
 

 

Har du rätt ålder eller har du synat korten? 
 
Att vara frisk och ha ett kvalitativt gott liv är en lyx i livet som är få förunnat hela vägen. 
Frank Sinatra sjöng en gång om att ”the best things in life are free”. Det är så sant som 
han sjunger det. Det spelar ingen roll hur många prylar du har eller hur mycket pengar du 
har tjänat. Om du inte är riktigt frisk har allt detta ingen som helst betydelse. 
 
Jag upphör aldrig att förvånas hur maten och kosten har förändrat mitt liv till det bättre. 
Den dagen, för 2,5 år sedan, jag klev in på vårdcentralen och läkaren konstaterade att jag 
hade fullt utvecklad diabetes var både en av mina sämsta och en av mina bästa dagar i 
livet. - Nu ska ska vi inte vara rabiata sa läkaren. Att du har svår diabetes behöver inte 
betyda att du inte får ta dig en tårtbit ibland, menade han. - Det finns ju väldigt bra 
mediciner, både i form av insulin och tabletter så du behöver inte oroa dig var hans försök 
till att mildra min oro. Att det finns läkare som har den okunnigheten är faktiskt en viktig 
anledning till att jag sitter och skriver just nu.  
 

Maten och hälsan! 
 
Den gode läkaren visste inte att jag under lång tid har utvecklat min diabetes och alla 
andra sjukdomar genom idogt ätande av felaktig kost. I över 30 år har jag haft prediabetes 
som långsamt har inflammerat min kropp mer och mer. Redan i tonåren var jag ofta förkyld 
med feber, halsfluss med jämna mellanrum. Att kombinera dessa återkommande 
sjukdomar med en idrottskarriär på elitnivå är förstås omöjligt. Jag gjorde några tappra 
försök förstås men förgäves. På den tiden var det ingen som satte kosten i samband med 
sjukdomar mer än att det var farligt att äta ägg för då fick du ett farligt högt kolesterol. Min 
bror, som var en lovande löpare, fick rådet av sin läkare att sluta äta ägg. Min bror slutade 
att äta ägg men ändrade inte något av sina andra matvanor. Hans löparkarriär tog slut 
strax efteråt. Idag verkar den doktorns råd till min bror lika intelligent som 
rekommendationen att låta blodiglar dricka ditt blod för att blodet ska renas. 
 
Frågan är hur vi så länge har kunnat bortse från matens betydelse för vår hälsa? Vi äter 
kanske sex gånger om dagen och all denna mat måste kroppen bearbeta och ta vara på 
både som bränsle och som ”utgående produkter”. Idag vet jag med säkerhet att maten har 
en mycket större betydelse för hälsan än vad man i allmänhet tror. 
 
Vi har under en lång rad av år kopplat kosten till fetma utan att också se att det finns 
kopplingar till hundratals andra sjukdomsbesvär. Hela sjukdoms- och läkemedelsindustrin 
har satsat allt på att det är ätandet av fett som är orsaken till en rad olika metabola 
sjukdomar som t.ex. diabetes, cancer, hjärt-och kärl m.fl. Därmed har nästan all forskning 
gått ut på att finna läkemedel som förhindrar fettet att samlas i ådrorna. Inte en enda 
studie har visat att det är farligt att äta mättat fett som t.ex. smör trots att alla mediciner är 
framtagna p.g.a. just den villfarelsen. Ovanstående sjukdomar har ökat lavinartat trots all 
forskning och alla nya läkemedel. T.ex. visade det sig nyligen att i vissa arabstater och 
även i Sydostasien så har 25 procent av befolkningen diabetes. T.o.m. i USA, som är 
världens fetaste land, har man inte inte riktigt lika många diabetiker i förhållande till 
folkmängden. 
 
Väldigt lite forskning har ägnats åt om det kanske är kolhydraterna(samlingsnamnet för 
alla sockerarter) som är den bidragande orsaken till våra moderna metabola sjukdomar. 



