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Niels Honoré

Altæderens guide til
en sundere hverdag
Masser af kaloriefattige spark over
skinnebenet og en byge af kærlige dumslag, gode råd og sjove ideer til en lidt
sundere hverdag.
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Om forfatteren:
Jeg er 47 år gammel, uddannet fysioterapeut og driver
FysioDanmark Roskilde sammen med min gode kollega Niels Erichsen.
Vi er 20 sundhedsfaglige og har stor viden og kompetencer inden for sundhed, træning og kost, og vi har
specialiseret os i genoptræning og behandling af mennesker med særlige behov. Det kan være ryg-, skuldereller knæpatienter, hjertesyge, cancerramte, artrosepatienter med mere.
Vi er pt. alle ramt af konsekvensen af Corona epidemien og vi håber du vil bakke os op, så vi stadig har en
arbejdsplads efter krisen.
Læs mere på:
www.fysiocenterroskilde.dk
www.altaederen.dk
www.facebook.com/fysiodanmarkroskilde
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Indledning
Hånden på hjertet. Hvem gider i længden ligge under
for sundhedselitens livsstilsbudskaber om stenalderkost, ironman-træning, kæmpeklunker-kettlebells eller
andre omsiggribende trends, der ødelægger Champions League-aftenerne eller truer med at udfordre dit
promiskuøse forhold til Weber-grillen.
Nej, vel? Ingen er så perfekte.
For langt de fleste af os har i virkeligheden svært ved
at finde motivationen til noget, der er så ultimativt som
at ændre vaner – ikke mindst os mænd. Derfor har jeg
lavet bogen Altæderens guide til en sundere hverdag til
mænd. Mit håb er, at du med bogen får en oplevelse af
at sidde med en god kammerat, som gerne vil dig det
bedste. Og i en sjov og uformel tone får reflekteret lidt
over livet i almindelighed og med særlig fokus på det,
som faktisk betyder en del for os alle, nemlig sundhed.
Hvis jeg på noget tidspunkt kommer med løftede pegefingre eller taler ned til dig, må du give dummeslag, og
jeg skylder en omgang. Bogen er tænkt som ærlig, lettilgængelig og humoristisk, samtidig med at den giver
små gode råd til, hvordan man kan få sund mad, god
motion og mentalt overskud ind i en stresset hverdag.
Lad mig bare slå fast, at denne bog IKKE er skrevet til
ekstremløberne eller de top-CEOs, som kører på kejserens nye carbonstel, eller alle de triatleter, som ikke
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ønsker samvær med deres børn, familie og venner.
Den er skrevet med et dybtfølt hjerteligt kram til alle os
almindelige danskere, som bliver tykkere for hvert år,
som sidder mere stille på grund af jobbet, og som via
vores evigt stigende medieforbrug er ved at tabe vores
egen urkraft. Bogen er til os, som er vokset op med
skoven, stranden, asfalten og foreningslivet som vores
sociale medier, og som nu sidder i hjørnet af sofaen
med et dobbelt skærmsyndrom i form af fjernsyn og en
mobil, der uafbrudt ejakulerer dopamin ind i vores
trætte, dovne og sukkerafhængige hjerne. Jeg skriver
den i et håb om, at lykkefølelsen ved at grave efter de
store stykker i en Ben & Jerry’s måske kan erstattes af
små elementer af alle de old school-ting, vi engang lavede sammen. Lyder det frelst, kedeligt og helligt, så
lover jeg dig, at det på ingen måde er min drøm med
denne bog. Drømmen er faktisk ret simpel: Lad os
spise godt, småt og smukt sammen med mennesker, vi
holder af, og som beriger os, lad os løfte et godt glas, i
en skål for det smukke og nærværende i en hverdag
uden dårlig samvittighed, og lad os mødes mere sammen ude i naturen, gerne med lidt sved på panden.
Okay, det blev sgu lidt helligt! Men lad os bare komme
i gang. Lad være med at læse hele bogen, bladr bare
lidt rundt og find en overskrift, som giver mening for
dig, eller det modsatte, og lad eventuelt bogen ligge
ude på lokummet. Så kan det være, du kigger lidt i
den, hvis du måske en dag glemmer din telefon til en
pølse-date.
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Fagligt manifest
Bogen er skrevet med udgangspunkt i mit daglige virke
som fysioterapeut i FysioDanmark Roskilde. I hverdagen navigerer vi ud fra nyeste faglighed inden for kost,
motion og mental sundhed, og vi prøver så vidt muligt
at implementere den viden i hverdagen. Husets vision
er ”varig bedring og sund livsstil – hele livet”. BUUUUUUHHHH, frelst og irriterende nedladende og fingerpegende udsagn, vil du sikkert mene, men når du
først ryger på briksen og møder husets stemning og
faglige sværd, vil du helt sikkert sige noget andet. Vi
arbejder med vores værdier igennem den gode gamle
sang ”noget om MONA”. M står for, at vi er MODIGE,
O står for at vi er omhyggelige, N står for at vi er nærværende, og til sidst er A’et vores ANSVARLIGHED.
Kan du ikke huske det, og er du ligeglad, så bare husk
sangen; det er den stemning, du skal have for at
komme i gang med lidt bedre vaner.
Jeg får fantastisk hjælp og faglig sparring, når det gælder livsstilssygdomme, medicin og for eksempel cancerbehandling fra vores dygtige sygeplejerske Ulla
Bay. I junglen omkring alle de syge råd og kure, der
findes nu om dage, sidder vores diætist, Kirsten Sonne
Pedersen, altid parat til at skille sovsen fra snot og kanel, så der er ren besked. Huset er fyldt med dygtige
og faglige fysioterapeuter og fysiotrænere, som alle
prøver at motivere og massere lidt mere balance ind i
hverdagen, hvad enten det gælder kost, motion eller
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mental sundhed.
Vi følger Sundhedsstyrelsens klassiske anbefalinger –
vi synes bare, de er kedelige og fingerpegende. Derfor
har jeg skrevet dem lidt om, og forhåbentlig gjort det
lidt sjovere og nemmere at fordøje. Det er i hvert fald
hensigten at omskrive, men fastholde fagligheden i de
helt almindelige simple råd, som gælder for os alle.
Æd mindre, bevæg dig mere, spis grønt, groft og
længe. Sov godt og med god kvalitet, hav sex, og vær
social. Drik alkohol sammen med andre, stop med at
ryge, og husk, at motion også er styrketræning, yoga
og mindfulness.
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Sig nej til twindog, baconbombe eller
fem pølsehorn
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På en tankstation tanker man brændstof til sin
bil. Punktum. Det er en supergod regel, og du
sparer rigtig mange deller på sækken ved at
holde fast i den regel. Undtagelsen er selvfølgelig, hvis de en dag lancerer ”Stalinorglet” eller
”Panfløjten”. Så må du godt én gang. DET VAR
ÉN GANG!
For hånden på hjertet: Jeg er sgu aldrig gået
ind på en tankstation med en hjerne, som har
tænkt, at nu skal jeg bare snolde igennem, og det
skal være rigtig slemt, så jeg skal have to pakker
Gajoler! Det er nok mere sandsynligt, at jeg
tænkte noget chokolade, fem lakridsstænger, en
skumdelfin eller noget andet, men da aldrig to
pakker Gajoler.
Det ved de i salgsafdelingen, og derfor er din
hjerne slet ikke forberedt, når den søde Shelltrunte angriber med tandsmil og stram formel 1polo og siger: ”Vil du have to pakker Gajoler med
til en tyver?” Pludselig sidder jeg i bilen og gumler løs på sådan nogle seje sataner, der jo er megasvære at udrydde hurtigt.
Så husk: Det hedder en benzinstation, altså
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køber man benzin – og maks. en kop sort kaffe
oveni.
Øvelse
Træn din vedholdenhed
Træn dig selv til at kunne overvinde de fem allerfarligste fjender på tankstationen. Sauron fra
Ringenes Herre sidder i udviklingsafdelingen for
tankstationerne og kan med samme kraft som
bæreren af ringen trække dig hen imod diverse
ondskabsfulde produkter. Hold godt øje med fjenden, og øv dig i at få det sorte bælte i at kunne
modstå disse ondskabsfulde og lokkende opfindelser.

”Prøv at sige NEJ
TAK højt og
tydeligt, mens du
tænker på
pølsehorn, kold
cola og king size
bounty.”
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Sug navlen lidt ind, det gør de også
i pornofilm

2

Indrøm det nu: Det ser dumt ud fra siden
med en delle hængende ud over den smarte
JBS, og ja, du har set et par stykker i en pornofilm, som også har en lignende vom, men
ærligt talt, så er der ikke mange kærlighedsromaner, der starter med, at hun sensuelt og erotisk
bemærker, hvordan knapperne i skjorten næsten er på
vej til at poppe. Fordelen ved, at du suger sækken lidt
ind er, at du også får aktiveret nogle af kroppens mindre muskler, langt inde bag de mange timers hygge.
Transversus abdominis er en særlig mavemuskel, og
hypotesen er, at du ved at suge ”forfængelighedsdellen” lidt ind og give tekstilerne lidt fred for udspændingen får hjulpet din ryg en smule samt får en bedre
holdning.
Sug maven lidt ind, knib eventuelt bækkenbunden
samtidig, og hold spændingen i ti
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gange ti sekunder til en
start. Brug
også dette
trick, når du
løfter noget,
eller giver lillemor en rusketur. Det ser
bare pænere
ud, hvis nu der
skal filmes.
Læs mere og
få ideer til træning af bækkenbunden i
nummer 16.
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Salatbuffeten og de mange snublefælder
Den dukker efterhånden oftere og oftere op:
salatbuffeten. På arbejdet, i supermarkedet
og i idrætshallens cafeteria – og holdt op
imod en ekstra portion fritter, mere sovs eller
flæsket svinekød giver det rigtig god mening.
Men prøv, om du kan holde dig fra de oplagte snublefælder, der er i denne uendelighedskombination.
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Snublefælde nummer 1
Den asiatiske tiger – croutonen
Croutonen knaser bare så dejligt af én grund – fedtstof.
Den billige udgave er sikkert produceret et sted i Kina,
tæt på et andet sted i Kina, hvor de har noget, der ligner hvedemel og en røvfuld palmeolie tilovers. De går
lige ind på dunkometeret (se nummer 5).
Snublefælde nummer 2
Trump-sovs – den tykke fede røde dressing
Du går rundt om alt det ”sunde” i salatbuffeten og vælter JGS (jenne gode sager – jysk kraftudtryk) op på din
tallerken, og fra at det lyder sundt, og til, at du har bygget en kaloriebombe op af de store, er der kun et par
skefulde forkert indhold.
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Thousand Island, Ranch, fransk dressing, creme
fraiche og andre tykke dressinger kan ødelægge alle
de sunde gode grønne råvarer, så undlad denne amerikanske fuldfede kalorie-snublefælde-bombe og brug
eventuelt lidt olie eller en vinaigrette i stedet for, hvis
du altså ikke helt kan undvære.

Snublefælde nummer 3
LEGO-fedt – ostefirkanter
Hvem har egentlig lavet den regel, at man i en salatbuffet ligesom putter lidt af det hele ned i en alt for lille
skål, for så at hælde Trump-sovs ovenpå? Hvorfor laver man ikke bare en tomatsalat til sin bøf eller går
simpelt til værks med at starte med en lille grøn salat?
Tit sidder man jo et sted, hvor der lige om lidt kommer
masser af god mad – og som oftest nok af det.
Cheddar og andre osteklodser/-terninger er sådan
set bare at smadre det sunde valg, du jo lige har tænkt,
du har gjort. 10-15 klodser, og du er godt i gang med at
fylde på dunkometeret på en hurtig og ligegyldig måde,
for blandt alt det dejlige grønt, du knaser, kan du sikkert ikke smage cheddaren alligevel.

Snublefælde nummer 4
HALLO, det er en salatbuffet
Du er gået hen til en salatbuffet, fordi du formentlig har
tænkt, at du gerne vil have lidt salat inden tarteletten
og ribbenstegen. Måske endda fordi du rent faktisk
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tænker over balancen i din kost, men hvorfor helvede
smider du så bacon, ost, rosiner og nødder oven i skålen? Tænk lige over, om det, du fylder på dunkometeret, har noget med selve ideen at gøre – nemlig ordet
SALAT?
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Tjek kuglerne igen og igen …

4

Tag lige de dejlige æg seriøst, og vær regelmæssig med at tjekke dem. Lav det til
et lille baderitual, eller start med at nulre
dem, når du onanerer, men undgå at gøre
det i bussen eller til frokosten – det kan virke upassende.
Vær omhyggelig. Start med lige at sige goddag til dem
ved at lade pungen hvile i din hånd, og mærk tyngden
og størrelsen på dine løg.
Brug begge hænder til at undersøge testiklerne, når du
sæber dig ind. Hver testikel nulres grundigt mellem
tommel- og pegefingre. Husk at komme hele vejen
rundt, men undgå for eksempel at slå knuder eller
sætte dem i svingninger. Det kan nemlig tit ende med
en forsikringssag, hvis man lige skal lave en helikopter
samtidig med.
Ifølge Kræftens Bekæmpelse skal du være opmærksom på
følgende:
• Knude på en af testiklerne eller bitestiklerne
• Testiklen bliver hård
• Testiklen hæver
• Du får smerter i pungen eller i den ene testikel
• Der er meget stor forskel på de to testikler
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• Den ene testikel føles tungere end den anden
Der vil ofte være tale om godartede ændringer, for eksempel en væskeansamling eller en åreknude. Men
lad for en sikkerheds skyld lægen afgøre det, hvis du
opdager noget.

16

Dunkometeret

Dunkometeret er nok den
nemmeste måde at forudsige din egen død på. Den
er god nok. Hvis du måler
din omkreds cirka to centimeter over det hul på maven, hvor du fik optimal næring fra, kan du ifølge videnskaben forudse, om du
snart trækker en livsstilssygdom op af hatten. Hvis
dunkometeret er over 94
centimeter, går det den forkerte vej.

5
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Lav din egen Hyundai-pude og
Forebyg ondt i ryggen

6

Du tænker måske, det er, fordi du så kan sove
til og fra arbejde, at du skal bygge din egen
pude, men der er nok alligevel et stykke vej,
indtil den førerløse bil er på banen. Indtil da kan du
bruge puden som lændestøtte under køreturen.
Da bilsæderne ofte ikke har mange muligheder for at
variere siddestilling, får mange ondt i ryggen. Brug kun
puden af og til under turen, da afvekslende siddestillinger er godt for din ryg. Hvis du er rigtig frisk, laver du
dit eget broderi med bilens logo på, så det ser lidt sejt
ud at have puden i bilen.
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7

Hold din sti ren i supermarkedet

Kør altid din indkøbsvogn
langs med ydervæggene. På
den måde vil du højst sandsynligt møde fødevarer, som
er bedre for dig, end inde i
midten, hvor fødevareproducenternes Mordor ligger. Her
har de pisket kemien op og
tilsat de tarveligste restprodukter fra diverse udpinte fødevarer for derefter at pakke
dem pænt ind og sælge dem
billigt til dig. Pas på derinde,
for Mordors kalorie-rige affald
er stærkt dragende og vil friste dig. Held og lykke.
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Hvor meget sidder du egentlig ned?
Tim Cook, Apples chef, sagde ved lanceringen
af deres Apple Watch følgende: ”Sitting is the
new cancer.” De fleste af os sidder alt for meget ned i
hverdagen, og der er tegn på sammenhæng mellem
stillesiddende arbejde og udvikling af sygdomme i forhold til jobs med mere fysisk aktivitet. Megen nyere
forskning peger på sammenhængen mellem stillesiddende arbejde/hverdag og tidligere død.
Start med at svare på følgende spørgsmål om, hvor
mange timer du sidder om dagen:
• På dit arbejde?
• På vej til og fra arbejde i bil/tog/bus?
• Foran computer derhjemme?
• Foran fjernsynet?
• Mens du spiste?
• Andet, for eksempel læsning og mobiltjek?
I alt sad jeg ___________ timer
Hvis du ligner en gennemsnitsdansker, er det nemt
over ti timer, og du sidder sikkert også ned og læser
det her, så send en sms til din kammerat, og aftal en
gåtur i aften, eller lav det næste møde til et gå-møde
Walk-and-talk.
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Pimp dit skrivebord
a) Mere rejsning, også på kontoret
Op med den rejsning, det er jo røvkedeligt,
det, du sidder og laver! Når du står op ved
skrivebordet, øger du din forbrænding en
smule og træner faktisk lidt ryg og mave.
Og du får løn for det. Stil dig gerne med lidt
mere bredde end hoftebredden, så får du
sværere ved at hænge på den ene side.

