Bilismen medför även att
skadliga partiklar slits loss från
vägbanan och från däcken, t ex
cancerframkallande oljor som
används vid tillverkning av
däck.
Nyligen presenterades i den
medicinska tidningen The Lancet en stor europeisk studie av
risken för cancer under tidsperioden 1970-1999 hos barn
och ungdomar i åldern 0-19 år.
Undersökningen gjordes i 19
länder och finansierades av EU.
Cancer i denna åldersgrupp är
ovanlig och utgör ca 1 % av alla cancerfall. Sammanlagt inträffade i åldern 0–19 år över
130 000 cancerfall under hela
tidsperioden.
För alla tumörformer sammantagna sågs en statiskt säkerställd ökning av antalet fall
årligen. Siffrorna blir än mer
alarmerande eftersom ökningstakten var störst i slutet av perioden 1970-1999.
Detta tyder på att befolkningen utsätts i ökande grad
för cancerframkallande miljöfaktorer.
LENNART HARDELL
Professor, överläkare
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset i
Örebro

Cancer hos kvinnor – hur var det – hur är det –
hur blir det?
Det var temat i Jerzy och Nina Einhorns föredrag i TryggHansahuset i Stockholm 8 oktober
1996, då 300 kommit för att lyssna och Gyncancerföreningen GCF Stockholm bildades på idé av
Nina Einhorn och starkt initiativ av Annelise
Prebo, kurator på Radiumhemmet från 1990, nu
pensionerad.
Annelise Prebo har varit GCFordförande i ett par omgångar
och är nu mycket aktiv adjungerad styrelsemedlem.
Jerzy Einhorn stod bakom
makan Nina i önskemålet om
en stödförening. Nina Einhorn,
som var klinikchef vid Radiumhemmets gynonkologiska klinik, fick genast respons när
hon sa till Annelise Prebo:
– Vi behöver en patientförening för kvinnor med gynekologisk cancer. Vill du hjälpa till
om jag ger dig kontakt med patienter som är intresserade av
att vara med och starta opp?
Lågmälda beslutsamma Annelise tryckte på de rätta knapparna för en snabbstart. TryggHansa bjöd på lokalen för öppningsmötet. Flera fonder räckte en
hjälpande hand. Hjälp kom också från Bröstcancerföreningen
Amazona där Annelise varit
medlem från 1979 och styrelsemedlem där bland annat det år
då BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, bildades.
Annelises arbete vid Radiumhemmet gav motivation för
pionjärinsatsen för GCF Stockholm. Det gjorde också faktum
att hon själv genomgått en
bröstcanceroperation. Och all-

ra mest att hon förlorat sin dotter i bröstcancer.
– Jag känner betydelsen av
stöd och omtanke från människor i ens omgivning. Det kan
betyda kraften att leva vidare.
GCF Stockholm har drivit en
viktig verksamhet alltsedan bildandet, då klinikchef Bo Frankendal, Radiumhemmet, valdes
till ordförande i interimstyrelsen.
Medlemsantalet har vuxit till
drygt 200. Årsavgift 125 kr.
2004 gick föreningen med i
riksorganisationen Gynsam,
Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation,
som nu består av 7 föreningar.
Birgit Feychting har valts till
Stockholmsordförande
för
tredje året i rad. Hon arbetar
tillsammans med medlemmar i
riksorganistionen Gynsam för
bevarandet av gynonkologin
som specialitet. Frågan befinner sig på regeringsnivå. Birgit
Feychtinag, rapporterar:
– Gynsam och därigenom de
olika lokala gyncancerföreningarna har uppvaktat statssekreteraren Mikael Sjöberg i
Socialdepartementet med vädjan att gynekologisk onkologi
ska bibehållas som medicinsk

