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Omvendelse til helse  
Er den kernesunde bølge en ny religion? 
 
Af Peter Westh, cand.mag. i religionshistorie pwesth@hum.ku.dk 
& Milena Nielsen, professionsbachelor i human ernæring, milena.nielsen@gmail.com 
 
De to bøger, Thorbjörg Hafsteinsdottirs "10 år yngre på 10 uger", Ninka Mauritsons "Kernesund 
familie- sådan!" er blevet en for helselitteratur hidtil uset succes. Eksperter har advaret og kritiseret, 
og debatten har raset for, og i særdeleshed imod. Et tilbagevendende tema i kritikken har været, at 
der er tale om en ny religion; En vækkelsesbevægelse, moderne djævleuddrivelse, et udtryk for, at 
der er for kedeligt i kirkerne. Men er det rigtigt?  
 
Ser man alene på de to bøgers idéindhold er de faktisk påfaldende lidt religiøse. Især hvis man 
sammenligner med det tankegods som ellers dominerer i det alternative miljø, bøgerne kommer ud 
af. Hafsteinsdottir, som også står bag de fleste af helserådene i Ninka Mauritsons bog, er elev af 
Eva Lydeking-Olsen, der driver det private Institut for Optimal Ernæring, og hun har samarbejdet 
med "klinisk økolog" Suzette van Hauen. Begge var toneangivende i 80'ernes og 90'ernes 
helsemiljøer, og begge gør udstrakt brug af religiøse, især taoistiske ideer og symboler. Lydeking 
anbefaler at måle madvarers "livsenergi" med pendulering og kirlianfotografi; van Hauen behandler 
sine klienter med en syntese af diæt, Kinesisk urtemedicin, kinesiologi, regressionsterapi, Jungiansk 
psykoanalyse, visualiseringsøvelser, astrologi og Reiki healing. I en bog fra 1985 opsummerer hun 
sin tilgang sådan her: "Vi ser omverdenen og livet som en helhed, som et netværk af dynamiske 
mønstre, der manifestere sig i cykliske processer … I modsætning hertil har vi et statisk (dualistisk) 
livssyn, som indsnævrer livet til et lineært forløb… som sætter lighedstegn mellem liv og 
tilstedeværelsen af en fysisk krop". 
  
På den baggrund fremstår Hafsteinsdottir og Mauritsons bøger som nærmest skamløst 
materialistiske: "Jeg er 48 år. Min hud er fast. Jeg kan stadig friste unge fyres blikke. Får 
komplimenter for min faste hud og trækker et par stramme jeans på… jeg ved, at jeg også er sexet 
som 50-60-70-årig. Jeg kommer ikke til at ligne en olding, for jeg gør en indsats for at passe på min 
krop". Her er ingen "energier", ingen yin-yang-balance, ingen overvejelser om menneskets plads i 
universet. Forklaringsmodellerne er videnskabelige – ofte kontroversielle, men i deres form 
videnskabelige. Hovedinspirationskilden er den såkaldte "funktionelle medicin". Selv effekten af de 
meditationsøvelser, Hafsteinsdottir anbefaler, forklares ved deres virkning på hjerne og 
hormonbalance.   
 
Der hvor bøgerne kan siges at have et præg af "New Age" er i deres stærke fokus på realisering af 
individets potentiale: Lidelse og sygdom er dit eget ansvar; sundhed, skønhed, lykke og succes er 
indre ressourcer, der må frigøres gennem målrettet projektarbejde. Det er den samme ideologi som 
gennemsyrer moderne erhvervsledelse og coaching (begge forfatterinder er da også coach-
uddannede). Men alene af den grund at kalde bøgerne religiøse er at skyde over målet; tidstypiske 
ville nok være mere passende. De værdier, bøgerne hylder og stiller i udsigt, er det i høj grad: 
Ungdom, skønhed, en velfungerende kernefamilie. Deri ligger selvfølgelig også en del af 
forklaringen på bøgernes succes.  
 