9
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b) Få en kollega til at slå dig med en hammer
Tving dig selv til at ændre siddestilling hvert 20. minut:
Sæt et æggeur på bordet, sæt Outlook op til at sende
dig en reminder, eller få en kollega til at slå dig i hovedet med en stor hammer hvert 20. minut. Forstå det
nu: Den bedste arbejdsstilling er den næste.
c) Chef, vi skal have et siddebibliotek
Skift stol ofte, gerne i løbet af en almindelig arbejdsdag. Om muligt lav et siddebibliotek på kontoret, hvor
du kan skifte stolen ud med alternativer til at sidde på
en klassisk kontorpind.
Brug eventuelt en stor træningsbold som kontorstol.
Bevæg dig på bolden, hop lidt på den, læg dig på den
– og vis damerne på kontoret, at du kan holde balancen på den stående.
d) Det hedder et hæve-sænke-bord
På alle hæve-sænke-borde er der en funktion, som
gør, at du kan hæve og sænke bordet i forskellige arbejdshøjder. Smart ikke? Ligeledes sidder der et software, som registrerer, hvor tit du ændrer højden, så din
chef kan følge med i, om du overhovedet bruger funktionen. Måske skal I aftale, at din løn fremover vil stige
og falde i takt med, om du bruger funktionen? Du skal
op at stå ved skrivebordet mindst én gang i timen.
e) Dem i bogholderiet får en flad røv
Lav dit skrivebord om til et træningscenter. Køb en
kondicykel eller sæt et løbebånd op i kontoret, og vær
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den første i huset, som rent faktisk lytter og gør noget
ved det, vi alle godt ved. Vidste du også, at jo mere
man sidder, jo fladere røv får man? Og hvis du så lige
kigger over i bogholderiet og tænker 15 år frem, så
gælder det dæleme om at få sat gang i lidt bevægelse
på arbejdspladsen.
f) Genvejstaster og styrketræning
Google lige det her: genvejstaster og det software, du
arbejder i. Sæt en plakat op med genvejs-taster i stort
format, så alle kan se dem. Måske de så også begynder at bruge dem. Og hvis nogen piber over at have
musearm eller nakke-/skuldergener i forbindelse med
meget tastearbejde, så er behandlingen genvejstaster,
mere motion og styrketræning til underarmene.
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Forstå en bagsidetekst

10

a) Drikker du stadig sodavand?
Alle produkter har en bagside – med en
etiket som nærmest er skrevet på et
sprog fra en fjern galakse. Jeg guider
dig lige igennem 1-5 på, hvad du som
minimum bør vide om det heksesprog.
Mænd har brug for cirka 2.500 kalorier, for at maskinen fungerer en hel dag. Energien, som jo kommer
igennem proteinerne, sukkeret og den fedt, som er i
maden, må altså ikke overstige de 2.500 kalorier, for
så bliver det til deller, overvægt, og til sidst kan man
ikke se sin egen tissemand; dunkometeret er i rødt.
(Se nummer 5).
Energiindhold pr. 100 ml i en 0,5 liters cola er 42 kalorier, hvis du blot drikker en femtedel af flasken. Hvis
du suger alle de 24 sukkerknalder og bunder drikken,
så ryger der 210 kalorier ned, og så er der ikke langt til
de 2500 kalorier.

b) Et stykke med spæk, sukker og salt?
Alle ingredienser står i prioriteret rækkefølge, hvilket vil
sige, at det, der står først, fylder mest i varen. For eksempel her fra 3-stjernet salami:
”Svinekød, spæk, salt, sukkerarter, krydderier og krydderiekstrakter, hvidløg, antioxidant (E300), farvestof
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(E120), konserveringsstof (E250).”
Kød, men også fedt, salt og sukker! Spegepølser er
nogle svære sataner, og hvis du bruger det som dit
hverdagspålæg, kunne du lige så godt smide fedtegrever drysset med salt og sukker på dit rugbrød. Overvej,
om ikke lidt tun, sild eller makrel kunne ændre lidt på
den vane?
Her er, hvad der er i en dåse tun:
Tun, vand og salt
Og her, hvad der er i en dåse makrel:
Makrelfilet, tomatsauce (vand, tomatpasta, kartoffelmel, salt)
Begge dele er gode alternativer, som ikke har været
igennem den store kemikeres hånd.

c) Sukker og salt er orkerne
Hvis sukker eller salt står på en af de første to til fire
pladser på etiketten, bør du overveje, om det giver mening at putte i munden? Og i det mindste lige kigge på
regnskabet for dagen, der er gået, og overveje, om der
er plads til at fylde flere sukkerknalder og mere saltdrys
på, eller om du måske kan finde noget andet at kyle
ned? Så snart du står med en fødevare inde fra Mordor

25

(se nummer 7), så kan du være sikker på, at der har
siddet nogle af Saurons kemikere og leget med fordelingen af sukker og salt, og de ved, hvad din hjerne bliver afhængig af. Pas på de farlige orker, og kig i det
mindste på bagsiden en gang imellem.
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d) E-numre – hvad fanden er det, og hvor er ham,
der smider det i vores mad?
Hallo! Hvem helvede sidder og putter alle de der mærkelige ting og E-numre i vores mad?
Og er vi enige om, at man ikke kan overskue noget i
den her mærkelige kemisnak, og egentlig bare tænker,
der er styr på det, og så æder man videre? Jeg fatter i
hvert fald ikke meget af det kemicirkus, men har tænkt
over følgende regel, som jeg prøver at følge:
Hvis der er tal-kombinationer med E foran, eller ord,
du aldrig har hørt om før, så tænk over, hvorfor de mon
har puttet det i din mad, og om du eller din krop rent
faktisk har brug for det?

e) Top-listen over kaloriebomberne
1
En Ben & Jerry’s-cookie dough 0,5 liter giver 1.350 kalorier ud af de cirka 2.500 kalorier, du har brug for på
en dag.
2
Et Whopper meal med pommes, mellem-sodavand og
lidt dip giver 1.500 kalorier ud af de 2.500.
3
En stor pose chips giver cirka 1.000 kalorier.
4
To liter cola giver 840 af de frække point på skalaen,
og du er godt på vej til at få en konkursdag.
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5
En fransk hotdog med dressing giver cirka 535 kalorier
på bundlinjen.
6
Seks bajere giver 750 kalorie-point på bundlinjen, og
så går det dæleme hurtigt op på dunkometeret. (Se
nummer 5).
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Er det rigtig mad, det der?
Spis endelig igennem, ven, bare det er af
råvarer, du genkender, og som din bedstemor ville have købt, dengang hun var ung.
Hvis det er pakket ind i en kasse med en
masse farver og smukke billeder, så ved du
at den lille kemiker har været i gang, og så
kan du altså ikke være sikker på, at det er
”rigtig mad”!

11

Og hvem helvede har pumpet olie ind i kartoffelbådene ovre i frostafdelingen? Jeg troede, det var, som ordet sagde: kartoffelbåde, som en sød trunte havde skåret ud
for mig, men så har hun lige på vejen injiceret en røvfuld gammel harsk olie ind i
den stakkels kartoffel? Er det ”rigtig mad”,
eller skulle jeg så ikke bare selv lige skære
en bagekartoffel op?
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Spis aldrig op

12

Rigtig mange mænd har igennem
årene trænet det logiske instinkt
at æde op – for derefter at kigge
på børnenes tallerken og også
slikke dem rene, for til sidst at begynde at spise direkte fra gryderne. Det ville være helt
normalt, hvis du skulle ud at kæmpe med en sabeltiger, men er noget mere absurd, når du jo bare skal ind
på sofaen og se ”Toppen af poppen”. Træn dig selv til
altid at efterlade noget på tallerkenen for på den måde
ikke at tage på i vægt.
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Sodavand er det nye rygning

13

a) Køb danskvand i stedet
Okay, den her er superkedelig, men dæleme også én, der rammer sundhedsbundlinjen big time – og et sted, hvor du virkelig
kan hente nemme point. Om ti år kigger vi
tilbage på den her tid, på samme måde
som vi er begyndt på med hensyn til rygning. De fleste
ved godt og har erkendt, at rygning ikke er for godt.
Det samme gælder for sodavand – vi skal bare lige til
at lære det.
To halvliters sodavand udgør cirka 70 procent af
den energi, din krop behøver på en dag! Prøv at købe
en toliters danskvand og dryp noget citron i og erstat
dit sodavandsfix med noget, der ikke rammer din kommende sukkersyge.

b) Test dig selv
Prøv at få familien til at spise 25 sukkerknalder hver på
ti minutter. Der er cirka 25 sukkerknalder i en 0,5 liter
Coca-Cola. Børn er et produkt af, hvad vi som voksne
gør og ikke gør, så hvis du har mod på at tage fat i familiens vaner omkring sodavand, så er ovenstående
eksperiment sgu meget sjovt og tankevækkende.
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c) Sukkerfri, må jeg være fri …
Sukkerfri sodavand fucker din hjerne big time op. Den
kan ikke forstå, at den ikke får det kick, som sukker jo
plejer at give, så lur mig, om ikke du er i slikskabet lidt
efter, eller må smøre dig et par ostemadder med lidt
tandsmør? Kan du huske, da tobaksindustrien gik fra
hårde Cecil til Prince light? Den troede vi alle på i femti år, men tror du på den i dag?

d) Sodavand og danskvand er som yin og yang
Ahhhhhh! Du skruer låget af en kold cola og sætter
den for munden, brusen prikker dejligt på din tunge, og
din tørst slukkes effektivt. Måske når du slet ikke at
smage, at det er sukker på den første slurk, måske er
det brusen og det kolde indhold, du er afhængig af?
Prøv at købe noget almindeligt danskvand, og undersøg, om ikke en kold, brusende danskvand kan erstatte en smule Coca-Cola? Hvis ikke, så erstat i det
mindste hvert andet glas med danskvand, så er du da
på vej mod en billigere og sundere vane. Prøv at lave
den regel, at hver gang du køber to liter soda drug, yin,
så smider du lige to liters rensevæske vand, yang, i
kurven også.
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Drik masser af kaffe og te

14

Men uden mælk, sukker eller sødestoffer. For fem år siden drak vi alle
blot sort kaffe og te med nulenergi i,
men nu er det en stor cafe latte, som er det normale!
Den indeholder 190 kalorier – eller det samme som en
guldøl! Hvor meget ”guldøl”-kaffe drikker du på en
uge? Og er du frisk på, at vi går tilbage til den sorte
suppe? Om det er sundt eller ej? Tja, det har videnskaben jo diskuteret i årtier, og den eneste enighed, der
synes at være gældende, er det gode gamle ”lidt, men
godt”.

Vidste du, at Starbucks den
store latte har 299 kalorier ud
af dit budget på 2.500 kalorier
om dagen? Den sorte
americano i samme størrelse
har kun 20 kalorier.
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Tag din søvn alvorligt

15

a) Tag det dybt seriøst og få det fikset nu
Jeg møder rigtig mange af mine patienter, som siger,
at de vågner flere gange hver nat, dels på grund af
smerter, dels fordi de bare sover ”let”, som mange ynder at sige. Lad mig slå en ting fast: Det er hamrende
unormalt, og rejsen mod diverse klamme sygdomme er
væsentligt forkortet. Søvn er kroppens backup-system,
det er om natten, at rense-programmet kører, og harddisken og de kemiske mirakler, vi består af, bliver kalibreret. Så tag din søvn alvorligt! Søg viden hos din
læge, eller få behandlet de skavanker, som sikkert er
skyld i din afbrudte søvn.
Hvis det ikke virker, er det, fordi du enten har økonomiske bekymringer eller overvejer et sidespring – og
her kan jeg desværre ikke hjælpe dig.

b) Lad os sagsøge Apple
Og Nokia også, fordi det var dem, som startede med at
lære os at bruge telefonen som vækkeur. I dag har de
fleste af os en iPhone liggende ved siden af sengen,
og nattesøvnen er alvorligt truet af dels lyset fra
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telefonen, dels vores hjernes afhængighed af likes,
tweets og news. Lad os sagsøge Apple – eller også siger de måske undskyld til menneskeheden ved at give
os et fedt klassisk vækkeur med træk op-funktion i et
nyt smart Apple-design – og så får du den mobil ud af
soveværelset.
c) Smid din kone ud af ægtesengen
Har du kendt din sove-kammerat i mere end fem år,
må du altså rigtig gerne forslå, at I sover hver for sig.
Noget tyder på, at vi desværre vækker hinanden, da vi
har forskellige søvnmønstre og vaner. Måske vil du
gerne se filmen færdig, eller måske står du tidligt op,
måske vil hun gerne have varme på, og du vil have
åbent vindue. Hvorfor gå på kompromis, når søvn er så
vigtig? Bare fordi nogen har opfundet ordet ægteseng?
Tag søvnen alvorligt, og smid hende ind på et andet
værelse, og så kan du jo bare gå på besøg hos hende
– og tro mig, hun bliver glad for, at du ikke snorker
hende ihjel.
d) Spar tusindvis af kroner på madrasvalg
Min holdning til køb af madras i forhold til søvn og eksempelvis ondt i ryggen er ganske simpel, og hvis jeg
var dig, gik jeg i JYSK.
1. Afprøv forskellige madrasser – giv dig god tid.
2. Brug kun sengen til følgende to ting: 1. sove 2. sex.
3. Bed om returret.
4. Hav en god kondition, og få pulsen op to-tre gange
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ugentligt = bedre søvn.
5. Find den rette hårdhedsgrad! Det er din krop og dine
skavanker, som bestemmer.
6. Køb madrassen stor nok (gerne minimum 90 centimeter bred).
7. Køb hver jeres madras – også til dobbeltsengen.
8. Træn dine muskler, og få en bedre liggekomfort.
9. Har du mere ondt i ryggen, når du vågner, end da du
gik i seng, bør du overveje, om din madras skal skiftes
ud.
10. Skift din madras minimum hvert femte år – din krop
har fortjent det.
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Tag en øl og træn din bækkenbund

16
a) Hvis du dilleren stærk vil gøre, må du
bækkenbunden snøre
Okay, jeg ved godt, at det lille slogan er lidt søgt. Men
jeg ved også, at jeg ikke rammer dig, hvis ikke der lige
er et hook øverst i historien. Inden du læser videre –
eller hvis du er kvinde og påtænker at smide bogen i
skødet på din mand – så smut lige ud i køleren og
snup en kold øl. Så glider budskabet ligesom lidt bedre
ned, og sandsynligheden for, at du får læst til ende og
eventuelt afprøvet øvelserne, er større.
Tag den første slurk – og tænk over, om du vil gå glip
af følgende:
1. Bliv en bedre elsker
2. Minimér dine dryp i underbuksen (pinligt hos elskeren, lægen eller fysioterapeuten)
3. Få en længere nattesøvn.
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b) Anatomi-intro
Sæt lige flasken til læberne og tænk efter, om du er
frisk på at læse videre for at få lidt tips og tricks til
ovenstående. For selv om det jo sikkert ikke gælder
dig, kan det jo ske, at du har en makker, som kunne
have brug for lidt gode råd …
Snup den tredje slurk – og lidt fakta om bækkenbunden:
1.
Det er en muskel, og en muskel kan trænes stærkere,
hurtigere og mere udholdende.
2. Den aktiveres i samarbejde med prut og pøller.
3.
Den bestemmer over tissetøjet, prutter og pøller, og
hvornår du har tænkt dig, at et samleje skal slutte …
for dit vedkommende.

c) Test dig selv
Forsøg at standse strålen, når du tisser. En stærk og
velfungerende bækkenbund kan uden besvær klippe
strålen over. Denne test skal du dog ikke udføre særligt tit, da det så giver problemer med en overspændt
bækkenbund. Testen er en ret forsimplet test, og hvis
du har andre problemer, for eksempel konstant tissetrang, rejsningsproblemer eller andet, så bør du søge
faglig rådgivning.
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d) Gør det selv – stærk diller
Træn så ofte du kan og for eksempel altid i bilen, eller
når du ser dårligt fjernsyn eller sidder med din mobil og
spilder tiden. Træn også gerne liggende, og mens du
står/går/sidder.
1. Udfør tre knib i hver stilling.
2. Hver knib holdes i cirka ti sekunder.
3. Man skal knibe så hårdt/hurtigt som muligt.
4. Start med at knibe ved endetarmen, og øg så spændingen fremefter mod penis. Hold så kraftigt som muligt, og træk vejret normalt under øvelsen.
5.Prøv at sætte 50 procent spænding på bækkenbunden, når du for eksempel er ude at gå en tur – og prøv
at holde spændingen hen til næste lygtepæl, næste
værtshus, eller hvad du nu går efter.
6. Hold gerne dit knib op til 20 sekunder.
7. Konvertér til mormon, og få dig ti koner.

e) Sådan holder du lidt længere
Husk, at ligesom det tager lang tid at få sin biceps til at
se stor ud og kunne lave mange gentagelser, tager det
tid og vedholdenhed at høste resultater, så vær tålmodig og flittig.
En veltrænet bækkenbund kan også afhjælpe for tidlig
sædafgang, da man kan udsætte/bremse udløsningen
ved at spænde i bækkenbunden. Prøv, lige inden du
kommer at aktivere og presse din bækkenbund sammen og se, om du kan trække fornøjelsen lidt længere.
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f) Ekstra Bladets træningsøvelse
Måske er du i den alder, hvor du kan huske Lars von
Triers reklamefilm for Ekstra Bladet, og således husker
slutscenen, hvor Margrethe Koytu kigger ned på et
hejst Ekstra Bladet, og at den lige vipper et par gange.
Lige præcis den øvelse må du også rigtig gerne lave.
Altså skåret ud i pap: Når du har en stor, stolt og rank
fætter på, så prøv, om du med aktivering af din bækkenbund kan ”vippe/vinke” ti gange med den. Gentag
tre gange. Du behøver ikke at have Ekstra Bladet hængende.
Hvis du er yngre eller gerne vil gense denne reklame/øvelse, så find den på Youtube
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Træn altid sammen med andre, men ikke med
din bedste ven

17
De færreste af os kan holde den gode vane
over længere tid, viser al forskning. Jo flere
sociale relationer du har bygget op omkring
din træning, jo større er sandsynligheden
for, at du kan holde den gode vane igennem for eksempel en travl periode på arbejdet, Champions League-slutkampene
eller en kold vinter. Noget tyder på, at du
ikke skal træne med din bedste makker, for
han er sikkert en hyggelig livsnyder som
dig selv, så kig lidt ned ad vejen, og mon
ikke der bor en revisor eller en ingeniør,
som kan holde dig til ilden og sagtens kan
overskue, hvis det regner eller bliver lidt
koldt.
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Spis søde sager, masser af det og hver fredag

18
Naturen har skabt ufattelig mange søde sager til os
mennesker, så start med at spise dem som hyggeguf i
sofaen til Sporløs, X factor og Toppen af poppen.
Frugt, mørk chokolade, nødder, hjemmebagt kage
og bær løser opgaven med at ændre på dit og din families overforbrug af lakridskonfekt, familieguf, Twix og
Coca-Cola.
Og ja, familien bliver jo sur, men det tager to fredage
med Blachmans ligegyldigheder, så er det den nye
vane.
Prøv at nøjes med sukkerafhængigheden om fredagen, og prøv lige at forestille dig en varm hjemmebagt
brunsviger tunet med dobbelt remonce. Jeg elsker det
ord: remonce. Jeg vil vædde på, at holdet derhjemme
er enige med mig.
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Hiv i banditten

19
Gerne minimum fem gange
om ugen. Videnskabeligt kan
man ikke se forskel på, om du
selv ordner jobbet eller får
hjælp. Det, man kan se, er, at
de, der har regelmæssige udløsninger, forebygger prostatakræft. Så tag dig lige en
pause fra læsningen her og
smid en spændende søgematrix op, enten i din hjerne
eller ind på Google.