ANNELISE PREBO

specialitet. Socialstyrelsen har
önskat reducera antalet medicinska specialiteter och man
har vinklat detta utifrån undervisnings- och forskningsperspektivet. Regeringen kommer
att fälla avgörandet.
Stockholmsföreningens styrelse arbetar i fem arbetsgrupper – det gäller redaktionsarbete,
stödpersonverksamhet,
www.cancersamtal.nu, ekonomi och hemsida.
Tidningen GCF-Nytt har utgivits i åtta år med tre nummer per
år – Catharina Carrick redaktör.
Stödpersonverksamheten är
nerven i Stockholmsföreningens arbete.
Idégivaren Nina Einhorn, hedersledamot, avled 2002.
Karin Bergmark, biträdande
överläkare vid Radiumhemmet,
adjungerad ledamot i GCF-styrelsen, flitig föreläsare vid föreningens sammankomster, skriver om gyncancer i en artikel
härintill.
BENGT CRAMNER

Gynekologisk cancer drabbar
2 600 kvinnor per år i Sverige
Gynekologisk cancer drabbar
cirka 2 600 kvinnor per år i
Sverige. De vanligaste gynekologiska cancerformerna är livmoderkroppscancer
(cirka
1 200 fall/år), äggstockscancer
(cirka 800 fall/år) och livmoderhalscancer
(cirka
450
fall/år).
Livmoderhalscancer drabbar
framför allt kvinnor efter menopausen och behandlas vanligen med operation, ibland med
tillägg av strålbehandling. I vissa fall ges även cytostatikabehandling.
Äggstockscancer
drabbar
kvinnor i alla åldrar, men oftast
i åldern 50-65 år. Behandlingen
består av kirurgi och cytostatika.
Livmoderhalscancer är den

unga kvinnans cancer, men
även äldre kvinnor drabbas.
Medelåldern vid insjuknandet
är runt 50 år, men 25 % är under 40 år. Behandlingen är kirurgi och/eller strålbehandling,
ibland med tillägg av cytostatika.
Övriga gynekologiska cancersjukdomar är t ex vulvacancer (cancer i blygden), vaginalcancer (cancer i slidan), äggledarcancer och olika typer av
sarkom i livmodern.
Gynekologisk cancer är inte
bara ett hot mot kvinnans liv
utan medför unika negativa
konsekvenser för hennes sexualitet och självbild. Kvinnor med
gynekologisk cancer är traditionellt en tyst grupp som inte
syns i den offentliga debatten,

KARIN BERGMARK

utan lever med sjukdomens
konsekvenser i tysthet.
KARIN BERGMARK
Biträdande överläkare,
sektionen för gynekologisk
onkokologi, Radiumhemmet
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På Fastmyra gård övergavs jordbrukets gamla faror
Blomstrande ekologisk odling klar ljusning i miljön

på giftfritt
Intresset för sundare
livsföring och giftfri
mat ökar. Samtidigt
breder skräpmatkulturen ut sig med skrämmande fart. Kontrasten
mellan läskedrycksslavar och personer som
söker Krav-märkt sundare mat är slående.
Betyder skillnaden i livsföring
någonting då? Allt fler belägg
för att västerländsk livsstil kan

ligga bakom merparten sjuklighet når oss. Otaliga är de observationer som styrker att till
exempel asiater som flyttar till
USA och anammar deras livsstil också drar på sig deras vällevnadssjukdomar.
Vi svenskar ligger vid pass
tjugo år efter amerikanerna
också i dessa negativa hänseenden. Om tjugo år är majoriteten svenskar smällfeta med
översjuklighet av nästan alla
slag. En liten men förhoppningsvis växande minoritet är
lika friska eller friskare än i
dag.
Miljö, ekologi, sund mat och
så vidare säljer hos en växande
del av befolkningen. Samtidigt
dränks vi i ett utbud av varor
av tvivelaktig eller rent destruktiv natur. Många förföriskt lockande och marknadsförda med bedövande kraft.
Lätt att då till exempel falla i
sockerfällan.

