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GRØNT GØR GODT. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad de spiste i stenalderen, men moderne stenalderkost har mange sundhedsfordele. I det køkken står menuen på grøntsager, nødder, kerner, bær, frugt, æg, ﬁsk, skaldyr og kød. Arkivfoto: Carsten Andreasen

Kost. Palæo kan afhjælpe diabetesepidemi
Når vi spiser uforarbejdede
fødevarer, frigives et
tarmhormon, som mange
lægemidler efterligner.
Analyse

E

r det en god idé at spise stenalderkost i 2015? Og spiste man overhovedet stenalderkost i stenalderen?
Begge spørgsmål er interessante og vigtige, men formålet med at diskutere dem
er forskellige, hvorfor diskussionerne
bør adskilles. Første spørgsmål er væsentligt, fordi det kan hjælpe til at ændre en
negativ udvikling i landets helbredstilstand,
hvor stadig ﬂere moderne lidelser (f.eks. type 2-diabetes og autoimmune sygdomme)
ANETTE SAMS
sættes i direkte forbindelse med hyppige tilfælde af højt blodsukker. Andet spørgsmål er væsentligt, fordi det kan hjælpe os
med at forstå vores oprindelse.
Moderne stenalderkost, eller palæo,
består af grøntsager, nødder, kerner, bær,

frugt, æg, ﬁsk, skaldyr og kød. Mange inkluderer ost, smør og surmælksprodukter. Stenalderkost er ikke kulhydratfri,
men forarbejdede fødevarer beriget med
kulhydrat (sukker eller stivelse) undgås
ligesom kornprodukter, ris og kartoﬂer.
Kosten er ikke fedtberiget, men fødevarer
med et naturligt højt fedtindhold undgås ikke.
STENALDERKOST er et illustrativt brand
til en moderne kost, der består af naturlige, uforarbejdede råvarer. Om man spiste
sådan i stenalderen, er ikke relevant i forhold til sundhed i 2015.
Type 2-diabetes er en tilstand, hvor
kroppens evne til at lagre sukker fra kosten er svækket. Det medfører forhøjet
blodsukker, som stresser kroppens celler
og modiﬁcerer proteiner og processer i
og uden for cellerne. Motion, balanceret
kost og medicin anvendes til at normalisere blodsukkeret hos type 2-diabetikere.
Alle bør prøve en uge på palæo og
mærke effekten. Ikke fordi de levede sådan i stenalderen, eller fordi vi vil se ud
som Thomas Rode og være lige så lykkelige som ham. Men fordi der er evidens for,
at stenalderkost forkæler kroppen. Derudover tilfredsstiller palæos smagsrepertoire din smagssans, i modsætning til in-

dustrielt forarbejdet mad. Den uforarbejdede mad er en gave til din krop, og lader
man kroppens fordøjelsessystem og
tarmbakterierne hjælpe med udpakning
af gaven (næringsstoffer, vitaminer, mineraler, antioxidanter) gennem hele fordøjelseskanalen, opnår man, at smagsreceptorerne aktiveres hele vejen, at tarmhormoner frigives og stimulerer stofskifte og mæthed, en langsom optagelse af
sukker fra tarmen, at fødens protein, kulhydrat og fedt deles med tarmbakterierne og at fordøjelsessystemet bruger energi til fordøjelsesprocessen. Det resulterer
i normalisering af blodsukkeret, hvilket

