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Vinterns kyla har varit hård, men
när du läser detta borde våren
vara i antågande på allvar. Dags
nu för en ny årgång av LCHF-
magasinet. I detta nummer målar
vi med bred pensel. Frank
Nilsson skriver om det äkta paret
Björn Ferry och Heidi Anders-
son, armbryterskan från Ensam-
heten. De tillämpar båda LCHF
och håller sig fast förankrade på
idrottslig elitnivå, vilket ska vara
en omöjlighet enligt kostexperti-
sen. 

I Säffle är det stora saker i
görningen. Där växer intres-
set för LCHF-kosten så det
knakar. AnnSofie Bengtsson
är primus motor i detta im-
ponerande bildningsarbete. 

I förra numret av LCHF-magasi-
net inledde vi vår räkneskola. Då
fick du lära dig att skilja på ener-
giprocent och viktprocent. Nu
går vi vidare och lär dig att räkna
ut fettkvoten. Vi tror att denna
kunskap kan göra att du så små-
ningom kan lära dig att se ige-
nom myndigheternas och livsme-
delsindustrins försök att vilseleda
dig i butiken.  Å andra sidan är
de grundläggande principerna för
LCHF så enkla att man kan klara

sig bra ändå. Men hittills har
ingen vad vi vet tagit skada av
lite mera kunskap.

Vi har utlovat mer bevakning av
diabetes under året. Vi börjar
denna bevakning med att por-
trättera Hugo Askfjärden, som
under många år varit en kontro-
versiell drivkraft inom diabetes-
förbundet i Dalarna. Hade han
inte hittat LCHF-kosten, hade
han sannolikt inte levat idag.
Reportaget från Säffle har också
en tydlig diabeteskoppling. Vi
publicerar även ett viktigt debat-
tinlägg om myndigheternas
besynnerliga agerande i diabe-
tesfrågan, signerat Mats Wiman.

Det fortsätter strömma in läsar-
brev. Ett urval av dessa kan du
läsa på sidorna 6 och 7. Självklart
svarar vi också på nya spännande
frågor om kost och hälsa. Detta
och mycket mer bjuder vi på i
detta nummer som också finns
att köpa i 125 Pressbyråbutiker.

Och så har Skaldeman besökt en
bisonfarm i Sörmland. Garan-
terat gräsbetat! 

Bo Zackrisson 

Margareta Lundström 

Sten Sture Skaldeman 
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Omslagsbilden: 
Björn Ferry är rykande aktuell som elitpresterande skid-
skytt och LCHF-inspirerad kokboksförfattare. Läs Frank
Nilssons reportage om honom och hans hustru Heidi
Andersson på sidorna 12–14 i detta nummer. Läs också
om Björn Ferrys radikala avsteg från Sveriges Olympiska
Kommittés kostpolicy på sid 15.
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LCHF-revolutionen i Säffle

Björn och Heidi i världseliten med LCHF
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