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Finns det ett samband mellan fetma, svält och utfiskningen av haven?

Vad har hänt med den ursprungligen nyttiga mjölken?

Vad har hänt med v̊ar vilda matfisk?

Vi har betett oss, som om vi trott, att v̊ar kropp icke p̊averkas av inneh̊allet
i v̊ar föda, icke p̊averkas av hur maten är framställd, om fisken är odlad eller
vild, hur boskap har blivit behandlad.

Detta är faktiskt de första kostr̊aden som baseras p̊a en vetenskap-
lig teori. Tidigare har man tillverkat en teori utifr̊an statistiska
korrelationer. Evolutionsteorin förutsp̊ar att vi är anpassade till
en viss föda - och att denna föda helt enkelt är en s̊a oförfalskad
och ursprunglig mat som möjligt. Det finns i dag inga bevis som
motsäger detta.
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1 Evolutionen har anpassat oss till en viss föda

Vi har traditionellt ansetts ha utvecklats p̊a savannen under närmast öken-
liknande förh̊allanden genom att äta kadaver, men denna teori har alltmera
börjat ifr̊agasättas. Savanndjur och djungeldjur (utom elefant, noshörning
och flodhäst, som anses ha utvecklats i varma hav) har päls istället för un-
derhudsfett, svettas inte, koncentrerar urinen kraftigt och behöver mycket
lite vatten. Vi vet ju att människor inte t̊al as och därför kan vi inte varit
asätare p̊a savannen. Vi t̊al inte prioner och kattdjur gör det inte heller,
medan däremot alla asätare t̊al det, t.ex. björnar och gamar och troligen
ocks̊a hyenor och schakaler [1–4, 26, 42].

Vi har en tarmkanal uppbyggt som hos äkta rovdjur, kort och byggd att
smälta protein och fett och utan möjlighet att bryta ner cellulosan i växt-
cellernas väggar. V̊ar magsäck är tämligen liten även för ett rovdjur och
det betyder att vi m̊aste äta animalisk föda i relativt sm̊a portioner, som
behöver vara näringsmässigt välbalanserad och koncentrerad - där fisk och
skaldjur förefaller vara en ypperlig föda [1–4].

Vi är nakna, har tjockt lager underhudsfett, har v̊ara ben riktade rakt bak
mot svansrudimentet, s̊a vi blir l̊anga, raka och strömlinjeformade och har
en utmärkt sim- och dykförm̊aga. Vi svettas salt och behöver f̊a i oss relativt
mycket salt/dag men känner inte av saltbrist, som andra landlevande djur
gör. Vi behöver dricka mycket mer vatten/dag än andra landlevande djur.
Vi t̊al knappt en 10%-ig dehydrering (uttorkning), medan landlevande djur
lätt återhämtar sig efter en dehydrering p̊a 20% [1–3]. Vi kan viljemässigt
h̊alla andan, vilket behövs för att kunna dyka. Det har ocks̊a senare blivit
speciellt användbart för att kunna tala, vilket fungerar även när vi simmar
och inte kan använda kroppsspr̊aket lika bra. Vi har ocks̊a s.k. dykreflex,
som bara vattenlevande däggdjur har [1].1

Vi har en hud som t̊al havsvatten i stort sett hur länge som helst (men
blir uppluckrade av sötvatten efter n̊agra timmar).

Vi förefaller helt enkelt p̊atagligt välanpassade för ett liv i och intill havet.

Människan, en enda enhetlig genuppsättning
När molekylärbiologerna nyligen kunde bestämma v̊art DNA - v̊ar genkod,

1Dykreflex inträffar när pannan och ögonen kyls ner vid simning under vatten och
innebär att hjärtrytmen blir l̊angsammare och slagvolymen större, de perifera blodkärlen
drar ihop sig och blodet dirigeras till de viktigaste organen, hjärna och hjärta, som inte
t̊al närings- och syrgasbrist. V̊ar mjälte klämmer ihop sig och pressar ut en tämligen stor
mängd extra blod, när vi h̊aller andan vid dykning och undervattenssimning. Upprepade
apnéer leder till förmågan att h̊alla andan ännu längre stund. Vanliga friska människor,
som simmar och dyker kan h̊alla andan mellan 1 och 2 minuter. Efter träning upp till 5
minuters fridykning. Japanska kvinnliga pärldykare dyker upp och ner hela dagarna och
arbetar spontant runt 1 minut ner till 20 meters djup. Bradycardi, vasoconstriktion och
ökad hematokrit är syrgassparande och ger förmåga till längre apnéperioder.
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visade det sig att alla vi människor har en mycket enhetlig genuppsättning
utan n̊agon nämnvärd variation. Ingen variation har s̊aledes hunnit uppst̊a
för att t̊ala olika föda, eftersom vi har alltför lika gener [1–3, 25].

Uppkomsten av en s̊adan enhetlig genkod kan inte förklaras bättre än med
att vi uppstod genom en s.k. flaskhalspopulation2 med följande scenario.

För c:a 170 000 år sedan blev en liten grupp förmänniskor med mycket
nära släktskap isolerade vid n̊agot varmt hav s̊a pass länge att vi till fullo
utvecklade dessa vattenanpassade karakteristika [1–3, 25]. När isoleringen
släppte, spred sig Homo sapiens sapiens vidare längs kuster och vattenvägar
som storviltjägare, fiskare och nomader.

Inuiter och andra friska ursprungsbefolkningar
Vi kan leva p̊a och h̊alla oss friska p̊a vild fisk och vilda skaldjur eller en
blandning av land- och havs-djur. Vi kan ocks̊a h̊alla oss friska genom att
äta enbart kött fr̊an vilda landlevande djur, inälvor och fett fr̊an dessa. Alla
nomadiserande folkstammar 3 har mjölkat sina djur och m̊att bra av mjöl-
ken fr̊an kor, jak, ren, lamadjur, kameler, f̊ar och getter. Det finns studerade
grupper av inuiter, som levt helt friska p̊a sin kost, men som g̊att över till
vanlig västerländsk diet och blivit sjuka med hjärt-kärlskador, högt blod-
tryck, begynnande diabetes och f̊att karies och tandlossning. När de återg̊att
helt till sin ursprungliga math̊allning med bara kött, inälvor, fett och inga
grönsaker, har de tillfrisknat och återf̊att hälsan. Flera andra folkgrupper
med ursprunglig kosth̊allning har visat likartade förh̊allanden, t.ex. samer,
massajer, vissa söderhavsfolk [1–4, 22, 37].

Detta är h̊arda medicinska bevis för att kött och mättat fett inte är skad-
ligt i sig och grönsaker inte är nödvändiga för mänsklig hälsa.

Fetmaboomen och arvet
Den stora fetmaboomen, som vi upplever nu, orsakas av ett alltför stort intag
av främst stärkelse, som ju enbart best̊ar av glukos ( blodsocker). Naturfolk,
som inte varit jordbrukande, reagerar mycket kraftigt med fetma och meta-
bolt syndrom mot stärkelse, vilket många forskare konstaterat. Naturfolk,
och alla andra som p̊ast̊as ”ha anlag för fetma”, har s̊aledes de ursprungliga
naturliga generna i beh̊all i detta sammanhang. Många släkten av västerlän-
ningar har sedan 12000 år tillbaka levt p̊a sädbaserat jordbruk. Bland dessa
har m̊anga muterat fram en ”medfödd isulinresistens” eller ”̈arftlig okänslig-
het” för stärkelserik och druvsockerrik föda. Dessa har därför förblivit smala
trots rikligt stärkelseätande. Det är allts̊a ”de smala brödätarna” som har

2Isolering av tidiga människoapor och förmänniskor har troligen skett flera g̊anger i
utvecklingen av förmänniskor. Flaskhalspopulationer kan mycket väl ha uppkommit även
tidigare, men denna är den vi har bevis för med just den enhetliga genkoden för alla
nuvarande människor.

3Nomadiserande levnadssätt är betydligt ålderdomligare än det tidigaste bofasta jord-
brukandet baserat p̊a säd.
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förändrat sig och inte naturfolken [1–3, 5, 22].

Ursprungligen torde fettlagrande stärkelserik föda ha varit en överlevnads-
hjälp inför svältperioder och med ökat hull har vi t.ex. kunnat simma i kalla
vatten. Dessutom kan ett naturfolk vid god tillg̊ang p̊a föda, se till att ändra
sin math̊allning tillbaka till stärkelsefattig s̊adan innan kroppshyddan blir
för stor och d̊a hinner aldrig ”välfärdssjukdomar” uppenbara sig. Däremot
kan ”de smala brödätarna” med ”medfödd insulinresistens” inte skydda sig
mot svält med ökat fettlager. De har visat sig ocks̊a kunna ha höga blodfet-
ter och ävenledes insjukna i diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, men d̊a ”utan
förvarning”, vilket vi inte hade förväntat oss [1–3, 5, 22].

