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En flad mave kræver, at du træ-
ner dine mavemuskler regel-
mæssigt. Det ved du. Men du 
ved sikkert også, at det ikke 
er altid, det virker. Måske for-

di din vej til en flot, flad mave kan sid-
de et helt andet sted, nemlig 12 cm syd 
for maven – ved din hofte. 

Her gemmer der sig en for de fleste 
ganske ukendt muskel. På latin hedder 
den psoas major, men til hverdag kal-
der vi den bare den dybe hoftebøjer. 

Musklen fungerer som et gummibånd, 
der forlænges og forkortes, i takt med at 
du går, så du frit kan bevæge dig frem-
ad. Nærmest som et pendul, der svinger 
frem og tilbage hele tiden. Samtidig sør-
ger den for at holde bækken, lænd og 
ryg på plads, når du går og står. 

Men den har også en skjult funktion, 
som de færreste er klar over. Hvis psoas 
major-musklen bliver for stram, trækker 
den i bækkenet og vipper det fremad, så 
bugvæggen falder frem og bliver mere 

Hvem skulle nu have troet det! Du skal træne din 
hofte, hvis du vil have en flot og flad mave. Din 
store hoftebøjer, psoas major, kan meget mere end 
at bøje dine ben, når du går. Er den veltrænet og 
elastisk, gør den din mave flad – næsten helt af sig 
selv. Omvendt lukker den totalt af for din mulighed 
for at få en flad mave, hvis musklen er for stram. Vi 
tester din psoas major og giver dig de øvelser, der 
får den til at fungere så godt, at ikke bare din mave, 
men hele din krop bliver ekstra stærk og smidig.

Din skjulte 
vej til en
flad mave

Test dig selv:

synlig. Derfor kan selv hundredvis af 
mavebøjninger hver eneste dag intet 
stille op i kampen for at få en flad mave, 
hvis den dybe hoftebøjer er for kort.   

Spændt psoas giver en slap mave
Rigtig mange af os render rundt med en 
psoas major-muskel, der er for stram og 
uelastisk. Vi ved det bare ikke selv, for 
symptomerne viser sig som alle muli-
ge andre skavanker, man slet ikke for-
binder med hofterne. Dårlig fordøjelse, 

overfladisk åndedræt, ømhed i lænd og 
ryg, smerter under sex – og så den for 
mange af os alt for velkendte topmave. 

Problemet med for korte og stramme 
psoas muskler er, at de vipper bække-
net frem og dermed øger lændesvajet, 
så bugvæggen falder fremad og bliver 
mere synlig. Når musklen er kronisk 
forkortet, vil den nærmest presse bugen 
endnu mere frem, så maven kommer til 
at se større ud, end den egentlig er. For 
at modvirke dette tryk, spænder man 

typisk i sine mavemuskler for at hol-
de maven inde og bibeholde sin fla-
de mave, men det er en ekstremt uhen-
sigtsmæssig strategi, som på sigt kan 
give en række andre problemer. 

Psoas gør bækkenbunden svag
Når psoas er for stram og uelastisk, 
mister både bækkenbunden og mave-
musklerne deres optimale spænding, 
og det kan bl.a. betyde svage udadro-
tatorer i hoften. Resultatet er en svag 

bækkenbund, som blot bliver endnu 
mere udtalt, når stramme psoas-musk-
ler vipper bækkenet frem.  

Ironisk nok kan mange mavebøjnin-
ger være med til at gøre tilstanden vær-
re. Har du en ufleksibel hoftebøjer, vil 
du måske i virkeligheden ramme psoas 
major, når du træner maven, så du gør 
musklen mere og mere uelastisk og får 
du den ikke trænet korrekt, bliver ela-
stikken mere og mere spændt op. Der-
med opnår du præcis det modsatte af 

4 overraskende øvelser snupper topmaven: 

⊲

Afspændt psoas: 
Ryggen er ret, og 
maven er flad

Stram psoas:  
Ryggen svajer, og 
maven presses frem
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Her sidder den hemmelige  
muskel, som gemmer på din 
flade mave. Hvis du træner og af-
spænder den, gør den vejen mod 
drømmemaven meget lettere.

