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Man ska veta att bioberikning helt
enkelt är den process genom vil-
ken den näringsmässiga kvalitén

på maten förbättras genom växtförädling i
syfte att göra näringsämnena mer tillgängliga
efter matsmältningen. För de flesta av oss 
innebär detta ”konventionell” växtförädling.
Det är inget fel med det, men några i Codex
har dock velat omvandla bioberikningen till
en ”trojansk häst” som skulle tillåta GMO-
livsmedel att slinka in i de länder som för
närvarande har förbud mot sådana livsmedel.
Dessa speciella särintressen hade helt enkelt
kapat bioberikningsdefinitionen och förstört
den genom att ändra den till att omfatta även
genetiskt manipulerade grödor.

GMO-definitionen besegrad!
Detta heta debattobjekt besegrades första
gången på måndag morgon, den 13 maj
2019. Ironiskt nog hade den amerikanska
delegationschefen tidigare förklarat att
Codex antagande av GMO-definitionen
var ”oundviklig”. Detta vidhöll han även

i december 2018 när NHF talade med
honom vid Codex Nutrition Committee-
mötet i Berlin. NHF har deltagit i de-
batten om denna definition sedan 2012
för att upprätthålla att ekologiska livs-
medel är säkra och att konsumenterna inte
blir lurade.

Scott Tips starka argumentation
Scott Tips, NHF:s ordförande sedan 2007,
tillika advokat med specialité inom ”Mat 
och Läkemedel” sedan 1983 samt 19-årig
Codexveteran gav övertygande argument om
varför införandet av GMO-livsmedel under
bioberikningsetiketten skulle vara katastro-
falt för konsumenterna. Dessutom hävdade
NHF att man skulle omintetgöra Codex mål
som innebär en harmonisering av livsmedels-
standarder över landsgränserna, om man
skulle överlåta beslutsfattandet på de na-
tionella myndigheterna. Med Världshandels-
organisationen som tillsynsmyndighet över
Codex-normer sedan mitten av 1990-talet
behöver vi mer än någonsin försäkra oss om

att livsmedel som kommer från andra länder
är förenliga med vår egen uppfattning och 
erfarenhet av livsmedelsprodukterna. Med
andra ord, vad skulle man tycka om att köpa
in ett livsmedel i tron att det var ekologiskt
(för de flesta innebär en ”bio”-märkning att
det är ekologiskt) bara för att sedan inse att
maten som man har köpt innehåller GMO?

Stora nackdelar med GMO-defintion 
Förvirring, ohälsa och förlust av konsumen-
ternas förtroende skulle vara det nettoresul-
tatet som skulle uppstå ur detta torftiga
globala beslut, men NHF och även andra
kämpade med skicklig argumentation och
det visade sig att denna definition av bio-
berikning inte alls var ”oundvikligt antagen”,
som USA hade förklarat att den skulle vara.
Om denna standard hade antagits skulle den
ha försämrat den ekologiska marknaden och
skapa en enorm förlust av konsumenternas
förtroende. En definition som inbegriper
GMO-livsmedel skulle demografiskt sett ha 
riktat sig till alla hälsomedvetna individer
och försöka lura dem, och man skulle där-
med ha undergrävt deras hälsa. Som vi alla
vet om effekterna av genetiskt modifierade
livsmedel, så leder det bland annat till: inferti-
litet, ökat åldrande, felaktig insulinreglering,
organskador, gastrointestinala störningar och
problem med immunsystemet.

Stöd NHF/NHF Sweden
Se NHF:s insats i videolänkarna här nedan.
Det här är vad ditt stöd till världens äldsta
hälsofrihetsorganisation har uppnått, din 
representatör – din röst för hälsofrihet i 
den globala arenan vid Codex – där besluten 
fattas för hela världen. Vänligen fortsätt med
ditt stöd som medlem i NHF/NHF Sweden
och ge gärna donationer eftersom detta bara
är en av många Codex-kommittéer med lika
viktiga frågor som kommer att påverka ditt
liv, och din rätt till hälsosamma livsmedel,
och det kommer att fattas nya beslut för varje
år. Om det inte vore för våra trofasta med-
lemmar och ekonomiska supportrar, så skulle
inte dessa fina argument vid Codex, och som
du kan bevittna nedan, komma till stånd.
Tack ! och låt oss tillsammans fortsätta att
kämpa för vår hälsa och hälsofrihet! (Det
finns inga nyhetsreportrar som rapporterar
från Codexmötena !)