Vi har åtskilliga naturbruksgymnasier och folkhögskolor inriktade på miljö och ekologisk
odling. Kravmärkt mat efterfrågas av många, men samtidigt jagar allt fler röda prislappar.
BONDENS EGEN MARKNAD är
en företeelse som växt fram på
ganska många platser under de
senaste åren. På höstarna kan
man vanligen på lördagen då
handla allt från lammkorv till
mangold och eterneller, ja det
mesta som kan växa på en gård.
En av de äldsta av dessa
marknader hålls på Södermalm
i Stockholm. Där mötte jag redan för flera år sedan Fastmyra
gårds monter. Åtskilliga kände
dessförinnan till gårdens produkter via vissa Konsum-butiker som sålt Fastmyras kravmärkta korvar.
Fastmyra gård i Gnesta kommun i Sörmland, ligger mycket
vackert i utkanten av Stjärnhov. Claes Roempke driver går-

den i fjärde generationen, den
andra med Krav-märkt.
Det tog inte lång stund att inse att vi här har en familj med
genuint miljöintresse och gedigna bakgrundskunskaper.
Claes far Claes Fredrik
Roempke arbetade konventionellt med bland annat de bekämpningsmedel och undermåliga skyddsåtgärder som då
gällde. I likhet med mängder av
kollegor blev han sjuk av arbetet men tog i motsats till många
konsekvenserna av detta och
började odla giftfritt 1978. Redan 1982 slutade han helt använda konstgödsel och blev en
av de drivande i KRAV-märkning.
Jordbruk utan bekämpningsmedel och konstgödsel kräver
mer av sin utövare. Omställningen till giftfri odling förutsätter gedigen kunskap. Man
måste till exempel ha total balans mellan djur och natur.

Claes Roempke betonar att
födoämnesproduktion av det
slag han bedriver måste förbli
småskalig. Gården är på 150
hektar. Man håller totalt 120
nötkreatur, tjurar, dikor och
kalvar, cirka 20 tackor och grisar i grupper om 40.
Det känns upplyftande för en
gammal miljökämpe att möta
unga människor med så gedigen kunskap och stor ödmjukhet inför livet. Vi hann tala om
biologisk ensilering, slåtterängar, naturbeten, olämpliga kraftfoder, stress hos såväl växter
som djur, och mycket annat.
En djärv satsning i tiden är
den egna butiken de startade
tillsammans med kompanjonen
Ingvar Pettersson på Södermalm i Stockholm under senhösten 2004. 150 lantbrukare
har man som intressenter och
intresset från den mer medvetna kundkretsen lär inte utebli.
LENNART SPARELL

CLAES ROEMPKE, Fastmyrabonde i fjärde generationen inom familjen, andra generationen med ekologiskt lantbruk. Fadern blev sjuk och insåg fördelen med ekologiskt.
Foto: ANDRÉ MASLENNIKOV
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Den ekologiska odlingen
befriar oss från "cocktail"
av bekämpningsmedel
År 2003 var 4 % av spannmålsskörden i Sverige
ekologiskt odlad. För raps och matpotatis var
motsvarande siffra 2 % vardera. Fortfarande odlas alltså den mesta maten konventionellt med
tillförsel av bekämpningsmedel och konstgjorda
gödningsämnen. Det finns dock en ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel.
I Sverige kontrolleras den ekologiska
produktionen
av
KRAV, som är en fristående organisation som följer upp att
EU:s krav uppfylls. KRAV
grundades 1985 av ekologiska
lantbrukare.
En av de viktigaste orsakerna
till ekologisk produktion är att
man då skapar ett självbärande, uthålligt ekosystem. Det
gäller lokala, förnyelsebara resurser som stallgödsel och
egenproducerat foder varvid
långväga transporter undviks.
Bekämpningsmedel och konstgödsel får inte användas.
Fåglar och andra djur som lever på skadegörare som insekter gynnas. Mikrofloran i marken blir bättre vilket i sin tur leder till ökat upptag av näringsämnen som mineraler och vitaminer i växten.
För bonden blir det en bättre
arbetsmiljö eftersom han slipper hantera bekämpningsmedel. Flera av dessa ökar risken
för cancer.
I våra studier, stödda av Cancer- och Allergifonden, har vi
funnit att vanliga bekämpningsmedel som fenoxisyror
mot ogräs ökar risken för
lymfkörtelcancer (lymfom).
Även för djuren blir miljön
bättre eftersom de utfodras
med ekologiskt foder och det
finns speciella bestämmelser för
vilka ytor de disponerar och
hur slakten går till.
För konsumenten, som i regel
inte har helhetsbilden klar, är
den egna hälsan den viktigaste
drivkraften att handla ekologiskt. En viktig orsak är att
ekologisk mat inte innehåller
rester av bekämpningsmedel.
För konventionellt odlade
grönsaker finns gränsvärden för
hur mycket rester av bekämpningsmedel de får innehålla.
Livsmedelsverket gör stickprovskontroller av hur mycket
bekämpningsmedel frukt, grönsaker och olika spannmål innehåller. Problemet är att inte allting kontrolleras.
Livsmedelsverket tog år 2003
sammanlagt 2 352 stickprover
på rester av 238 olika bekämpningsmedel. Frukter och grönsaker innehöll i 53 % rester
och gränsvärdet överskreds i
5 %.
I spannmål påträffades rester