44

Pimp de usunde klassikere
Du kan dine klassiske usunde retter,
men smid lige den her hurtige, nemme
og mandeagtige ret ind i hverdagsmadlavningen. Så får du sund, billig og
næringsrig mad, og konen kan bedre
acceptere din weekendmad swingertendenser.
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a) Pimp dine cup-nudler
Du skal bruge to almindelige pakker cupnudler, 600
gram friske grøntsager eller en pakke frosne wokgrønt,
fire kogte æg og en lime.
Tilbered nudlerne og smid 50 procent mere vand i, end
opskriften siger. Pakkerne er som regel temmelig spicy
og har alt for meget salt tilsat, så det giver mening at
fortynde smagen af Asien en smule.
Smid wokgrøntsagerne ned til den varme suppe, og
lad det stå et par minutter. Anret suppen i fire skåle,
pynt med frisksnittede krydderurter, halve kogte æg og
en lime på siden. Stil lidt chili ind og drys eventuelt
med lidt finthakkede nødder.
b) Pimp din frostpizza
Du skal bruge to almindelige, billige og gerne fuldkorns, frosne Margarita-pizzaer, to dåser tun i vand,
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sorte oliven, friske tomater, rødløg, lidt revet god mager ost og to æg.
Fordel tun og grøntsager, og smid pizzaen ind i ovnen halvdelen af tiden. Slå et æg ud på hver halvdel,
og drys med lidt ost, og giv pizzaen den anden halvdel
af tiden. Servér eventuelt med frisk rucola/babyspinat
ovenpå
c) Pimp din tomatsovs
800 gram friske, småt ninja-snittede tomater eller det
samme fra dåsen. Smid det i en blender sammen med
to hvidløg, lidt salt og peber og en slat olivenolie. Mix til
den ønskede tekstur, og bland en masse friske krydderurter i, for eksempel basilikum og oregano. Tun den
eventuelt med lidt balsamicoeddike eller et par trut fra
ketchupflasken.
Kog noget fuldkornspasta, smid lige dele sovs og pasta
på tallerkenen, og top den med et pocheret æg, lidt
god parmesanost og noget af det grønne drys.
d) Pimp dine forårsruller
Hvis du ikke har læst fritøse-reglementet, skal du læse
det, før du går videre her. (Se nummer 21).
Køb noget fillodej eller for eksempel fuldkorns forårsrulledej hos Årstiderne, og hav rigeligt af det i din fryser.
Snit en masse grøntsager fint, og find lidt hvidløg og
måske lidt ingefær frem. Varm en pande op med en
smule olie, og svits hvidløg/ingefær lidt, inden du laver
”bunke” med resten af grøntsagerne. Giv det høj varme
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og blot 2-4 minutter, så de friske råvarer ikke kollapser
helt.
Afkøl, og hæl eventuelt væden fra. Så folder og ruller
du løs. Luk eventuelt rullerne med melklister, så de
holder på formerne. Derefter tænder du op for fritøsen
eller hælder lidt olie på panden og dypper rullen i den
varme hule, som man siger …
Husk at dryppe af. Og rul så et frisk salat/spidskålsblad
om den stangvarme rulle, og dyp i lidt soya eller sød
chilisovs. Server efter fritøse-reglementet, og så med
masser af grøntsager til.

e) Pimp det store kolde bord på en tirsdag
I min barndom var det en klassiker og absolut en af
mine favoritter. De fleste oplever det som kedeligt eller
næsten som fattigmandsspise, men det er både et
sundt, nemt og billigt måltid, og ungerne vil som regel
elske det.
Køb et godt, frisk fuldkornsrugbrød hos din lokale bager, og flæk så en masse friske grøntsager og anret på
et stort fad. Rist noget torskerogn, find en dåse makrel
i tomat frem, eller start med en sildemad, så er du godt
på vej med fisken, som du jo får for lidt af i det daglige.
Overvej, hvis jeg kom forbi og løftede fisken af, om du
så har smurt fedtegrever og tandsmør på? Brug hummus, guacamole eller en friskost som den nederste i
en pålægs-69’er, så sparer du rigtig mange af de
grimme til dunkometeret. (Se nummer 5).
Hold dig til pålæg, der ligner det, det burde være lavet
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af, for eksempel lufttørret skinke/hamburgerryg eller
flere udgaver af fiskesortimentet såsom laks og ørred.
Eller hvad med en æggemad eller min yndlings-alltimefavorit, kartoffelmaden. Mix den med tomatskiver og
lidt basilikum, og hold lidt igen med mayoen eller den
frække aioli, selv om det er svært, jeg ved det.
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Fritøsereglementet

21

Jeg måtte virkelig forhandle med
min diætist, for at vi kunne få den
her med, og det er vigtigt, at du
holder dig til aftalen, for ellers bliver det, jeg håbede, var nogenlunde sundt, til den hurtigste stigning af kolesterol i blodet og dermed forsnævringer og klumpet blod – og dit endeligt. Aftalen
går ud på, at hvis du ejer en fritøse, så behøver du ikke
at smide den helt ud, selv om opvarmningen af olien
skaber en lang række uheldige vilkår for din krop. Men
da du sikkert allerede har en eller får det lige om lidt i
julegave, har jeg hermed et reglement, og da jeg ikke
stoler på, at du kan administrere det, skal du nu på tro,
love og dine boller i en skruetvinge skrive under på følgende:
§1
Hver gang du starter den gyldne brønd op for at hælde
fedt-sugende snavs i, er følgende gældende: Minimum
150 gram friske grøntsager pr. deltagende synder.
Snittes i pæne, grove stykker.
§2
Slå et æg ud og tilsæt cirka 100 gram mel og en dl kold
danskvand, hvorefter du pisker, så du får ondt i underarme, som dengang du kunne 3-4 gange på en dag …
Derefter har du din dej.
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§3
Lad soya-safterne løbe igennem diverse smukke
søde/sure ting fra køleskabet, og bank så noget
chili/ingefær/hvidløg i bund på den guddommelige
sovs.
§4
Den grøntsag, som klædes i dej og dyppes hurtigt og
kort og afdryppes for sine safter på et sugende stykke
papir, inden den servers med gudesovsen, er meget
bedre end den, som slet ikke spises.
§5
Der kan smides mange gode sager i brønden, men du
laver det hele selv fra bunden og henter det IKKE fra
bunden af Nettos fryser.
Ovenstående anerkendes som fornuftigt og vil kunne
minimere remoulade-blodårer og nervøs tarm dagen
efter. Jeg, som ejer den kinesiske brønd, tager ansvar
for mig selv, mine børn og en anden tyk kammerat og
vedkender mig mine svagelige tendenser, hvorved jeg
skriver under på fritøse-reglementet. Jeg forstår til
fulde konsekvensen af skruetvingen, men har stadig
svært ved at se den uheldige sammenhæng mellem, at
jeg hælder 200 ml olie i mine blodårer sammen med
mayonnaise og remoulade, men jeg lover med denne
underskrift at gøre et forsøg.
Dato__________

Sted____________

Underskrift ___________________________
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Ud at drikke bajere med drengene?

Ja da, vi skal ud at give den GAS!
Det bliver hele vejen til sent og en
shawarma, döner eller en stor menu
på McD på vej hjem. Og hvis du
drikker fadøl hele vejen til klokken
lort, og det er den frække guldøl, ja,
så svarer det stort set til, at du guffer en
Marsbar, hver gang du drikker en stor
fadøl. Lad os bare glemme, at selve alkoholen ikke er så god for os, og at vi desværre i nærmeste fremtid nok også bliver
nødt til at få lagt vores uvaner om her.
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Men lad os regne med, at du på en god aften får tyllet 7+ fadøl, og der røg cirka 230
kalorier på hver gang, og så slutter du lige
af med den store menu og 0,5 liter CocaCola, altså cirka 1.200 kalorier oven i de
1.610, du fik igennem de kolde skummende fadøl. Det er altså 2.810 af de
frække kalorier, som skal op imod husholdningsregnskabet med de 2.500 kalorier, du
skal have som normal mand på en dag.
Jeg håber ikke, du også har spist morgenmad, middagsmad med mere, for så har du
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virkelig en kommende madkonkurs på vej.
a) Drik pilsner i stedet for – og erstat hver
tredje fadbamse med en danskvand, som
du faker er en gin tonic, og bestil så et par
hamburgere med salat og tomat og en lille
pommes frites, så lander du på cirka 750
kalorier.
b) Vær opmærksom på, at der kan forekomme lidt ventetid på McD, når du laver
en bestilling uden for standardkortet, men
jeg lover dig, at en tunet hamburger med
salat og tomat giver mening, om ikke andet
så næste dag. God tur med drengene – og
pas nu på, de ikke opdager din taktik, for
det kan være fatalt for dig, din ”skinny
bitch”.
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Drik alkohol – sammen med andre
Jeg ville aldrig sælge en eneste bog, hvis
jeg begyndte at fortælle dig sandheden
om alkohol og virkningen på vores krop
over længere tid. Og selvfølgelig skal vi
have lidt ”inden for vesten”, hvilket jo
egentlig er et sjovt udtryk og faktisk et billede på det, jeg synes, du ikke skal gøre.
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Altså at hygge dig med alkoholen alene. Alkohol er en
social medicin og bør altid indtages sammen med dejlige, søde og berigende mennesker. Om det er i weekenden eller hver dag på et værtshus, blander jeg mig
ikke i, men tænk over, om du virkelig har brug for at
sidde alene og sutte på en pilsner eller det, der er
værre.
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Buffetetik – tips og trick

24

a) Et rundt landgangsbrød
”Så er der buffet!” Ti sekunder efter
står du med en tallerken fyldt med alle
de gode sager. En slags landgangsbrød af buffetretter, som ligger så tæt på hinanden, at
osten leger med rejen på spyd, og tarteletten grænseoverløber ned på Sarah Bernhardt-kagen. Tag det nu
roligt – og prøv, om du næste gang kan efterleve dette
ritual i respekt for de gamle buffettraditioner:

Først går du en fuld runde og får overblik over din mission. Dernæst søger du mod tallerkenen og må så
vælge tre ting ad gangen. Det ser meget pænere ud,
du kommer til at spise langsommere, og der er større
sandsynlighed for at kunne komme tilbage til en ret,
som var god, i stedet for at lave en fejl.

b] Husk, at der ikke er tarteletter nok til alle
Bare lige så jeg er helt sikker på, at du kender reglerne
i en buffet og ikke begår rookie mistakes. Kender du
det, at du har gennemskuet, at hvis du lige går på toilettet ti minutter før frokosten, så er du første mand i
buffeten? Du ved, man siger: Første mand i buffeten
får først mad, men i din iver og stolthed over at være
første mand ved fodertruget laver du en klassisk fejl.
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Husk på, at der sidder klogere mennesker end dig og
mig og udtænker hele det her buffetkoncept, og du har
sikkert oplevet at være på vej over til et bord med en
tallerken fyldt med små mærkelige hapser, for så på
din vej at se damen med de varme tarteletter på vej
over mod den varmeplade, du havde overset. Nu står
du så og hugger grøntsagshapser eller pastasalat ned,
alt imens alle de andre kommer til frokost og står først i
kø til varme tarteletter med hønsefyld.

c) Jamen, det skal jo laves til puha
Vær analytisk og tænk dig om, inden du vælter rundt i
dette orgie af mad. En god ven havde altid et introritual, som hjalp ham til ikke at spise for meget. Måske
du kunne have gavn af det også, for det sætter naturligt lidt tanker i gang – og så bliver man også midtpunkt
i festen. Oftest står man jo pænt og venter, selv om
ens hulemand kæmper med at overveje, hvem man
kan slå ihjel for hurtigt at komme om bord i mørbradbøfferne med bløde løg, og mens alle står der og ikke
rigtig kan overskue andet end at kigge frem mod at
hælde noget på tallerkenen, så siger man højt – men
ikke for højt – disse buffetord: ”Tænk sig, at alt den fine
mad her bare skal laves om til puha.”
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d) Spis det, der koster mest
Det siges, at der på Bornholm i det 18. århundrede var
dækket buffetborde i tre hele dage under julen. Man
spredte også lidt halm på gulvet, så man kunne hvile
sig lidt undervejs. Måske vi skulle kigge lidt på det koncept igen?
Husk på, at den moderne buffet er opfundet til at
spare penge, og mon ikke nogen snedige markedsføring folk i Las Vegas har regnet den ud med hensyn til,
hvordan man får folk til at spise sig mætte i de billige
retter. Men nu giver jeg dig guiden til, hvordan du
sprænger buffetbanken. Brød og smør er bare smidt
ind for at fylde, så nej tak til dét. Jeg hopper heller ikke
på alle de blandede hapser og kartoffelvariationer, der
ligger i vejen for at kunne nyde kødet, de dyre oste og
det store kagebord senere. Nej, det gælder om at være
snedig. Så tag lidt af de friske grøntsager som bund,
så man ikke bliver opdaget, når man læsser fire-fem
stykker kylling eller kalkun på tallerkenen. Hvis der står
en lærling og skærer kød ud, så bare sig til ham, at du
lige er stoppet efter 25 år som veganer, så får du det
kød, du har lyst til.
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e) Det ender som mr. Creosote
Hvis tips og tricks A til D ikke virker for dig, så er der en
ultimativ tilgang til buffet, som jeg ikke vil opfordre dig
til. I Japan hedder det et buffetharakiri, og det er såre
simpelt: Tag din stol, og sæt dig op til buffeten, så sparer du alt det gåen frem og tilbage.
Bon appetit!