Det bör dock poängteras att v̊ar evolutionära bakgrund bara säger oss
n̊agot om vilken kost vi troligen har blivit anpassade till och vad vi d̊a
borde fortsätta att äta. Det betyder ocks̊a att: det vi är anpassade till gör
oss inte sjuka. Det vi är anpassade till säger oss emellertid ingenting om vi
t̊al eller inte t̊al att äta s̊adant som inte fanns ursprungligen. Det är t.ex.
knappast farligt att äta grönsaker. Vi kan dock konstatera att: orsakerna
till m̊anga av v̊ara sjukdomar m̊aste sökas bland s̊adant som vi inte har ätit
i v̊ar evolutionära bakgrund [1–3].

2 Eikosanoiderna, EPA och metabolt syndrom

Det har visat sig att det finns ett system av hormoner inuti v̊ara celler och
även utanför, av fundamental betydelse för oss och just uppbyggda av flero-
mättade animaliska l̊angkedjade fettsyror. Det är eikosanoiderna (eikos är
20 p̊a grekiska) eller prostaglandinerna, som de först hittade benämndes och
som svensken Ulf von Euler upptäckte redan 1936. P̊a 1970- och 1980-talen
upptäcktes mer av eikosanoiderna, stukturbestämdes i Sverige och belönades
med Nobelpriset 1982 [2, 5–8, 31].

Detta högintressanta hormonsystem styr ämnesomsättningen, aptitregle-
ringen och välbefinnandet tillsammans med de sedan länge kända hormo-
nerna främst glukagon, insulin, adrenalin, kortisol [5–8, 18–22] tillsammans
med matens fetter, proteiner och kolhydrater. Den ena gruppen av dessa
hormoner bidrar övergripande till v̊ar förm̊aga att h̊alla oss friska, pigga och
aktiva och den kan vi kalla ”underh̊allsgruppen”. Den andra gruppen av
eikosanoiderna, den s.k. ”katastrofskyddsgruppen”4 kan emellertid under
andra omständigheter faktiskt driva oss till sjukdomar, de s.k. vällevnads-
sjukdomarna som man nu börjar kalla ”det metabola syndromet”.

Det finns minst 100 sorters olika eikosanoider, som är hormoner b̊ade i
och utanför cellerna. De finns huvudsakligen i 2 grupper, 2 motpoler (”kata-

4Dessa tv̊a grupper kallas av Barry Sears i ”The Zone” för ” den goda” och ”den onda”
gruppen.
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strofskyddsgruppen” och ”underh̊allsgruppen”). ”Katastrofskyddsgruppen”,
eller enklare kallad ”katastrofgruppen”, är avsedd att användas för att st̊a
emot skador och stora kroppsliga och mentala p̊afrestningar under korta
intensiva perioder och för att klara svält. Under livets g̊ang i övrigt, bör
”underh̊allsgruppen” arbeta med underh̊all, uppbyggnad och utveckling.

Den viktiga omega3-fettsyran EPA (eikosapentaensyra, C20:5n-3) styr
”underh̊allsgruppen” s̊a länge omega6-fettsyran AA (arakidonsyra, C20:4n-
6) finns i lite mängd. När mängden AA ökar, inträder genast ”katastrofgrup-
pen” [5–8].

EPA −→ ”Underh̊allsgrupp”

AA −→ ”Katastrofskyddsgrupp”

2.1 De viktigaste eikosanoiderna, EPA och AA

EPA och DHA.
Den viktigaste kända fettsyran bland eikosanoiderna [5,7–10] är den anima-
liska l̊angkedjade omega3-fettsyran EPA (eikosapentaensyra, C20:5n-3).

EPA är absolut nödvändig till det rätta uppbyggandet av cellmembra-
nerna [9, 10, 31] b̊ade till den yttre cellväggen och de inre cellorganeller-
na [7–10, 36]. Där byggs EPA oftast om till andra l̊angkedjade animaliska
omega3-fettsyror inom eikosanoidernas ”underh̊allsgrupp”. Eftersom eikosa-
noiderna bygger upp cellmembraner och organeller, och p̊averkar funktio-
nen av transmembranproteiner, jonkanaler och även transkriptionsfaktorer,
är det rimligt att eikosanoiderna faktiskt reglerar allt i kroppens reaktioner
och funktioner [6–10, 36].

Speciellt byggs EPA om till den l̊angkedjade fettsyran DHA (dokosahex-
aensyra, C22:6n-3) [9,10], som finns extra rikligt i hjärnans fetter (fosfolipi-
derna) i cellmembranerna och i ögats tappar och stavar, som är nästan helt
uppbyggda av DHA. Om det finns tillräcklig mängd EPA i kroppen, kan EPA
göras om till DHA vid behov och EPA styr tillverkningen av DHA [9, 10].
D̊a finns tillräcklig mängd DHA till underh̊all och nybildning. DHA via EPA
hindrar och t.o.m. läker skador i t.ex. hjärna och ögon enligt nya rön. Man
har nyligen funnit tydliga medicinska bevis för hjälp mot och t.o.m. bot av
DAMP, ADHD, dyslexi, depression, och makuladegeneration (gula fläcken
sjukan) m.m. vid intag av fiskolja med höga doser EPA och DHA [9,10]. EPA
och DHA p̊averkar ocks̊a p̊atagligt hypothalamus och hypofysen med ökad
frisättning av hypofysens alla hormoner, som driver alla körtlarnas hormon-
system [7–10]. Även ärftliga genetiska sjukdomar i hjärnan har befunnits bli
märkbart bättre med höga doser EPA.5 Även om vi inte dör utav brist p̊a

5Undersökningar är endast gjorda p̊a oljor av fisk, för där kan forskare f̊a anslag fr̊an
privata oljeföretag, men forskning p̊a föda med riklig och rätt tillagad vild fet fisk är
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DHA s̊a blir s̊aledes v̊ar förmåga att läka och hantera p̊afrestningar tydligt
lidande.

EPA och linolensyra.
Omega3-växtfettsyran alfalinolensyra (ALNA), en variant av linolensyra
(LNA, C18:3n-3), är grunden till eikosapentaensyra (EPA, C20:5n-3). EPA
finns INTE i n̊agra växter överhuvudtaget, s̊a vi m̊aste f̊a i oss det via ani-
malisk föda. Inget djur kan heller tillverka omega3-växtfettsyran linolensyra,
utan den kan endast tillverkas i växter [2, 7, 11, 12, 18].

Linolensyran (LNA) fanns rikligt i algerna redan i Urhavet och följde
algerna upp p̊a land i de tidiga landväxterna, fräkenväxter och ormbunkar.
Linolensyran finns nu inte bara i haven utan ocks̊a i landväxternas blad
framför allt i kallare trakter, där den bidrar till att hindra stelhet och tidig
förfrysning hos växter genom att ha flest dubbelbindningar (3 st) bland
växtfetter och p̊a s̊a sätt h̊alla sig flytande längst tid i kalla temperaturer
[2, 39].

Endast växtätare kan i tillräckliga mängder förlänga linolensyran till EPA.
Havens växtätare är i huvudsak sm̊a planktondjur och äts av allt större
rovfiskar i näringskedjan. Rovdjuren har d̊alig eller ingen förm̊aga alls att
göra omvandlingen av linolensyra till EPA och m̊aste f̊a i sig EPA genom
att äta växtätarna istället. Fiskar är i regel verkliga rovdjur och rovfisk kan
icke tillverka n̊agon EPA själva [2,4,7,18]. De flesta varelser i haven är djur.
P̊a land finns betydligt mer växtlighet. De flesta landlevande rovdjur äter
åtminstone n̊agon g̊ang lite växter. Vargar kan bilda lite EPA själva, men
katter kan inte bilda n̊agot EPA, men trots det äter katter ibland gräs.

Människan är ingen allätare. Allätare, t.ex. svin, har nedbrytning av cellu-
losa i sin mycket stora tjocktarm. Människor har ett rovdjurs magtarmkanal,
men kan (liksom vargar) i varierande mindre mängd omvandla alfalinolensy-
ra (ALNA) till EPA [7, 9, 11, 12].