LENNART HARDELL

av bekämpningsmedel i 25 %.
Stråförkortningsmedlet klormekvat är i Sverige tillåtet vid
odling av råg. Rester påträffades i 16 % av proverna vilket
är bekymmersamt eftersom
klormekvat i djurförsök nedsätter fertiliteten.
Bekämpningsmedel kan vara
cancerframkallande, sätta ner
immunförsvaret och störa hormonbalansen i kroppen.
Dessa tester av varje enskilt
bekämpningsmedel görs utan
att man tar hänsyn till att vi
som konsumenter kan få i oss
en ”cocktail” av olika bekämpningsmedel via maten. Även
om säkerhetsmarginalen för ett
enskilt bekämpningsmedel kan
kännas betryggande kan kombinationen av flera påverka
hälsan.
Det finns flera rapporter som
visar att ekologiskt odlad mat
innehåller högre halter av ämnen som är bra för hälsan som
C-vitamin, mineraler och så
kallade sekundära metaboliter.
Den senare gruppen innehåller
ett flertal ämnen som minskar
risken för cancer, främst så kallade antioxidanter. Dessa finns
i t ex lök, citrusfrukter, kål och
andra grönsaker.
Det är även visat att ekologisk mat innehåller näringsämnen som stärker immunförsvaret.
Vid konventionell odling använder man konstgödsel med
nitrat, som tas upp av växterna. I mag- tarmkanalen kan nitrat omvandlas till nitrosaminer som är cancerframkallande.
Lennart Hardell
Professor, överläkare
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset
i Örebro

Fakta och desinformation i det trådlösa samhället
”Spelet om 3G” – Mobil-riskartiklar i pocketbok
Just nu bedrivs ett
folkhälsoexperiment
genom utbyggnaden av
3G. Den radiofrekventa
bakgrundsstrålning vi
utsätts för har ökat
enormt under efterkrigstiden och accellerar än mer med utbyggnaden av mobiltelenäten.
Redan vid introduktionen av
radar på 30-talet konstaterades
hälsorisker förknippade med
denna strålning. Sedan dess har
travar av studier tillkommit som
visar på risk vid nivåer långt under gällande gränsvärden.
Näringslivet, myndigheterna
och till viss del också media
förnekar riskerna.
Om detta förnekande har
Mona Nilsson och Marica
Lindblad skrivit en rad artiklar
under de sista åren i Miljömagasinet. I sommar kommer en
bok med flertalet artiklar samlade på Medikament Förlag:
Spelet om 3G - Fakta och desinformation i det trådlösa samhället.
Människan påverkar miljön
genom sina aktiviteter. Hur vi
hanterar miljön bestämmer våra framtida förutsättningar.
Hur hälsorisker hanteras är en
av aspekterna, och historien visar att vi är dåliga på det.
De som arbetade med asbest
när det introducerades för ett
drygt sekel sedan upptäckte
snabbt att arbetet var minst
sagt livsfarligt. På 30-talet

