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NÖDINGE. Ja till fett, 
nej till socker!

Det är Rolf Arons-
sons paroll sedan fem 
år tillbaka.

– Jag är pigg på livet 
och har slängt alla 
mina piller, säger Rolf 
till Alekuriren.

Rolf Aronsson, 74, arrang-
erar tillsammans med 
Michael Zvorc, Kode, kost-
cirklar i ABF:s regi där han 
lär ut metoden om LCHF. 
Förkortningen står för Low 
Carb High Fat, alltså mat 
med lite kolhydrater och 
mycket mättat fett.

– Vändpunkten för mig 
kom efter att jag läst boken 
”Fettskrämd” av Lars-Erik 
Litsfeldt. Jag trodde titeln 
var felstavad först och att det 
skulle vara vettskrämd istäl-
let, skrattar Rolf.

Rolf Aronsson hade just 
gått i pension och i likhet 
med många andra männis-
kor i hans ålder upplevde han 
muskelvärk, högt blodtryck 
och högt kolesterol. Dess-
utom hade han fått diagno-
sen fibromyalgi.

– Jag mådde inte speciellt 
bra. Tidigare hade jag också 
förundrat mig över alla dem 
i 55-60-årsåldern som gick 
med magen hängande över 
skärpet. Nu var jag på väg att 

själv bli en av dem. Jag und-
rade vad det var frågan om. 
Kunde det vara fel på kosten?

Den 12 december 2005 
tog Rolf, ett livsavgörande 
beslut, nämligen att ändra 
livsstil och gå igång med 
LCHF. Han slängde allt 
bröd, gröt, pasta, tårtor, 
Coca cola med mera.

– Förut hade jag även ätit 
sötsaker, chips och druckit 
läsk. Nu är det bara vatten 
som gäller, gärna kolsyrat. 
Lite kaffe och eller rödvin är 
förstås inte fel när det passar, 
säger Rolf.

– Det var som att trycka 
på strömbrytaren. I januari 
slängde jag min medicin mot 
kolesterol, blodtryck och allt 
annat.

Basbehovet
LHCF utgår från basbehovet 
för vad vår kropp behöver för 
att fungera som det är tänkt.
– Det handlar inte om någon 
bantnings- eller dietkur och 
att någon skall tjäna pengar. 
Faktum är att vi inte behöver 
något socker för att må bra 
och behålla hälsan, däremot 
måste vi ha mättat fett och 
protein. Man kan mycket väl 
säga att det är sockeröver-
svämningen, plus fettbort-
fallet, som har gjort/gör oss 
sjuka. Det är det här som är 
utgångsläget med LCHF.

– Rolf arrangerar kostcirklar i LCHF

LCHF
LCHF står för Low Carb High Fat, 
alltså mat med lite kolhydrater och 
mycket fett. Principen bakom LCHF är 
att man undviker att äta kolhydrater 
som bröd, ris, pasta och potatis och 
istället äter protein och fett. Fettet 
ska helst vara naturligt animaliskt 
fett – det finns bland annat i kött, fisk 
och äkta smör. Man ska undvika alla 

typer av lightprodukter och allt som 
är sötat.
Om man vill äta en strikt LCHF-kost 
ska man försöka hålla sig till matva-
ror som innehåller maximalt 5 % kol-
hydrater per 100 gram. En måltid kan 
innehålla mellan 10 till max 20% kol-
hydrater beroende på hur strikt man 
vill vara.

– På 50-talet ”förbjöds” 
det mättade fettet.  Man 
antog att det var fettet som 
var orsaken till den då höga 
frekvensen av hjärt- och kärl-
sjukdomar. Istället propage-
rades det för energi i form av 
kolhydrater. Vad händer? Jo, 
i avsaknad av fett får kroppen 
inte den dryga energikälla, 
som fettet representerar. 
Sockret däremot är inte nöd-
vändigt att tillföra, det har vi 
en fabrik i kroppen (levern) 
som tillverkar på egen hand, 
säger Rolf Aronsson.

Rolf orndar ett LCHF-
forum i Kungälv en gång i 
månaden. Gruppen omfat-
tas av ett 60-tal medlemmar 
som träffas en lördag varje 
månad, för att dela med sig 
av sina erfarenheter och 
ställa frågor.

– Det var också panora-
mat, många hundratusen år 
bakåt i tiden, som fick mig 
att vakna, säger Rolf.

Rolf Aronsson äter tre 
måltider om dagen, frukost, 
middag och kvällsmat.

– Jag äter fet mat till dess 
att jag är mätt. Däremellan 
behövs inga mellanmål. Jag 
har inget sug. Det är det som 
är själva klon i alltihop, för-
klarar Rolf och tillägger:

– Det blir också mindre 
mängd mat som behövs. 
Fettet gör att man snabbare 
blir mätt, det vill säga fått 
tillräckligt med mat.