Prøv at google Mr. Creosote fra
Monty Pythons
”The Meaning Of Life”.
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Køb noget gear

Du er til gadgets og gear, og måske
er indholdet af dit skur en forpost for
Bauhaus. Du kigger gerne i Elgigantens tilbudsavis og drømmer om flere
og tyndere tommer, bare ikke når det
gælder din egen sundhed? Få nu købt noget
sundhedsgear! Forskningen begynder at pege
på, at det faktisk hjælper at få lidt data ind på
telefonen om, hvordan det står til, og HEY, der
fik du lige en hyggetur til Elgiganten. Måske
kan du endda slippe for IKEA, hvis du tager
hende med. Start med at downloade nogle
apps, for eksempel Nokia Health Mate, og
brug de indbyggede skridttællere til at registrere, hvordan dagen ser ud. Overvej et ur,
som også kan måle puls, og om du står nok
op på en dag.
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Ja, det koster penge, men det er ikke noget i
forhold til at smide nogle sjove gode år oven i
hatten, som er lavet af livet.
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Morgenmad – hurtigt og med lang brændselstid

26

Søndag aften slår du 20 æg ud i en skål,
pisker det sammen og smider lidt salt og
peber i. Mandag morgen flækker du en rød
peber i små stykker og smider på en varm
pande med en smule olivenolie. Efter god varme i 3-5
minutter, smider du 1/5 del af æggemassen ovenpå,
steger færdig og smider det på en tallerken med en
sidevogn af et stykke rugbrød, sort kaffe og et par
store glas fadvand (se nummer 65). Har du tid, og skal
der mere luksus til på en hverdag, kan du fint smide lidt
mager ost og nogle friske krydderurter på.
Prøv også med en halv squash eller blandede grøntsager fra en wokblanding.
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Fakta om træning

a) Hvor hårdt skal jeg træne?
Pulszone, arbejdsbelastning, watt, borgskala, HIT og alt muligt andet crap: Drop
det, og tænk over følgende, næste gang
du er ude at træne:
Kan du huske tilbage til engang, du som
barn spillede fodbold eller dansede hele
natten? Måske kan du fornemme én sommerdag med en gang rundbold med klassen, og tænk så over, hvordan kroppen
havde det, da du selv eller en fra klassen
slog en af de lange og man gav den fuld
gas og bare spurtede. Hvis jeg lige frøs billedet af dig, der kommer ind til basen, og vi
sammen kiggede kroppen igennem, så er
vi enige om, at blæsebælgen (lungen) kører på maks., og du kan mærke syren/blodet i dine ben. Dit hjerte banker i Safri Duomode, og du kan smage metal i munden.
Helt normalt og supervigtigt for de kemiske
mirakler, vi lavede i kroppen, da vi var
børn/unge, men nu sidder vi på en kondicykel og fedter med det, eller lunter en tur for
den friske lufts skyld.
Træn som dengang, du var barn.
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b) Balance og stabilitet – er det vigtigt?
Du er født uden balance og stabilitet, du
træner dig op til at kunne gå, stå, tumle,
trille og løbe. Du mister det hele igen, hvis
du ikke holder det ved lige. Balance og stabilitet er ultimativt ham kineseren fra cirkusset, som står på ét ben på en elefant, mens
han jonglerer med 25 juleplatter og kører
en hulahopring lavet af tre dværggeder
rundt om livet. Mindre kan nok gøre det i
vores hverdag, men når vi ikke udfordrer
vores balance i hverdagen, forsvinder den
langsomt. Start med at have det mål, at du
i badet skal kunne vaske dig selv mellem
tæerne, imens du står på ét ben. Og bliv
ved med at være nysgerrig med din balance, når du for eksempel går tur. Tag en
kantsten, hop op på en træstub, og find andre steder i hverdagens balance-jungle,
hvor du kan træne.
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Få store guns

a) Mød din nye ven Biceps
Du prøvede sikkert at træne biceps i
de unge år, og drømmen om lige at
sætte armene op i triumf og vise, at
der stadig er saft i bøfferne, lever vel
stadig i dig, håber jeg?
Det kan sagtens lade sig gøre, og musklerne kan
selv i en sen alder vokse, og potentialet er ret vildt, så
hvad venter du på? Skal vi ikke i gang med at finde en
Skipper Skræk-arm frem til dig? At få større guns kræver fokus og den rigtige form for træning.
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Bicepsøvelse
– Stå med en håndvægt ned langs siden.
– Bøj armen, skiftevis højre og venstre.
– Undgå at bevæge ryggen, og sug sækken lidt ind, så
det ser pænere ud – og samtidig støtter du ryggen.
Dosering:
Vi vækker lige den gamle muskel-fasen:
Uge 1-5: 2×15 gentagelser med relativt tung
vægt, hver anden dag. Relativt tung vægt
betyder, at du løfter 70-80 procent af den
vægt, du maksimalt kan løfte én gang.
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Du kan jo godt, og man kan da se en mindre bule det rigtige sted-fasen: Uge 5-8:
2×10 gentagelser med tung vægt, hver anden dag.
Så er der ved at komme guns, og T-shirten
strammer en smule-fasen: Uge 8-16: 2×8
gentagelser, og nu træner du med det tungeste, du kan, hver anden dag.
Er det dig, der er Schwarzeneggers bror-fasen: Uge 16 og frem:
2×8 gentagelser, og du bliver ved med at
slå din egen rekord i håndvægtens vægt …
Arbejd med langsomme bevægelser, og
søg mere viden, når du er kommet godt fra
start. En fysio-træner kan vejlede og guide
dig mod naturlige store guns.

b) Mød din nye også bedste ven Triceps
Har du hørt om Biceps’ bedste ven? Triceps ligger på
den anden side og er faktisk den, som i arbejdet med
at række ud efter en fadøl gør det vigtigste, nemlig
strækker armen ud efter fadøllen. Når armen så er
strakt ud, kan biceps trække rovet hjem igen. At få
flotte guns kræver, at du også plejer triceps, for ellers
hænger der bare hudgardiner og slasker, når du ivrigt
viser dine guns frem på stranden.
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At få større guns kræver fokus og den rigtige form for
træning.
Tricepsøvelse
– Stå med den ene arm over hovedet og stil det modsatte ben frem.
– Bøj armen ned bag ryggen og stræk igen, uden at albuen ændrer position.
– Hold lænden stille og skulderen helt i ro.
Dosering:
Vi vækker lige den gamle muskel-fasen:
Uge 1-5: 2×15 gentagelser med relativt tung
vægt, hver anden dag. Relativt tung vægt
betyder, at du løfter 70-80 procent af den
vægt, du maksimalt kan løfte én gang.
Du kan jo godt, og man kan da se en mindre bule det rigtige sted-fasen: Uge 5-8:
2×12 gentagelser med tung vægt, hver anden dag.
Så er der ved at komme guns, og T-shirten
strammer en smule-fasen: Uge 8-16: 2×10
gentagelser, og nu træner du med det tungeste, du kan, hver anden dag.
Er det dig, som er Schwarzeneggers brorfasen: Uge 16 og frem:
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2×8 gentagelser, og du bliver ved med at
slå din egen rekord i håndvægtens vægt …
Arbejde med langsomme bevægelser, og
søg mere viden, når du er kommet godt fra
start. En fysio-træner kan vejlede og guide
dig mod naturlige store guns.

65

Verdens største muskel skal have nogle tæv

Den sidder på forsiden af låret og er, hvis
du skærer den fri af knoglen, den største
muskel på din krop. Faktisk består den af
fire muskelkammerater, som i fællesskab
rejser dig op fra stolen eller sikrer dine
knæs styring og balance ned ad pisterne mod en
Jägertee mit schuss.
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I meget forskning kan man faktisk se en sammenhæng
mellem din risiko for at dø, og hvor meget kød du har
på låret. Det er således, at du stille og roligt, fra du er
cirka 30 år, taber muskelkraft. Således kan du kigge
ned ad dig selv lige nu og vurdere, hvor meget kødbatterier der er tilbage, og kigge frem mod en lidt trippende gang, ups, jeg snublede bare, tur på hospitalet,
urinvejsinfektion, salmesang og den mærkelige fornemmelse af, at nogen smider jord på det lille rum, du
ligger i.
Den gode nyhed er, at det aldrig er for sent at bede de
fire kødkammerater om at hjælpe en til flere sommerhyggeture i Nyhavn på bolværket, som faktisk er en supergod test på, om du stadig har en sund muskulatur.
Kan du sætte dig og rejse dig uden brug af dine hænder på bolværket, så er der håb endnu.
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Squat min bare røv, lav en knæbøjning
Hold nu op med at gøre det til en kunstart
at lave en knæbøjning. For 95 procent af
os halvnormale dovne danskere er det fuldstændig ligegyldigt, om det hedder squat
eller knæbøjning. For os gælder det bare
om at få lavet nogle bevægelser mod tyngdekraften, så de tynde ben kan blive lidt
stærkere. Stil dig med fødderne i hoftebredde, og lav 15 knæbøjninger så langt
ned, du kan, og gentag to-tre gange ugent
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ligt, så er du godt med og kan arbejde videre herfra. Forsøg at få din bevægelse til
at se smuk ud … Styr dine knæ ud over din
fod, så mekanikken kører flot og lige uden
at falde ind. Hold fødderne på underlaget,
og undgå at stå på tæer.
Hvis du har overskud til det, så hold ryggen
rank og skub røven bagud. Tag lige 15
mere!
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Peberrod på alt, fordi jeg drømmer om at
arbejde med peberrod
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Jeg har peberroden med, fordi jeg altid har
drømt om at drive en peberrodsproduktion,
og hvis det skal lykkes for mig, er jeg nødsaget til at få dig med som peberrodsdiscipel. Der er rigtig meget sundheds-bullshit om dens
mange virkninger. Jeg synes bare, den smager sindssygt godt, og jeg synes, det er ærgerligt, at vi er ved at
glemme denne iltre rod.

Køb den frisk og ikke i det karakteristiske bæger, hvor
du betaler en formue pr. 100 gram. Smid den i grøntsagsskuffen, og lad den være krydderi til supper og salater, brug den som topping på burgeren, eller lad den
lave en anderledes top på de ristede løg – det er
saftsuseme godt.
Og hvis spegepølsemaden skal have et pift, så lav din
egen peberrods-mayo. Pisk en æggeblomme sammen
med en lille smule god olie. Pisk løs, og tilsæt mere
olie i små portioner, indtil du når den ønskede
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konsistens. Smag til med lidt citron, peber og masser
af revet frisk peberrod.
Bonus-fakta: Der er kun få peberrods-producenter tilbage i Danmark, hvoraf Carlsens peberrod er en af
dem. Deres slogan er konge: ”Carlsens peberrod – vi
græder for dig.” Hele vejen hen til banken … Tjek lige
deres regnskab på www.proff.dk, og smid mig en mail,
hvis du er frisk på et peberrods-startup.
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Køb og drik mere champagne

Har du nogensinde siddet alene med en
flaske champagne? Nej vel, man drikker
altid champagne sammen med dejlige
mennesker, og oftest er stemningen jo
fantastisk. Sådanne dage giver energi og
mod på livet, og dem skal du dæleme
værdsætte og skabe flere af. Og hånden
på hjertet og en i skridtet: Hvad øger sandsynligheden mest – en 50 cl dåsebajer, en
3-liters bag in box eller lige at poppe en flaske champagne?
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Gode flasker starter i Danmark ved 150
kroner, men hvis du selv tager de cirka 11
timer af sted til Champagne, kan du finde
mange gode flasker fra omkring 100 kroner.
Bonus-info
Vidste du, at man i området Champagne
primært bruger tre slags druer til produktionen?
Pinot noir – som giver en skarp og fyldig champagne
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Chardonnay – som giver friskhed og syre til
champagne
Pinot Meunier – som giver champagnen krop og
fylde
Tjek forholdet mellem druerne, og hvis du
er nybegynder, så hold dig til Brut, og tag
den flaske med højest sukkerindhold, selv
om det feder mere. Den vil du have større
succes med på terrassen, hvad enten du
serverer den til svigermor eller din elskerinde.
Begge vil elske den, men kun én vil elske
med dig, håber jeg.
Nord for Champagne og på din vej, hvis du
tager bilen og et par gode venner med, er
der noget rigtig spændende historie lige at
stoppe op ved. Panserslaget ved Ardennerne for eksempel.
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Test dig selv: Armbøjninger eller armstrækninger – jeg er ligeglad, hvad du kalder dem

Gør klar til at teste dig selv i, hvor mange
armbøjninger du kan lave. Armbøjninger er
geniale, da de både træner styrke og udholdenhed i bryst, arme og skuldermusklerne.
Når du laver testen, må der ikke være længere pauser oppe eller nede end to sekunder.
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Sæt i gang, og få svaret på, om du har arme som Stallone eller Simon Emil.
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Dig og Micki fra den
store bagedyst
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Spis og lev som en japaner
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a) Verdens sundeste land
Japan er uden tvivl et af verdens sundeste
lande, både set ud fra deres høje levealder
(80 år for mænd/87 år for kvinder) og med
hensyn til udvikling af sygdomme, hvor de har den laveste forekomst af hjertesygdomme og demens i verden. Det er dog en gåde, hvorfor de stadig må ryge på
restauranter og i det offentlige rum, og hvorfor alkohol
er så en stor del af deres kultur og vaner. Det er ikke
unormalt at se slingrende familiefædre på vej hjem fra
værtshuset en almindelig tirsdag aften klokken 21. Og
altså ikke bare sådan en lille sherry-svinger, nej, en rigtig sake-koger!!! De har på trods af den høje gennemsnitslevealder også mange problemer med ensomhed
og selvmord, og de arbejder rigtig meget og til sent om
aftenen. Over 22 procent af den japanske arbejdsstyrke arbejder mere end 45 timer om ugen mod cirka
12 procent i Danmark. På trods af dette dilemma er der
meget, vi kan lære af dem.
I Japan findes der nærmest ingen tykke mennesker.
Dels er det socialt helt uacceptabelt, dels får man
hjælp, inden det går galt, da arbejdsgiveren har et stort
ansvar for ens sundhed. Så du kan godt forberede dig
på, at dit næste MUS/SUS, eller hvad det nu hedder,
også kommer til at handle lidt om din gufnings-
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dysfunktion.
Derudover er deres meget kompakte infrastruktur en
direkte årsag til, at de fleste japanere får minimum
10.000 skridt om dagen på bundlinjen, da til og fra arbejde kan være en større og mere krævende rejse end
at sætte sig ind i en bil, som vi gør i Danmark. Tjek din
egen skridttæller på din mobil, og se, om du er tæt på
de 10.000 skridt, som du har fortjent hver dag.
b) Et stykke med tarm, tak
Det er oplagt, hvis man vil snige lidt japansk ind i sin
hverdag at starte med at spise mere fisk og MANGE
flere grøntsager. Når de spiser gris eller okse, er det
små delikate stykker og ikke kæmpe bøf-bearnaisemiddage eller gaspakkede okseslanger i 400--gramspakker som her i Danmark. Men derudover er der
mange andre sjove og spændende betragtninger i deres madkultur.
Japanerne spiser superflot, lækkert og sundt – maden
er fortryllende, altid lidt, men godt, og masser af farver
og i et utal af kombinationer. De spiser alt på dyret,
indvolde er delikatesser, hovederne er altid på fisken,
og så er der blæksprutter i et utal af variationer.

c) Altid suppe og altid grøn te
Japanerne spiser næsten altid en suppe til maden,
hvilket videnskabeligt bevist fylder mere i maven og
dermed reducerer dit behov for at proppe dig efterfølgende. I gamle dage i Danmark var suppe jo også en
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klassiker som forret, men hvornår har du sidst fået eller
serveret den for dine gæster?
I Japan er alle deres kager, chokolader og slikagtige
ting sirligt pakket ind i de smukkeste æsker med bånd
og sløjfer – og i hver kasse er der kun lige svarende til,
hvad du hjemme på sofaen ville betegne som let opvarmning.
Man får én kugle, når man bestiller is på restauranten
– og så putter de grøn te i alt. Som i ALT. Tænk på noget, du kan spise, og smid så grøn te ind i ligningen, så
findes det i Japan.

d) No sugar, hai!
De spiser nærmest ikke rigtig noget slik endnu, og på
trods af at der står automater med drikke de mærkeligste steder og overalt i Japan, ja så drikker de meget
lidt traditionel sodavand. Mange af drikkene er grøn te
eller noget mælkeagtigt med lidt frugtsmag. Efter en
lang, varm dag i Osakas centrum er man oftest fristet
til at prøve sådan en ”soft drink”-roulette, men ligegyldigt hvilken drik du prøver, er de alle overraskende naturlige, og slet ikke søde på samme måde som mange
af vores sodavand og saft-/energi-produkter.
Vidste du for øvrigt, at Danmark har langt mere sødet
sodavand end andre lande? I vores Sprite er der for
eksempel 33 gram sukker/100 gram, hvor den i Østrig
oppe i skiterrænet kun har 19 gram sukker/100 gram?
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e) Cykl på fortovet
Måske har din kone besluttet, at dine børn ikke må
cykle til skolen mere. Hun mener sikkert, som rigtig
mange andre danskere, at kombinationen af den
øgede trafik og den svindende tro på, hvad børn kan,
gør det alt for farligt, og det er desværre ved at ødelægge vores stolte og sunde tradition i Danmark.
I Japan har man, nok på grund af pladsmangel, et bud
på, hvordan vi får børnene tilbage på cyklerne og gjort
forældrene mere trygge. I Japan må du nemlig gerne
køre på fortovet, og det giver nogle fordele, men så
sandelig også nogle forskrækkelser, når der lige suser
en hurtig cykel forbi.
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Men måske skulle vi vedtage, at man gerne må cykle
på fortovene fra klokken 7 til 15 hver dag, hvis man går
i 0. til 5. klasse? Måske er ideen for langt ude, men så
hold fast i traditionen, lær dine børn og din kone, at det
er helt normalt enten at gå eller cykle til skole.
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Fødevarer du hader

35

Jeg vil gerne have, at du lærer
nogle yndlings-hadeprodukter
udenad og messer dem over for
dine børn fremover, samtidig med
at du giver dem viden om, hvorfor du hader produkterne. Så kan du måske gå i graven med i hvert fald én
ting, de kan huske om dig, ud over at far altid var på
arbejde, blev alt for fuld nytårsaften eller altid var ude
at cykle. Husk, at det er os voksne, der giver både vores gode og dårlige vaner videre til næste generation,
så lær i hvert fald lige de værste, som er sygt ondskabsfulde.