Samma enzymsystem används till ombyggnad av b̊ada växtfettsyrorna
alfalinolensyra (ALNA) och linolsyra (LA, C18:2n-6) [6–9,11,12] (Se om LA
i nästa stycke). Dessa syntesvägar regleras av insulin eller glukagon. Med in-
sulin i dominans görs LA om till AA och ALNA-omvandlingen hindras. Med
glukagon kommer ALNA att ombildas till EPA medan LA hindras. Detta
enzymsystem används dessutom till många ombyggnader av fleromättade
fettsyror, t.ex. EPA till DHA, [6,7]. Storleken av exempelvis EPA:s ombygg-
nad till DHA kan allts̊a begränsas av att stor del av enzymerna är upptagna
med utbyggandet av riklig mängd LA eller ALNA. Enzymsystemet p̊aver-
kas ocks̊a av ett stort antal hormoner, som därmed styr balansen åt det ena
eller andra h̊allet. Se avsnitt om ”Insulin och glukagon” och gentranskrip-

inte gjord. Emellertid vet vi ju, att, av alla varelser p̊a Jorden, inneh̊aller vild fet fisk
mest (EPA) och att EPA är garanterat naturlig och oförstörd inuti det färska vilda feta
fiskköttet.
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tion [20]. Ämnesomsättningens form och storlek och olika hormoner p̊averkar
människans förm̊aga till EPA-tillverkning och kan ocks̊a variera stort i olika
tidsperioder hos samma person [7, 11, 12].

AA och linolsyra.
Omega6-växtfettsyran linolsyra (LA, C18:2n-6) finns rikligt i fröer, kärnor
och nötter. Den uppkom när fröväxterna framträdde p̊a Jorden och finns
i fortplantningen i just kärnor och fröer och nötter. LA kan vi människor
själva lätt omvandla till den mycket kraftfulla fettsyran AA (arakidonsyra,
C20:4n-6). AA är drivkraften i ”katastrofskyddsgruppen. Vi riskerar faktiskt
att tillverka alldeles för mycket AA av linolsyran (LA), som finns i säd,
fröer, nötter och växtoljor [5, 7–10, 26].

Det har visat sig att vi behöver ytterst lite av linolsyra (LA), max 0,3%
av totala energiintaget [7], för att mer än väl tillgodose v̊art behov av ara-
kidonsyra (AA) till katastrofskyddet inklusive immunförsvaret [7].

EPA och AA
Arakidonsyran finns inte i växter, utan endast i djur, precis som EPA (ei-
kosapentaensyra) [5–7].

Speciellt mycket AA finns i missanpassade djur — i s̊adana som
inte f̊ar äta sin naturliga mat, inte leva p̊a sitt naturliga vis [39,40],
eller är stressade (kanske efter l̊angväga resor till slakt) — allts̊a i
s̊adana djur som inte m̊ar bra. Inklusive i oss människor [2,5–10,29]!
AA krävs för ett starkt immunförsvar och fungerar som ett mycket kraftfullt
stresshormon, speciellt i fri form [6,23,29]. I djur som inte m̊ar bra aktiveras
”katastrofskyddet” och därmed finns ökad mängd AA i djurköttet [39, 40].
Det är vanligtvis detta sorts kött som finns i handeln och som vi f̊ar som
mat.

B̊ade arakidonsyra och EPA verkar som kontrollhormoner med övergripan-
de styrfunktion över hela eikosanoidsystemet. Liksom EPA finns AA med i
cellmembranerna och har direkt fysiologisk p̊averkan, d̊a de med sin närva-
ro reglerar membranproteiner och jonkanaler [6, 23, 29]. B̊ade EPA och AA
reglerar ocks̊a aktiviteten av Ca2+ [6], vilket direkt p̊averkar muskelrörelser
och det centrala nervsystemet [6]. Eikosanoidernas ”katastrofskyddsgrupp”
inneh̊aller en stor mängd potenta vävnadshormoner, bl.a. de oerhört kraft-
fulla leukotrienerna [6, 23]. AA i fri form, triggar ig̊ang leucotrienproduk-
tionen [6, 23, 29]. Om halten AA i maten ökar s̊a riskerar allts̊a ”katastrof-
skyddsgruppen” att bli mer aktivt än vad som är nyttigt.

Eftersom vi har s̊a lätt för att bygga om linolsyra till AA, kommer detta
medföra att vi nästan alltid har mer AA än vad som behövs, om vi inte
samtidigt äter betydligt större mängd EPA. Trots att EPA är s̊a oerhört
viktig för oss kan vi inte till fyllest tillverka den själva utan måste tillföra
EPA via animalisk föda.
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Kroppens hormonsystem är byggda för att st̊a i jämvikt med varand-
ra, men ofta med en del som dominerar över den andra. Det är en vanlig
kontrollmekanism att ett hormon hindrar ett annat. Det förekommer t.ex.
mellan insulin och glukagon men ocks̊a i eikosanoidsystemet.

Eikosanoidernas ”katastrofskyddsgrupp” dominerar över ”underh̊allsgrup-
pen”. ”Underh̊allsgruppen” sköter kroppen under lugna och välmående om-
ständigheter, men kan lätt stängas av eller konkurreras bort av ”katastrof-
skyddsgruppen” styrd av hormonerna AA och insulin. Ocks̊a stresshormo-
nerna adrenalin och kortisol driver systemet åt detta h̊all [5, 7–9].

Emellertid kan delar av ”katastrofgruppen” fungera samtidigt som ”un-
derh̊allsgruppen” är ig̊ang och ibland i olika delar av kroppen. EPA och
AA är ofta varandras motpoler, men tycks i m̊anga fall ha likartade egen-
skaper [6, 7]. Där EPA är mera moderat, noggrant riktad, lagom och lite
l̊angsam, där är AA snabb, häftig och kan sl̊a vilt utan urskiljning. EPA
driver ocks̊a ett aktivt immunförsvar, men mera l̊angsamt och noggrant
riktat, det som behövs under ”vanliga lugna förh̊allanden” [5–8, 19, 23].

Arakidonsyra — spindeln i nätet
AA stimmulerar blodet till p̊atagligt ökad blodproppsbildning med förkortad
blödningstid [6,20]. EPA däremot ökar blödningstiden och blodproppar löses
upp [6]. Folkgrupper, med mycket EPA i sin föda och i sina kroppar, sak-
nar de västerländska sjukdomarna och har betydligt längre blödningstid [8].
Blodproppsbildning är ett av de vanligaste allvarliga och ibland dödsbring-
ande sjukdomssymtomen som visar sig nuförtiden och som ofta dyker upp
inom sjukv̊arden och kräver l̊angtidsbehandling med ”blodförtunnande me-
del”. Bl.a. används acetylsalicylsyra i förebyggande syfte. Acetylsalicylsyra
har snabbt accepterats som propplösare, trots att det enligt forskare bil-
das resistens mot acetylsalicylsyra i blodplättarna [28] och därmed p̊ast̊as
proppupplösningen inte kunna fungera efter en längre tids intag av acetyl-
salicylsyra. Däremot har folk med hög halt EPA alltid en betydligt längre
blödningstid och bildar inga spontana blodproppar. Det bästa och fysio-
logiskt riktiga sättet att förhindra blodproppsbildning är s̊aledes att äta
rikligt med vild fet fisk s̊a ofta att EPA hela tiden överstiger AA i födan
och kroppen [2, 5–10, 19, 22, 28, 29].

2.2 Glukagon och insulin.

Insulin och glukagon reglerar socker- och fettmetabolismen och är varand-
ras motsatser. Blodsockermängden reglerar b̊ade insulin- och glukagontill-
verkningen. Insulin liksom glukagon ökar ocks̊a proteinupptaget i celler-
na [5, 20–22]. B̊ade insulin och glukagon bildas och bryts ner snabbt, inom
5 - 8 minuter [20].
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Insulin
Vid mycket blodsocker fr̊an födan behövs inget glukagon därför att blod-
socker finns redan i överm̊att [20]. Istället produceras enbart insulin, som
förm̊ar cellerna att öka sitt upptag av glukos, främst fettvävnaden som om-
vandlar glukos till fett. Dessutom hindras fettlagren att släppa ut fettsyror
och fettmetabolismen hindras. Energiförbrukningen sker för övrigt endast
med glukolys. Vid maximal s̊adan är förh̊allandet insulin/glukagon unge-
fär 30/1 [20]. Dock använder hjärtat änd̊a ketonkroppar, som levern lyckas
tillverka fr̊an fria fettsyror [18].

Glukagon
Om däremot blodsocker slutar tillföras via födan, inhiberas insulinproduk-
tionen eftersom den inte behövs. Istället tillverkas glukagon. Glukagonet
producerar blodsocker snabbt genom att frisätta det lagrade glukogenet i le-
vern. Glukagon stimulerar frisättning av fettsyror fr̊an fettlagren till fettme-
tabolism och glukostillverkning via glukoneogenes [18, 20–22]. P̊a detta sätt
reglerar glukagon blodsockerhalten mycket noga efter kroppens aktivitets-
grad och energibehov. Glukoneogenesen sätts ig̊ang d̊a förh̊allandet insu-
lin/glukagon [20] inte överstiger 2/1. Efter en avklarad överg̊angsperiod till
ämnesomsättning baserad p̊a huvudsakligen fett och protein är förh̊allandet
ungefär 0,5/1 [20].