 

 

Nyligen gjorde några studerande på Göteborgs universitet en studie på människor som 
under en längre tid har ätit mycket mer fett än kolhydrater. Hypotesen var ”Frisk av fett”? 
 
Jag var själv en av de personer som de djupintervjuade. Det var skönt att konstatera att 
jag inte är ensam om mina hälsovinster. Samtliga deltagare i undersökningen upplevde ett 
välmående, ”kände sig unga på nytt”, kunnat sluta med mediciner, sover mycket bättre, 
blivit av med värk i kropp och leder m.m. Allt de har gjort är att nästan totalt avstå från att 
äta kolhydrater och i stället äta mer fett och protein. De kolhydrater som de fortfarande åt 
var egentligen endast ovanjordsgrönsaker.  
 

Tänk om allt är en felaktig hypotes? 
 
Anta att man istället för att varna för fettet i maten hade varnat för sockret och alla 
kolhydrater som man äter. Mycket av dagens hjärt- kärlsjukdomar hade inte existerat, 
enligt min övertygelse. En rad andra sjukdomar hade också varit mycket sällsynta som  
t.ex. diabetes, kronisk värk, prostatabesvär, cancer, många mag- och hudsjukdomar, 
allergier av olika slag.  
 
Om man följer flocken utan att syna korten så kan många felaktigheter bestå under mycket 
lång tid. Om det istället är sockret som orsakar våra metaboliska sjukdomar, vad är det då 
som händer i kroppen? Jo, det finns ett nytt begrepp som heter glykinering. Det innebär att  
p.g.a. för mycket glukos i blodomloppet, där bara en liten del kan tillgodogöras som energi 
till cellerna, så fastnar överskottsglukos i våra kärl och ådror. Det bildar en 
sammanslutning som består av många små inflammationer(små sår) som i sin tur skapar 
förtätningar i blodcirkulationen. Den förhärskande tron har hittills varit att det är fett som 
har skapat dessa förträngningar. Hur man nu har kunnat komma till den slutsatsen är 
mycket underligt för fett i sig är ju smörjande! Det vet varenda bilmekaniker redan.  
 
Grunden i detta nya tänkande är att vi p.g.a. för mycket kolhydrater i maten får ett för högt 
blodsocker(glukos) som blir inflammationsdrivande och fettbildande och skapar sjukdomar.  
 
Jag kan förstås skriva under på detta nya tänkande eftersom jag vet att alla besvär som 
jag har haft har försvunnit med den nya kosten. Diabetes, hjärt- och kärlbesvär, kronisk 
värk, ledbesvär, prostata. 
 

Åldersrelaterade besvär eller inflammationer i kroppen?    
 
Jag har dessutom lagt undan glasögonen eftersom jag inte behöver dom längre, varken på 
långt eller kort håll. Jag har slutat att gå upp på nätterna för att kissa. Varför? Kissar jag i 
sängen? Nej, jag behöver helt enkelt inte gå upp. Min stråle är som i ungdomens dagar. 
Huden är förändrad på så sätt att den känns insmörjad från insidan. Inga blemmor, slut 
med åldersförändringar i form av hudutslag. Jag sover gott hela natten, det har jag inte 
gjort på över 30 år. Min kropp är inte längre så stel, jag upplever att kroppen är mycket 
mjukare och spänstigare. Jag känner större sexuell lust än på mycket länge. 
 
Tänk om det är så att vi accepterar att våra kroppar förlorar sin förmåga och beskriver det 
som naturliga åldersbesvär. Någon har kommit på en felaktig tanke som till slut blir 
allenarådande utan att någon har synat korten. När läkaren tycker att du har för höga 
kolesterolvärden och skriver ut kolesterolsänkande medicin (statiner) till dig så be honom 
om att han visar en vetenskaplig studie som stödjer hans tankar. Om han vägrar och 



 

 

menar att det finns tusentals vetenskapliga bevis för detta så ljuger läkaren. Det finns inga 
sådana bevis. Ät LCHF i stället, det är mitt råd, du kommer att få ett nytt liv! 
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