Länk 1: https://tinyurl.com/yynnlrfr

Länk 2: https://tinyurl.com/yxp64jjw

Text och foto: Scott Tips, president of the Natio-

nal Health Federation (NHF) & ordförande i National

Health Federation Sweden (NHF Sweden)

NHF vann en rungande seger mot
GMO i codex angående Bioberikning
National Health Federation kom till Ottawa, Kanada och levererade två kraftfulla
argument vid den 45:e sessionen i Codex-kommittén för livsmedelskodning
(CCFL). Om du har följt NHF:s arbete med detta mycket viktiga arbete med de-
finitionen av ”Bioberikning”, så blir du garanterat lättad över att få veta – vi vann!
CCFL bestämde helt sonika att definitionen av ”Bioberikning” inte är nödvändig
och därför inte kommer att gå vidare.
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Andy Ljunggren har skickat mail till politiker, journalister med flera i upplysningssyfte för att uppmärksamma den nya forsknin                      
senaste åren har internationella forskare inte bara kartlagt autismens orsak, utan viktig forskning har även gjorts angående vacciner och                       
första sidorna representerade och skiljer sig något från originalet. Om du vill läsa hela Andys skrivelse, så f inns det en länk i slutet av art

studier som genomförs angående kvicksilver,
utan folkhälso- och/eller industristöd  kommer
fram till slutsatser som står i skarp kontrast
till de flesta studier som utförs eller stöds av
just folkhälsoenheter och/eller industrin. 
74 % av studierna i litteraturen stödjer 
en koppling mellan kvicksilverexponering
och autism (Janet K. Kern 2016) och över
165 referentgranskade vetenskapliga studier
visar en koppling mellan tiomersal och neuro-
logiska skador (Brian Hooker 2014). Obser-
vera – inte en enda studie har gjorts som visar
att tiomersal är säkert och oskadligt för 
hjärnan.

Otvetydiga, replikerbara vetenskapliga
bevis
Vi har nu tydliga, otvetydiga, replikerbara 
vetenskapliga bevis på att det första vaccinet
(Hepatit B-vaccinet) som ges till de flesta 
nyfödda orsakar hjärnskador (Zhibin Yao
2018). I Sverige år 2016 gavs 340 513 doser
av infanrix hexa som innehåller just hepatit B.
Det växande bevisberget indikerar även att 
vaccininducerad immunaktivering och i 
synnerhet aluminium-adjuvanset kan orsaka
psykiska sjukdomar och neurologiska utveck-
lingsstörningar, inklusive autism. Publicerade
studier påvisar att autism orsakas av en immun-
reaktion. Aluminium-adjuvansen i vacciner
kan aktivera hjärnans immunförsvar och är
långt mer nervtoxiskt än man tidigare har

anat – all denna nya vetenskap har publi-
cerats under bara de senaste åren. Aluminium
kan orsaka förhöjt värde på IL-6, som är det
centrala cytokin som är involverat vid autism.
Kinesiska forskare använde – för första gången
i världen – vacciner för att utlösa en immun-
reaktion och registrerade bland annat just ett
förhöjt IL-6-värde hos råttor som hade 
administrerats hepatit B-vaccin (Qingqing Li
et al 2015). Detta är en biologisk grund för
hur ett vaccin kan orsaka autism.

Framväxande konsensus
Omfattande forskning och en framväxande
konsensus stödjer att neuroinflammation och
förhöjda hjärncytokiner har en central roll
som orsak till autism och andra neurologiska
störningar och psykiska sjukdomar. Cyto-
kinerna IL-6 och IL-17 är involverade vid
autism. De orsakar autismliknande beteen-
den och hjärnskador i djurmodeller, och är
kopplade till autism hos människor. Alumi-
nium-adjuvanser inducerar inflammation,
vilket är nödvändigt för vaccinets effektivitet.
Nya och gamla bevis, tillsammans, indikerar
att de aluminium-adjuvanser som finns i
spädbarnsvaccinationer kan ta sig in i 
hjärnan och där inducera en kronisk hjärn-
inflammation, inklusive förhöjt IL-6 och 
IL-17. Den kroniska karaktären av adjuvans-
inducerad neuroinflammation indikerar 
potential för negativa effekter på många 

I början och mitten av 2000-talet när 
föräldrar först började slå larm om 
sambandet mellan vacciner och autism

hade de inga biologiska bevis för att stödja
sin syn på saken – de hade bara den kollek-
tiva erfarenheten av att se sina barn ”för-
svinna” efter vaccinationer. Idag, är det en
helt annan värld. Det har länge funnits två
sidor i denna fråga, där den ena sidan påstår
att autism och autismliknande symtom inte
alls kan orsakas av vaccin och de som påstår
att vaccin faktiskt kan orsaka dessa skador.
Tidigare har det inte funnits någon data som
har backat upp teorin om att vaccin skulle
kunna ligga bakom en del av världens explo-
sion av autism – inte förrän nu på senare år,
när ny forskning har blivit publicerad.