2.2.1 Fettmetabolism och glukoneogenes

Vid fettförbränning släpps fria fettsyror ut i blodet [19–22]. Glukos måste
d̊a änd̊a skapas till hjärnans energi. Glukos bildas fr̊an fetternas glycerol, när
de fria fettsyrorna avspjälkats. De fria fettsyrorna i blodet g̊ar till samtliga
vävnaders direkta energianvändning utom just till hjärtat [18, 21] (keton-
kroppar) och till hjärnan, som, liksom könskörtlarna, kräver glukos. Det
antyds dock att hjärnan kan efter 1-2 veckos tillvänjning utnyttja mellan
50-70% av sin energimetabolism fr̊an fett [22]. Levern kan tillverka keton-
kropparna till hjärtat fr̊an de fria fettsyrorna (Acetyl-CoA), som används i
citronsyrecykeln (cellandningen i mitokondrierna) [18–20, 22].

Glukagon är faktiskt det effektivaste hormonet [20] jämfört med övriga
hormoner, när det gäller att höja glukoskoncentrationen i blodet.

Kost baserat p̊a huvudsakligen fett och protein Vid denna fettför-
bränning orsakad av glukagon f̊ar vi verkligen användning för fettlagren,
vilket just torde vara meningen med fettlager. Vid denna ämnesomsättning
och math̊allning med m̊attlig till tämligen riklig fettmängd, men med ytterst
liten mängd blodsocker tillfört via födan, finns inga tecken till ketoacidos [19].
Blodprover visar en jämn och normal blodsockerniv̊a utan nämnvärd höjning
vare sig före, under eller efter m̊altider och liten normal halt av fria fettsyror
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i blodet, liksom ordinära halter kolesteroler.6

Eller som det st̊ar skrivet i Guyton’s ”TEXTBOOK of MEDICAL PHY-
SIOLOGY” b̊ade 1966, 1996 och 2000:

Adaptation till högfettsdiet: Om en kolhydratrik diet ändras
l̊angsamt till en diet nästan helt byggd p̊a animaliska omättade
och mättade fetter, som t.ex. inuiternas (eskimåernas) ursprung-
liga math̊allning med nästan enbart fett, d̊a kommer kroppen att
vänja sig att nyttja betydligt mer acetättiksyra (en av ketonkrop-
parna) än vanligt och drabbas därför inte av ketoacidos (ketos).
Tydligen finns faktorer, som hindrar alltför snabb frisättning av
fettsyror fr̊an fettlagren och alltför snabb bildning av acetät-
tiksyra i levern(1966) - eller - tydligen finns faktorer, av vilka
inga är klarlagda(2000) [19](kanske de börjar undersökas nu -
mitt inlägg), som snabbar upp metabolismen av acetättiksyra i
cellerna(1996 och 2000). Även hjärnans celler visar sig kunna ta
sin energi fr̊an fett i 50 till 75% efter ett par veckor(1996 och
2000) [19–22]!

Ämnesomsättningen höjs Glukagonproduktionen stimuleras att öka vid
ökad muskelaktivitet (kroppsarbete/motion) [20]. Ämnesomsättningen höjs
n̊agot [20] jämfört med när energianvändningen bygger p̊a endast glukos
(glycolys). Fettsyror är mindre oxiderade än glukos och kan därmed avge mer
energi i citronsyrecykeln, och ämnesomsättningen7 höjs p̊a det sättet [20–22].
Den lilla men märkbara förhöjningen av ämnesomsättningen ger personen
en upplevelse av pigghet, lust och ork att ”h̊alla sig ig̊ang” [9, 10, 20].

2.2.2 Eikosanoiderna - glukagon - insulin och gentranskription

Antagonisterna glukagon och insulin är djupt involverade i eikosanoider-
na. Insulin stödjer AA och eikosanoidernas ”katastrofgrupp” genom att öka
utbyggnaden av linolsyra till AA medan glukagon stödjer EPA och eikosa-
noidernas ”underh̊allsgrupp” genom att förbättra omvandlingen av alfalino-
lensyra till EPA [5,8,11,12,27]. ”Underh̊allsgruppen” h̊alles stadigt ig̊ang vid
god tillg̊ang p̊a EPA i maten samtidigt som ringa eller ingen linolsyra finns
och att glukagon finns i aktiv mängd i blodet.

Likt m̊anga andra hormoner ökar insulin och glukagon sin styrning av
cellers enzymsystem genom s.k. gentranskription [20,22]. Det görs genom
att vissa gener i cellerna sl̊as p̊a eller aktiveras lite extra och andra sl̊as av

6P̊a mig själv och anhöriga.
7Thyreoideahormon styr övergripande ämnesomsättningen bl.a. genom att använda

fettförbränning, men stimulerar ocks̊a b̊ade membrantransporten hos mitokondrierna och
nybildningen av mitokondrier, vilket ökar förbränningen (cellandningen) och därmed äm-
nesomsättningen och kroppstemperaturen.
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eller förm̊as minska sin aktivitet. P̊a s̊a sätt h̊alles en alltmer upparbetad
aktivitet till en alltmer anpassad ”färdväg” för det aktiva hormonet. Det
blir en slags optimering för den vanligaste situationen. Insulin och glukagon
stimulerar det gemensamma enzymsystemet att förlänga växtfettsyrorna LA
och ALNA till att bli de animaliska fleromättade fettsyrorna AA respektive
EPA. Detta sätt att p̊averka enzymsystem andvänds av insulin och glukagon
även vid socker- och fettförbränningen. Därför tar det c:a 1 - 2 veckor att
ändra ett s̊adant ”mönster” — t.ex. att byta fr̊an stärkelserik kosth̊allning
till fettbaserad kost.

När insulin finns i aktiv mängd stimulerar insulinet linolsyra att förlängas
till AA men hindrar enzymerna att bygga p̊a alfalinolensyra till EPA, även
om stor mängd ALNA finns. Det är därmed mycket sv̊art att h̊alla EPA i
tillräcklig mängd i kroppen när mycket insulin finns.

Om aktivt glukagon och överflöd av EPA finns i förh̊allande till b̊ade AA
eller LA, d̊a p̊ag̊ar först̊as ”underh̊allsgruppen”. Det finns änd̊a alltid AA i
tillräcklig mängd i cellerna [7] för att kunna driva ig̊ang ”katastrofskydds-
gruppen” om plötsliga katastrofer skulle inträffa! Arakidonsyra (AA) är myc-
ket dominant och mer potent än EPA [29], liksom övriga stresshormoner.
Eftersom vi har s̊a lätt för att bygga om linolsyra till AA, kommer detta
att medföra att ”katastrofskyddet” oftare är ig̊ang även när det inte behövs.
Om vi inte samtidigt äter betydligt mer EPA. Först när vi äter mer EPA än
AA, ingen linolsyra och i närvaro av glukagon kan eikosanoidsystemet ställa
sig i ”underh̊allsläge”. Detta ”underh̊allsläge” bryts d̊a endast vid verkliga
katastroftillst̊and och inte av felaktig föda [5–9, 11, 12, 18, 36].

2.3 Stresshormonerna adrenalin och kortisol

Vid katastrofer aktiveras de livräddande stresshormonerna adrenalin och
kortisol. B̊ada hormonerna driver fram många olika livräddande kraftfulla
reaktioner i verkliga katastrofsituationer [5, 6, 8, 9, 20–22].

Adrenalin Adrenalinet är det verkligt akuta livräddande hormonet. Det
är kortverkande och bildas och bryts ner snabbt. Adrenalin skapar blodsoc-
ker och stimulerar till fettförbränning p̊a liknande sätt som glukagon. Adre-
nalinet stimulerar glukagonsekretionen och hämmar insulinsekretionen, men
utövar ocks̊a en synnerligen kraftfull kärlsammandragning och blodtrycks-
höjning, höjer p̊atagligt hjärtats slagkraft och därmed minutvolym och sti-
mulerar den sympatiska alarmreaktionen strid och flykt i reticulära systemet
fr̊an hypothalamus till hjärnstammen [5–8, 20–22].

Kortisol Kortisol är kroppens viktigaste stresshormon. Det framskapas
n̊agot l̊angsammare än adrenalin men i stor mängd genom hydroxylering av
kortison i binjurebarken och fungerar i full effekt i 2 dygn (innan det bryts
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ner) [24] — s̊aledes även om behovet ursprungligen var mycket kortvarigt
[5, 7, 8, 18, 20–22].