Psoas major har sit udspring på 
rygsøjlen, går gennem bækkenet 
og hæfter på lårbensknoglen  
– som den eneste muskel, der 
forbinder rygsøjlen og benene.

Det kan være svært selv 
at mærke, om din psoas 
major-muskel er stram-
mere, end den bør være. 
Et hurtigt kig i spejlet kan 
dog give dig et fingerpej.

Svajer du meget i læn-
den, kan det være et tegn 
på en forkortet psoas 
major, fordi musklen 
trækker lænden bagud.

Vil du teste dig selv 
mere grundigt, kan du fin-
de den originale psoas-
test på næste side.

Er min muskel  
for stram? 
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Test dig selv:

det, du vil, i jagten på den flade mave. 
Men finder du ud af, at det er psoas, den 
er gal med (test dig selv her på siden), 
er det heldigvis muligt at få løsnet op for 
musklen og gjort noget ved problemet. 

Ofte er løsningen enkle øvelser, der 
gør den mere elastisk. Bliver musklen 
mere smidig, trækker den ikke længere 
i lænden, og bugvæggen kan falde til-
bage til dens naturlige position. Dermed 
vil mavemusklerne automatisk genfinde 

deres optimale position og spænding – 
og du får endelig den flotte, flade mave, 
du altid har gået og drømt om.

Ondt i ryggen kan skyldes psoas major
Som nævnt har psoas major også stor 
betydning for andre dele af kroppen. 
Din ryg kan også tage skade af en stram 
hoftebøjer. Psoas sidder nemlig fast på 
ryghvirvlerne, hvor den stabiliserer og 
beskytter ryggen. Er den f  or kort eller 

ufleksibel, hiver den konstant i ryghvirv-
lerne og diskusskiverne, og det kan gøre 
ondt og ende med en diskusprolaps. 

En for kort hoftebøjer forhindrer sam-
tidig muskler og led i hoften i at bevæ-
ge sig frit, og ryg, bækken og knæ tager 
over. Men de er ikke skabt til den belast-
ning, og derfor er risikoen for overbe-
lastningsskader stor, hvis din hoftebøjer 
er for stram. Træn den med de fire øvel-
ser her og få en smidig krop.

c. I samme bevægelse bøjer du nu højre knæ og lader 
tæerne glide hen over gulvet og ind mod din højre balde, ind 
over maven og videre op i luften og atter ned mod gulvet, så 
du nærmest tegner en cirkel i luften. Brug så lidt kraft som 
muligt, og udfør bevægelsen i langsomt tempo.  
Husk at trække vejret aktivt under hele bevægelsen, så du 
ikke kommer til at holde vejret. Lav 8-10 gentagelser med 
hvert ben. Tag evt. en lille pause, inden du skifter ben.

a. Begynd med at slappe af i hele kroppen. Du skal 
ikke spænde nogen som helst steder – kun din ån-
dedrætsmuskel (mellemgulvet) skal arbejde. Træk 
nu vejret ind så dybt, du overhovedet kan. 
Mærk, hvordan maven løfter sig, når du trækker vej-
ret ind, og passivt sænker sig, når du puster helt ud.

Gør elastisk · Nu skal du arbejde med musklen som den elastik, den 
er. Du skal bruge to små bolde eller en sammenrullet måtte, så dit bækken 
bliver løftet og stabiliseret. Det er vigtigt, at du ligger i præcis den stilling, 
vi beskriver, hvis du skal have den fulde effekt af øvelsen.2.

1.

b. Træk vejret på denne rolige måde så længe som muligt, 
men i mindst fem minutter. Tag dig god tid, og gør langsomt 
vejrtrækningen dybere og dybere for hvert åndedrag, så du 
fornemmer, at du trækker luften helt ned mod bækkenbun-
den. Mærk, hvordan lænderyggen smelter mere og mere ned 
i underlaget, mens din psoas major-muskel bliver masseret.