En koppling till autism i 74 % av studierna
Det har heller aldrig existerat någon data
som har påvisat att vacciner inte kan orsaka
autism. Av ett stort antal vacciner, totalt 
16 stycken, har endast ett enda vaccin
(MPR-vaccinet – vilket inte innehåller alumi-
nium) undersökts för eventuell koppling till
autism. Av ett dussintals vacciningredienser
så har man bara undersökt en enda ingredi-
ens nämligen tiomersal, en organisk kvick-
silverförening. Tiomersal är fortfarande en
ingrediens i influensavaccin, och resultaten
av de studier som har undersökt denna 
ingrediens har varierat mycket. De flesta

Internationella forskare har hittat s     
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                 ng som inte har omtalats vitt och brett och som sjukvårdspersonal och vanliga medborgare därför inte känner till idag. Under de 
                   deras effekter på immunsystemet och hjärnan. Andys skrivelse i sin helhet skulle uppta 25 sidor i tidningen Hälsofrihet, så här är bara de
                        tikeln.

    samband mellan vaccin och autism

neurologiska utvecklingsprocesser som upp-
träder under de första åren av livet.

Aluminium är neurotoxiskt
Aluminium är utan tvekan neurotoxiskt och
accepteras redan officiellt som orsak till 
encefalopatin (hjärnskadan) som exempelvis
uppstår hos individer som genomgår njur-
dialys (Alfrey AC 1976) och på liknande sätt
hos individer som har fått aluminiumbase-
rade proteser (Reusche E 2001). Alumini-
umets fria jon, Al3+ är starkt biologiskt
reaktiv och unikt utrustad för att skada 
väsentlig cellulär (nervrelaterad) biokemi 
(C Exley 2014). Inga säkerhetsstudier som
visar att aluminium är säkert för hjärnan 
existerar. USA:s FDA studerade endast far-
makokinetiken (omsättningen i kroppen) för
aluminium, och ignorerade helt att studera
immunotoxiciteten och myndigheten för-
klarade sedan att adjuvanser av aluminium 
i vacciner var säkra. Flera forskare har krävt
eliminering av aluminiumadjuvans i vacciner
(Morris et al. 2017). De flesta av världens 
ledande experter på aluminiumets neurotoxi-
citet, inklusive doktor Romain Gherardi,
doktor Guillemette Crepeaux och doktor
Christopher Exley, och även världsberömda
forskare som doktor Luc Montagnier som
har vunnit nobelpriset i medicin har varnat
för farorna med aluminium i vacciner.

Skillnad på aluminium och aluminium
Myndigheter som exempelvis Folkhälsomyn-
digheten i Sverige, menar att aluminium i
vacciner är säkert, eftersom mängden är så
liten och att vi får i oss större mängder
genom till exempel föda, dricksvatten och
modersmjölksersättning. Detta är en oveten-
skaplig jämförelse eftersom aluminiumet
man får i sig genom föda inte injiceras och
därmed inte tas upp i särskilt hög grad, samt
att det lämnar kroppen lättare. Vaccin-alumi-
nium existerar i nanopartikulär form, som är
farligare än inmundigat aluminium eftersom
det är svårare för kroppen att eliminera samt
eftersom det transporteras runt i kroppen 
på ett annat sätt än inmundigat aluminium.
Adjuvanset är framtaget just för att stanna
länge i kroppen. 99,7 % av inmundigat 
aluminium absorberas inte. De absorberade
0,3 procenten består av upplösta joner, som
snabbt elimineras via urinen. Aluminium-
adjuvanser är tillverkade av partiklar som för-
blir i kroppen i flera år, de transporteras inte
bara runt i kroppen utan även in i hjärnan
(Khan 2013, Crepeaux 2015, Crepeaux
2017, Shaw 2009, Flarend 1997). Spädbarn
får cirka 175 gånger mer aluminium från
vacciner än från deras mödrars mjölk under
de första 6 månaderna (enligt CDC:s vaccin-
schema). Studier har påvisat neurotoxiska
och neuroinflammatoriska effekter, till exem-
pel mikrogliell aktivering (mikrogliaceller

som är immunceller i hjärnan aktiveras) vid
doser av aluminium-adjuvanser som är lägre
än eller ungefär lika med de doser som 
spädbarnen erhåller (Crepeaux 2017, Petrik
2007, Shaw 2013, Shaw 2009).