a) Capri Sonne
Capri Sonne indeholder op til 30 gram sukker pr. enhed, hvilket er mere end den daglige anbefaling for
børn i alderen to til fire år, og næsten 40 procent af det,
vi andre har behov for på en dag.
Capri Sonne startede med at være en smuk vision og
et tysk firma, som gerne ville lave naturlige frugtjuicer,
men hvem tror du ejer Capri Sonne i dag? Coca-Cola,
selvfølgelig, og de har også lige købt den vildt charmerende engelske virksomhed Innocent Smoothie. Lur
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mig, om ikke dit blodsukker stille og roligt over årene
kan mærke den øgede mængde sukker, Coca-Colas
kemiker kommer og putter i sagerne.

b) Snickers
50 procent af denne klassiker er ren sukker, og så har
den også 21 gram fedt med i dealen. Det giver dig lige
430 kalorier på bunden – 860 kalorier, hvis du kører et
tilbud fra hylden med to for 20 kroner. De 860 kalorier
skal holdes op mod de 2.500 kalorier, du har brug for
på én dag.
Alle produkter fra virksomheden Mars Incorporated er
ikke ligefrem helsesnacks, og du kender mange af de
andre ”fælder” tæt på kassen de forskellige steder, du
handler. Mars, Bounty, Twix, M&M, Malteser osv.
Snup hellere en plade 70-80 procent god mørk chokolade til deling i bilen eller efter middagen. God chokolade, der ikke har været igennem Mordors kemikers
hænder, synes at mætte og stimulerer mere originalt
og naturligt end det kunstigt fremstillede industriprodukt.

c) Oreos
Det er den mest solgte kiks i USA, og her går det jo supergodt med sundheden. I den amerikanske udgave
indeholder kiksen den noget omdiskuterede ingrediens
High Fructose Corn Syrup, som længe har været den
mest brugte ingrediens i de store amerikanske
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fødevareproduktioner, da det er billigere end almindeligt sukker og udvindes af den hastigt voksende genmodificerede majsproduktion i USA. EU har fra 2017
åbnet for, at fødevarer også i Danmark må produceres
med High Fructose Corn Syrup. Så nu kan du se frem
til endnu billigere Oreo-kiks. Det skal nok blive godt.

d) Pringles
Er det overhovedet en chips, når kun 42 procent af den
er kartoffel, og resten er … ja, hvad tror du? Olie, sukker, mel og salt ud over en række sjove kemiske
navne, man skal være nobelpristager for at kunne gennemskue.
Hvis du skal have chips eller snacks, så vælg nødder
og peanuts samt popcorn, så er der i hvert fald mindre
risiko for, at en stor amerikansk kapitalfond kan have
forsket i mulighederne og smidt diverse kemiske komponenter i.
e) Ben & Jerry’s
500 ml fyldt med alt fra kagedej til chokoladefisk og
skumfiduser – og en ny variant hele tiden. Ben &
Jerry’s er en slags uendelighedsjulekalender med nye
afsnit og spændende dragende indhold, som dine
tynde håndled knokler med at grave op så hurtigt og
voldsomt, at det jo sagtens kan give en ”Ben & Jerry’sskade”. I gamle dage kaldte man det for en musearm.
I sådan en sofahygge-størrelse på 500 ml og i en slem
variant som for eksempel en Chocolate Caramel
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Cookie Dough er der over 1.500 kalorie-slag op imod
de 2.500, du har at gøre godt med på en dag. Ben &
Jerry’s er så farlig, at der bør være en sticker på siden,
som advarer børn mod at spise en hel bøtte.
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Skal vi ryge en smøg?
Jeg gider ikke fortælle dig noget om røg og
konsekvensen, du får i stedet et vers fra Otto
Brandenborgs superhit fra Dansk Melodi
Grand Prix i 1960. Opgaven er så at du nynner ”To lys på et bord” og bagefter, svarer du
på følgende spørgsmål:
• Hvad er det bedste ved at ryge?
• Hvad ville være godt ved at stoppe?

36

En smule helligt, men det er sangen sgu da
også …
To lys på et bord,
tre forløsende ord,
fire glas fyldt med ungdommens mod.
Fem slags smil til dessert,
seks små kys, tre til hver
blev betalt med vort hjerteblod……….
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Jeg synes, min rejsning er blevet lidt slap over
årene – hvad kan jeg gøre?

Gå til din læge, hvis du ikke
kan få rejsning eller ikke kan
holde tæt på vand, luft og afføring. Søg specialuddannet
fysioterapeut, hvis du har
brug for systematisk gennemgang og undersøgelse i forhold til lige dit problem og udfordring. Og husk, at alle
muskler på kroppen bliver
slappe med årene, no matter
what! Men de kan trænes
hele livet. (Se nummer 16).

37

85

Hvilken pille til hvad?

38
Ibrufen, Panodil, Zapp, Pamol, Voltaren,
Ibutop?
Til en start kan jeg fortælle dig, at ovenstående kemiske topsællerter omsætter for ufattelige summer, og
rent faktisk virker de ikke meget bedre end et par kalktabletter. I værste tilfælde får du blodpropper af dem eller bliver afhængig eller får hovedpine af at spise hovedpinepiller. Lyder det crazy? Den er god nok, masser af nyere forskning peger på, at den er gal med
både stoffet Paracetamol og NSAID. Faktisk er det helt
tydeligt, at de, der anvender pillerne regelmæssigt, har
en langt større sandsynlighed for at få en lang række
alvorlige bivirkninger og i sidste ende dø tidligere. Hvis
du ikke tror mig, så bare læs indlægssedlen selv, og
overvej så lige, om din lidt ondt i ryggen eller hovedpine har brug for disse bivirkninger?
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og
10 ud af 100 patienter):
• Lidelser i mave-tarm-kanalen såsom halsbrand, mavesmerter, kvalme, opkastning, luftafgang fra tarmen,
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diarré, forstoppelse og mindre blodtab fra mave og
tarm, der kan føre til blodmangel i enkeltstående tilfælde.
Om fem-ti år kigger vi nok tilbage og ryster på hovedet
over, at vi var så dumme.
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Afføring: Hvordan skal det se ud, og hvad er
normalt?
Sæt dig ud på potten, lås døren, og ”drej en
vase”, mens du læser det her og måske redder dit liv. Start med at google ” bristolskala”
og kig under billeder. Sikke mange fine pøller
der er!
Din afføring er en slags spejling af, hvor
sundt du lever, og hvorvidt dit fordøjelsessystem er intakt, og om kost/væske er afbalanceret. Farve, lugt og konsistens af afføring kan
også give et fingerpeg om, hvorvidt du skulle
have en alvorlig sygdom. Her følger en guide
til normal afføring.
Google: Bristolskalaen og følg så med her.

39

9

Hvis du over længere tid ligger i bunden eller
toppen af Bristolskalaen, bør du søge læge.
Det er helt normalt, at afføringen ændrer karakter inden for midten af skalaen, og det er tit
afhængigt af væskeindtag, kost, søvn og
stress.
Det er også inden for normalvariationerne
at gå på pølseværkstedet mellem tre gange
dagligt og ned til tre gange ugentligt, så man
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kan vist roligt sige, at tarmen har sit eget liv,
og vi ligner ikke hinanden særlig meget.
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Jeg har ondt, altså må jeg hvile

40

I gamle dage var sengen og hvile vel den
mest brugte medicin mod de fleste sygdomme, og i dag er der desværre stadig
mange, som smider sig i sofaen i et forsøg
på at komme sig eller måske ligefrem forebygge dårligdommene. Men måske gør du
det forkerte, når du melder dig syg, tømmer slikskabet
og skyder otte timers Netflix i blodet. Hvis du blot kigger lidt tilbage i historien, er der sket mange ændringer, som tyder på, at du skal ud at gå en lille tur med
din bedste ven. At de fødende ikke er sengeliggende
på hospitalerne mere, betyder faktisk, at der er markant færre alvorlige komplikationer, end dengang der
blev ordineret barselshvile.

I gamle dage måtte gigtpatienter og hjertepatienter bestemt heller ikke bevæge sig, da det ville forværre deres tilstand, ja næsten ødelægge hjertet endnu mere,
men i dag ved de fleste, hvad medicinen er ved disse
lidelser, og forskningen er ikke i tvivl mere. Så let røven, sms til en ven eller tag lillemor under armen, og
gå en dejlig, smertelindrende tur.
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Mænds mentale sundhed

41

Hvad gør egentlig dig lykkelig? Hvornår
har du sidst været fyldt med den berusende følelse af lykke? Hvornår har du
gjort et andet menneske rigtig lykkelig? Jeg håber, du
kan svare på disse spørgsmål, og ellers må du i gang
med at finde disse vigtige kemiske mirakler frem i din
og dine nærmestes hjerner. At få et ordentligt skrald af
kemisk lykke lindrer smerter og forebygger ensomhed,
depression og meget mere – så vær lykkelig, eller gør i
det mindste andre lykkelige. Her er lidt inspiration. Og
tænk så over, hvad der gør dig lykkelig.

a) Grill, kærlighed og selvmord
Vi mænd taler ikke særlig tit om vores indre tilstand, og
depression og andre psykiske lidelser er ikke rigtig noget, som rammer os, tænker vi. Sandheden er dog, at
mange af os rammes, og igennem livet vil mange af os
få lidelser og udfordringer. Søg rådgivning og behandling, hvis du er ramt, snak med nogen om din indre tilstand, og tag din makkers råb om hjælp alvorligt, når
han på sin lidt kejtede måde prøver at snakke om det.
Brug den hyggelige tid omkring grillen først på aftenen
til at få spurgt ordentligt ind til din makkers bekymringer, og det er fint at bruge humor, men spørg også ind
til noget af det, der måske gør ondt.
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Vi mænd står for tre gange så mange selvmord som
kvinderne, så lad os i det mindste prøve at gøre noget
for at redde os selv og vores makker. Brug kærlighed
og god snak omkring grillen, i stedet for ølbajere, halløj
og hiv og sving – det kan vi så i stedet gøre lige bagefter.

b) Lykken er at slå en ordentlig brandskid
En dejlig stor prut, som langsomt øger sit tryk mellem
ens røvhul, prostatakirtlen og mellemkødet, for så pludselig at udløse ventilen, er tæt på lykken, vil de fleste
erkende, hvis vi først har fået et par øl. Og så er det
sjovt.
Dels fordi en god prut både kan underholde og imponere, dels fordi den kan lave totalødelæggelse og
sætte brandalarmer i gang, og tit ved man ikke lige, om
krudtet er tørt eller vådt. Til alle tider har prutten haft
denne fantastiske evne, og både rundt om bålet i hulerne tilbage i tiden og foran de minimum 42 tommer i
dag kan den, som mestrer Victor Borges timing, sole
sig i kærlige og voldsomme tilkendegivelser fra de oftest intetanende tilskuere.

c) Din røv prøver faktisk at fortælle dig noget, din
røv
Det er noget af et litterært kraftudtryk, men jeg prøver
faktisk at redde dig fra de utallige nætter, hvor du ligger
og lækker gasser, så du bliver nødt til at læse dette
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færdigt, for den er god nok: Din røv kan faktisk fortælle
dig og dine omgivelser noget.
Hvad du måske blot oplever som en affaldsmaskine, er
faktisk et ekstremt kompliceret og sårbart organ, som
kræver pleje og omsorg, ligesom resten af vores krop
har brug for. Lad os bruge julen som et eksempel på,
hvor dum du og din røv nogle gange er.
Du har igen proppet dig med fed julemad, marcipangrise og en hel liter sød portvin oveni, som om du var
Dumbledore, der eksperimenterede med en ny recept
på magi. Og magi skal jeg lige love for, at der bliver
skabt rundtomkring i de små danske hjem, og så tror
pokker at julemanden ikke overvejer at komme julenat
på vores kanter, når han lugter til, hvad der er sket under JYSK-dynerne.
Hvis han stod der i den mørke gang og kiggede ind til
masserne af fedtmolekyler og alkoholprocenter, der
desperat bliver masseret af tarmen og leveren i en
smuk juletango, ville han fornemme det tydelige tarmforspil for det, der snart skal ske.
Hvis julemanden er sød og ikke står i gangen og kysser mor, tænder han sikkert lyset på toilettet, og når du
selv, eller mere sandsynligt din kone eller gasalarmen,
vækker dig, så ved du, at din røv igen prøver at fortælle dig, at det her skal du aldrig gøre igen.
Så hvis du en dag kigger ned i tønden og synes, du
har været særlig dygtig og der ligger mange pøller, så
overvej, om du måske har spist lidt rigeligt i går?
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d) At sidde med en øl og betragte sin hund bolle
en plaid fra Ikea
Hvorfor man bliver helt lykkelig og varm indeni, ved jeg
ikke, men der er bare noget smukt og befriende rigtigt i
at se på sin hund gøre ting, evolutionen desværre har
hæmmet et sted inde i den dybe del af vores krybdyrshjerner. Og det kan godt være, at folk i hundeverdenen
kalder det at ”humpe”, men det han gør, er altså at
bolle med den plaid!
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En dobbelt espresso og ingen dessert, tak

Den perfekte afslutning på et måltid er
efter min mening en dobbelt espresso,
men det tog mig rigtig mange år at lære
smagen og forstå hvorfor – og at den
slanker.
Når man er på restaurant, og særligt
på en andens regning, skal den jo have
gas, og da man sjældent taber sig af at sige ja
til hele menuen plus vinmenu, har jeg lavet en
simpel regel, som hedder: en dobbelt espresso frem for en dessert.
Det er et simpelt trick, og det passer fint ind
i, at de andre får de ekstra ligegyldige kalorier,
og jeg kan sidde og lade cremaen bombardere mine smagsløg, så jeg på den måde kan
fortrænge min voldsomme trang til en bananasplit mit das ganze. Det tager lidt tid at lære,
og hvis der er citrontærte eller Gateau Marcel,
så kan man ikke holde princippet, forstås.
Men otte ud af ti gange virker det.
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Vitamin T: Nyt vitamin opfundet

43

Du kender sikkert mange af vitaminerne. Vitamin C, som kommer fra
citrusfrugter, bær og faktisk også
kartofler, hjælper for eksempel med
at styrke vores immunforsvar. Vitamin D er også et af de klassiske vitaminer og supervigtig til forebyggelse af knogleskørhed. Her skal du være
opmærksom på at komme nok udenfor i dagtimerne
samt spise fede fisk, for eksempel makrel og laks.
Men nu til den store nyhed om det nye vitamin T, som
er opfundet og udviklet i Roskilde – og nok et af de vigtigste vitaminer, vi nogensinde har haft kendskab til.

Vitamin T står for Vitamin Træning
Vitamin Træning er videnskabeligt bevist med en lang
række effekter på menneskekroppen, som tilsammen
næsten overgår alle de samlede effekter af de andre
vitaminer. Virkningerne på hjerte, kredsløb og muskler,
men også stofskiftet og hormon- og immunsystemet, er
positive. Vitamin T medfører mere livsglæde, overskud,
social trivsel og selvtillid, og børn/unge kan bedre koncentrere sig og indlære, hvis de regelmæssigt får vitamin T.
Det er bevist, at Vitamin T kan forebygge og behandle
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en lang række alvorlige sygdomme. Vitamin T kan
blandt andet gøre noget ved angst, forhøjet blodtryk,
lungesyge, diabetes og mange hjertesygdomme. Endvidere viser det sig i disse år, at vitamin T kan forebygge og helt helbrede mange muskel-/skeletlidelser
også.
Så hvad venter du på? Skynd dig at få Vitamin T
med ind i arsenalet af alle de andre 13 vitaminer.
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NEJ, du behøver ikke at spise vitaminpiller

Rigtig mange mennesker går op i at spise
sundt og varieret, og hvis man følger Fødevarestyrelsens anbefalinger og spiser alsidig kost – og i øvrigt er rask – kan man gå
ud fra, at man med stor sikkerhed får dækket sine behov for vitaminer og mineraler
via sin daglige kost. Men spiser du sundt og
varieret? Får du grønt, frugt og fiber nok i maskinen, eller vil du hellere spise en lille farvestrålende kemisk vingummi-agtig pille-ting?

