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Som et stort, finmasket net smyger bindevævet sig 
rundt i hele kroppen. Det svøber sig om nerver, blod-
kar, kirtler og organer, det indkapsler musklerne og det 
forbinder muskler med knogler. Bindevævet er overalt 
og har afgørende betydning for vores velbefindende, 
ydeevne og sundhed.
  Vævet kan opfattes som en elastik, forklarer  
fysioterapeut med specielt fokus på bindevæv og  
bindevævstræning Hilde Gud-
ding.
  “Kort fortalt giver en væske-
holdig og smidig elastik støtte, 
styrke og god mobilitet, mens en 
tør og sej elastik kan forårsage 
immobilitet, smerte og skader,” 
siger hun.

NY OPDAGELSE
Først for relativt få år siden 
blev forskernes interesse for 
bindevævet vakt, og det all-
estedsnærværende elastik-væv 
viste sig hurtigt at have stor 
indvirkning på menneskers  
kropslige velvære og funktion-
alitet.
  Bindevævet er fyldt med 
nerveender. Derfor kaldes 
bindevævet også for kroppens 
sanseorgan og feedback-sys-
tem; det sladrer om skader og 
traumer.
  “For blot et årti siden, opdagede forskere, at bind-
evæv er mere end dødt væv. Forskningsmæssigt ved 
vi endnu ret lidt, men meget mere end tidligere,” siger 
Hilde Gudding.

FORMES EFTER DINE VANER
Foruden skader og traumer afslører bindevævet også 
kropslige vaner. Hvis du eksempelvis tilbringer mange 
timer foran computeren med hovedet skudt en smule 

frem, vil bindevævet blive sejere i vævet i og omkring 
nakke og skuldre. 
På den måde kan man sige, at kroppens historie og 
vaner påvirker bindevævet på godt og ondt.
  “Sejt bindevæv bliver uelastisk, hvilket resulterer i 
spændinger, mindre bevægelsesfrihed og skader,”  
forklarer Hilde Gudding.
Væske er afgørende for at bevare eller genopbygge 

det sunde bindevæv. Det tør-
rer ud, hvis kroppen, herunder 
vævet,  ikke bevæges. Den gode 
nyhed er, at det er relativt nemt 
at opretholde væskebalancen i 
bindevævet med alle former for 
bevægelse.

BEVÆGELSE HOLDER  
BINDEVÆVET SUNDT
At røre sig er vigtigt. Belastning, 
tempo og variation i bevægels-
erne er også afgørende.
  Hilde Gudding understreger, 
at det bestemt er muligt at 
forvandle tørt, usmidigt væv til en 
hydreret og smidig elastik:
  “Helt sikkert! Det tager tid at æn-
dre en dårlig kropsvane og bringe 
elastikken tilbage i form. Men det 
er helt bestemt muligt uanset form, 
køn og alder,” siger hun.
  “Bindevævsfokuseret træning 

skal ikke ses på som en ny træningsform, men et 
træningsområde, som kan udføres på mange forskellige 
måder og et vigtigt supplement til traditionel træning, 
som ofte har fokus på af muskel- og kredsløb-
stræning,” siger Hilde Gudding.
  Stræk og !edrende bevægelser, som stimulerer 
bindevævet i de seje områder, smidiggør elastikkerne. 
Træningen handler i højere grad om at give slip mere 
end om at bygge muskelmasse op.

BINDEVÆVET 
FORTÆLLER DIN 
KROPS HISTORIE

Den tynde hinde, der omgiver og forbinder dine muskler og knogler har langt 
større betydning for dit velbefindende end tidligere antaget. Vævet er fyldt med 
nerveender og kaldes ikke uden grund kroppens sanseorgan. For her lagres  

informationer om vaner og traumer.
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OM EKSPERTEN 
Fysioterapeut 
Hilde Gudding er 
indehaver af virk-
somheden Elastic 
Stability i Køben-
havn. Hun står 
bag behandlings-
konceptet Elastic 
Movement Therapy 
og træningsformen 
Elastic Movement.

FAKTA OM BINDEVÆVET, 
KROPPENS ELASTISKE 
TRICOT:

 er et stærkt og elastisk net, som svøber sig 
omkring kroppens knogler, muskler og orga-
ner. Bindevævets tykkelse, styrke og funktion, 
afhængigt af hvor i kroppen det befinder sig

 har et meget stort antal nerveender og 
sansereceptorer

 er meget væskeholdigt. Tørrer det ud et 
sted i kroppen, kan det skabe problemer 
andre steder

 består især af fibrene kollagen og elastin

 kaldes også Fascia og Fascie
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