Når de to bøger alligevel får en klokke til at ringe hos en religionshistoriker, skyldes det noget 
andet. Bøgernes beskrivelser af livet før og efter kostomlægningen minder i slående grad om 
religiøse omvendelsesberetninger. Mennesker der med den nyvundne frelses selvsikkerhed fortæller 



om, hvor grueligt meget de måtte gå igennem før de fandt sandheden, vejen og livet. 
  
Omvendelsesberetninger tjener flere formål. De er en måde for den troende at forstå og bearbejde 
sin fortid i lyset af en nyerhvervet identitet; de er en måde at signalere loyalitet over for et nyt 
fællesskab; og de fungerer som et spejl for nye konvertitter, hvor de kan se deres egne problemer og 
lidelser gengivet, forklaret og - til sidst - lindret. Af samme grund følger omvendelsesberetninger 
som regel et fast mønster, som afspejler religionens centrale dogmer.  
 
I religioner, der lægger stor vægt på studiet af hellige skrifter, er plottet i omvendelsesberetningerne 
en lang søgen efter viden. I religioner med ekstatisk gudsdyrkelse ligger fokus på det afgørende 
gennembrud af nåde og indsigt, der forvandlede den troendes liv. I religioner der går meget op i 
moral og afholdenhed, har omvendelsesberetninger det med at udpensle fortidens synder i pinagtig 
detalje.   
 
Beretningerne i de to bøger hører klart hjemme i den sidste gruppe - blot er "synd" udskiftet med 
selvpådraget sygdom og lidelse. "Dengang jeg var sukkerjunkie" fortæller Hafsteinsdottir, "havde 
jeg konstant ondt i maven. Jeg husker at ligge i fosterstilling med uudholdelige mavekramper og 
flovhed over min store, oppustede fodboldmave… Jeg husker bumser og eksem i ansigtet og på 
hænder og den ekstremt tørre hud. Jeg var så trist til mode og aldrig rigtig glad."  
 
Ninka Mauritsons historie er endnu mere rystende: "Barndom og ungdom frem til 33-års alderen 
(hun var 37 da bogen blev skrevet) var en evig stemning af modløshed og depression. Opsøgte alle 
former for terapeuter og psykologer. Var næsten altid ked af det alligevel. Og utroligt træt… Min 
form var elendig… Jeg følte mig frigid. Jeg havde store byldeagtige bumser i ansigt og lyske. Min 
hud var slap, jeg var oppustet og havde appelsinhud. Jeg fik blærebetændelse en gang om måneden 
og havde næsten altid forstoppelse og ofte kvalme." Hun fortæller videre om et skrantende 
ægteskab med søvnløse nætter, skænderier, humørsvingninger og grædende, snottede og evigt syge 
børn. Om at vågne op om morgenen "og føle en dyb længsel efter at sove videre". Fornedrelsen er 
hjerteskærende og total, da hun erklærer: "Jeg fik en søn med en kromosomfejl, der skyldtes en 
mutation. Jeg ved med mig selv at den skyldes den elendige kost, jeg indtog før og under 
graviditeten. "  
 
Hvad er nu problemet? Hvis disse mennesker vitterlig har oplevet så store forbedringer af liv og 
helbred, er det vel kun naturligt at de gerne vil dele det med andre? Afgjort. Det bekymrende er, at 
omvendelsesberetninger sjældent er troværdige. De har en indlysende tendens til at overdrive, både 
hvor lidelsesfuldt/syndigt/usundt livet var før omvendelsen, og hvor fantastisk det nye liv er. Når 
man læser bøgernes historier spørger man uvægerligt sig selv, om det virkelig kan passe. Både 
Mauritson og Hafsteinsdottir er stærke, selvstændige kvinder. De har begge lange 
uddannelsesforløb og en succesfuld karriere bag sig. Mauritson har været journalist i utallige 
medier, har skrevet flere bestsellers og har startet egen virksomhed i en ung alder. Billedet af et liv i 
permanent modløshed og depression er, uanset hvor dybfølt det måtte være, svært at tilskrive 
objektiv realitet.  
 
