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Svensken Jonas Leijonhufvud jobbet 
som journalist i Dagens Nyheter da 
han ble med på et Kom i form-pro-
gram på jobben. Han var ikke veldig 
overvektig i utgangspunktet, men 
merket at han ikke var tilfreds med 
utviklingen.

Jeg hadde akkurat fylt 35 år. Og som så man-
ge menn over 30 hadde jeg begynt å legge på 
meg litt. Et kilo i året eller så, uten egentlig å 
vite hvordan eller hvorfor. Noen smultbolle var 
jeg definitivt ikke. Men jeg var 1,81 høy, veide 
87,3 kilo og hadde en BMI på 26,6. Det er litt 
over grensen til overvekt. Jeg hadde vondt for 
å skjule den voksende kulemagen og lå vel en 
åtte-ti kilo over min personlige matchvekt, skri-
ver Leijonhufvud i innledningen i boken Bli 
en ny mann – Fra småfeit til gloheit på 60 
dager, som nylig kom ut på norsk.

Leijonhufvud gikk ned syv kilo på syv 
uker i 2010, og har holdt fast ved sine en-
drede trenings- og kostholdsvaner. På Ber-
gens Tidendes oppfordring kommer Lei-
jonhufvud med følgende ti råd til dem som 
ønsker å la seg inspirere av ham:
1. Beveg deg daglig. Gå eller sykle til job-
ben, og tren litt armhevinger, situps og tri-
ceps hjemme. Sitter du mye på kontoret slik 
som jeg, er dette viktig for å få opp stoffskif-
tet til normale verdier.
2. Tren ordentlig tre dager i uken. For ek-
sempel løping, spinning, bodypump, bok-
setrening eller styrketrening med oppvar-
ming på løpebåndet. La en av øktene være 
kondisjonstrening der du øker dosene hver 
uke. Da trener du hjertet, øker kapasiteten 
din og sørger for at all annen trening blir 
lettere. Jeg begynte med å løpe fem kilome-
ter og økte med to kilometer for hver uke til 
jeg nådde 15 kilometer. Det skal nevnes at 
jeg hatet langdistanseløping og aldri hadde 
løpt mer enn en mil tidligere. Fem måneder 
senere sprang jeg Stockholm Marathon på 
under fire timer.
3. Følg middelhavsdietten. La halve tal-

lerkenen være grønnsaker, erter og bøn-
ner. Kompletter med fisk og kanskje litt 
brun ris, grovt brød og andre former for 
langsomme karbohydrater. Kutt ned på 
kjøtt, brød og alle former for raske karbo-
hydrater.
4. Slutt med søtsaker, chips og søte drikker.
5. Spis på tid. Start med en frokost bestå-
ende av en omelett eller en yoghurt med 
frukt eller nøtter, og spis så hver tredje til 
fjerde time.
6. Spis frukt som mellommåltid. Høyst to 
brødskiver om dagen, og bytt til mager ost.
7. Ikke spis etter klokken 20, til nød en gul-
rot.
8. Legg deg før midnatt, og sikt deg inn på 
minst seks-syv timer søvn.
9. Pass på øldrikkingen. Før jeg kom i form, 
kunne jeg drikke åtte-ti øl på en kveld på 
byen. Da nærmer man seg det antallet ka-
lorier som en 30-åring behøver å få i seg i 
form av mat i løpet av en dag. Ja, dere skjøn-
ner matematikken. Sett grenser i forveien 
når du skal ut og kose deg. Du blir ikke mer 
sjarmerende av å drikke mer enn fem glass. 
Slik unngår du også den verste fyllesyken, 
som medfører at man spiser en masse søp-
pelmat og ikke orker å trene.
10. Drikk heller hvitvin enn øl. Der er det 
halvparten så mange kalorier pr. enhet.
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Jonas Leijonhufvud var på vei i feil retning. Så begynte han å trene, slanket seg og skrev bok om det. 
Her gir han ti råd til menn som ønsker å trimme vekk den voksende kulemagen.

Slik går du fra småfeit til gloheit

– Nordmenn spiser ekstremt mye brød

Jonas Leijonhufvud er klar på hva han mener det første en nordmann som vil 
ned i vekt bør gjøre.

– Jeg var i Oslo en uke for 
noen år siden. Da noterte 
jeg meg at nordmenn spiser 
ekstremt mye brød, til frok-
ost og til lunsj på jobben. 
Brød, brød, brød hele tiden. 
Det går greit om man går på 
ski konstant, noe mange av 
dere gjør. Men lever man et 
storbyliv med moderat dag-
lig mosjon, blir man tykk av 
alle de der karbohydratene, 

sier Leijonhufvud.
Han har vært svært opp-

tatt av ikke å velge noen 
kortsiktige løsninger for å 
gå ned i vekt. 

– Jeg begynte å spise skik-
kelig laget mat, helt enkelt, 
sier han. I boken han har 
skrevet, retter han seg tyde-
lig mot andre menn. Gratu-
lerer, Tjukken! Dersom du 
leser dette, betyr det at du 

har bestemt deg for å ta tak 
i helsa, finne tilbake til ide-
alvekta, komme i gang med 
treningen og få et overblikk 
over drikkingen. Eller hva? 
Flott! skriver han i starten.

– Jeg ville ha en tone som 
blir brukt mellom menn, 
noe sånt kunne man nok al-
dri ha skrevet i en bok som 
retter seg mot kvinner, sier 
Leijonhufvud.