44
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Én-arms-armstrækninger a la Stallone
Kan du huske, da Sylvester Stallone i filmen Rocky skulle træne sig op til den store
boksekamp mod sværvægteren Apollo
Creed? Hvis du kan, betyder det, at året
1976 ikke føles langt væk, og at du sikkert
tænker, at du sagtens kan smide dig på
gulvet og lave de en-arms-armstrækninger,
som vores barndoms helt ubesværet pumpede løs med, mens hans gamle søde træner Mickey så på.
Og sikkert er det, at den film fik mange af
os unge drenge til at overveje en karriere
som bokser, og jeg selv startede i hvert fald
i fuld Hammer-thor-udrustning hjemme på
kokostæppet med at prøve teknikken af.
Der var ikke mange af os, der kunne lave
en-arms-armstrækninger fra en start, men
med lidt vedholdenhed, regelmæssighed
og den motivation, at man i skolen måske
kunne imponere pigerne fra klassen, og
gerne også dem fra parallelklassen, kørte
jeg i hvert fald på med stor iver.
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De første mange uger skete der ikke andet,
end at jeg havde ondt i armene, og at
håndleddene sved af det uvante arbejde på
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kokossen, kun afbrudt af lidt læsning i en
Jumbobog, og hvis man var heldig, En Halv
Humør Time eller lidt fra De Grå Sider.
Nå, men som ugerne gik, og man skiftevis
trænede med begge hænder og pressede
sig selv til det maksimale hver gang, mens
man øgede gentagelserne, blev balancen i
kroppen ligesom bedre og bedre. Det føltes
sikkert dengang, og sikkert endnu værre i
dag, som en evighed, før man første gang
knækkede koden og langsomt – og sikkert
rystende – fik løftet fuglebrystet og andet
fugleagtigt op fra gulvet første gang.
Hvis du har mod på det og lidt tålmodighed,
så kan du sagtens komme til at lave en
armstrækning a la Stallone, og hvem ved,
om nogen tæt på dig bliver lidt imponeret,
og måske vil danse til det næste halbal?
(Se nummer 46).
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Én-arms-strækninger a la Stallone
– øvelsesprogrammet

46

Jeg lovede dig i nummer 45 et træningsprogram, som med garanti bringer dig
hen imod den smukke og vigtige kunst at
kunne skubbe sin egen krop op fra gulvet
i én arm.
At vi i den vesteuropæiske kultur stort set ikke bruger
vores arme til andet besværgeligt end at slæbe Nettoposer samt flytte femliters bag in box, gør det ikke mindre vigtigt at komme i gang med træningen, da meget
indikerer, at vores armmuskler er supervigtige, og måske er lidt glemte i al den snak om løb, løb og løb – og
cykling.

Træningsprogram a la Stallone
Uge 1-3
Træn armbøjninger hver anden dag til udmattelse, og start eventuelt med at hvile på
knæene.
Uge 4-7
Du skal nu gerne kunne udføre cirka ti
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almindelige armbøjninger.
Træn armbøjning som i uge 1-3 med en
tung rygsæk eller et mindre barn på ryggen. 5-15 kilo, afhængigt af hvad du fornemmer.
Uge 7-10
Træn armbøjninger hver anden dag til udmattelse, og sæt den ene hånd på en 1015 centimeter høj stabil boks, så du oplever, at vægten forskydes over mod den ene
side. Skift hånd og gentag.
Uge 10+
Så spreder du benene en smule, sætter
den ene arm om bag ryggen og laver din
første af mange én-arms-armstrækninger.
Vent med at kalde på tilskuerne til uge 11,
og forfin tricket med for eksempel at læse
en bog, mens du pumper løs.

102

Hvor længe kan du knalde, inden du kommer?

47

Tag det roligt, du er helt normal. I et studie
fra The Journal of Sexual Medicine fra 2008
har nogle syge forskere fået en hel masse til
at knalde og så siddet klar med stopure.
Anyway, de, der er røget på universitetet og
finder ud, af det er lidt kedeligt, er nok dem, der finder
på den her slags studier. Hatten af for et redde sin
hverdag med en computer og en kæmpe hjerne, der
laver artikler, og så finde på, at nu skal vi lave noget
knaldeforskning. Og resultatet er, at der bolles mellem
tre og syv minutter i gennemsnit. Og træning øger selvfølgelig præstationen. (Se nummer 16).
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Sommertid er istid

Tjek lige pistolen, du tanker med, skærmen ved betalingsmodulet eller bare nogle
af alle de reklameplakater, der er smækket op ved tankstationen. De snakker alle
til din lille krybdyrshjerne, og måske du også
lige skulle nedlægge og smage den der nye
variant af is-savannens Big 5 – Magnum. En
is, det burde være ulovligt at give til børn, og
en så ondskabsfuld art i isriget, at jeg nu giver
dig en regel, som du SKAL følge. Hvis det er
Magnum, du er til, så er reglen bare, at du
snupper den hver femte gang, og så kører du
fra nederste hylde de andre fire gange.
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Othellolagkage – en drøm i tre dele

49

a) Rolls Royce
For mig er othelloen bagerens mesterværk,
det er Rolls Roycen inden for kager, et
stykke ypperligt håndværk, som, når det ikke
er den fra Føtex til 25 kroner, kan forføre og
pirre nogle af de mest interessante dele af min hjerne.
Hvis du ikke er med på othello-fetichismen, så smid dét
ind i overskriften, som lige præcis tænder dine dybe
dele af hjernen. Jeg får måske et stykke rigtig god
othellolagkage en gang hver anden måned. Det betyder altså, at jeg har ultimativ nydelse seks gange om
året.
Hvis jeg er rigtig god, har jeg lige brygget kaffe, fundet en god stol, lagt et tæppe over mine fødder, en
avis på siden og min hund på et tæppe ved siden af,
så den kan kigge misundeligt og beundrende op på sin
ejer. Huset er stille, børnene er hos farmor og farfar, og
konen er glad og har ikke oprydning eller andre praktiske planer i hovedet. Så indtræder lykken ved at lade
en kagegaffel penetrere flødeskum, creme og fugtig
kage. MUMS. Jeg er 44 år nu, og hvis jeg lever, til jeg
bliver 83 år, har jeg 240 stykker othellolagkage tilbage i
mit liv, og jeg vil tilstræbe, at hvert af de stykker i min
fremtid dæleme skal nydes. Lad os nyde noget mere.
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b) Kender du det?
Jeg sidder i en bil på vej hjem fra arbejde, er kommet
for sent af sted, og der har været fart på hele dagen.
Trafikken er proppet, og der tikker en sms ind med lidt
indkøb i supermarkedet til aftensmaden. Jeg læser
sms’en, selv om man ikke må, og smider bilen af alfarvej for at finde det nærmeste supermarked. Dagene
forinden var fyldt med sent i seng, masser af dårligt
fjernsyn, instadrugs og forbavsende mange levels i
Subway Surfers?! Træningen har været aflyst et par
gange på grund af ekstra arbejde og et aftenarrangement med social hygge og rødvin. Jeg går målrettet
mod ydervæggene i Netto, da jeg på dette tidspunkt
godt ved, at min hjerne er sløv og opsat på at spille
mig et puds med hensyn til fornuftige valg af fødevarer.
Missionen er fuldført perfekt, varerne er i kurven, og
jeg styrer nu målrettet mod kassen, hvilket gør, at min
rute fra ydervæggene må bevæge sig ind mod midten
af oasens vandingshul! Her går det fuldstændigt galt,
kurven fylder nærmest sig selv op med alt muligt farvestrålende halløj. ”Slik og søde sager-dragen” er tilbage
og har uventet stor kraft. Jeg kommer med stort besvær og tidsspilde hen til kassen, får nikket goddag og
betalt mine ydmygelser og skal nu bare hen til bilen.
Og så sker det, at jeg pludselig kommer til at tænke på
othellolagkage.
Bageren ved siden af har heldigvis tilbud, så det er
jo nemt og bekvemt sådan en helt almindelig onsdag at
komme til at tænke på othellolagkage.
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c) Badminton
Jeg har tit undret mig over følgende erfaring og tænker
lige, at jeg vil inddrage dig i denne, et af hverdagens
store spørgsmål.
Jeg står på en badmintonbane og spiller mit livs
kamp, fjerbolden flyver frem og tilbage, og jeg laver
flere feberredninger og kommer stærkt tilbage i kampen med en af mine kendte smashbolde. Modstanderen samler op igen, bolden ryger tilbage i spillet, min
puls er høj, og alle sanser er vågne og klar. Til sidst stiger jeg højt op i luften og slår en vinderbold perfekt ned
langs linjen. Åndedrættet er på maks. ventilering, og
under de måske to-tre intense minutter har jeg ikke
tænkt på othellolagkage et eneste sekund.
I tiden efter kampen og i omklædningsrummet tænker jeg ikke et eneste sekund på othellolagkage. I flere
timer efter tænker jeg slet ikke på lagkagernes konge,
tværtimod ser jeg mig selv tage to gange af salaten til
aftensmaden og skifte rødvinen ud med nogle store,
dejlig kolde fadvand (se nummer 65). Det er, som om
jeg efter en god og hård omgang træning slet ikke har
den der ”slik og søde sager-drage” siddende på min
skulder, og min hjerne har klarsyn med hensyn til fornuftige valg, for eksempel at det kun skal være et lille
hyggeligt glas rødvin og blot en håndfuld og ikke hele
posen af peanuts, mens man laver mad.
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Ønsker til fremtiden

50

a) Appen, der får din familie til at
forsvinde
Kære iværksætter og opfinder et stykke
ude i fremtiden. Jeg skriver til dig, fordi
jeg har et stort ønske og behov, som
jeg tror der vil være en stor efterspørgsel efter. Kender
du situationen, hvor du synes, dine børn er irriterende
og urimelige, og at din kone snorker eller smasker – eller situationen, hvor din kone fik dig med på en ”hyggelig tur i Føtex”? Lige der hvor ens indre ”jeg går amok”gejser er sekunder fra at udløses, lige der kunne det
være perfekt, hvis man havde en app, hvor man kunne
trykke sin børn, kone eller måske svigermor væk i op til
30 minutter, så man lige kunne få vejret igen, samle sig
og måske få hældt et par pølsehorn og en vand i hovedet, så man er klar igen. Jeg tænker, at den app godt
kunne gå hen og blive stor.

b) Hos lægen, er du mand, så tryk 2
Jeg ved, at du ikke magter at ringe ned til din egen
læge og få en sur og stram sekretær i røret, der, på
trods af at du nu i over en uge har hostet blod op og
har en hæmoride, som vokser og er på størrelse med
en grapefrugt, blot henviser dig til en hjemmeside eller
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en tid om 30 dage. Når en mand først overvejer at
søge læge, er det oftest, fordi den er rigtig gal, og derfor er det NU, at vi skal have en tid, og ikke i morgen.
Ingen mand hænger ud nede ved lægen for sjov, så
tag os seriøst, når vi trods alt har valgt ikke at tjekke
sportsnyheder, valgt ikke at gå to gange i buffeten
denne gang men i stedet ringer for at få en tid hos lægen. Så tag dog den telefon, jeg har en hæmoride,
som vokser og nu er på størrelse med en melon!
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Aldrig over fem kilometer, gerne oftere og om
muligt i højt tempo

51

Skal du være med i klubben? Den gode nyhed er, at du ikke behøver at løbe fem kilometer for at være sund. Start med at have et mål, som
hedder to til fire kilometer, og begynd bare med skiftevis at lunte, gå og løbe. Når du kan det to gange om
ugen, er du en stjerne og får rigtig meget sundhed for
den tid, du har investeret. Har du mod på det, kan du
tage et par interval-spurte undervejs.
Hvis du vil være med i klubben, skal du sværge troskab til mit mantra:

Aldrig over fem kilometer, gerne oftere
og om muligt i højt tempo
og så trampe på alle de dræbersnegle, du måtte møde
på din vej.
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Sådan kommer du til at løbe tre kilometer på
seks uger
Uge 1-2
1,5 km
Gå 2 minutter og løb så roligt i 2 minutter,
skift indtil du når de 1,5 km.
Gentag 2-3 gange ugentligt og aldrig hver dag.
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Uge 3-4
2 km
Gå 1 minut og løb så i 2 minutter, skift indtil du når de
2 km.
Gentag 2-3 gange ugentligt og aldrig hver dag.
Uge 5
3 km
Løb det meste af vejen og hold så få pauser som muligt. Max. 45 sek. pause.
Gentag 2-3 gange ugentligt og aldrig hver dag.
Uge 6
3 km
Løb og prøv om du kan nyde naturen undervejs og løb
så 3 km
2-3 gange ugentligt resten af dit liv. God fornøjelse.
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Sæt dit bakspejl på fitness-mode

Kender du det, at konen har lånt bilen og ændret på ”opsætningen” af for eksempel bakspejlet, men næsten endnu værre sædeindstillingen, så man næsten ikke kan få dunken
ind under rattet?
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Måske er det ikke så dumt alligevel, for noget tyder på, at den samme måde at sidde på er det,
som kan være med til at give os ondt i ryg/nakke
med mere. Så du må gerne ændre lidt på bakspejlets vinkler et par grader op og ned under
næste langfart. På den måde kommer du til at
sidde mere afvekslende, og måske undgår du så
generne fra at sidde stille i en bil over længere
tid.
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Træn dine arme – din abe

Hold nu op en gang spaghetti, der hænger ud af din skjorte. Kan de overhovedet
klare andet end at løfte et par store fadøl
eller holde en dametaske for lillemor?
Vores benmuskler møder trods alt udfordringer og styrkeelementer i hverdagen
på trapper og i hug, når vi skal ned til
slikskuffen, men ”armerne”, som Henrik Solgaard fra
Drengene fra Angora ville sige, ja, hvad med dem? Du
kommer sandsynligvis fra en abe, du opfører dig oftest
som en, og kig dig selv i spejlet i fuld nøgen kropspositur! Hvad ser du?
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Enten er det et hvidt gespenst med lille diller, eller
også ser du højst sandsynligvis noget, der ligner en
abe! Hvad skal en abe kunne for at overleve, ud over
at pille sig selv og andre i alle kropsåbninger? Nemlig,
den skal kunne kravle i træer og endda svinge sig i
dem for at kunne komme væk fra eksempelvis en stor
alfahan, der er klar til at parre sig og ser lidt dårligt på
det ene øje.
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Tung styrketræning er TUNG styrketræning

Alt for mange, som træner i maskiner eller med
frivægte, træner med for mange gentagelser og for lidt vægt. Hvis du regelmæssigt har trænet styrketræning og ligger på ti gentagelser eller over dét, træner du for nemt og med stor risiko for ikke
at få alle fordelene af de fantastiske kemiske mirakler, som styrketræningen giver.
Træn hen imod at komme ned på seks til otte
gentagelser, og øg vægten, så du rent faktisk
kommer til at træne tung styrketræning. Prøv at
variere din træning og udfordre dig selv med andet end de stationære klassiske maskiner, som
står overalt. Din krop vil elske variationerne og er
skabt til at prøve nye ting, så variér, og KOM SÅ
OP I VÆGT PÅ DE ØVELSER – du fedter med
det!
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Træn efter motions-pyramiden

Lidt af det hele og ikke for meget af toppen
eller bunden. Vær opmærksom på, at selv
om du ”spiser” rigtig meget løbetræning, så
kan du godt mangle både styrke og måske
afspænding for at kunne høste alle sundhedsfordelene.
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Spis burger uden smølfetaget

57

Selvfølgelig skal du have burger – og gerne
de gode hjemmelavede med masser af guacamole, chilisovs og friskhakket oksekød og
nogle lækre grøntsager. Dem skal du samle
flest af i dit pokemon-burger-indeks, for de er
bedst og laver mindst ballade og fås jo nu
også i grove boller, som rent faktisk ligner en anbefaling. Er du nu røget på Den Store Caféburger mit alles,
så tænk over følgende idé: Tag låget af, og læg det
ved siden af. Oftest ligner smølfe-taget jo en kridhvid
smørtyv bare søbet ind i mayonnaise, og den er tit i vejen for at kunne komme til at spise det, der virkelig tæller, nemlig kød og grøntsager. Dealen er, at du spiser
med kniv og gaffel, og vent så, til du er færdig, med at
beslutte dig for, om du virkelig har brug for det hvide
smølfe-tag af en fluesvamp med ligegyldige kalorier.
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Motorvejen
a) Aldrig mad ind ad vinduet
Du kan jo ikke undgå det på motorvejen, og
det er dæleme også nogle gange en god
løsning på tunge/vilde tømmermænd. Men
du må ALDRIG tage drive-in-løsningen, da
den altid gør, at du får købt meget mere,
end du egentlig har brug for. I stedet for at
gå i panik og smide ekstra coinoffers og
McFlurrys i bestillingen, fordi du tænker, du skal
skynde dig, og du jo har andre biler i ryggen, så giv dig
selv tid til at tænke over, hvad du egentlig har brug for
på dette nødvendige onde af et pitstop. Og tænk lige
over, om det er normalt at få sin mad ind igennem en
bilrude?! Og hvis det er normalt, kan vi vel lige så godt
også skide ud ad det andet vindue?
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b) Motorvejs-tricket
Familien er ude at køre langfart igen, og Storebælt suser forbi uden for ruden. Du begynder at savle, fordi
din hjerne mange gange har oplevet, at nu er det tid til
at spise. Valget er som alle de mange andre gange
Burger King, Sunset, McD, Dominos, tankstationsmad
eller en Tulips-pølsevogn. Men hvorfor ikke lige køre
bare fire minutter mere ind til Netto og købe en proteindrik, lidt frugt og et stykke god chokolade, eller hvad
med at handle hos Lidl, lige ved siden af McD, og købe
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en pakke frisk rugbrød og noget hamburgryg og lidt
ost, klappe dem sammen og gnave en gulerod og en
håndfuld nødder? Jeg vil vædde på, at din pengepung
og dit dunkometer vil elske dig for at gøre det bare
hver anden gang.
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Fisk på den fine restaurant