er sundhedsfremmende. Det har ﬂere
gunstige effekter, end et veludstyret medicinskab kan præstere.
GLP-1 er et tarmhormon, der frigives,
når man indtager uforarbejdet mad, og
som besidder så mange fremragende
biologiske effekter, at der er udviklet lægemidler, som efterligner hormonet. Disse lægemidler virker fantastisk på type 2diabetes og overvægt, og videnskabelige
artikler rapporterer, at GLP-1 måske også
har effekt på andre sygdomme. Mange
overvægtige type 2-diabetikere har fået
fedmeoperationer, hvor en del af mavesækken og øverste del af tyndtarmen fra-
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kobles fordøjelsessystemet. På denne måde reduceres behovet for medicin. Mulige forklaringer på effekten er kalorierestriktion, tarmhormonfrigivelse, reduktion af sukker-induceret inﬂammation
og tarmens stimulering med mere uforarbejdet føde. Det er tankevækkende, at
stenalderkost påvirker alle disse faktorer,
hvorfor man ved konsekvent kostændring kan forvente at justere diabetes- og
blodtryksmedicin med sin læge.
Havde et nyt lægemiddel samme biologiske effekter som stenalderkost, skulle
lægemidlet bringes til patienterne hurtigst muligt. Det er afgørende, at viden
fra forskning bruges til at oplyse om
sundhedsfremmende alternativer til rafﬁnerede fødevarer i vores normale kost.
UFORARBEJDET kost og motion giver gode forudsætninger for stabilt blodsukker,
da motion styrker musklernes evne til at
optage sukker fra føde. Der er omvendt
negativ sammenhæng mellem kroppens
evne til at fastholde blodsukkeret på normalniveauet og indtag af raffineret sukker. Flere moderne lidelser (bl.a. type 2diabetes) sættes i direkte forbindelse
med indtag af raffineret sukker og forarbejdningsprodukter, som aktiverer immunsystemet uhensigtsmæssigt.

I august modtog Danmark en alarmerende melding fra Diabetesforeningen:
Hver 10. dansker har diabetes om 10 år;
90 procent har type 2-diabetes. Selv om vi
har god medicin til blodsukkerstabilisering, skærer denne udvikling i hjertet på
alle, der beskæftiger sig med mennesker,
sundhed eller nationaløkonomi.
STENALDERKOST kan opfattes som forebyggende og behandlende type 2-diabetesmedicin. Når medicinen skabes af Michelin-kokke og serveres med motion og
biologisk uddannelse, har den potentiale
til at ændre sundhedskursen. Thomas Rode og andre kokke har med personlig erfaring og begejstring for gode råvarer
vist en vej, hvor lækker og smagfuld mad
kan hjælpe os ud af diabetesepidemien.
Argumenterne for stenalderinspireret
kost er overbevisende. Fra et naturvidenskabeligt sundhedsfagligt perspektiv
skal stenalderkost tages alvorligt af borgere, behandlere og politikere. Om stenaldermandens kogte kartoffel eller fedtholdige marv grundlagde vores intelligens, er en helt anden diskussion.
analyse@pol.dk

Anette Sams, ph.d., direktør i Epoqe. Tidligere forsker og director i Novo Nordisk A/S.

... Saudi-Arabien er blevet mere krigerisk
smagsprøve: Er det en midlertidig reaktion på en periode med en mere forsigtig
udenrigspolitik eller en mere permanent
kursændring? Det afhænger ikke blot af
udfaldet af den igangværende militære
indsats, men også det politiske efterspil.
Saudi-Arabien ønsker at udvide sin vifte af udenrigspolitiske redskaber fra det
traditionelle fokus på blød magt (såsom
landets økonomiske styrke og mere diffuse påvirkninger gennem religion og
medier), så den også omfatter den nyfundne militære interventionisme, samtidig med at man ønsker at indføre en ny
generation af diplomati og oprette en
mere systematisk bistandsordning. Den
mangesidede udvikling har bragt nye
kompleksiteter med sig, hvad angår de
europæiske landes samarbejde med et
Saudi-Arabien i forvandling.
DEN SAUDIARABISKE udenrigspolitik påvirkes af en stribe omvæltninger, der har
fundet sted i det mellemøstlige landskab
igennem de sidste ti år.
Den første omvæltning kom i form af
USA’s skelsættende invasion af Irak i 2003
og de utilsigtede konsekvenser deraf. Det
mislykkede forsøg på at skabe demokrati
i Irak svækkede USA’s appetit på en intervention i Mellemøsten. Og det åbnede op
for, at Iran kunne få indﬂydelse.
Saudi-Arabien var modstander af krigen i Irak, men det saudiarabiske magtapparat går ind for, at USA fortsætter med
at agere politibetjent i Mellemøsten. Faktisk ville Saudi-Arabien have foretrukket,
at USA greb ind militært i Syrien efter
2011. Kombinationen af Irakkrigen, der
var til gavn for Iran, fravalget af et militært indgreb i Syrien og den nyligt indgå-