Injicerat aluminium
Vaccinationer injiceras i musklerna eftersom
de har det bästa blodflödet och kan tillåta att
vaccinationen strömmar in i blodomloppet
under en period av flera minuter. När alumi-
niumet injiceras så transporteras det inte bara
bort från injektionsställena, det samlas och
transporteras i potentiellt stora mängder
genom hela kroppen till riktade platser som
normalt sett inte skulle utsättas för någon 
exponering av aluminium. Aluminiumadju-
vanser transporteras inte bara genom kroppen
utan även in i hjärnan (Khan 2013, Cre-
peaux 2015, Crepeaux 2017, Shaw 2009,
Flarend 1997). Professor Christopher Exley
förklarar det hela ”Ett argument som ofta förs
ut med hänsyn till aluminiumets förmodade
toxicitet i vacciner är att mängden injicerat
aluminium är obetydlig jämfört med mänsk-
lig exponering på annat sätt. Detta sätt att
tänka tar emellertid inte hänsyn till vad vi
nu otvetydigt vet, vilket är att betydande
mängder aluminium-adjuvans ansamlas på
injektionsställen och sedan transporteras
genom hela kroppen och levereras i potentiellt
akuta mängder till riktade platser som normalt
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bara skulle erhålla eller utsättas för mycket
låg exponering av aluminium. Nya bevis
pekar inte bara på cellulär transport av 
aluminium bort från injektionsstället utan
även på den potentiella transporten till hjär-
nan. Föreställ dig de potentiella katastrofala
följderna av sådant för ett spädbarn som får
flera vaccinationer innehållande adjuvanser
av aluminium under sina första månader i
livet.” (C Exley 2016).

Korruption – ett institutionellt problem
Doktor John Ioannidis som är en av världens
främsta experter på trovärdigheten för medi-
cinsk forskning, och en av de mest inflytel-
serika forskarna i världen har uppskattat att
”så mycket som 90 procent av den publicerade
medicinska informationen som läkarna litar
på är felaktig” och han ”oroar sig för att den
medicinska forskningen är så oerhört brist-
fällig, och så fylld av intressekonflikter att den
kan vara kroniskt resistent mot förändring 
– eller till och med för att offentligt erkänna
att det finns ett problem”. Det gäller defini-
tivt även för den amerikanska folkhälsomyn-
digheten CDC, där korruption och intresse-
konflikter är ett institutionellt problem. Den
tidigare överinspektören för USA:s hälso-
departement (HHS) Daniel R Levinson och
medlemmar av den amerikanska kongressen
som Carolyn Maloney, Dave Weldon, Tom
Coburn med flera har rapporterat om korrup-
tionen inom CDC:s myndighet och deras
vaccinavdelning. Ett färskt exempel på korrup-
tionen inom CDC kom i januari 2018 
när CDC-direktören Brenda Fitzgerald tvinga-
des avgå efter att Politico rapporterade att 
hon, efter att ha blivit chef över CDC den 
7 juli 2017, ”köpte tiotusentals dollar i nya 
aktieinnehav i åtminstone ett dussin företag”
– inklusive vaccinföretaget Merck.

Argumenten för att vacciner inte kan
orsaka autism
Peter J Hotez är forskare, barnläkare och ut-
vecklare av vaccin samt författare till boken
”Vaccines Did Not Cause Rachel's Autism:
My Journey as a Vaccine Scientist, Pedia-
trician, and Autism Dad”. Dr. Hotez menar
att vaccin inte kan orsaka autism och autism-
liknande symtom och han har begärt ett för-
bud mot sådana böcker, filmer, webbplatser
och sociala mediekonton som skiljer sig från
hans åsikt om vacciner. Han argumenterar
för att förändringarna i hjärnan hos barn
med autism uppstår under graviditetens
första trimester, och att vaccin därför inte
kan orsaka autism. Hotez säger ”Det finns
minst 99 autismgener kopplade till foster-
hormonutveckling, främst relaterade till gen-
uttryck i hjärnceller eller till kommunikation
mellan neuroner. Många av dessa resulterar
i anatomiska förändringar under den pre-
natala utvecklingen (graviditeten), det vill
säga långt innan barnen ens blir vaccinerade.” 

Hotez motbevisas
Hotez argument om att autism utvecklas
innan födseln – innan barnet har hunnit bli
vaccinerat – håller inte, och som vi kommer
att se i denna artikel, så finns det i litteratu-
ren gott om exempel där barn senare i livet
plötsligt utvecklar autism. Redan 1887 be-
skrev Doktor J Landon Down hur tidigare
friska barn vid sexårsåldern hade förlorat 
sitt tal och hade en uppbromsning av den
mentala tillväxten. Neurologer från Harvard-
associerade McLean Hospital visade 2018 att
immunaktiverande händelser efter födseln
kan utlösa tillstånd som autism, vilket mot-
bevisar Hotez påstående om att autism 
endast utvecklas under graviditetens första
trimester. När det gäller vaccination så kan
fostret i magen hos gravida kvinnor utsättas
för exponering av nervgifterna aluminium

och tiomersal, eftersom kvinnor som är i den
första trimestern av graviditeten i USA enligt
rekommendation får vaccin som innehåller
aluminium som till exempel kombinations-
vaccinet stelkramp- påssjuka- difteri (Tdap)
och influensavaccinet som innehåller tiomer-
sal. Aluminium och tiomersal administreras
ofta samtidigt till spädbarn i USA, både i
samma injektionspunkt och på olika injek-
tionsställen. 
Inga studier existerar som utesluter möj-

ligheten att fostret eller spädbarnet tar skada
av detta. Även i Sverige är gravida kvinnor
och spädbarn rekommenderade vaccin som
innehåller aluminium som kombinations-
sprutan: difteri, stelkramp och kikhosta (dtap),
Hib, TBE och Pneumokockvaccin. Alumi-
niumsaltbaserade adjuvanser är de primära 
adjuvanserna som används i vacciner över
hela världen. 