Kortisolet driver alltid fram ”katastrofskyddsgruppen”.
Kortisol är dels till för att g̊a ig̊ang i lokala omr̊aden, som t.ex vid s̊arläk-
ning och inflammationer. Där fungerar kortisol lindrande genom att hämma
inflamationsresponsen s̊a att den inte blir för kraftig.

Vid svält har kortisolet en global verkan. Kortisol ställer om kroppens
metabolism i svältläge. Cellerna bryter ner enzymer (proteiner) och fett för
energitillverkning i glukoneogenesen. När dessa ”mindre vitala” energikällor
är slut börjar till och med vitala energikällor, som muskler och vävnader
att brytas ner. Detta är kortisolets l̊angvariga globala effekt. Med kraftig
insulinkänning som överg̊ar till kortisolutsöndring kan s̊aledes rikligt stär-
kelseätande lätt driva in kroppen i en ”minisvältreaktion”. (Se nedanst̊aende
kapitel ”Mycket högt stärkelseätande”.) Speciellt om detta upprepas, ty kor-
tisolets effekt försvinner ju inte förrän efter tv̊a dygn [24].

Kortisolet avbryter glukagonproduktionen och tar över skapandet av rik-
ligt med blodsocker genom att i första hand bryta ner enzymproteiner. Där-
efter används m̊anga andra proteinlager t.ex i hud, blodkärl och benmatrix
innan muskelmassan minskas. Kortisol hindrar ocks̊a insulinsyntesen, annars
skulle inte kortisol kunna ha en tydlig ”diabetogen” effekt, där blodsocker-
niv̊an kan bli s̊a hög att socker g̊ar ut i urinen. Den blodsockermängden
skulle normalt aktivera insulin till kraftfull fettlagring av överflödsblodsock-
ret. Kortisol gör ocks̊a ketonkroppar av Acetyl-CoA fr̊an fria fettsyror, fet-
tomfördelning sker och bukfetma bildas [20–22]. Detta är en mycket effektiv
energitillverkning, vilket behövs b̊ade vid stress, svält och andra sv̊ara situ-
ationer t.ex. sjukdomar.8 Ocks̊a blodtrycket ökar. Vid hög kortisolaktivitet
finns ofta ocks̊a adrenalin förhöjt, liksom att flera andra hormoner stimuleras
fram, t.ex. thyreoideahormoner [20–22].

2.4 Orsakerna till ”metabola syndromet”

2.4.1 Mycket högt stärkelseätande

I dag produceras vete mer än n̊agon annan gröda. Vetemjöl och potatis
best̊ar nästan enbart av stärkelse. Stärkelse är en polymer best̊aende av
100% glukos (blodsocker). Vanligt strösocker best̊ar bara av 50% glukos,
resten utgörs av fruktos. Dessutom är mängden strösocker som vi sätter i
oss försvinnande liten jämfört med stärkelsen. Med högt stärkelseätande g̊ar

8Detta scenario inträffar t.ex. vid diabetes 1, d̊a insulinproduktionen är utslagen - och
troligen ocks̊a glukagonproduktionen (vilket inte förefaller vara undersökt - annars skulle ju
- trots insulinets fr̊anvaro - glukagonet ha kunnat rädda situationen med sin egen normala
blodsockerbildning och sin egen normala fettförbränning). Här träder i stället kortisolet
in som en räddande ängel och tillverkar ketonkroppar och glukos.
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människor ofta omkring i åratal med s̊a mycket blodsocker att alltför höga
insulinhalter bildas. Insulin gör om blodsockret till fett och förhindrar att
fettlagren används. De ständigt höga insulinhalterna gör att cellerna med
tiden utvecklar resistens mot dess inverkan. Fortsatt stärkelseätande tvingar
bukspottskörteln att producera s̊a mycket insulin den n̊agonsin orkar s̊a att
insulinresistensen motverkas och fettlagren tillväxer därmed snabbare än
tidigare. Efter ytterligare en tid börjar insulinproduktionen försämras och
minskar trots det stora stärkelseintaget. D̊a uppenbarar sig socker i urinen.
Diabetes (sockersjuka) har skapats.

Allts̊a, den höga blodsockerhalten som snabbt bildas av stärkelsen ger högt
insulinp̊aslag. Höga halter av insulin kan tömma blodet p̊a socker snabbare
än insulinet hinner brytas ner. D̊a inträffar hypoglykemi, som upplevs som
insulinkänning. Glukagon kan inte bildas eftersom insulinet fortfarande finns
i högdos — en vanlig upplevelse i dagens samhälle. Hjärnan t̊al ingen längre
stund av blodsockerbrist [22]. Om d̊a inget sockerrikt mellanmål raskt skaffas
fram kommer stresshormonet adrenalin att försöka lösa bekymret. Om dess-
utom s̊a pass stor stress uppst̊ar att kortisol aktiveras, finns stresshormonets
efterverkningar kvar i tv̊a dygn.

L̊angvarig hög insulinhalt p.g.a. massivt stärkelseätande under l̊ang tid
gör s̊aledes att glukagon aldrig hinner bildas. Hög halt linolsyra (LA) finns
i de fetter som finns i säd, fröer, nötter och andra växtfetter (margariner)
med palmolja, raps, solros, majs och i avokado, kokos, oliver [26]. Hög halt
insulin skapar mycket arakidonsyra (AA) fr̊an linolsyran i födan. Mycket AA
finns ocks̊a i industriellt framodlade köttdjur, b̊ade gris och nöt men ocks̊a
f̊agel och all odlad fisk. Enbart den höga insulinhalten plus mycket fröer och
mjöl orsakar en ständig ”katastrofsituation” i eikosanoidsystemet. AA fr̊an
ovanst̊aende animalisk föda bidrar till en stadig placering i ”katastrofgrup-
pens” verksamhet. En tillräcklig p̊afrestning som driver fram kortisol ger en
”katastrofgruppsreaktion” med svältattack p̊a tv̊a dygn. Om framdrivandet
av kortisol orsakas av en hypoglykemiattack p.g.a. skrovm̊al p̊a stärkelse,
m̊aste kroppen hämta sig efter tv̊a dygns ”minisvält” trots rikligt ätande.
Hypoglykemiattacker orsakade av rikligt stärkelseätande bidrar s̊aledes till
ständig ”katastrofskyddsniv̊a”, t.o.m. med kortisolp̊aslag. Resultatet är gi-
vet. Denna ständiga och kraftfulla förankring i ”katastrofomr̊adet” leder raka
sp̊aret in i ”det metabola syndromet”.

2.4.2 Avsikten med eikosanoidernas ”Katastrofskyddsgrupp”

”Katastrofskyddsgruppen” är avsedd att endast i sällsynta och livshotande
tillst̊and h̊alla oss vid liv. ”Katastrofskyddet” har ingen anledning att ta
hänsyn till om eventuella l̊angtidseffekter är skadliga eller inte. Det kan till
och med tänkas vara en evolutionär fördel att inte må bra av ett ”katastrof-
skydd” som är aktivt under l̊ang tid, om det kan bli en signal till oss att ta
sig ur den situationen.
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Vi har dessutom ett absolut behov av högt blodtryck vid chock, s̊arläkning
med kärlsammandragning, blodproppsbildning, hopkladdning av blodkärl
och rikligt med blodsocker till hjärna och muskler oavsett varifr̊an blodsock-
ret r̊akar kunna tas. Hög niv̊a av adrenalin och andra aktiverande hjärn-
hormoner för att kunna tänka klart trots stress och skräck. Kortisol för att
under längre tider dessutom kunna st̊a emot svält [5, 7–9]. Ocks̊a immun-
försvaret behöver AA med ” katastrofskyddsgruppen”, men mera ”ordinärt”
immunförsvar sköts l̊angvarigt p̊a bästa sätt av EPA med ”underh̊allsgrup-
pen”.

2.4.3 ”Stundens livräddande åtgärder” blir den ”L̊angvariga pe-
riodens skadliga förändringar”

Kortisolmedicineringens kända biverkningar kan konstateras vara desamma
symtom och skador, som utgör det s.k. ”metabola syndromet” och som in-
g̊ar i effekterna fr̊an ”katastrofskyddseikosanoiderna” vid l̊ang tids ensidig
aktivitet. Symtomen är kärlsammandragning, högt blodtryck, blodpropps-
bildning, arterioscleros, osteoporos, bukfetma, fetma, infarkter i hjärta och
hjärna, diabetes [5, 7–9]. Även immunförsvaret styrs s̊aledes ofta rejält av
”katastrofgruppen”och skadorna måste urgöras av allergier och autoimmuna
sjukdomar orsakat av för mycket aktivitet fr̊an ”katastrofgruppen” [8].