ede atomaftale
med Iran har alt i
alt givet den saudiarabiske elite anSaudi-Arabien
har haft blikket ledning til at konkludere, at USA er
rettet ’mod øst’ alt for imødekomi et stykke tid
mende over for
Iran.
For det andet har ændringerne på det
amerikanske energimarked (hvor olieproduktionen har gjort USA mindre afhængigt af importeret olie) sat spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad USA vil forpligte sig til at garantere Saudi-Arabiens
sikkerhed i fremtiden.
USA er på nuværende tidspunkt den
primære garant for sikkerheden i landene ved Den Persiske Golf, men analytikere diskuterer i øjeblikket, hvor langsigtet
og hvor fordelagtig USA’s rolle er.
Som følge heraf har saudiarabiske embedsfolk – herunder den nationale sikkerhedschef, prins Bandar bin Sultan bin
Abdul-Aziz al Saud – understreget, at der
er behov for at differentiere landets nationale sikkerhedsforhold og dermed bevæge sig væk fra USA. Men det er usikkert,
hvilke alternativer der vil være.
DET VEDRØRER den tredje langsigtede
tendens: Saudi-Arabiens voksende interesse for relationer til de asiatiske lande –
og i særdeleshed Kina, der ventes at overhale USA som verdens største olieproducent. Saudi-Arabien har haft blikket rettet
’mod øst’ i et stykke tid: Kong Abdullah
aﬂagde sit første statsbesøg i Asien i
2005, og Kina er nu hoveddestinationen
for en række saudiarabiske eksportvarer
(som petroleumskemikalier og plast-

materialer) og ikke mindst saudiarabiske
studerende.
Indtil videre er forholdet til Asien dog
hovedsagelig økonomisk funderet. Kina
har ikke vist interesse for at involvere sig
i Golfstaternes sikkerhed inden for den
nærmeste fremtid. Og det står heller ikke
klart, om USA har lyst til at overdrage ansvaret til Kina.
For det fjerde udviklede der sig en
kompleks dynamik som følge af det arabiske forår i 2011. Fænomenet med massebevægelserne og deres krav om politisk forandring blev generelt set af den
saudiarabiske elite som en trussel mod
stabiliteten i Mellemøsten.
I SAUDI-ARABIEN mobiliserede man sikkerhedsstyrker og regeringsvenlige gejstlige for at standse en lignende bevægelse
i opløbet, mens Saudi-Arabien sendte
hærstyrker til Bahrain for at yde militær
og politisk støtte til kongefamilien i Bahrain ved at nedkæmpe de massedemonstrationer, der fandt sted blot 25 kilometer fra Saudi-Arabiens østlige grænse.
Saudi-Arabien har ikke blot iagttaget
udviklingen i de andre lande i Mellemøsten passivt; kongedømmet har givet
støtte til forskellige parter i de urolige
overgangsfaser, og det gælder også andre
Golfstater. I stedet for en konsekvent politik, hvor man enten erklærer sig som
modstander eller tilhænger af demokratisk udvikling, har man taget stilling fra
sag til sag, ud fra en vurdering af hvad
der bedst vil tjene saudiarabernes interesser.
Saudi-Arabien har støttet oprørerne i
Syrien og har været en af den væbnede
oppositions største støtter, da begge er