Kvicksilver = SIDS
När det gäller tiomersal så har våra vaccin 
i Sverige varit fria från detta kvicksilver-
baserade konserveringsmedel sedan 1992-93
med undantag för svininfluensavaccinet
Pandemrix som innehöll tiomersal under 
säsongen 2009-2010. Tiomersalbaserade 
vacciner används i över 120 länder enligt
WHO.
När Sverige upphörde med kvicksilver i

barnvacciner, så minskade även plötslig 
spädbarnsdöd (SIDS) drastiskt. Detta kamou-
flerades emellertid effektivt av att medicin-
eliten, för att minska SIDS, samtidigt kam-
panjade för att spädbarn skulle ligga på rygg
– vilket är anatomiskt onaturligt för dem. 
Officiellt så blev kampanjen förstås en riktig
dundersuccé och ryggläget blev den officiella
anledningen till att spädbarnen slutade att dö
i plötslig spädbarnsdöd. De styrande i toppen
är säkert smärtsamt medvetna om att det
snarare var beslutet att ta bort kvicksilvret i
vaccinerna som var anledningen till att barnen
slutade att dö i SIDS – på bara några år gick
antalet avlidna spädbarn ner från 92 till 29.

Doktor Hotez halva bekännelse
Doktor Hotez erkänner faktiskt att neuro-
toxiska kemikalier kan orsaka autism i ett
foster, men han förnekar all forskning i litte-
raturen som stödjer att vacciningredienser
som tiomersal och aluminium är neuro-
toxiskt och kan nå fostret. Doktor Leonardo
Trasande, chefen för divisionen av miljö-
pediatrik och en docent i barnläkemedel,
miljömedicin och folkhälsa vid New York
University School of Medicine säger att han
berättar för familjer att det starkaste beviset
som vi har beträffande kemikalier som påver-
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Plötslig spädbarnsdöd (SIDS) sjönk drastiskt 1992/93. Detta tillskrevs ”ligga på ryggen”-kampanjen som
infördes vid denna tidpunkt. Föräldrarna fick en broschyr av Socialstyrelsen som uppmanade till att bebisar
skulle ligga på rygg. Kampanjen blev en succé – mycket färre barn dog. Det som ingen berättade var att
kvicksilver i barnvacciner förbjöds samma år och fasades ut under de kommande åren.

kar hjärnan under utveckling, handlar om 
bekämpningsmedel och flamskyddsmedel.
Över åren har forskare fastställt att expone-
ring av giftiga kemikalier före födseln eller i
barndomen, såsom av bekämpningsmedel,
hormonstörande ftalater (ofta i plast) och
vissa som finns i luftföroreningar, har spelat
en roll vid autism, eftersom bekämpnings-
medel till exempel passerar genom placentan
och blod-hjärnbarriären och når fostret och
har neurotoxiska effekter. Därför är det be-
klagligt att myndigheter inte har uppmärk-
sammat och vidtagit åtgärder mot de risk-
fyllda aluminium-adjuvanserna, eftersom de
precis som bekämpningsmedel har neurotox-
iska effekter och passerar genom placentan
och når fostret och dess hjärna. Data stödjer
att detta precis som med bekämpningsmedel
är en riskfaktor för autism.

Inga säkerhetsstudier, inga data
Tiomersal/etylkvicksilver passerar lättare 
från en moders blodomlopp – via moderkakan
– till ett foster, än vad metylkvicksilver gör.
Detta utvärderades i en studie från 1983 av
A Leonard. Etylkvicksilverföreningar passerar
enkelt moderkakans blodbarriär och överförs
till mänskliga foster samt till ammande barn
i upp till tre/fyra år efter mammans expo-
nering, enligt en studie från 1968 av A V 
Bakulina. Aluminium som administreras 
parenteralt (via blodomloppet, muskler eller
huden) ackumuleras i liten utsträckning i
mjölken hos ammande mödrar, men alumi-
niumet passerar placentan och ackumuleras
i fostervävnad (Cranmer et al. 1986, Yokel
and McNamara 1985 samt Yumoto et al.

