
Anbefaling af bog: 
 
Ninka-Bernadette Mauritson: ”Kernesund familie – sådan!” 
 
”Kernesund familie” har været som et jordskælv, der har ramt den danske 
befolkning. Den har i positiv forstand ændret mange danskeres holdning til 
kost og kosttilskud og har åbnet mange øjne op for, at man selv kan bidrage 
til at kurere sygdomme og styrke sit helbred på en anden måde, end de 
officielle sundhedsmyndigheder anbefaler. Bogen har haft og har stadigvæk 
en enorm betydning på mange planer, hvor den f.eks. har betydet udsolgte 
varer i længere perioder for mange af de produkter, som den anbefaler.  
Og det er helt fortjent, at bogen har fået så stor succes. Det er tydeligt, at 
bogen er skrevet af en journalist, som har forstand på at gøre stoffet 
tilgængeligt for alle, også dem som er helt nye mht. alternativ tankegang. Det 
er simpelthen den lettilgængelige bog, som branchen har manglet i årevis.  
Samtidigt er det også tydeligt, at bogen er skrevet ud fra personligt 
gennemlevet erfaring. Det er familiens egne oplevelser, som bruges som 
udgangspunkt.  
Det første wake-up call for familien er, da deres fem årig søn får diagnosen 
”infantil autist”. I et forsøg på at hjælpe deres barn, som led og havde mange 
fysiske og psykiske symptomer, begyndte forfatteren at læse om 
udenlandske læger og kosteksperter, som havde god erfaring med at 
anbefale omlægning af kosten, så den ikke bestod af gluten og 
mælkeprodukter. Ifølge disse læger og eksperter kunne gluten og 
mælkeprodukter forårsage fordøjelsesproblemer, der kunne være en årsag til 
autismen. 
Det andet wake-up call var, da hele familien fik børneorm, som på trods af 
mange medicinske behandlinger ikke ville slippe sit tag i familien. En 
kostvejleder anbefalede at stoppe med indtagelsen af sukker, pasta og hvide 
ris. 
Da forældrene i familien samtidigt vejede 20 kilo for meget og hørte om flere 
og flere eksperter, som anbefalede kostændringer, så tog de skridtet og 
stoppede med at spise sukker, hvidt brød, gluten, pasta og hvide ris. E-
numre, farvestoffer, tungmetaller og anden kemi blev skåret ned til et 
minimum.  
Hele bogen fortæller om den proces og indsigt, det satte gang i. Der er 
masser af billeder af familien før og efter, og mange lister med alle de gode 
ting som kostomlægningen har medført: stabil vægt, bedre ånde og 
fordøjelse. Mere energi, bedre søvn og færre sygdomme. Bedre humør og 
livsglæde.  
Bogen har sin store styrke i hele den livsbekræftende forandrings bølge, som 
kostændringerne har afstedkommet, og den livsenergi skinner ud i bogen. 
Den er udover det også meget skematisk opbygget og giver lettilgængelige 
råd til, hvordan man omlægger sin kost, og hvordan hverdagen kan se ud 
efter en kostomlægning. Der er anbefaling af sunde fødevarer og klare 
anvisninger på, hvor man kan finde dem på nettet. Der er også en del 
madopskrifter, som lægger stor vægt på, at familien stadigvæk kan få lækker 
mad, som (tilnærmelsesvis) er som andre familiers mad, men nu uden mælk, 



gluten, sukker osv. Der er også en symptom liste og en anbefaling af hvilke 
naturprodukter, som kan afhjælpe dem. Gluten, mælkeprodukter og sukker 
bliver gennemgået af mange eksperter, som kommer med vægtige 
argumenter for, hvorfor de ikke er så sunde eller uskadelige, som vi normalt 
hører. Alt sammen fremlagt på en lige til måde. Det er tydeligt, at forfatteren 
er startet fra nul og selv har opbygget en viden og en erfaring på området. 
Det er den viden og erfaring, som bliver givet videre, således at læseren får 
en stor ”start kapital” forærende. 
 