2.4.4 ”Metabola syndromet” i ett ”nötskal”

S̊a länge mycket insulin finns producerat kan inte fettlagren brytas ner, bara
byggas upp... Stärkelse ger mest blodsocker av alla sockerarter och stimu-
lerar därmed insulinproduktionen kraftfullt (vilket inhiberar glukagonakti-
viteten), s̊a hela trippletten 1) stärkelse (mjöl och potatis) - 2) linolsyra
(frön och nötter) - 3) arakidonsyra (djur som f̊att äta mat de inte är anpas-
sade till) kommer alla att medverka till att ”katastrofsystemet” aktiveras.
Västerlännigarnas kroppar är s̊aledes alltid i ”katastrofläge”.

Orsakerna till ”Metabola syndromet” är s̊alunda:
I dagens samhälle har vi tvingats till en föda baserat p̊a 1) stärkelse, 2) linol-
syra (LA), 3) arakidonsyra (AA) och 4) brist p̊a eikosapentaensyra (EPA).
En föda, som h̊aller eikosanoiderna i ett stadigt ”katastrofgrepp”.

1. Föda baserad p̊a stärkelse ger hög insulinhalt, varvid ett konstant an-
vändande av eikosanoidernas ”katastrofgrupp” skapar det ”metabola
syndromet” p.g.a. ihärdig och l̊angvarig ”katastrofniv̊a”. Inte bara att
födointaget alltmer har inriktats p̊a säd, mjöl, pasta, potatis och bö-
nor, utan framför allt är alla processade livsmedel och fabriksmässigt
färdiglagad mat skadande, där s̊a mycket som möjligt av r̊avarorna
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Födan vi är anpassade till 11 september 2005

ersätts och drygas ut med de, för företagen, billigaste av ingredienser
nämligen stärkelse med artificiella smakämnen.

2. Linolsyra (LA) är synnerligen vanlig i dagens matprodukter och re-
kommenderas ihärdigt att intas i hög dos via rikligt med nötter, fröer,
säd, rikliga växtoljor av olika slag inklusive olivolja (inneh̊aller minst
14/1 av omega6/omega3-fettsyror) och i margariner. Linolsyran görs
mycket lätt om i kroppen till AA (arakidonsyra), som genast placerar
eikosanoiderna i ”katastrofgreppet”. Den svenska kosten av idag, som
anses som bra, har omega6/omega3-fettsyrekvoten 17/1. Vi bör allts̊a
ha 1/1 eller helst < 1.

3. AA (arakidonsyra) finns rikligt i alla boskapsdjur (avsedda till fö-
da) uppfödda p̊a artificiellt sätt med sädbaserat kraftfoder, inklusive
mjölkprodukter och ägg, ofta i fettsyrekvoten AA/EPA 20/1 [8,37–41].
Tillfört AA i stor mängd via fodret finns ocks̊a i de kravmärkta dju-
ren, som ocks̊a f̊ar säd [39, 40]. I synnerhet AA finns nu i stället för
EPA och DHA i allt rekommenderat kyckling- och kalkonkött och allt
griskött, eftersom dessa djur inte bara kan leva p̊a gräs utan måste
äta mycket sniglar, mask och insekter respektive en hel del sm̊adjur
som r̊attor och andra gnagare för att f̊a lika fina fettförh̊allanden som
övriga ”vilda” djur. För att dessa djur skall kunna bli nyttiga måste de
antingen äta som sina vilda släktingar eller förmås äta rikligt med hela
oförstörda linfrön. Allt detta AA i dagens djuruppfödning tillsammans
med LA i matfetterna överträffar vida den i v̊ar föda vanligtvis lilla
mängden EPA, varvid ”katastrofgruppen” st̊ar fast.

4. EPA-brist r̊ader. Största orsaken är brist p̊a vild fet fisk.9 Odlad fisk
[2, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 18, 42] inneh̊aller inget EPA eller alltför l̊aga halter,
vilket gäller t.ex. all odlad lax. Även de odlade fiskarna f̊ar samma
sorts fetter som deras föda inneh̊aller, s̊asom det gäller för de landle-
vande tamdjuren (och oss själva). Vild fet fisk har mest EPA av alla
djur och mer EPA än andra fleromättade fettsyror och f̊a eller inga
omega6-fettsyror. Bevis finns för att kött, mjölk och fettlager fr̊an
gräsuppfödda frilevande nötboskap och äggen fr̊an frig̊aende utehöns,
som själva hittar sin mat utomhus, f̊ar fettsyrekvoten 1/1 [2,4,8,36–41].
Helt frilevande icke kraftfoderätande lamm och ren f̊ar 2/1, allts̊a inte
fullt lika bra [41], men änd̊a tämligen bra. Det gäller att veta varifr̊an
man köper sin mat nuförtiden.

9Haven damsugs p̊a matfisk, som används som fiskmjöl utblandat med säd till fiskod-
lingar. Se stycket ”EPA är p̊a gränsen till utrotning!”
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Födan vi är anpassade till 11 september 2005

2.4.5 Att försöka undvika ”metabola syndromet”.

1. Även om man medvetet försöker undvika stärkelse och lyckas skapa
fram glukagon-användandet i sin kropp, är det MYCKET SVÅRT att
undvika LA och AA i födan. Ytterligare sv̊arigheter finns. Industri-
uppfödda kor som tvingas st̊a i b̊as inomhus året om och äta enbart
sädbaserat foder, f̊ar kött med enbart AA. Dessutom är det ett stres-
sande sorgligt koliv som ökar halten AA i köttet avsevärt. Kor som
är frig̊aende och p̊a gräsbete p̊a kyliga höga höjder, typ alpängar och
fäbodar [39,40] f̊ar däremot utsökt kött, mjölk och fetthalt (AA/EPA
1/1). De eventuella kor som kan vara uppfödda p̊a enbart gräsbete i
v̊art land, har d̊a först̊as den yppersta mjölk med fetthalten AA/EPA
i kvoten 1/1, men den är inte möjlig att köpa, för all mjölk f̊ar sina
fetter höggradigt skadade med homogeniseringen [4,36,37,39,40]10 och
även de flesta pastöriseringarna skadar. Smöret görs p̊a ett ställe i v̊art
l̊anga land. Det är dubbelt pastöriserat, men framförallt processat med
kemiska lösningsmedel för att f̊a bort d̊alig smak fr̊an ensilagefoder och
kanske ocks̊a smak fr̊an gammal rutten grädde p.g.a. att grädden är
pastöriserad och icke syrad. Efter dessa processer tillförs smörarom
fr̊an USA. Kanske har detta smör änd̊a n̊agot färre skadande ämnen
än margariner.

2. Vild fet färsk fisk är EPA-källan framför allt. Färsk vild fet fisk g̊ar
emellertid inte att köpa p̊a de flesta h̊all i v̊art land numera - Den
färska fisken ser ut att vara minst en vecka gammal innan den förevisas
i varuhusen.11 Det finns dock makrill att köpa djupfryst i handeln.12

Fördelen med fryst fisk13 är att den kan ätas gravad, s̊aledes utan
upphettning. Fryst sill säljs tyvärr endast med stora mängder salt och
socker. Strömming säljs djupfryst utan hermetisk vakuumförpackning.
I stället ligger den direkt i pappasken fritt exponerad för syret, där
den snabbt härsknar i frysdiskarna l̊angt före utg̊angsdatum. Övrig fet
fisk är odlad och inneh̊aller mest bara AA p.g.a. felaktig livsmiljö och
foder (Se ”Fiskodling är inte miljövänlig” p̊a sidan 20).

3. Dessutom uppmuntras vi till - och vi vill ocks̊a s̊a gärna tro det -
att vi kan äta grönsaker, bladväxter, linfrön och vissa oljor för att
p̊a den vägen f̊a i oss tillräckligt med EPA fr̊an omega3-växtfettsyran

10Homogenisering innebär sönderdelning av fetterna under mycket starkt tryck (70-
100bar) till helt förändrade mycket sm̊a fettdroppar med mjölkproteiner omkring sig s̊a
att emulsion uppst̊ar med vattenlösliga fettdroppar, för att ingen grädde skall kunna bildas.

11Dagens transportsystem med logistiksystemen är b̊ade l̊angsamt, oregelbundet och
osäkert för kunden och ingen kunskap om matvaror tycks heller finnas i affärerna. Speci-
alaffärer är numera ersatta av multinationella matvarukedjor.

12makrillen är alltid vild, därför att den är en alltför snabbsimmande fisk för att kunna
odlas. Även sill och strömming finns endast som vilda.

13frysningen dödar eventuella parasiter.
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alfalinolensyra (ALNA), men det är önskedrömmar. Omvandlingen av
ALNA till EPA försl̊ar inte l̊angt i v̊ar kropp. Vi m̊aste f̊a rikligt med
EPA i v̊ar mat. Det krävs rikligt med vild fet fisk, frihet fr̊an linolsyra
och frihet fr̊an stärkelse i dagens föda för att kompensera den stora
mängden AA, som finns i handelns kött, ägg och mjölkprodukter.