Spænd af · Denne øvelse får psoas-musklen til at 
spænde af, og dermed får du meget mere ud af de 
næste øvelser. Læg dig godt til rette på ryggen med 
fødderne i gulvet. Tag evt. en lille pude under hovedet, 
eller læg benene op på en stol, hvis det gør dig mere 
afslappet og giver dig et lettere åndedræt.  

Træk vejret rigtigt
Dit åndedræt er vigtigt, for kun 
når du trækker vejret dybt nede 
fra mellemgulvet, bliver psoas 
major stimuleret. Så stempler 

mellemgulvet op og ned 
og masserer musklen.

b. Sænk nu dit højre ben nedad mod gulvet, mens du lang-
somt tæller til seks. Det er vigtigt, at tåspidserne peger opad. 
Hold det andet ben, ryggen og bækkenet helt i ro, og undgå, 
at ryggen svajer. Sænk benet så langt, at du mærker elastik-
ken giver efter på forsiden af hoften. 

a. Læg dig på ryggen, og placer boldene eller måtten un-
der bækkenet, så lænden bliver vippet lidt nedad. Bøj dit 
venstre ben, og grib fat om det med begge hænder. Stræk 
dit højre ben op mod loftet. Du må ikke mærke et vold-
somt stræk nogen steder, så bøj knæet hvis nødvendigt.

For at få den største effekt af 
øvelserne er det vigtigt, at du 
laver dem i den rækkefølge, 
vi præsenterer dem i. Har du 
travlt en dag, kan du også 
vælge én ud og lave den – det 
er klart bedre end ingenting. 
Tilsammen giver øvelserne dig 
en flad mave og bedre funk-
tion i hofter, ryg og bækken. 

øvelser 

1. Sæt dig på kanten 
af et bord, bøj det 
ene knæ og grib fat 
om det med begge 
hænder. Læg dig 
roligt ned på ryggen, 
mens det andet ben 
følger med. Sænk 
nu benet, mens du 
stadig holder fast 
om det andet. Hvis 
dit ben ikke kan nå 
bordkanten som vist 
på billedet her, er din 
psoas for uelastisk.  

der træner hoften  
og giver flad mave

4
2. Hvis dit ben kan nå bor-
det som vist på billedet her, 
er din psoas afspændt og 
elastisk – og dermed sund. 

Denne øvelse er en af de bedste til at indikere, om din hoftebøjermuskel er 
for stram, og landets fysioterapeuter bruger den selv på deres kunder. I fag-
sprog hedder den Thomas-testen, og den kan på få minutter give dig et fin-
gerpeg om, hvordan din muskel har det. Dog kan en stram psoas i denne test 
også hænge sammen med stramhed i andre muskler på forsiden af låret.

Prøv fysioterapeutens egen test

□

⊲          
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b. Efter den sidste gentagelse bliver du ude i strækket 
– stadig med bagdelen vippet ind under dig. Nu fører du 
venstre arm op over hovedet, og mens du puster ud, laver du 
en sidebøjning ind over kroppen, så du mærker strækket i din 
venstre psoas major gå endnu dybere. Hold denne stilling, 
mens du trækker vejret dybt 4-5 gange.

[Psoas major] På græsk betyder “psoa” lænd. “Major” 
betyder stor, og det er brugt for at adskille musklen fra 
dens lillebror, “psoas minor” –  den lille hoftebøjer.
P’et udtales i øvrigt ikke, så man siger bare “soas major”.

a. Læg dig på ryggen med fødderne på et underlag, hvor 
de kan glide uden at du skal bruge kræfter. Ligger du på et 
gulvtæppe, kan du fx lægge en plasticpose under den ene 
fod. På et trægulv kan du tage en sok på foden, eller du kan 
lægge en karklud under den. Bliv liggende i stillingen, mens 
du vipper dit bækken en smule frem og tilbage fem gange, 
så du skiftevis svajer lidt og meget i lænden. Find nu en 
stilling midt mellem disse to yderstillinger., hvor du føler dig 
afspændt. 