överlevde få asbestarbetare medelåldern. Det tog nästan
hundra år innan hälsoeffekterna erkändes.
Bruket av bly i målarfärg och
som tillsats i bensin har också
bortåt 100 år på nacken. Tidigt
upptäckte man hälsorisker. Det
tog 60 år innan hälsoeffekterna
erkändes och togs på allvar.
I båda fallen stod alltför sto-

Eftertanke i nutidens flöde
Naturretreater, Fjällretreater, Tidsretreat
eller Klosterretreater
Satsa på dig själv, unna dig lugnet och känn hur dina batterier laddas. Upplev hur lusten återvänder.
Stunder av stillhet, samtal och natur där vi möter underbart
vacker miljö. Lär dig känna verktyg som ger dej inre ro och
som du kan använda för att återfinna din kraft. Våra humanistiska retreater innehåller medvetandevandringar, meditation, musik, massage och stilla samtal.
Besök vår hemsida
www.projektcoaching.org
Frågor och anmälan till:
Projektcoaching BME
Box 6055
580 06 Linköping
Mobil 073-213 0175
e-mail: info@projektcoaching.org

ra ekonomiska intressen på
spel.
Titanic var osänkbar tills hon
sjönk. Asbest och bly var ofarligt tills lögnerna om riskerna
blev ohållbara.
Nu upprepas visan, fast i än
större skala, och hur spelet bedrivs illustreras på ett skrämmande sätt i den kommande
boken.
Spelet kan fortsätta därför att
några kontrollmekanismer inte finns. Skälet är som alltid de
stora ekonomiska intressena
som till varje pris ska försvaras
utan att någon ska behöva ta
ansvar för konsekvenserna.
Svenska forskare har funnit
ökad cancerrisk vid mobiltelefonanvändning mer än 10 år.
Av det drar andra bedömare
slutsatsen att det inte finns någon cancerrisk - i alla fall inte
inom 10 år.
Beskedet är avsett att lugna
ett oroligt näringsliv och oroliga myndigheter. Barn som använder mobil har använt den i
10 år innan de lämnar tonåren.
Strålningen varken syns eller
luktar. Den hittar alla. Därför
borde boken om spelet kring
3G vara obligatorisk läsning
för alla eftersom bara den som
är välinformerad kan ta grundad ställning. De som oroas av
det växande demokratiska underskottet kommer att bli förskräckta, ty i boken demonstreras hur det skapas.
BO WALHJALT
Miljöskribent
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CNS-rön i
Bäcklunds
avhandling

INGRID OLOFSSON i Knivsta, allergiker, astmatiker, och svensk mästare i Bågskytteklubben Sturarna i Uppsala, missar sällan tian och aldrig medicineringen.

Pricksäker Knivsta-tjej missar inte ens medicinen:

Allergi från födseln, astma vid 7
Vid 38 tog Ingrid alla SM-titlar
Hon är en mästare i att hantera allergin, astman
– och bågen. Knivsta-tjejen Ingrid Olofsson, 40,
föddes med allergi, fick astma när hon var sju år
– och tog alla fem möjliga SM-titlarna i compoundbågskytte vid 38. Hon är en energisk person som visar att moderna mediciner och en
stor dos optimism kan bära ända opp till idrottstoppen trots det handikapp som en utpräglad
kombination av allergi och astma är.
– Min lactos-intolerans gör att
jag måste avstå från mjölkprodukter. Tål inte heller ägg och
råa morötter. Pollenallergiker är
jag också. Jag får snuva när jag
kommer i närheten av kattor
och hästar. Fuktig sjöluft utlöser astmaanfall om jag inte tagit
mitt cortison mycket noga.
Mot astman tar Ingrid snabbverkande bricanyl två doser två
gånger dagligen och två doser
två gånger också av långtidsverkande pulmicort. Så är hon
alltid fit for fight, i jobbet för
Uppsala kommun som handle-

dare på datortek för arbetslösa
och långtidssjukskrivna, och
för rekordsnuddande tävlingsäventyr på bågskyttebanorna.
Hon tävlar inomhus skjutande
från 18 meter, utomhus från
70-60-50-30 meter och från
mycket varierande distanser i
skogen, hennes favorittillhåll,
fältspecialist som hon är. Där
är hennes avståndsbedömning
en ovärderlig tillgång när hon
skjuter i uppförsbacke, nedför
och plant med den dyrbara bågen utrustad med en rad hjälpmedel, i compound-grenen.