2000). Moderkakan kan inte skydda ett
mänskligt foster från nervgifter (Keith 
Schofield 2017). Ingen myndighet eller 
forskare har undersökt detta och vaccinföre-
språkare fortsätter ändå att argumentera att
inga vaccin kan orsaka autism eller autism-
liknande symtom trots att de inte har några
säkerhetsstudier som stödjer att foster inte tar
skada av exponering av aluminium och tio-
mersal eller speciellt kombinationen, dysergi-
effekten av de båda vacciningredienserna. 
En studie (J G Dórea, 2015) påpekar att

”rigorösa och reproducerbara studier (på
olika djurarter) har avslöjat bevis på toxicitet
av EtHg (etylkvicksilver) och Al (aluminium).
Mer forskning har lagts på EtHg och fynden
visar en stark koppling till neurotoxiska 
effekter i människor; dock har den poten-
tiella synergieffekten av de båda toxiska 
agenterna tillsammans, inte ordentligt stude-
rats. Därför bör större hänsyn tas omkring 
exponering vid tidig ålder för såväl etylkvick-
silver som aluminium”.
Det finns heller inte några data som 

stödjer att det inte skulle vara möjligt för
spädbarn och yngre barn att utveckla neuro-
logiska skador med autismliknande symtom
av vaccin. Man har aldrig undersökt hela 
vaccinschemat som ges och testat det för sin
säkerhet. The Institute of Medicine (IOM)
skriver, ”befintlig forskning har inte utfor-
mats för att testa hela vaccinationsschemat.
Studier som är utformade för att undersöka
långtidseffekterna av det kumulativa antalet
vacciner eller andra aspekter av immunise-
ringsschemat har inte genomförts”. 

Moderns immunsvar farligt för fostret
Aktivering av moderns immunsvar kan på-
verka fostrets hjärnutveckling negativt och
kan leda till autism. Vaccination under gra-
viditet garanterar att fostret kommer att 
utsättas för moderns immunsvar. Vilka risk-
faktorer detta kan medföra är okänt. Vi vet
inte hur immuncellerna TH1, TH2 och
TH3 och barns nervsystem och övriga 
immunsystem påverkas av aluminium och av
aluminium tillsammans med andra ingredi-
enser i vaccin. Vi vet dock att aluminium i
vaccin pressar TH2 immunsystemet så att
det överpresterar, och flera kroniska sjuk-
domar hos barn som tex autism visar ett 
immunsystem där TH2-immunsvaret över-
presterar. Det är därför väldigt oroande att vi
inte har några studier som har undersökt
detta närmare. Särskilt oroande är att samti-
dig exponering av kvicksilver och aluminium
leder till en signifikant dysergieffekt som är
betydligt värre än exponeringen för endera
substansen ensam (P N Alexandrov 2018),
och att aluminium ökar toxiciteten av tio-
mersal så att det inte krävs lika höga halter
av det för att uppnå en betydlig toxicitet
(Boyd Haley 2005).

Kalciumfosfat i stället för aluminiumsalt
Faktum är att det existerar över 165 referent-
granskade vetenskapliga studier som visar en
koppling mellan tiomersal och neurologiska
skador (Brian Hooker 2014). Inte en enda
studie har gjorts som visar att tiomersal är 
säkert och oskadligt för hjärnan, det samma
gäller för aluminium. Aluminium har ingen
känd fördelaktig fysiologisk verkan i männi-
skokroppen och vissa genetiska polymorfier
predisponerar för en större mottaglighet för
dess biverkningar. Därför finns det ett starkt
incitament för att undvika onödig expone-
ring för miljömässiga källor till aluminium-
salter, särskilt hos barn, gravida mödrar och
kvinnor i fertil ålder som kan bli gravida.
Flera forskare som inser riskerna med alumi-
nium-adjuvanser har krävt eliminering av
dessa i vacciner (Morris et al. 2017). I en
studie från Frankrike (J D Masson 2017)
föreslog forskare att man skulle ersätta alu-
miniumsalter med kalciumfosfat som adju-
vans, eftersom kalciumfosfat var det ur-
sprungliga adjuvanset som Frankrike använde
i DTaP och poliomyelitvacciner – innan det
ersattes med aluminiumsalter i slutet av
1980-talet.

Text: Andy Ljunggren, hela originalskrivelsen:

https://www.vaccinrisker.se/?p=1

Kollage 1 : Sara Boo, av foton från Pixabay

Tabell: Michael Zazzio

År 1992 tog man emellertid även
bort kvicksilver från barnvaccinerna.

Kampanjen blev en succé, och antalet
dödsfall minskade dramatiskt.

År 1992 delade Socialstyrelsen ut en kampanjbroschyr
till svenska föräldrar som uppmanades att lägga 
spädbarnen på rygg för att minska risken för SIDS.

Antal avlidna barn i SIDS, plötslig spädbarnsdöd, per 100 000 födda 1983-2010
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Egenskaper: 
• Cholagogum: Ökar gallproduk-

tionen/galldrivande
• Tonikum för levern
• Avgiftande
• Antiinflammatorisk
• Prebiotisk (bra för tarmbakterierna)
• Diuretikum: Urindrivande/vätske-

drivande men den ger inte kalium-
brist, då den även är rik på kalium

• Tonikum för njurar
• Bryter ner gall-/njursten
• Svettdrivande
• Karminativ: Motverkar gasbildning
• Stomatikum: Matsmältningsbe-

främjande, magstärkande och mot
verkar förslappning av magsäcken 

• Stimulerar produktionen av mat-
smältningsvätskor.