Det samme gælder de mange "før" og "efter" billeder af forfatterinden, der pryder siderne i 
"Kernesund familie - sådan!". Ret beset viser de ikke andet end hvad et professionelt team af 
fotografer, stylister og photoshoppere kan udrette på en eftermiddag. Selv de skønneste 
hollywoodstjerner fremstår jævnligt bøvede, bumsede og overvægtige, når telelinsen fanger dem i et 



ubevogtet øjeblik. At dette ugebladstrick har så stor effekt siger formentlig mere om læsernes - de 
nye konvertitters - behov for noget at spejle sig i, end om effekten af diæt og afgiftning.  
 
Hvad er det så for en kost, der hævdes at afstedkomme disse store omvæltninger? Det er vigtigt at 
være opmærksom på, at de fleste af de kostråd, bøgerne giver, ikke er kontroversielle på nogen 
måde. Masser af frugt og grønt; fisk og magert kød; masser af fibre og sunde fedtstoffer; 
fuldkornsprodukter frem for hvidt brød, lidt eller slet ingen sukker. Så langt kan ingen være uenige. 
Kostens fordeling af makronæringsstoffer er noget federe end de officielle anbefalinger – de ligger 
tættere op ad Walter Willetts berygtede "omvendte kostpyramide" - men givet de store mængder 
frugt og grønt og den megen motion som også anbefales er det næppe noget problem. Det, som har 
påkaldt sig kritik fra officielle myndigheder og eksperter er især den meget restriktive holdning til 
mælkeprodukter og en række andre fødemidler, og de overordentlig høje vitamindoser. Hvis disse 
ting kan give problemer, er det dog på længere sigt. Umiddelbart er der god grund til at forvente 
vægttab, forøget energi og velvære, især hvis man hidtil har spist decideret usundt.  
 
Men Hafsteinsdottir og Mauritson lover jo langt mere end det. De hævder at kunne helbrede en lang 
række lidelser og problemer. Men hvad er det for lidelser? Også her kan der drages vigtige 
paralleller til religionshistorien. Overalt i verden, og til alle tider, har mennesker søgt helbredelse og 
lindring hos medicinmænd, shamaner, præster og kloge koner. En del af den traditionelle viden, 
disse mennesker forvalter, bygger på urtemedicin, hvis virkning kan forklares fysiologisk. Men 
størstedelen af den har mere dramatisk eller symbolsk karakter. Man søger at helbrede sygdomme 
gennem ritualer, danse, trylleformler og symbolsk manipulation af genstande. 
 
Bøgerne er fulde af råd, der ligner sådanne traditioner på en prik, også selvom de forsynes med et 
fysiologisk rationale: "Tunge-detox" (skylning af mund og hals med olie), "indre oliebad" (påføring 
af diarre vha. amerikansk olie), skrubning af huden med salt, tarmskylning, næseskylning, sauna-
udrensning, "afgiftende bade" og "udrensning via oprydning". Om det er dæmoner, forbandelser 
eller affaldsstoffer der skal uddrives, kommer sådan set ud på et; metoderne er de samme. Ideen om 
sygdom som noget, der trænger ind i kroppen og må uddrives, synes at ligge meget dybt i vores 
fællesmenneskelige arv. 
  
Ifølge antropologen James McClenon er der et klart mønster i, hvilke sygdomme man søger at 
behandle med magiske og religiøse midler. Lazarus, den mand Jesus ifølge Johannesevangeliet 
vakte fra de døde, er en religionshistorisk sjældenhed. Som regel er ambitionsniveauet lavere, når 
man søger helbredelse på den måde: Gynækologiske problemer, somatiseringslidelser som 
svimmelhed, træthed, kvalme, ondt i maven og sanseforstyrrelser, ledsmerter, fordøjelsesbesvær, 
migræne og kroniske smerter, angst, psykiske og psykiatriske lidelser samt samspilsproblemer i 
familien er de hyppigst forekommende kandidater til den slags behandling. Forklaringen er den 
simple, at det virker – ikke hver gang, naturligvis, men ofte nok til at traditionerne holdes i hævd. 
Traditionel magi og healing udnytter det, man inden for den etablerede lægeverden kalder 
placeboeffekten, og ovenstående liste opregner de lidelser, hvor placeboeffekten er stærkest.  
 