fjendtligt indstillede over for Assad-styret
og alliancen med Iran. I Yemen sikrede
Saudi-Arabien og andre medlemmer af
Golfstaternes Samarbejdsråd, at der blev
givet immunitet til den tidligere præsident Saleh – der endte med at blive en
nøgleﬁgur i houthiernes oprør, som Saudi-Arabien nu forsøger at bekæmpe.
I Egypten støttede Saudi-Arabien det
egyptiske militærkup økonomisk og moralsk, mens man fortsatte med at sende
ﬂere milliarder til landet, til trods for at
hundredvis af civile blev skudt ned.
Men Saudi-Arabien har også samarbejdet med den syriske opposition, der til
gengæld omfatter islamister med modstridende loyaliteter, og under den nye
konge lader det til, at man har tænkt sig
at alliere sig med Det Muslimske Broderskab i Yemen. Disse eksempler illustrerer
opportunismen og pragmatismen i den
saudiarabiske udenrigspolitik.
ENDELIG har Irans rolle ændret sig markant siden invasionen af Irak i 2003. Landet har forsøgt at øge sin indﬂydelse i
Mellemøsten ved at give støtte til vigtige
allierede og stedfortrædere i en stribe
lande og erklære sig som modstander af
USA og Israel. Men siden det syriske oprør
i 2011 har Iran mistet en stor del af sin popularitet i den arabiske verden, fordi
man bakkede op om Assads voldsomme
undertrykkelse.
I 2015 er atomaftalen med USA en skelsættende begivenhed i Mellemøsten,
men det giver anledning til bekymring
for Saudi-Arabien – om end man officielt
bød aftalen velkommen. Saudi-Arabien
er så utrolig ﬁkseret på Iran, at man har
forsøgt at forsone sig med Israel, da de

begge ser Iran som
den største trussel.
I BETRAGTNING af
de ovennævnte
tendenser – konsekvenserne af Irakkrigen, svækkelsen
af USA’s interesser i
Mellemøsten, det
forvandlede energimarked i USA,
Kinas fremgang,
det arabiske forår
og de traditionelle
magtcentres sammenbrud – frygter Saudi-Arabien, at der
vil ske et sammenbrud af den eksisterende orden.
Og som nævnt tidligere falder omvæltningerne i Mellemøsten sammen med et
generationsskifte i kongefamilien. Lige
siden Saudi-Arabien blev grundlagt af
kong Abdul-Aziz i 1920’erne, har kongedømmet været styret af en af hans sønner. Nu skal landet regeres af hans børnebørn – den tredje generation af prinser.
De sidder på magten i mange år i modsætning til deres forhandlingspartnere i
de vestlige demokratier. Det sker kun
sjældent, at der kommer nye skikkelser
til, og det markante skift har fanget de
vestlige regeringer på det forkerte ben.
Den unge indenrigsminister og kronprins Mohammed bin Nayef bin AbdulAziz al Saud og udenrigsminister Abdel
Jubeir, tidligere saudiarabisk ambassadør i USA, er kendte skikkelser i Vesten.
Mohammed bin Salman bin Abdel-Aziz al
Saud, søn af kongen, er mindre kendt,
men er nu en af de tre øverste beslut-
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ningstagere i kraft af sine roller som forsvarsminister, chef for hoffet, vicekronprins, leder af økonomiudvalget og leder
af det udvalg, der fører tilsyn med Saudi
Aramco, verdens største olieselskab.
SAUDI-ARABIEN er afhængigt af, at USA
garanterer landets sikkerhed, mens USA
er afhængigt af, at Saudi-Arabien gør sit
for at opretholde balancen på verdens
oliemarkeder. Saudi-Arabien vil ikke true
USA’s hovedinteresser som Israel eller
olieforsyningen, men kongedømmet er i
højere grad end før villigt til at gå i en ny
retning, når det kommer til anliggender,
der anses for USA’s anden eller tredje
prioritet – som eksempelvis de politiske
konﬂikter i Bahrain, Egypten og nu
Yemen. Saudiaraberne er i færd med at
afprøve, hvor stort deres spillerum er
både i forhold til USA og den bredere
regionalpolitik.
JANE KINNINMONT
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