4. Gifterna spridda fr̊an företagen till luft, vatten och jord Rikligt med
gifter finns i maten och lagras ofta just i fettlagren [34]. Alla dessa
dumpade miljögifter f̊ar vi finna oss i numera. Det visar sig nu, att det
är mycket viktigt att äta tillräckligt stor mängd EPA helst kombinerat
med en tämligen stor del animaliska mättade fetter och att vi måste äta
dessa fetter i stor mängd för att h̊alla oss friska [9,10,40], trots att de
inneh̊aller miljögifter. Det t.o.m. verkar vara s̊a, att om vi äter mycket
av dessa fetter t̊al vi gifterna bättre trots större mängd gift i kroppen,
än om vi åt mindre mängd fett och därmed fick mindre mängd gifter i
oss. Det betyder att dessa fetter är s̊a oerhört livsviktiga för oss - inte
att det kvittar om vi har miljögifter i oss (och i alla andra djur) eller
inte. Det är oerhört sorgligt att vi människor har l̊atit tillverka och
dumpa dessa gigantiska mängder gift spritt över Jorden.

5. Gifterna spridda fr̊an företagen direkt in i maten Det finns ocks̊a sto-
ra mängder gifter, som somliga av oss människor medvetet stoppar
i maten de tillverkar och säljer, utan att vi övriga har begripit det
eller f̊att reda p̊a det. De värsta gifterna är diverse cancerframkallan-
de lösningsmedel, som finns som restprodukter i processade livsmedel,
främst i olika växtoljor, margariner och sojaprodukter men även smör.
Detta kontrolleras icke ett dugg av Livsmedelsverk och liknande sty-
rande inrättningar [34]. Som nr tv̊a kommer nitrit. Det till̊ates finnas
nitrit i alla charkuteriprodukter (även kravmärkta numera) och salt
med nitrit, druvsocker och vatten insprutat i djupfryst kött, som bor-
de vara en obearbetad r̊avara - för att det skall bli tyngre av vatten,
öka v̊art sockerintag smygvägen och t̊ala d̊alig förvaring i affärerna
med nitrit? Nitrit är ett gift, som räknas som alltför giftigt för ke-
mistuderande vid universitet och i snus, där det inte längre finns. Men
tydligtvis räknas nitritet inte som gift i korvarna och kycklingbrösten,
där det finns. Dock kommer den största nitritmängden fr̊an grönsa-
ker, vilket är välkänt, men nämns sällan. Den mesta nitritmängden
blir till i munnen [31] vid ätandet av de grönsakerna, t.ex. spenat. I
grönsakerna är det dock sv̊art att minska nitriten, men i köttr̊avaran
och charkprodukterna behövs nitriten icke!

2.5 ”Underh̊alls-eikosanoiderna”

Med EPA styrs ”Underh̊allsgruppen”, som sköter funktioner i lugna för-
h̊allanden, vidgar blodkärl, löser proppar, hindrar plaque och minskar ris-
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ken för hjärtinfarkt. D̊a stimuleras ocks̊a bildningen av prestationshöjande
hormoner, blodets syretransporterande förm̊aga ökar, luftrören vidgas och
fettförbränning sker. Uppbyggnad, utveckling, underh̊all och nytillverkning
sker [5–10, 13, 18, 20–22, 36–40].

EPA är ett synnerligen viktigt hormon i eikosanoiderna och samverkar
med glukagonet i fettförbränningen, där kroppens celler förbränner mesta-
dels fett men ocks̊a blodsocker. När glukagon styr blodsockerregleringen fö-
religger välinställd aptitreglering med l̊angvarig mättnadskänsla. Ämnesom-
sättningen anpassas efter individens aktiviteter eftersom fettlagren används
i fettförbränningen till den energi som åtg̊ar. Det gör att det kan r̊ada olika
l̊anga uppeh̊all mellan måltider utan att ämnesomsättningen rubbas, trots
ibland mycket ansträngande sysslor. Mättnadskänslan, eller matlusten regle-
rar ätandet helt och fullt. Fettlagren h̊alles p̊a optimal niv̊a, 22 viktprocent
hos kvinnor och 15 hos män [2, 21, 22].

Man kan s̊aledes bli av med övervikt [2, 5, 16, 22], som ofta förekommer
före eller som del av metabolt syndrom, genom att p̊a ovanst̊aende sätt g̊a
IFRÅN en insulinbaserad ämnesomsättning med fettuppbyggnad
TILL en glukagonbaserad ämnesomsättning med fettnedbrytning.
Det egna insulinet skall bara finnas framtaget i liten mängd och vid behov
bara behöva peta in tillfälligt för mycket blodsocker in i fettdep̊aerna, för att
därefter återg̊a till en lugnt vilande liten insulinniv̊a, när glukagonet sköter
ämnesomsättningen.

”Metabolt syndrom” kan därmed bättras och g̊a tillbaka, (vilket har bevi-
sats med koständring till stärkelsefattig föda till diabetiker) och kan ibland
kanske t.o.m. botas.

3 Om hanteringen av fetterna i maten

Födoämnen med EPA [2, 7, 8, 15, 36, 38–41], dvs vild fet färsk fisk, gräsupp-
fött kravmärk kött utan kraftfoder och likartat naturligt skötta mjölkpro-
dukter [37,40], är de absolut bästa matprodukterna för oss, men de absolut
sv̊araste för oss att f̊a tag p̊a i handeln av idag - och numera i stort sett
omöjligt.

Man kan drastiskt uttrycka det s̊a,

att

3.1 EPA är p̊a gränsen till utrotning!

D.v.s. den vilda fisken och skaldjuren, där den feta fisken har största mäng-
den av de fleromättade fetterna EPA och DHA, h̊aller p̊a att utrotas. Ännu
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mindre än 10% finns nu kvar av den vilda fisken i haven. Genom industrifiske
till fiskmjöl och rovfiske till fiskoljekapslar har nu betydligt mer än 90% av
den nyttiga vilda matfisken utrotats [9, 13, 34, 39, 42]!

Fiskmjölet ger sekunda odlad fisk jämfört med den vilda. Fodret inneh̊al-
ler d̊aliga och skadliga fetter baserade p̊a säd och massakrerade kanske ej
helt färska fiskkroppar i det processade, och l̊angtidslagrade torkade fodret,
ocks̊a troligen med konserveringsmedel, antibiotika och färgämnen. R̊ava-
ror med livsviktiga fettsyror (speciellt EPA och DHA i sin naturliga cis-
form) härsknar oerhört lätt vid kontakt med syre [17,31–33] och kräver rätt
behandling för att kunna bevaras och lagras utan att förstöras. I fodret
kan det inte finnas färsk EPA i cis-form och rovfisk kan inte bilda EPA.
Säd har enbart omega6-fettsyran linolsyra och ger alldeles för mycket ara-
kidonsyra (AA) i fiskarna. Fiskar, som inte f̊ar simma fritt rör sig för li-
te jämfört med fria fiskar, blir fetare än muskulösa och bildar ännu mer
AA [7, 8, 13, 18, 31–34, 39, 42].

Fiskodling är inte miljövänlig. Det g̊ar i genomsnitt åt tre g̊anger mer vild
fisk än vad man f̊ar ut ur en fiskodling (vilket betyder att fiskodling ökar
fiskkonsumptionen med fyra g̊anger utan att tillföra n̊agon mänsklig föda).

I fiskodlingarna f̊ar inte fisken leva ett naturligt fiskliv. Odlad fisk drabbas
ofta av parasiter och (faktiskt) hjärt- och kärlsjukdom. Fisk (i synnerlighet
havsfisk) är skapt för ett frilevande liv i öppet vatten och släpper ut sin
urin direkt genom huden. Det är meningen att fiskarna ska simma runt i
enorma havsvidder, men insängda i tr̊anga nätkassar tvingas den odlade
fisken istället leva i sin egen avföring. Vild fisk skyr dessa kassar som pesten
- vilket har konstaterats av bl.a. fiskeribiologer [4, 34, 42].