• Tonikum för bukspottkörtel
• Mesenkymverksam: Löser upp slagg-

ämnen i bindväven
• Motverkar ”tjockt blod”
• Tonikum för huden

Medicinsk användning:
• Gallsten, gulsot, hepatit
• Njursten, njurbesvär
• Svag matsmältning, förstoppning
• Led- och muskelinflammation
• ”Antireumatiskt”
• Vårtor/vårtvirus
• Hudbesvär, eksem
• ”Anticancereffekt” inklusive

apoptosisk effekt hos cancerceller
(apoptosisk = programmerad 
celldöd), antinoplastisk effekt 
(hämmar delningen av cancer-
celler) och antiangiogenetisk 
(hämmar nybildning av blodkärl 
till tumören)

Innehåll:
Roten innehåller kolhydrater i
form av inulin, levulin och 
mannit, samt lite äggviteämnen
och bitterämnen. Inulin är en bra
form av kolhydrater, inte minst för
diabetiker. 
Bladen innehåller K-vitamin, A-
vitamin, C-vitamin och 
B6-vitamin samt mineraler såsom
kalium, natrium, kalcium, järn och
magnesium.

Ogräs låter som något onyttigt, men definitionen på ogräs är i enkelhetens namn
”en växt som växer på fel ställe”. Växter som vi ofta upplever växer på fel ställe är 
våtarv, svinmålla, kirskål, nässlor, åkerfräken och kanske framför allt Maskros 
– men alla dessa växter kan vi äta (åkerfräken gör man te på).  De kan bli till 
mycket goda anrättningar och är även nyttiga. Maskrosen blir lätt en favoritört 
när man väl har fått klart för sig hur värdefull den är. Hela örten är ätlig, både
blad, stjälkar, knoppar, blommor, och rötter. Nästa gång du ser en Maskros, kommer 
du inte tänka ”ogräs” och kasta bort den, utan du kommer att tänka “supermat” och
gladeligen inmundiga den!

lidanden, besvär med matsmältningen, lever-
problem eller hudbesvär. K anske var det på Maskros läkekon-

stens fader, Hippokrates, tänkte när
han myntade uttrycket ”Låt maten

vara din medicin och din medicin din mat”.
Maskros är verkligen ”superfood” – både mat
och medicin på samma gång, och nog skulle
vi må allra bäst om allt vi åt samtidigt var
hälsobefrämjande. Faktum är att alla våra
grönsaker, frukter, örter och kryddor faktiskt
har medicinska egenskaper. En enkel och god
vana är att börja lägga Maskrosblad i salladen
under den årstid som Maskrosorna lyser upp
som små gula solar överallt.

Blodrenande ört
I nutida användning ingår Maskrosen i olika
naturmedel med syftet att lösa upp slaggäm-
nen i kroppen och öka utsöndringen av dem
via njurar och lever. Oftast säger man, att
dessa egenskaper hos ett naturmedel är
”blodrenande”. Som blodrenande kur tar
man lämpligen Maskrosen, som en kur om
våren, gärna tillsammans med björkblad.
Maskros används till exempel vid reumatiska

Maskrosen – från ogräs
till nyttigt livselixir

Ny forskning visar på anticancer-effekt
Ny forskning från Kanada visar att Maskros-
extrakt är unikt, och ett av de få medel som
har visats fungera mot kronisk myelomono-
cytisk leukemi. Andra studier har visat att
Maskros även har en anticancereffekt även på
andra typer av cancer som bröst-, tjocktarms-,
ändtarms- och prostatacancer samt även kan
få levercancerceller att ”begå självmord”.
Professor Siyaram Pandey har publicerat

en studie i Evidence-Based Complementary
and Alternative Medicine som visar att
Maskrosrotsextrakt inducerar apoptos (cell-
död) vid hudcancer (melanom) hos männi-

”Maskrosbladen och knopparna
som finns på bild här, gjorde 
sig väldigt bra i kvällens 
kycklingfärsrätt ”

ska, utan att förstöra de närliggande icke-
cancerogena cellerna.
Inom Traditionell Kinesisk Medicin an-

vänds Maskros för att förstärka immunre-
sponsen vid övre luftvägsinfektioner, bronkit
och lunginflammation.
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När man ska plocka vad
Blad insamlas före blomning – används som
mat: som sallad eller grönsak
Rötter samlas på våren och hösten – används
råa eller kokta som mat, eller används som te.
Stjälkarna samlas under blomning – äts råa
som hälsokur
Blommor samlas när de står i full blom – an-
vänds till sirap, vin, dekoration i sallad, de är
ätliga. Det är fint att drössla de gula kronbla-
den över rätter. 