– Jag använde ventoline som
liten men bytte till bricanyl, när
ventolinen gick över till pulverform, men har alltid använt
pulmicorten. Jag ser mig inte
som sjuk. Så länge jag tar min
medicin och har koll på vad jag
äter så är jag fullt frisk.
Ingrid är landslagsskytt, nordisk mästarinna 2002, ofta
Sverige-etta, ibland tvåa bakom
värmländska Ulrika Sjöwall,
världsmästarinna i tavelskytte
på bana i Peking 2001.
För att inte bli dopingfälld
måste Ingrid utverka dispens en
gång om året hos internationella bågskytteförbundet.
Sedan några år är Ingrid sambo med klubbkamraten Jari
Hjerpe i BSK Sturarna, Uppsala. också han lactos-intolerant.
De träffades i tävlingsskogen.
Då var det inte pollenallergin
som sa klick.
Hennes barn Håkan, 18, Ulrika, 17, och Linnéa, 10, har
klarat sig från allergi. Kanske

tack vare en allergifri pappa.
Ärftlighet är mycket aktuell.
Ingrids mamma är allergiker.
Två av henne systers fyra barn
har allergi, som tur är har ingen fått astman.
Familjen hade katt en tid när
Ingrid var liten. Det gick inte i
längden. Till och med i klassrummet kände hon av att några
kamrater var kattägare.
Det går bättre med hundar,
särskilt vissa raser, till exempel
pudlar. Sedan sex år har hon
grythunden Tusse, en cairn-terrier, som också gillar skogen..
Ingen vet riktigt var astman
har sin gång… I segelbåt av
plast, fuktig luft, fick Ingrid en
gång en attack så det bara var
att styra mot land och sjukhus.
I båt av trä, fuktig luft, går det
oftast bra!
– Man lär av sina misstag,
påpekar Ingrid. Ett misstag jag
absolut inte får göra är att missa medicineringen.
BENGT CRAMNER

MAGNUS BÄCKLUND, läkare och
studierektor vid Radiumhemmet, presenterade i sin doktorsavhandling forskningsrön om
tumörer i det centrala nervsystemet (CNS).
Avhandlingen försvarades vid
disputationen 11 februari
2005.
I en av de ingående studierna
följdes patienter opererade för
bisköldkörteladenom, godartade, hormonproducerande tumörer som bland annat leder
till högt kalkvärde i blodet.
Studien som leddes av professor Anders Ekbom visade att
patienterna senare utvecklade
tumörer i CNS dubbelt så ofta
som övriga befolkningen.
– Den här upptäckten är helt
ny och har inte beskrivits tidigare, säger Magnus Bäcklund.
– Vi har undersökt tumörmaterial och normala blodceller
från 246 patienter och kartlagt
vilka genetiska förändringar
som uppstått i tumörcellerna.
Bland 129 patienter med den
mest elakartade tumörtypen,
glioblastom, fann forskarna att
en viss kombination av förändringar i onkogener och tumörhämmande gener hade samband med kort överlevnad efter
operation.
Bland 37 patienter med den
näst mest allvarliga tumörtypen
fann den av Magnus Bäcklunds
forskargrupper, som leds av
professor Peter Collins i Cambridge att liknande genförändringar hade samband med kort
överlevnad.
Vidare kartlades EGFR-genen, som är en onkogen som är
förändrad i en hög andel av den
allvarligaste tumörtypen. Den
genen kan underlätta för tumörcellerna att växa fortare.
– Med den pågående utvecklingen av nya läkemedel och
behandlingskoncept för denna
utsatta patientgrupp finns för
närvarande en optimism, säger
Magnus Bäcklund.
BARBRO KARLSSON
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