Den store livsbekræftende bølge, som skinner igennem bogen, kan også 
være bogens svaghed. Vi mennesker er meget forskellige, og det er meget 
forskellige tilgange, som kan være en farbar vej for den enkelte. Markedet er 
fuld af bøger, hvor forfattere priser den vej, som de selv med succes har 
gennemgået. At spise på en bestemt måde, at tænke på en bestemt måde, at 
lave nogle bestemte øvelser, at gå Camino’en, at gennemføre bestemte 
psykologiske øvelser, at meditere eller andet bliver prist i forskellige bøger. 
Intet galt med det, forfatterne fortæller naturligvis om det, som har været 
vejen for dem. Men som læser er det vigtigt at bevare overblikket. 
”Kernesund familie” fortæller om nogle personer, som har haft meget gode 
resultater med primært kostomlægninger, kosttilskud, homøopati og fysisk 
træning. At have en søn som bliver erklæret ”infantil autist”, og som ved hjælp 
af overstående hjælpemidler ved bogens afslutning kan starte et nærmest 
normalt liv ved at gå i folkeskole i stedet for en specialskole, det er en 
uomtvistelig succes. Denne tilgang har altså været den helt rigtige for denne 
familie. Men som læser skal man huske på, at det ikke nødvendigvis er alle, 
som vil opleve samme succesbølge ved at følge rådene i bogen. Muligvis er 
det ikke kostomlægning og kosttilskud, som gør, at din eventuelle dårlige 
ånde forsvinder, at dit sexliv vil sprudle, at du kun har brug for seks timers 
søvn hver nat, at tør hud og bumser forsvinder osv. Det gør dig ikke til et 
dårligt menneske, fordi du ikke oplever det, og det betyder heller ikke, at du 
ikke har gjort det godt nok. Det betyder med stor sandsynlighed, at dit 
primære problem ligger et andet sted, og derfor ikke kan løses ved 
kostændringer alene. Det er ikke ment som nogen kritik imod bogen men kun 
en konstatering af, at ligesom du med stor sandsynlighed ikke kan passe 
naboens sko, på samme måde er det ikke sikkert, at du kan få gavn af 
naboens succes formel. Du kan blive inspireret at naboens sko og naboens 
succesformel, men husk altid at tilpasse den til dit eget liv.  
 
På samme måde med bogens anbefaling af fysisk træning, som er skrevet af 
manden i familien, som er tidligere eliteløber. Og det skinner igennem, at løb 
har været en rigtig god formel for alle i familien, som har fået mere energi, 
glæde, styrke, har mindre brug for søvn osv. Denne anbefaling sendes videre 
til læseren. Og der er for mig ingen tvivl om, at motion er vigtigt for mange, 
specielt hvis man har levet meget usundt i mange år, men igen synes jeg at 
der mangler forståelse for, at det er meget individuelt, hvad der hjælper os på 
vej. For nogle vil det, at bruge mere energi, skabe mere energi, mens for 
andre er det mere afgørende at regenerere sig selv ved at slappe af, falde 
ned og fokusere på at opbygge sig selv inde fra. 



Bogen kan altså til tider være præget for meget af Sådan-formlen, hvor 
succes opskriften kan mangle nogle vigtige nuancer i et højt råbende forsøg 
på at skabe nogle enkle budskaber. Til tider bliver det dog anført, at andre 
tilgange kan være bedre for nogle mennesker, men jeg synes i hvert fald, at 
det er vigtigt at understrege det endnu mere, så du som læser ikke forkaster 
eller fordømmer bogen, fordi du måske ikke får den samme sprudlende 
succes.   
Men det ændrer ikke på, at stort set alle vil have godt af at arbejde med deres 
kostvaner; selvom en kostændring måske ikke giver umiddelbare resultater i 
form af afhjælpning af dine symptomer, så vil de stort set altid være 
grundlaget for, at andre tiltag vil være mere frugtbare. Og da jeg er enig i 
langt de fleste kostråd (selvom alle ikke nødvendigvis skal udelukke så 
mange fødeemner som de gør i bogen; se evt. min kostvejledning) og 
anbefalinger af produkter, som gives i bogen, kan jeg kun anbefale bogen 
som en øjenåbner eller inspiration. Den giver en god øjenvidne beretning om 
oplevelser og erfaringer, og den er fuld af gode råd om nogle af skridtene på 
vejen indtil kernen. 
 