59

Vi spiser alt for lidt fisk i Danmark, og tit bliver det noget træls noget, når det er
hjemme i vores eget køkken. På den fine
restaurant er de uddannet til at få det bedste ud af råvarerne, og derfor er det oplagt, at du skifter den store klassiske bøf ud med fiskeretten fremover. Du skal nok få bøf nok i dit liv, så prøv at opleve,
hvad de kan med fisk på den fine restaurant, og hvis
der lander en paneret fra fritøsen, så kan jeg med garanti sige dig, at så er du ikke på den fine restaurant.
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Ved kassen i supermarkedet

60

Find på virkelig ulækre og klamme vandrehistorier om de produkter, der ligger ved kassen i supermarkedet, for på den måde at huske din
hjerne på, at du IKKE har brug for en Lange Jan
eller Twix på vej ud. Start med den her og fortæl
den videre til dine børn:

”Vidste du, at medarbejderne i de fleste danske supermarkeder til deres julefrokoster altid laver sjov og ballade med alle de guffeliguf-sager, der ligger ved kassen? Jeg har en gammel kollega, som har fortalt mig
historien, og nu skal du bare høre noget klamt: Traditionen er, at de drikker sig megafulde og spiser masser
af sildemadder og makrelmadder med rå løg. Sidst på
aftenen skiftes de til at lægge sig op på båndet ved
kassen helt nøgne, og så bliver de kørt igennem stregkodemaskinen. Det sker rigtig tit, at de griner så meget, at de kommer til at tisse i bukserne, og da de jo
ikke har dem på, ja, hvor tror du så, alt det tis ender
henne? Nemlig, på alle de lækre sager, du altid står og
tænker du lige kunne smide i kurven og så guffe i bilen,
inden du kommer hjem. Rygtet siger også at …”
Find selv på en god historie, og lad os se, om vi kan
lave vandrehistorier, som afleder os, når vi står der i
køen og tænker ”MUST HAVE!”
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Drik dyr rødvin

Gerne ET glas hver dag.
Køb dyr rødvin – det får
dig til at tænke over, at
det både økonomisk og
sundhedsmæssigt ikke
giver mening at tømme
flasken. Din hjerne bilder
sig desuden ind, at nydelsen er større, når det
nu er en meget dyr vin.
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Spis god chokolade

Køb den dyre gode chokolade, håndlavet og med
høj kakaoprocent. Jeg lover dig, at du ikke kan få
dig selv til at spise 200
gram kraftig og dyr chokolade på én gang, men
hvordan gik det, sidste
gang du åbnede en plade
Marabou?
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Alle, der køber tre- til fem-liters ”bag in box”,
er alkoholikere
PUNKTUM! Du tror, du kan styre den der
”lykke-ventil”, men det, der rent faktisk
sker, er at du sjatskænker dig selv langt
over det, du har brug for, og ingen kan
have styr på fem liter, der bare står der og
bliver gammel. Come on, lyt til ordene ”bag
in box”. Lyder det som noget for feinschmeckere, der går rigtig meget op i rødvin, smag og terroir?
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Hvad hedder blomkål på spansk,
engelsk og fransk?

64
Ved du, hvad et blomkål eller en kylling hedder på engelsk, spansk og fransk? Ved du, hvad Pringles-chips,
Oreos eller en Big Mac hedder på engelsk, spansk og
fransk? Mad er big business, og når først det er et
worldwide-brand, hvad tror du så de sidder og snakker
om i udviklingsafdelingen og i bestyrelseslokalet? Det
er nok ikke, hvordan de gør verden sundere.
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Drik en fadvand inden hvert måltid
Du bestiller regelmæssigt en 500 ml fadøl
og kan sagtens forestille dig, at der kommer flere lige efter. Mængden skræmmer
dig heller ikke – du overvejer mere, om
ikke der snart kommer en 750 ml i sortimentet, for så skal du i hvert fald prøve
den. Til gængæld sidder du der med et 200 ml fesent
vandglas, som din kone synes var smart i IKEA, når du
skal spise dine måltider hjemme ved spisebordet. En
stor fadvand kan faktisk forebygge og lindre dit ædeflip
en smule ved at fylde maven lidt ud, inden du skal til at
proppe frikadeller ned til mavens ligamenter, og du
igen forstuver dem.
Gør det til en vane: Køb et stort oktoberfestival-vandglas, tag det med ind til bordet, og kom i gang med at
hælde nogle fadvand indenbords.
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Min fars tennistaske

66

Jeg er opvokset på Als i omegnen af den store
industrivirksomhed Danfoss og med en far,
som var ingeniør og funktionær som i de gode
gamle dage. Han kom sjældent hjem senere
end klokken 15.30, og det første, han gjorde,
når han hoppede af cyklen, var at suse ned på badeværelset, hvor hans Wilson-tennistaske i kernelæder
stod fremme på gulvet året rundt. Tasken var allerede
pakket af min mor – det eneste, han skulle gøre, var at
smide ketsjeren i tasken og så huske det allervigtigste:
to kolde, tyske dåseøl til tredje halvleg.
Min far har trænet lige siden, og det kan cirka en promille af Danmarks befolkning prale af, og skål for dem,
men du er ikke en af dem, så måske du skulle lære
TASKE–princippet:

T – Tiden er vigtig. Sæt tid af til dit projekt.
Træn altid på det samme tidspunkt på dagen, den samme dag på ugen. Hjernen elsker vaner.
A – Anerkend vigtigheden af træning,

127

anerkend, at du har mange dårlige vaner
hjemme i sofaen, anerkend, at alle siger, at
træning virker.
S – Socialt og sjovt skal det være, ellers viser meget forskning, at du får svært ved at
holde vanen. Træn med en god ven, eller
find et hold, der passer til dig.
K – Kontrollér dine mål og delmål – brug
gerne apps og træningsdagbog til at holde
styr på dine resultater.
E – En enkelt øl skal der til efter træning.
Byt den eventuelt ud med en Nordic-øl, eller snup en kop kaffe en gang i mellem.
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Undskyld, kære børn, far har svigtet jer
I mine første barneår troede jeg, at min
far var professionel tennisspiller. Senere fandt jeg ud af, at motion blot var
en stor del af hans fritid og en helt indarbejdet rutine gennem alle mine barneår. Når man sådan lidt udefra kigger
på, hvor nemt det var for ham dengang
at være fysisk aktiv, tænker jeg tit over, hvad jeg selv
giver videre til mine børn.
Jeg startede selvstændig virksomhed, samtidig med
at min førstefødte kom til verden, og lagde rigtig
mange timer i opstarten de første år. Jeg gjorde alt,
hvad jeg kunne, for at komme hurtigt hjem og hente
mine børn, men med lidt pendling til København blev
det ofte mellem 16 og 17. Når vi så kom hjem, var det
vigtigt for ”os”, at vi legede med børnene, hyggede
som en samlet familie, og således var der først tid og
overskud til lidt træning, når ungerne sov, og det var
blevet mørkt.
Mange af mine kammerater havde det på samme
måde, og således valgte jeg løbetræning, hvor jeg selv
kunne passe tiden og ikke var afhængig af andre.
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Så hvis mine børn en dag kommer til at skrive en
klumme om deres fars trænings vaner, kan de med sikkerhed ikke sige ret meget andet, end at de har set et
par løbesko stå uden for døren, men om han har løbet
i dem, kan de ikke huske.
Undskyld, kære børn.
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Jeg dør kvælningsdøden i en førerløs bil

68

Elbilen er for længst blevet et hverdagssyn, og de teknologiske fremskridt i min levealder er allerede næsten uforståelige.
Tit glemmer vi, hvor hurtigt tingene går, og
lynhurtigt tilegner vi os nye vaner, som for
bare kort tid siden ville have været utopi. Nogle gange
bliver man nødt til at kigge lidt tilbage for at huske sig
selv på, hvor hurtigt det er gået, for så måske at reflektere over, hvordan vi ønsker at fremtiden og nye vaner
skal blive.
Lad mig give dig et eksempel. Da jeg var ung, skulle
man vente på, at ens 56 k-modem spillede en intromelodi, før man kunne komme til at se på nøgne damer.
Fra at vi alle løb rundt og legede på vejene, sidder vi
nu alle bag skærmene, og fremtiden bringer endnu
flere gadgets og halløj, som ikke ser ud til at gøre os
mere fysisk aktive.
Jeg er før blevet anerkendt for at kunne se ind i fremtiden … Jeg nævner følgende: Twin-doggen, vin i femliters plastposer og fem pølsehorn til en tyver, og nu
forudsiger jeg min egen død i en førerløs bil i en nær
fremtid. Ikke fordi den kører galt, men fordi jeg

131

forudser, at al den tid, jeg ikke skal bruge på at køre bilen, nu vil blive brugt på at spise lidt mere. Jeg forestiller mig en morgen, hvor bilen selv har været forbi Lagkagehuset og står dejlig opvarmet, klar med forsyninger til min tur til arbejdet. De lange rejser til Jylland bliver vel til en slags ”det store lange kolde bord”, hvor
sæderne stilles over for hinanden og snapseflasken lystigt kan gå rundt, da ingen nu har ansvaret. Og sikkert, men forhåbentlig et godt stykke frem i tiden, sidder jeg med mine 0,1 tons tunge børn på vej mod syden, og med det store sønderjyske kagebord som en
mellemret, mærker et stik i brystet og udånder kraftigt,
samtidig med at en af mine dobbelthager rager en
kæmpe othellolagkage ned i skødet på mig selv.
Nyeste tal vedrørende overvægt viser, at cirka 50 procent af danskerne er overvægtige, og at vores inaktivitet blot stiger og stiger. Jeg tror, den førerløse bil kommer til at dræbe mig og mange andre.
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Få dine børn med på ”gratisfitness.dk” bølgen
Børn er geniale og dumme. Mange store
sektledere har bildt børn alverdens sager og
løgne ind for med frygt og usandheder at
holde dem til sektens syge regler og koncepter. Lad os bruge det ”bedste” fra den verden
og starte så tidligt som muligt med at manipulere børn til at få mere fysisk aktivitet ind i
hverdagen. I min familie opfandt jeg begrebet gratisfitness.dk, for eksempel at gå på trapper, lave øvelser
hjemme på gulvet eller bare gå en tur. I starten bare en
joke, vi drillede hinanden med på ferier og i hverdagen,
når nogen af os traf dumme ikke-gratisfittness.dk-valg,
men i dag er det en del af vores familiekultur og helt
klart med til at huske os alle på, at man i hverdagen
kan hente rigtig meget gratisfitness.dk.
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Så lidt skal der til

70

a) Gåtur med din elskerinde
For mange mænd kan det være svært at
tage det første skridt imod en sundere livsstil. Måske har du en skade, måske er dunken blevet for stor, måske har du også en
sygdom – eller måske har du bare ikke rigtig lyst til at
svede og pruste.