Bladen
Ät bladen som sallad. Bladen är godast när
de är späda, och plockas helst före blomning.
Man kan plocka blad även senare, och kan
då ta bort mittnerven för att få en mindre
besk smak. Ju tidigare man plockar dem
desto mildare smakar de. I medelhavsländer
säljs Maskrosblad på torget som sallad (sägs
det). Maskros ger salladen en pikant smak 
– så lägg i några blad i din sallad o njut.
Ät bladrosetten som grönsak. När bladen

har blivit kraftiga, så kan hela plantan förvällas
och ätas som grönsak (låt hela bladrosetten
sitta ihop när du plockar den – så att den
hålls ihop nedtill).

Rötterna
Torka rötterna och drick som te. En rågad
tesked rötter läggs i blöt över natten i ¼ liter
kallt vatten. Värm till kokpunkten dagen

därpå och sila. Drick hälften klunkvis en
halvtimme före och efter frukost.
Roten kan med fördel ätas kokt. Roten är

besk, så man kan koka ur den innan den 
används. Man kan byta vatten ett par gånger,
men man förlorar en hel del medicinsk 
verkan i och med det att man kokar bort det
beska. När rötterna har kokats mjuka kan de
ätas med smör eller användas i gratänger eller
soppor, eller finfördelas i en mixer eller mat-
beredare och smulas ner i diverse maträtter.
För den våglige så kan man ha lite råa Mask-
rosrötter i salladen.
Använd Maskros som kaffe – ett av de

bästa kaffesurrogaten! Gräv upp rötterna 
på hösten och borsta dem rena och torka
dem i solen eller på en torr varm plats. Skär
rötterna i mindre bitar och rosta dem sedan
i ugnen, tills de har blivit bruna. Mal bitarna
i en kaffekvarn eller kör dem i mixer och
koka sedan kaffet som vanligt.

Stjälkarna
Detox med Maskros. Gör en 14-dagars lever-
rensningskur, med stjälkar. Under blomnings-
tiden plockas stjälkarna med blomman på.
När du kommer hem sköljer du örten och
knipsar av blomman. Ät 5-6 stjälkar om
dagen. Det kan ta lite tid att vänja sig vid den
beska smaken, men efter en tid börjar man
till och med uppskatta det beska.
Vid kronisk leverinflammation kan man

äta stjälkarna under hela blomningstiden
Diabetiker kan också få god hjälp och bör

då ta 10 stjälkar, enligt Maria Treben. (Obs !
se till att du vet hur du ska hantera eventuell
medicin vid förändrade insulinhalter i blodet.
Extra mineraler har också visat sig hjälpa
människor med diabetes typ 2/åldersdia-
betes. Även krom är mycket viktigt för kol-
hydratomsättningen. Ett medel som inne-
håller 60 mineraler är Scanalka. Människor
som har tagit detta multimineral-medel för 
att bli piggare har som ”bieffekt” fått erfara
att läkaren har kunnat sätta ut Metformin
(läkemedel mot åldersdiabetes). Maskros-
stjälkarna kan även hjälpa till med att lösa
upp gallstenar.

Blommorna
Maskrosknopparna äter man smörstekta och
vänder ner dem i lite honung, så att de blir
glaserade – en riktig delikatess enligt många.
Man kan även lägga in knopparna som 
”kapris”. Det går även att göra Maskrossirap
och Maskrosvin på blommorna. Om du
googlar så hittar du recept.
Själv lägger jag ner Maskrosknoppar i

maten, i grytor, tillsammans med skurna
Maskrosblad. Maskrosbladen och knopparna
som finns på bild här, gjorde sig väldigt bra i
kvällens kycklingfärsrätt – och kronbladen
från Maskrosblommorna samt Våtarven
gjorde sig mycket bra i salladen. Det sägs att
matmor förr i tiden kände till hundra olika
vilda örter som hon kunde blanda in i 
matlagningen. Maskros var garanterat en av
dem. Våra örter är den glömda födan, men
det är dags att återupptäcka den och Maskros
är en bra början. Örterna har en enorm häl-
sopotential.

Fotnot
Våtarv, som syns på bilden på förra sidan,
kan man ha färsk i sallader eller blanda ned i
soppor, pajer och grytor och använda på
samma sätt som man gör med spenat – eller
ha i pesto eller i en grön drink (smoothie).
Förr använde man Våtarv medicinskt utvärtes
mot hudutslag, insektsbett, skärsår, solbränna
och blåmärken. Som te har man använt den
för dess vätskedrivande och antiinflammato-
riska effekt. Traditionellt har den även använts
för att lindra luftvägsproblem som hosta och
astma. Den kan vara lite laxerande, så man
ska inte dricka mer än två koppar om dagen.
Maskros kan man använda kulinariskt på
samma sätt som Våtarv, men den är bitter till
skillnad från Våtarv, så man får vara lite för-
siktig om man inte gillar bitter smak.

Text och foto: Sara Boo


