






   

åske har du længe ærgret 
dig over, at du ikke er så 
smidig, som du har været. 
Kroppen er blevet lidt stive-

re at have med at gøre. Det kan være, 
at der er blevet meget længere ned til 
tæerne, og at det både strammer lidt 
her og lidt der, når du bukker dig ned 
for at samle noget op.

Det er ikke så ualmindeligt, at 
mange af os med alderen oplever, at 
vores bevægelighed bliver lidt ind-
skrænket og hæmmet, og at vi måske 
ikke bevæger os så frit, som vi gjorde 
en gang. Det er der en god forklaring 
på. Men i samme åndedrag skal det 
dog tilføjes, at du faktisk ikke behøver 













   

 



ler, sener og led sunde og smidige.



Årene kan som sagt godt sætte et lidt ke-
deligt aftryk i din funktionelle sundhed, 
og det skyldes slet og ret nogle biologiske 
forandringer. 

�Man kan populært sige, at du tørrer 
ud med alderen. Det vil sige, at dit binde-
væv blandt andet bliver mere stift. Det har 
nogle konsekvenser, fordi dit bindevæv 
både er indvævet i og omslutter alle dine 
muskler og led. Derfor er det også i binde-

på den større stivhed i kroppen, som du 

måske oplever,� siger fysioterapeut Lotte 

�Det er dog meget vigtigt at pointere, at 
du både kan påvirke dette i en positiv og 
negativ retning. Det handler meget enkelt 
om, at hvis du bruger kroppen mindre og 
bevæger dig mindre, så vil du også ople-
ve en større stivhed i kroppen, ligesom det 

ger kroppen, jo mere smidig vil du være.�



Det kan indskrænke din adfærd, at du går 
rundt og føler dig stiv og ufri i dine bevæ-
gelser, for det påvirker hurtigt måden, du 

selv om du ikke tænker over det.

�Det er faktisk afgørende for din sund-
hed, at du bevarer din smidighed, så du 
kan fortsætte med at lave alle mulige akti-
viteter hele livet som for eksempel at tage 
sko på, vaske dig på ryggen eller lege med 

en god bevægelighed i alle led, og det gæl-
der for eksempel også alle led i rygsøjlen. 
Det er hendes erfaring, at mange rygge 
bliver stive i nogle led og al bevægelighe-
den sidder i andre led, som på den måde 
bliver overbelastet. 



Det kræver bare, at du beslutter dig for 







































































 



   

at tage dig kærligt af din krop hver eneste 
dag. Kodeordet er bevægelse.

�Du skal først og fremmest tænke på, at 
du hver eneste dag skal bevæge alle store 
led i alle mulige retninger. For eksempel 

dig helt nede fra gulvet, da det træner din 
bevægelighed i ben, hofter og ryg. Du skal 
sørge for at strække dig op på tå for at nå 
den øverste hylde og her hente kaffen ned 
hver morgen. Det lyder besværligt, men det 

og supplerer:

hed som i programmet her i artiklen, skal 
du sørge for ikke kun at foretage det gam-
meldags statiske stræk, hvor du holder en 
position. Det er vigtigt, at du arbejder med 
dit åndedræt, fordi du med åndedrættet sti-
mulerer din bevægelighed meget effektivt. 
Derudover skal du tænke på at lave mere 
dynamiske øvelser, hvor du arbejder med 
en kontrolleret bevægelse og går ind og ud 



Du kan altså med fordel køre det lille pro-
gram igennem hver eneste dag. Kroppen er 
klog og vil hurtigt honorere din indsats, og 

og bevægelighed i dine bevægelser. Vil du 
gøre noget ekstra for kroppen for at genvin-
de og bevare din smidighed, foreslår Lotte 

bruger dem til at massere dig selv med. 































































�Det er meget effektivt at massere sig selv med 
bolde. De små grønne minibolde arbejder dybt ind alle 
steder på kroppen, hvor du bruger boldene. Du skal ar-
bejde helt nede fra dine fødder og op igennem krop-
pen. Selvfølgelig mest i de områder, hvor du ople-
ver, at du er mest stiv. Boldene sørger for, at både dine 
muskler og dit bindevæv får en bedre blodcirkulation, 
iltning, elasticitet og ikke mindst et vågent nervesy-
stem. Forskningen anbefaler dette som en både meget 
effektiv og nødvendig metode i dag.� 

 








































































































































 