Den gode nyhed er, at du skal i gang uanset alle ovenstående forhindringer, fordi al ny forskning viser, at du
med træning kan mindske dine smerter, få bedre rejsning og forebygge/behandle mange sygdomme bedre
og mere effektivt end med traditionel medicin.
Min anbefaling er, at du begynder med at ændre
hverdagen en lille smule i stedet for at springe ud i et
for stort projekt og måske fejle og få en dårlig oplevelse. Drop i starten tankerne om DHL, maraton og alt
det der TRI- eller Xterra-halløj.
Find de små ting rundtomkring i dagligdagen. Det lyder rigtig frelst, men i et årsbudget af fysisk aktivitet giver følgende små ændringer rent faktisk kæmpestore
effekter på sundheds-bundlinjen:
– Tag ALTID trapperne, og tag dobbelt trin, hvis du
kan. Mød bakker med et ”Yes, der er en god
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udfordring”.
– Gå mindst 5.000 skridt hver dag – brug en app/skridttæller til at registrere dette.
– Gå en aften- eller frokosttur med en ven/veninde eller
din elsker/elskerinde.
– Sæt et mål for de næste tre uger: ”Jeg skal gå minimum to gange a 20 minutters varighed på en uge”, ”I
september vil jeg cykle ned i byen minimum to gange
hver uge”. Sig dit mål højt, og del det med andre mennesker – så er sandsynligheden større for, at du føler
dig forpligtiget til rent faktisk at realisere det.
b) Byggemarkedet
Parkér din bil i den nederste parkeringskælder eller
langt væk fra indgangen til T. Hansen eller dit yndlingsbyggemarked. Det lyder bare for dumt og for simpelt,
men ligesom de 10+ kilo ikke kom over natten, men
stille og roligt har lagt sig til rette om dine stakkels organer, ja, så kan en lille vaneændring vedrørende din
bil faktisk ramme bundlinjen hårdt over de næste
mange år.
c) Start i et træningscenter
Når du begynder at få succes med de små ændringer i
hverdagen, kan du med fordel tage mod til dig og begynde med at træne i et træningscenter. Fordelen er,
at du her kan træne uden at få de klassiske skader,
man oftest får, når man starter på løb, håndbold, fodbold, gymnastik og andre klassiske træningsformer.
Det kan være rigtig hårdt at komme fra ingen træning
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til disse aktiviteter, og risikoen for skader er stor i starten.
Hvor andre træningsformer mange gange kun giver
effekt på for eksempel kredsløbstræning, kan du i et
træningscenter høste de fleste af de sundhedsmæssige fordele. Sørg for at få masser af rådgivning og
personlig træning, og meld dig på hold og find en makker, du kan træne sammen med. Det giver alt sammen
større sandsynlighed for, at du kan fastholde din nye
vane – også når der spilles slutrunder, det regner eller
Weber-sæsonen starter.
d) Rundbolds-pulszonen
For mænd er det vigtigt at få pulsen op i det ”røde felt”
et par gange om ugen, altså der hvor man virkelig hiver
efter vejret, og sveden pibler frem på panden. Det giver
god effekt på for eksempel din søvn, appetitregulering
og stressfølelse. Desuden sker der ved pulstræning en
lang række positive ting med hensyn til forebyggelse
og behandling af diverse livsstilssygdomme. 20-30 minutter to gange om ugen er super, og du kan fint samle
det samme i mindre portioner igennem ugen. Hvis du
sidder og fedter på cyklen eller løber lidt hyggeløb, så
lad mig lige huske dig på, hvad ”rødt felt” betyder. Kan
du huske den sommerdag som barn, hvor I spillede
rundbold, og hvor du ramte den lige i røven og tog en
”home run” i fuldt skrald og med Ole Olsen-sving rundt
om keglerne? I det øjeblik du kom hjem til basen, stopper vi lige filmen, og så lytter vi til dit hjerte og kigger
på dit åndedræt. Er vi enige om, at der er fuldt skrald
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på ventilerne, og at blæsebælgen kører maks.? Godt
så, hvad er det så, du laver på det løbebånd lige nu?
Op i det røde, makker!!
e) Boykot 60-minutters-hold
Prøv lige at høre: Jeg skal ikke køre Mt. Ventoux eller
løbe Copenhagen Marathon eller andet bavl, jeg skal
nyde livet, være sammen med dejlige mennesker,
spise godt og drikke mig nogle gode glas. Jeg skal kløs
på ryggen, elske og elskes, og hvis det hele kan pakkes ind i smuk natur, dejlig musik og kunst og et stykke
lagkage i ny og næ, så er jeg taknemmelig. Så når videnskaben peger på, at en cykeltur på 20-30 minutter i
højt tempo og gerne med lidt interval, hvad fanden laver jeg så på et 60-minutters-hold eller tre timer ude på
en landevej? Jeg håber dæleme ikke, at det skyldes, at
jeg flygter fra det ovenstående.
f) Styrketræningens lov
Vi ved ikke nok endnu, men hold da magle, hvor det
vælter ind med forskning, som peger på, at styrketræning er en vild træningsform. Om 10-20 år kigger vi tilbage på den her tid og ryster på hovedet over, at vi
ikke bare gik i gang, for det virker bare og burde indføres ved lov.
Styrketræningen giver dig bedre balance og færre
smerter i dine led, og så har den også en række kemiske/hormonelle mirakler, som gør godt i relation til
mange livsstilssygdomme. Du skal træne så TUNGT
som muligt og gerne på sigt seks til otte gentagelser
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tre gange. Rødvinsbrysterne vil elske dig for to-tre
gange ugentligt at træne kroppens muskler i cirka 20
minutter. Hvis du ikke fedter med det og holder fokus
på de store muskelgrupper og ikke skal filme med de
unge spændstige, så kan du faktisk komme langt på 20
minutter.
g) Far er startet til yoga
Efterhånden er der kommet videnskabelig dokumentation for, at det er vigtigt i den travle hverdag en gang
imellem at give vores hjerne, stresshormoner og åndedræt lidt ro – altså dyrke yoga! Træk vejret dybt ind, luk
øjnene, og vær nærværende, er egentlig budskabet,
men hvor tit gør du det i din hverdag imellem tetris,
netnyheder, mails, hente/bringe børn, HBO-serier,
Champions League med mere. I denne lidt nye verden
for os mænd kan du lære at passe bedre på dig selv,
og samtidig får stresshormonerne og smerterne lidt
modgift. De fleste mænd fravælger dette, fordi de ikke
kan mærke, at det ”brænder” i musklerne og er effektivt, men netop derfor er det vigtigt også at udforske
mulighederne inden for dette område. Start med at
downloade nogle apps og prøv det af, inden du går all
in i fuld velour og melder dig på yogaholdet.
h) Træn med dine skader
Over halvdelen af Danmarks befolkning har ondt eller
en gammel skade, de døjer med. Du er altså helt normal, men noget, der virkelig gør mig hamrende ked af
det, og som jeg bliver nødt til at råbe højt om, er denne
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uretfærdighed. Så snart du for eksempel har ondt i ryggen eller lider af en sygdom, så ryger du fluks over i
den gruppe af danskere, som lever kortere og får flere
andre spændende sygdomme og derfor skal hygge sig
på de kommende supersygehuse, som du sikkert virkelig ser frem til. ”Bare” fordi du har ondt i ryggen,
hvorfor skal dit hjerte så rådne op, og hvorfor må du
ikke passe på dine blodkar i benene? Jeg er med på,
at du har ondt, men helt ærligt, det er hamrende unfair
over for resten af kroppen. Hvis du har en sygdom eller
en skade, så sørg altid for at træne sammen med en
sundhedsfaglig – det er din garanti for, at du træner det
rigtige på den rigtige måde.
i) Nej, du skal ikke starte på TriXterraNinjaCrossmyass
Så er der igen en tosse i Aftenshowet, som enten har
løbet barfod-et ind over indlandsisen, cyklet sit mellemkød i stykker eller svømmet i bar røv og dolk ud for
Dogger Banke, og jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Helt galt på den er dem, der kombinerer det og tror på
udødelighed og heltestatus. De er moderne hekse og
troldmænd, og vi burde finde løsningerne frem fra middelalderen, hvis man måtte …
Faktisk henter jeg altid et stykke lagkage, når de sidder der med deres personlighedsforstyrrelser og får os
andre 99,9 procent til at føle os som unormale. De rigtige helte er dem, der holder fast i regelmæssighed og
høj intensitet og fylder styrke på kødet igennem hele livet. Dyrk din indre helt, og hvem ved – måske kommer
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der også et tv-program om dig?
j) Træn sammen med andre,
men aldrig sammen med din bedste ven
Du har måske prøvet at starte utallige gange, har diverse sportstasker fra introtilbuddet liggende og har
hver januar og september dårlig samvittighed. Når du
endelig kommer af sted, får du altid penge igen fra træningscenteret, for du har nærmest ikke brugt maskinerne, og løbebåndet gør dig automatisk opmærksom
på, at du bør træde ned og finde et gåbånd.
Måske må du bare erkende, at din personlighed ikke
er til at komme op i det røde felt og mærke mælkesyren brænde i dine muskler, uden at nogen pisker dig.
Træn derfor altid med andre – men ikke med din
bedste ven. Så går der bare snak i den, og I ligner sikkert hinanden for meget, siden I er venner. Holdtræning, foreningsliv og træning sammen med kollegaerne
giver øget chance for, at du kommer af sted. Dels vil
du ikke tabe ansigt, dels går du sikkert glip af noget
spændende snak bagefter, hvis du ikke møder op. Eller også har du bare verdens bedste ven, og når I to
sætter jer mål sammen, så sker der ting og sager. Hvis
det er din makker, hvad venter du så på?
k) Træning efter sporløs? Nej, vel!
Træn altid inden eller lige efter arbejde og gerne det
samme tidspunkt på dagen/ugen. Det duer ikke at
komme hjem til lasagne, tøjvask, lektielæsning, lidt
rødvin, Sporløs i tv og så trække sig op med roden og
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køre af sted til træning bagefter. Du ved det jo godt.
l) Hvad er dit mål?
Træn i relation til et mål/delmål, og hav altid styr på,
hvad målet er. Det kan eksempelvis være at ramme en
tøjstørrelse, at komme af med medicin, kunne gå en kilometer eller kunne slå din tykke kollega i badminton.
Husk at fejre dine sejre.
Sig dine mål højt til dig selv, familie, venner og kollegaer. Man er ligesom mere forpligtet, og det er ikke
bare ens egen hemmelighed, når man har sagt det
højt.
m) Træning bliver ALDRIG sjovt!
Træn altid med et kæmpe smil på. Alle reklamer viser
kun mennesker, som smiler og ler, når de træner. Faktum er, at det er hårdt og sjældent sjovt at træne – og
det er efter min mening en løgn, at det nok skal komme
hen ad vejen. Men det sker, at du finder et sted at
træne, hvor du føler dig godt tilpas, hvor du bliver mødt
af et ”godmorgen-smil”, hjælper en anden med at indstille maskinen, kigger den søde pige i øjnene på vej
ud og får røde kinder, og i omklædningen hører du en
sjov vittighed, som giver dig et kæmpe smil. Det hjælper alt sammen til, at du kan komme igen næste gang.
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Alle har ondt i ryggen, og det er helt normalt
1)
Over 40 procent af danskerne har haft ondt i ryggen inden for det sidste halve år, og rigtig mange
har oplevet at have ondt i ryggen en eller flere
gange i livet. Det er helt normalt og nærmest aldrig alvorligt. Desværre oplever mange mennesker stadig at være sygemeldt i kortere eller længere tid, samt at miste evnen til at være fysisk aktiv,
fordi smerterne, angsten og usikkerheden om ryggen
og smerterne tager over. De fleste oplever heldigvis, at
smerterne forsvinder, og inden for tre uger er næsten
90 procent tilbage til almindelig hverdag. De fleste får
aldrig en diagnose, og vi ved rent faktisk heller ikke
særlig meget om, hvor smerterne kommer fra, men vi
ved, at det kun i meget sjældne tilfælde kan være alvorligt.
Lad mig også lige aflive nogle sejlivede myter med
det samme: Børn har ondt i ryggen, ældre har ondt i
ryggen, folk, som er meget stillesiddende, har ondt i
ryggen. ALLE har ondt i ryggen, og alle kan få ondt i
ryggen. Måske SKAL man rent faktisk have ondt i ryggen. Måske er det måden, hvorpå tyngdekraften, vores
alder/genetik samt stress-hormonerne, Candy Crush
og ringe søvnkvalitet udmønter sig. Og måske er der
helt normalt. I hvert fald rammer det bredt både med
hensyn til alder, køn og jobfunktioner.
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2)
Det er helt tydeligt, at mennesker, som er regelmæssigt fysisk aktive, har mindre gener af ondt i ryggen, og
man kommer sig også hurtigere, hvis man bruger fysisk aktivitet som en del af behandlingen. Rygning forværrer det hele, så færre smøger, please.
Specifikke øvelser kan hjælpe, hvis du finder ud af,
hvilke øvelser der passer til dig. Hver opmærksom på,
om du får smerter ved foroverbøjninger, når du står op,
ved at sidde i længere tid eller andre karakteristika. Fat
mod og vær positiv og søg viden og information om dit
problem. Det ser ud til, at de mennesker, som kan arbejde med ja-hatten på, har en bedre mulighed for at
komme igennem smerterne og videre bagefter. Endvidere er afledning også en god teknik. De fleste kan
ikke have stærke smerter og for eksempel være inde
og se ”Anden” eller se en superspændende film.
Det er derfor, at det at komme på arbejde hurtigst
muligt også er supervigtigt – hvis man vel at mærke er
glad for sit arbejde og er vellidt på sit arbejde. Til gengæld har medicin en meget ringe effekt, og måske er
det kun de første par dage, du skal bruge det.
Så alle mennesker har desværre mere eller mindre
ondt i ryggen. Søg hjælp med det samme, hvis der er
ryg-/bensmerter og nedsat kontrol af blærefunktion eller følelsesløshed i skridtet, og hvis der er ryg-/bensmerter og nedsat kraft og/eller smerteudstråling i det
ene eller begge ben.
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Har du verdens længste penis? Test dig selv

OBS: Følgende test kan ikke udføres med en
tommestok.

Til nedenstående test skal du bruge et målebånd og en penis.
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Målebåndet er en blød udgave af tommestokken; det
har centimeteropdeling og går typisk op til to meter. Du
kan sikkert finde en udgave af denne gadget i din kones syæske.
(Bonusinfo: Syæsken er noget af det mest hellige for
en kvinde. Betragt den som en slags hellig gral. Ofte
skal den åbnes på en særlig måde, tit er den gået i arv
i flere tusinde år, og der er blomstermønstre og mærkelige tegn og krummelurer på den. Vær ydmyg, når
du låner noget i denne æske. Og læg for gud skyld alt
det, du låner, tilbage i denne æske, da der ellers vil ske
alskens ulykker. Klassiske ulykker er for eksempel meget mindre sex, kun valg mellem en eller to udgangsstillinger samt iværksættelse af mission re-decorating
the living room).
Denne test kan med fordel udføres liggende – så er
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der lidt mere plads til at komme til roden. Normal
længde på en stiv diller hos en fuldt udvokset mand er
mellem 12 og 18 centimeter. Store udgaver som eksempelvis John Holmes’, var op til 34 centimeter, siger
myten. Når du nu har målebåndet fremme, så kigger vi
lige på dunkometeret igen. Mål i stående og afslappet
tilstand to centimeter over navlehøjde (se nummer 5)
den fulde omkreds. Du kan nu, forudsat at målebåndet
er sort/hvidt, se sort på hvidt, om du har forhøjet risiko
for hjertekarsygdomme. Eller om du på godt dansk er
for fed!
Hvis du har et taljemål på over 94 centimeter, har du
en let forøget risiko for hjertekarsygdomme. Og hvis du
måler over 102 centimeter, har du en forøget risiko.
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Motion ER ikke sjovt
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Det har tit undret mig, at jeg ikke kan finde
glæden og entusiasmen fra de unge år frem
igen her i mine voksne år, især når jeg følger
med på diverse sociale medier, ser i fjernsynet og læser i avisen og kan se, at de fleste
af dem, der dyrker motion, virker glade, viser overskud
og altid smiler, når de bliver interviewet. Motion var i
barndommen altid sjovt, og alle andre ser ud til at have
det sjovt, men jeg synes egentligt helt ærligt, at det er
skidehårdt og en smule kedeligt.
Jeg satte mig for at undersøge, hvorfor det var så
sjovt i gamle dage – og vil lige tage dig med på en
rejse ”down memory lane”.
Jeg kom som regel hjem fra skole ved 14-tiden og
angreb straks køleskabet og en deling amagermadder
med tandsmør og puddersukker. Ned med en halv liter
kold mælk og så på sofaen med et Fantom-blad. Klokken 15.30 pakkede jeg mine Handball Special-sko for
at tage cyklen hen til min makker nede ad vejen. Hans
mor var mesteren i hjemmebag, så jeg kom altid lidt
tidligt, hvis nu der lige var en kage i ovnen.
Dernæst cyklede vi lidt om kap og hentede vores
målmand – som altid lå og sov, og som vi derfor af træneren var sat til at hente. Vi landede som regel, en god
time inden vi selv skulle træne, for at kunne sidde på
lægterne og betragte vores jævnaldrende piger spille
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håndbold.
Allerede her udviklede jeg min interesse for anatomi
og gjorde mig mange spændende observationer …
Dernæst var der omklædning og mandehørm med
drengeårgangen over os. Vi havde store ører og prøvede lidt at spille med på at kunne den bedste vittighed
eller fortælle en god historie fra lørdagens halbal.
Ind i hallen og lave lidt opvarmning, og så kom vi til
noget særligt, som jeg næsten havde glemt, men som
nu står soleklart for mig. Nemlig helt klassiske armstrækninger, maveøvelser, englehop, intervalløb, trillebøren med mere. 20-30 minutter. Helvede på jord med
syre i benene, tungen ud af halsen og pulsen oppe i
det røde hele tiden. Hvis du lige skærer den ovenstående sætning ud og gemmer den til senere, så skal jeg
give dig pointen.
Dernæst var der opvarmning af målmanden, skud
på mål, hvor man kunne lave tricks og drille målmanden samt få anerkendende klap på skuldrene. Og så
nogle opstillinger og gennemløb, for til sidst at spille en
kamp. Hvis man var rigtig heldig, var det mod senior
dame, og her var vi alle klar på at spille streg for at
komme ind imellem de dejlige damer.
Så var det i bad og ud i cafeteriet og bestille Faxe
Kondi og gøre sig klar ved vinduet ind til svømmehallen, hvor konkurrencepigerne var ved at varme op på
land. Der blev snakket og blinket, spist slik og fortalt
røverhistorier i drengegruppen. Så cyklede vi hjemad,
selv om det regnede, sneede eller var 25 frostgrader.
Hvis man var heldig, gav det kartoffelmos med bøf
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stroganoff, og så var der vel nogle lektier med mere,
men det husker jeg ikke. I seng, og så gentog det hele
sig de der fire-fem gange om ugen med både håndbold, fodbold og vandpolo om vinteren.
Det var dæleme sjovt at kigge på både de jævnaldrende og de modne damer, være sammen med de
bedste venner, fortælle de mest fantastiske løgnehistorier, sætte stort set alle bolde perfekt i krydset, spise
en Center Burger og guffe 10-øres-slik, men det var og
vil altid være rigtig surt at skulle igennem de 20-30 minutter hård, udmattende og brændende træning, som
var en del af pakken. Med det gled ligesom ned i skøn
forening med alt det andet, jeg oplevede.
Og nu til pointen:
Motion er ikke sjovt i sig selv, men hvis du får tingene
omkring og i relation til at blive sjove, bliver det nemmere at få gjort.
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Når jeg bliver gammel
Det er søndag, og Ida Corr rammer mig i
hjertet med Gnags’ gamle sang om det at
blive gammel fra ”Toppen af poppen” på
TV2.
Jeg kan rigtig godt lide, når fjernsyn gør
andet end at dræbe min tid med ligegyldigheder i serieform eller reality-fjernsyn, som jeg nægter at erkende,
at jeg ser. Peter A.G., som i sin ældre udgave bevæger
sig mere ledstivt og er mindre hurtig og kæk i sine bevægelser, sidder med en lille tåre og bliver nok ramt af,
at sangen engang bare var noget, han skrev, men at
den i dag, over for den smukke Ida, gør lidt ondt.
Jeg elsker, når fjernsyn rammer de rigtige følelser
og de rigtige værdier i en hverdag, som oftest går så
hurtigt, at det blot bliver til lidt Facebook, lasagne og
lidt hverdags-alkohol eller -slik, som kan ramme mit
hjerte herovre i hjørnet på min sofa. Sangen er jo fantastisk smuk, og Ida synger den, så man bliver forført
og tænker, at det at sidde på en bænk og spise mandler med myntestænk og æbler med lommekniv i solen
lige er noget for mig.
I slutningen af sangen rejser Peter A.G. sig såmænd
lidt op og slentrer vel ned til baren, hvor han deler rødvin med memoirer med de andre gamle i solen. Det er
da lige sagen at tænke sig på værtshus, sådan en efterårstirsdag sammen med de andre og så fortælle røverhistorier.
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Måske er sangen en lidt gammeldags måde at se ældre mennesker på, og måske er det slet ikke så sjovt
bare et sidde der på en bænk, i hvert fald hvis det er,
fordi nogen har sat en dér, og man ikke selv kan rejse
sig. Og det der med at sidde og suge rødvin for, at nogen gider høre om de gamle dage, den holder vist heller ikke i dag. Jeg er helt med på, at hvis du har været
landmand i Skjern eller fisker i Esbjerg et helt liv, at så
trænger du dæleme til at sidde lidt ned og nyde livet,
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men er det sådan et liv, du lever?
Men man bliver inspireret af god kunst, og man får
kræfter til selv at tænke de store tanker, selv om der er
noget ”bag om vild med dans”, man også skal holde
sig opdateret på. Jeg har tænkt lidt tanker om, når jeg
bliver gammel, og måske du også skulle give det en
tanke indimellem.
Når jeg bliver gammel, vil jeg kunne hinke en hinkerude helt frem og tilbage.
Når jeg bliver gammel, vil jeg rejse mig fra bænken og
spille lidt med, hvis bolden triller min vej.
Når jeg bliver gammel, vil jeg drikke et par gode glas
sammen med min bedste ven.
Hvordan ser det ud, når du bliver gammel?
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Book et foredrag med altæderen
Sagt om foredraget:
”Hans stil er noget anderledes og en smule
provokerende, man kan vel nærmest kalde det
sundhedsstandup.
Han introducerer mange sjove nye redskaber til at ændre en smule på livsstilen, og det er rart og sjovt uden
den klassiske pegefinger, som sundheds retorikken
ofte har”
”Altæderen formår med humor og skarpe betragtninger
at sænke skuldrene hos os, så ørene rent faktisk får
lidt med af alle de sjove og alvorlige pointer, som Altæderen har med sig.
Her efter noget tid hænger der stadig noget ved og jeg
håber mange andre vil tage ind og se Altæderens foredrag. Dit foredrag gjorde for øvrigt at min kammerat
ugen efter startede på motion”
Se flere referencer og læs mere om Altæderens univers på www.altaederen.dk
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