Vi skall inte heller l̊ata v̊ara tamboskap, avsedda som föda till oss, äta
kraftfoder med säd, eftersom köttet f̊ar den sekunda fettsammansättning,
som djuren tvingas äta. De vilda landdjuren väljer själva s̊a att deras fett-
sammansättning omega6/omega3 f̊ar kvoten 1/1 och de äter självmant inga
stora mängder linolsyra. Här blir man p̊amind om vilken idealisk ekologisk
odlingsform fäbodar [39,40] är. Kor uppfödda helt utan kraftfoder men med
fritt bete i skogen och eget fritt strövande är idealiskt, ger lyckliga kor med
lägsta möjliga AA-halt och den absolut bästa mjölken och köttet [37, 40],
därför att detta uppfödningssätt ger det bästa fettförh̊allandet 1/1 för land-
levande djur [2, 8, 14, 36–42]. Därför måste vi hjälpas åt att värna om v̊art
gamla mycket ursprungliga jordbruk, fäboddriften [40], med halvnomadisk
naturvänlig djurskötsel, där djuren m̊ar lika bra som välmående vilda välan-
passade djur. (Schweiz är synnerligen stolt över sin alpmjölk! - V̊ar fäbod-
mjölk skulle vara lika förnämlig!14) Fäboddriften anses dessutom vara det

14P.g.a. den höga halten ALNA i alpängarnas gräs f̊ar mjölken ocks̊a rikligt med den
kraftfulla antioxidanten CLA (konjugerad linolsyra), som förefaller motverka bl.a. bröst-
cancer [39, 40].
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Figur 1: Mättade och fleromättade fettsyror, cis- och transformer samt en
konjugerad.
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mest energisn̊ala jordbruket med djurh̊allning, som man kan ha i ett kallt
land som Sverige med en svag och l̊angsamt växande växtlighet. Detta kom-
mer att behövas i ett framtida energisn̊alt jordbruk vid kommande mineral-
oljebrist, kanske förrn än vi anar [1, 3, 7, 8, 34, 36–40, 42].

3.1.1 Se fig. Cis- och trans-former av fleromättade fetter

Fleromättade fetter är de känsligaste livsmedlen som finns och ju fler dub-
belbindningar desto känsligare (EPA har 5 och DHA 6 stycken) [7–10, 17,
18, 31, 32]. Äter vi vilda havs- och landdjur, där fisk och skaldjur helst är
dagsfärska, f̊ar vi automatiskt de rätta animaliska fleromättade fettsyrorna
i rätt förh̊allande och form och rikligt med EPA. Dessutom är de naturliga
fettsyrorna i den mjuka, rörliga och genomsläppliga cis-formen och det är
s̊adana som skall används i cellmembranerna.

Oljeframställningen i den kemiska processindustrin göres för att f̊a fram
lagringsbar olja och d̊a kan den per definition inte best̊a av cis-former.

Det är i stället trans-formen (transfett), som fortfarande är samma flero-
mättade fettsyra, men h̊allbarare. Den är en lägre energiform, stelare, mer
ihoptryckt och tät, s̊aledes mindre reaktiv än cis-formen. Trans-formen har
visat sig vara skadlig i levande cellsystem. Transfetter har t.ex. p̊avisats
minska animaliska l̊angkedjade fleromättade fettsyror i eikosanoidsystemet
[7–10, 31, 34, 37].

De livsviktiga fleromättade animaliska fetterna m̊aste s̊aledes ätas oför-
störda inuti de vävnader, där de finns naturligt, t.ex. inuti det vilda fe-
ta fiskköttet, inuti det gräsuppfödda nötköttet med insprängt fett, eller i
den naturliga obehandlade mjölken med sin naturliga grädde. Där blandas
och skyddas de fleromättade fetterna med andra fettlösliga antioxidanter
(vitaminer), med proteiner och de synnerligen skyddande mättade fetter-
na.15 [7, 17, 31–37, 39, 40].

Fisk skall därför saluföras dagsfärsk och kunna tillredas (p̊a l̊ag värme)
hemma samma dag för att vara helt oskadad och därmed helt nyttig [33,35].
Dagsfärsk vild fisk av allehanda sorter har en utsökt smak [33, 35], som de
flesta av oss svenskar av i dag inte har f̊att uppleva. Denna utsökta smak är
ett bevis för att fetterna är fullgoda (det är bevisat att smaken sitter i de flero-
mättade fetterna) - sämre smak visar i regel p̊a sämre fetter [17, 32–35, 39].

Detta är faktiskt de första kostr̊aden som baseras p̊a en veten-
skaplig teori. Tidigare har man tillverkat en teori utifr̊an statis-
tiska korrelationer. Evolutionsteorin förutsp̊ar att vi är anpassade
till en viss föda - och att denna föda helt enkelt är en s̊a oförfalskad

15De mättade fetterna utgör inte endast skydd för de reaktiva känsliga omättade fetterna
utan är ocks̊a nödvändiga för bl.a. uppbyggnad och underh̊all av hormonsystemen
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och ursprunglig mat som möjligt. Det finns i dag inga bevis som
motsäger detta.

3.2 Mänsklighetens framg̊angssaga

Vi är alltjämt biologiska varelser och beroende av ett fungerande ekosystem,
framför allt ett levande hav. Vi är för v̊ara liv beroende av andra djurs
välg̊ang.

Risken för artutdöende är störst för l̊anglivade, stora arter med liten ge-
netisk variation, som befinner sig mitt i den kraftiga tillväxtens lyckorus.

Inga arter kan expandera för evigt.

Mer framg̊angsrika arter än människan har dött ut under jordens l̊anga
historia.

Människan är inte skapt för en vegetarisk kost och vi vet alla att mi-
neraloljan h̊aller p̊a att ta slut – änd̊a sätter vi idag v̊ar tillit till ett allt-
mer industrialiserat jordbruk centrerat kring framförallt vete. Vi satsar p̊a
mer transporter (som kräver olja), mer konstgödsel (som görs av olja), mer
insektsgifter, mer traktorer, mer maskiner, mer centraliserad hantering av
alltmera industriell mat – och allt detta baseras p̊a olja. Utan oljan skulle
dagens jordbruk kollapsa och vi skulle inte kunna föda ens en br̊akdel utav
världens människor.

Fattigdom och sjukdomar har alltid g̊att hand i hand, men även sjukdom
och d̊alig mat hör ihop.

Kan vi se finessen med fäbodar? Med l̊agmjölkande fjällkor, som inte m̊ar
bra av kraftfoder (f̊ar diarré), men som p̊a sitt fria skogsbete ger den finaste
mjölken med de bästa fleromättade fettsyreförh̊allandena?

När mänsklighetens framg̊angssaga n̊ar sitt slut, kommer vi d̊a att klara
överg̊angen till ett samhälle som baseras p̊a återh̊allsamhet?

Detta är vad biologerna har försökt f̊a den politiska världen att först̊a i
över ett århundrade. Kanske är det dags att vi börjar lyssna p̊a dem nu?

Vi bör allts̊a utrota människornas misär, stoppa förstörelsen av havs- och
landmiljön och börja hantera de vilda arterna försiktigt, bevara och skydda
dem.

3.2.1 De nödvändiga åtgärderna

1. Omedelbart och internationellt stopp p̊a industrifisket, fiske till fisk-
mjöl avsett till t.ex. fiskodlingar.

2. Omedelbart och internationellt stopp för krillfiske. Detta, som är avsett
att ersätta den utrotade fisken i fiskmjölet. Krillen, som utgör grunden
i den stora näringskedjan i haven, är redan p̊a utg̊aende.

3. Stopp av fiskodlingar av matfisk.
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4. Omedelbart främjande av kustnära fiske med krokf̊angst och små b̊a-
tar. Försäljning av dagsfärsk fisk i åtminstone samtliga kustnära orter.

5. Omedelbart främjande och utökande av fäboddrift med fritt skogsbete!

6. Mjölk och köttproduktion med enbart gräsuppfödda nötdjur utan vare
sig säd eller annat kraftfoder, men med ett fritt skogsbete, helst i
relativt kalla omr̊aden. Försäljning av denna sortens mjölk och kött i
hela landet.

7. Omedelbart stopp p̊a homogenisering och pastörisering av mjölk, gräd-
de, smör och ost och handhavandet m̊aste bli sm̊askaligt, lokalt pro-
ducerat och p̊a detta sätt rikstäckande.

8. Även grisar och fjäderfän ska kunna söka sin egen mat själva. Höns är
gjorda för att äta sniglar och andra småinsekter, och grisar äter gärna
gnagare och andra mindre djur. B̊ade höns och grisar är allätare och
behöver animalisk föda.

9. Omedelbart stopp av nitrit och andra via processer tillförda gifter i
r̊avaror och tillredda produkter.

10. Stopp p̊a försäljning av processade växtoljor, fiskoljor och margariner.

11. Humana priser p̊a denna sortens nyttiga mat, s̊a att gemene man har
r̊ad att köpa denna nyttiga föda och försäljning av den i hela landet.

För allas v̊ar framtid och v̊ara barn, barnbarns och barnbarnbarns hälsa

Jenny Reimers, överläkare, Röntgen Härnösands sjukhus, sammanställt
januari 2005, uppdaterad senast 11/9 2005.
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