Rolf Aronsson stör sig på 

den negativa fokusering som 
är kring fettet och att det 
utmålas som farligt i media.

– Det är sockret som är 
farligt. Titta på USA där över 
30 procent av befolkningen 
är att betrakta som fläskberg. 
Anledningen till att jag håller 
kostcirklar beror på att jag 
vill hjälpa andra människor 
att komma ifrån fettskräcken 
och få god hälsa på köpet.

– Sjukdomar som uppstår 
till följd av allt socker som 
vi får i oss är ett miserabelt 
kapitel. Det finns dock ett 
oerhört stort penningin-
tresse i läkemedels- och livs-

medelsindustrin som gör att 
kostvanorna ser ut som de 
gör. Jag vill påstå att mer än 
80 procent av varorna i en 
livsmedelsbutik inte behövs. 
Det är sockerstinna matvaror 
och kemikalieblandningar vi 
pratar om. Och dessa pro-
dukter är mycket mer omfat-
tande i butikshyllorna än den 
vanlige köparen har en aning 
om.

Vilken utveckling vill du 
se?

– Vi konsumenter är en 
kraft, så det är möjligt att utbu-
det sanerar sig själv när vi män-
niskor vaknar till liv och börja 

förstå, dels att vi är manipule-
rade men framförallt inser vad 
vi verkligen behöver för mat. 
Då slutar vi köpa sådana pro-
dukter i livsmedelsaffärerna 
som faktiskt är dålig mat, fulla 
av tillsatser av allehanda slag, 
betecknade som E-nummer, 
sockrade med många olika 
sockerråvaror etcetera. Varor 
som inte går att sälja med vinst 
försvinner!
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Fett? Ja, tack! Socker? Nej, tack! Rolf Aronsson i Nödinge lever enligt LHCF – Low Carb High 
Fat. Rolf ordnar dessutom kostcirklar på temat.
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Sopbilar på hal is – ingen rolig historia!
ALE. Det har varit en 
sträng vinter för alla, 
men särskilt besvärlig 
för sopåkarna.

På vissa isklädda 
vägar har sopbilen helt 
enkelt inte kunnat ta 
sig fram.

– Det är en sak att 
köra personbil med 
dubbdäck, en sopbil 
väger 13 ton och får 
inte stopp på isvägar, 
säger Claes Jenninger, 
informationsansvarig 
på Tekniska kontoret.

När sopbilen inte når fram till 
samtliga abonnenter får det 
konsekvenser. Soptunnan blir 
inte tömd. Ett bekymmer för 
de boende, men också för sop-
åkarna.

– Det betyder att det blir 
dubbelt så mycket att hämta 
vid nästa tillfälle. Det kan 
i värsta fall innebära att de 
måste åka till Kungälv och 
tömma sopbilen mitt under 
passet, säger Claes Jenning-
er som ändå menar att förar-
na gör rätt som inte tar onö-
diga risker.

– Det är bara föraren som 
kan bedöma om vägen är till-
räckligt bra. Vi har haft stora 
problem längst uppe i Hålanda 
där vägar har varit rena isgator. 
Sopåkarna vet hur bekymmer-
samt det är att inte få sitt kärl 

tömt och därför har de verk-
ligen försökt att ta sig fram. 
Vid fem tillfällen har detta 
misslyckats, vilket har med-
fört avåkningar. Det innebär 
att vi måste kalla in en bärgare 
och en sådan insats kostar runt 
3500 kronor. Det är kostsamt, 
men också farligt. Därför har 
vi sagt åt sopåkarna att vara 
restriktiva när vägarna är is-
täckta.

Finns det möjlighet tar sig 
renhållningen fram med ett 
mindre fordon, men dessa 
har betydligt sämre kapacitet. 
Samtidigt erbjuds alla som inte 
har fått sina sopkärl tömda att 
få slänga sina sopor vid Drift-
kontoret i Älvängen.

Upprörda alebor har klagat 
över utebliven soptömning 
och anser att sopbilen måste 
kunna ta sig fram om brevbä-
raren och tidningsbudet gör 
det.

– Det är en stor skillnad. 
Deras fordon väger inte 13 
ton. De har dubbdäck och be-
tydligt lättare att få stopp, för-
klarar Claes Jenninger.

Värst drabbade är de som 
har 14-dagarstömning och 
som inte har fått tunnan tömd.

– Då kan det dröja en månad 
innan vi kommer fram. Det är 
självklart jobbigt, men ingen 
längtar mer efter våren än vi, 
avslutar Claes Jenninger.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Blankis gör inte jobbet lätt för sopåkarna....

...vars viktigaste fordon väger 13 ton. När ett sådant kommer 
på glid är det svårt att få stopp.     Foto: Nils Andersson