Løsn op · Nu skal du arbejde på at  
få musklen til at give slip, slappe af og 
gøre sit arbejde rigtigt. Vi skal altså 
arbejde med funktionen af psoas.

b. Lad den ene fod glide stille og roligt frem på un-
derlaget, som om du skulle tegne en lang lige streg på 
gulvet. Mærk, hvordan du nærmest skubber lårbenet 
ud af hofteskålen, så forsiden af hoften åbner sig.

c. Lad benet glide tilbage til udgangsstillingen i roligt tempo. Lad benet 
være tungt, så du lader det glide i stedet for at løfte det hen over gulvet. Du 
skal bruge så lidt kraft, du overhovedet kan – øvelsen er stadig utrolig ef-
fektiv. Vær opmærksom på at holde ryggen og bækkenet helt i ro undervejs. 
Fokuser i stedet på at give slip på spændingerne omkring hoften. Lav 8-10 
gentagelser med hvert ben. 

3. Stræk ud · Nu skal  du 
strække psoas major og de 
andre hoftemuskler ud, så 
de bliver mere smidige.  
 
(TILFØJ: Den ligner en du 
kender, men her skal du 
lave den på en helt særlig 
måde, så den giver mere)

4. a. Sæt dit venstre knæ i gulvet, og placer dit 
højre ben et godt stykke foran det andet ben. 
Benet skal have en vinkel på 90 grader.  
Vip nu bagdelen lidt ind under dig, så du svajer en 
smule mindre i lænden. Hold denne stilling, mens 
du laver strækket, selv om det kan være svært, 
men det er vigtigt for at strække det rigtige sted. 
Bøj det forreste knæ, så du langsomt skubber dig 
fremad og mærker et stræk dybt nede i hoften. 
Før dig selv tilbage til udgangspositionen i roligt 
tempo. Lav i alt ca. 10 gentagelser med hvert ben. 
Pust ud på vej ud i strækket og træk vejret ind på 
vej tilbage.

Støt gerne den ene hånd mod en væg, en 
stol eller en ribbe, så du kan fokusere fuld-
stændigt på selve strækket i stedet for at 
bruge alle kræfterne på at holde balancen.  
Du kan også med fordel lægge en pude un-
der knæet, hvis du er generet af trykket. 

10 tegn på en stram psoas 

Din flade mave er ikke det ene-
ste, du mister ved at have en stram 
psoas major-muskel. Se her, hvor-
dan den også kan påvirke dig: 

1.  Du har smerter i lænd og ryg.

2. Du er øm og immobil i hoften og 
har evt. en svag bækkenbund.

3.  Du slider ekstra meget på diske-
ne i lænden.

4.  Dine balder er slappe, bl.a. for-
di en stram hoftebøjer ikke tillader 
dem at blive trænet korrekt.

5.  Du har kraftige smerter under 
din menstruation.

6.  Du har problemer med organer-
ne, som ikke fungerer optimalt.

7.  Du har uforklarlige smerter i un-
derlivet, som “bare er der”.

8.  Du har sværere ved at føde.

9·  Du har smerter under samleje.

10. Du har dårlig fordøjelse, bl.a. 
fordi tarmene ikke arbejder opti-
malt.

Hvis du bekymrer dig om, hvor-
dan dine børn klarer sig i skolen, 
eller om du bliver fyret, så sladrer 
dine hoftebøjere. Det lyder be-
synderligt, at dine tanker og hof-
ter hænger sammen, men netop 
psoas major er en af de muskler, 
der lukker sammen og beskytter 
dig, når du har det dårligt. 

Derfor kalder nogle eksperter 
musklen for en skraldespand, for-
di din frygt og dine frustrationer 
ofte bliver parkeret her.  

Musklen, der har følelser
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