Og ser man nærmere på, hvad det er for lidelser, Hafsteinsdottir og Mauritson hævder at kunne 
helbrede, optræder det store flertal af dem på listen.  
 
Der er dog en enkelt "Lazarus", også i Mauritsons bibel: Sønnen Bertram der, som der står, "er 
kommet ud af autisme, specialinstitution og sorte fremtidsudsigter". Skønt denne formulering nok 
er lovlig højstemt ville det være frækt, og også udokumenteret, at forklare den udvikling, denne 



dreng øjensynligt har gennemgået, som rene placeboeffekter. Teorien om, at 
autismespektrumforstyrrelser i nogle tilfælde kan skyldes en nedsat evne til at fordøje gluten og 
mælkeprotein er kontroversiel, men understøttes i nogen grad af et lille antal videnskabelige studier. 
Den største udfordring for denne type forskning er dog netop placeboeffekten, fordi de fleste test af 
autistiske børns udvikling bygger på forældres og pædagogers observationer. Det ene, dobbeltblinde 
forsøg med gluten- og kaseinfri diæt til autister som hidtil er gennemført (altså forsøg, hvor hverken 
forældre eller forsøgsledere vidste, hvilke børn der var på hvilken diæt) kunne ikke påvise nogen 
effekt. Center for Autisme er i gang med en større undersøgelse, som forhåbentlig vil kaste mere lys 
over dette.  
 
Et andet problem er at mange familier med autistiske børn iværksætter en lang række forskellige 
behandlinger samtidig, i håb om at bare en af dem virker. Det gælder også familien Mauritson, som 
bl.a. har trænet deres søn efter den såkaldte Doman-metode. Så det kan være svært at vide, hvad 
præcis der har haft en effekt. Det væsentlige i denne sammenhæng er, at man ikke nødvendigvis kan 
generalisere fra dette ene tilfælde til bøgernes øvrige løfter. I tilfældet Jesus var Lazarus den 
ultimative udfordring – kan man rejse de døde kan man klare hvad som helst! Den form for logik 
holder ikke her.  
 
Vores påstand er altså at den kernesunde bølge har væsentlige, religiøse træk, som kan forklare 
både dens enorme appel, og nogle af de virkninger tilhængerne siger, de oplever. Det kunne lyde 
som om vi dermed slutter os til de mange, der har kritiseret og advaret. Men de religionshistoriske 
paralleller viser to ting, som man ikke må glemme. 
 
For det første virker det faktisk temmelig godt. Muligvis ikke af de grunde, tilhængerne selv tror, 
men det er jo en akademisk diskussion. Man kan ikke tage folks erfaringer fra dem.  
 
For det andet, så kommer det ikke til at forsvinde, uanset vor megen kritik man udsætter de troende 
for. At kritisere de religiøse for at være religiøse er en gammel ateistisk fornøjelse, men den er i 
bedste fald spild af tid. Ud over selvfølgelig at undersøge og advare imod mulige skadevirkninger 
og risici for fejlernæring må en meningsfuld kritik i stedet fokusere på mere konkrete spørgsmål, 
som også de troende selv må kunne forholde sig til. Såsom:  
 
Hvor mange er faktisk i stand til at efterleve de høje idealer gennem længere tid, hvor mange 
pådrager sig blot endnu en grund til dårlig samvittighed? Hvad gør for eksempel Ninka Mauritsons 
- fuldstændig grundløse - overbevisning om, at hun selv er skyld i sit barns handicap ved alle de 
handicapforældre, der er styrtet ud for at købe bogen? Hvor mange får det rent faktisk bedre, hvor 
mange får blot tilfredsstillelsen ved en forklaring på, hvorfor de har det som de har det? Hvad er 
prisen, økonomisk og i form af social og kulturel isolation? Hvor stor er i grunden de nye, 
kernesunde superstjerners magt over sjælene, spisebordene og indkøbsvognene - og er de i stand til 
at forvalte den forsvarligt? 


