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Af sundhedsekspert og fysiolog Chris MacDonald & journalist Pia Beltoft Nielsen · Foto: Les Kaner, Scanpix & Shutterstock!#

 F or mig er det den ultimative 
hjernemassage at gå, og jeg 
går til alle mine møder ude i 
byen. Skridt for skridt får jeg 
bearbejdet mine tanker, og 

en gåtur er min medicin, når de ne-
gative tanker begynder at køre i ring. 

Jeg udforsker mig selv og verden 
omkring mig, når jeg går. For når jeg 
løber, får jeg ikke nuancerne og de-
taljerne med. Og så kan jeg gå sam-
men med mennesker, jeg holder af. 

Jeg er ingen guru med overnatur-
lige kræfter. Du kan nemt gøre det 
samme som jeg. Sætte bilen i skam-
mekrogen og snuppe jernhesten på 
arbejde, gå hen til cafeen, hvor du 
skal mødes med veninderne, og rense 
hjernen ved at gå en aftentur i stedet 
for at kæle med sofaen. Tro mig, det 
er alle dine skridt værd!

Forskerne er enige med mig. Ge-
vinsterne ved at gå selv en smule hver 
dag er enorme. Du mindsker din risi-

ko for at få en lang række livsstilssyg-
domme, du lever længere, du bliver et 
gladere og mere energisk menneske 
– og så slipper du af med dine bekym-
ringer og negative tanker. Hvad synes 
du: Er det værd at gå efter?

Jamen nu løber jeg jo i forvejen to 
gange om ugen – skal jeg så virkelig 
til OGSÅ at gå hver dag?, tænker du 
måske. Ja, det vil være en rigtig god 
idé! For selv om du løber tre timer om 
ugen, er der stadig 165 timer tilbage, 
hvor du sidder stille! Den lille, regel-
mæssige motion er den vigtigste i jag-
ten på en sund krop og psyke.

Dine forfædre gik også til alt
For at overbevise dig om, at en daglig 
gåtur er super effektiv træning, vil jeg 
gerne tage dig med på en lille rejse – 
en rejse tilbage i tiden. Vi skal se lidt 
på, hvad mennesket – du og jeg – er 
genetisk bygget til. Jeg tror nemlig 
på, at vi mennesker er født til at gå 

og kun løber, når vi skal. For omkring 
2,4 millioner år siden levede vores 
forfædre som jægere og samlere. Det 
gjorde de i ca. 84.000 generationer, og 
det var i den periode, at dit og mit ge-
netiske grundlag blev udviklet. Vores 
instinkter blev udviklet i en verden, 
som så markant anderledes ud end 
den verden, vi be!nder os i i dag. 

Dengang var hverdagen præget 
af at sikre sig overlevelse – i form af 
at skaffe mad på bordet og undgå at 
blive spist af farlige dyr. Mændene 
gik på jagt, og kvinderne hjalp til 
ved at samle bær, rødder, planter og 
vand. Der fandtes ikke ting med !re 
hjul, som kunne "ytte dem eller deres 
ejendele fra sted til sted. Den eneste 
transportform, der eksisterede, var at 
sætte den ene fod foran den anden. 

Så faktisk har mennesket i titusind-
vis af år transporteret sig selv rundt 
for at jage og !nde nye steder at slå 
lejr – alt sammen helt uvidende om, 

Chris MacDonalds hemmelige våben:

 Gå til alt 
– du bliver sund af det!
Du er en natural born walker. Din krop er bygget til at gå, og derfor gør det dig sundere 
og gladere at sætte den ene fod foran den anden. Det mener Chris MacDonald, som 
selv går til alle sine aftaler (1 time hver dag) og brænder sammen, hvis han ikke får sit 
daglige skud af skridt. Få hans 10 bedste tips til at få flere skridt ind i din hverdag – og 
mød grafiker Trine Gade, som selv har gået til alt i to uger.

Chris MacDonald:
Get moving  
– start walking 
40-årige Chris MacDonald er 
uddannet human fysiolog og har 
været aktiv hele sit liv. Han elsker 
at gå og mener, at det er nøglen til 
det gode liv. Derfor er hans motto 
“get moving – start walking”. Du 
kender ham fra tv-programmerne 
U-TURN, By på Skrump og Chris på 
Skolebænken, hvor han har gjort 
danskerne sundere. 
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Trines møde med sin nye hverdag afslø-
rede allerede på førstedagen et meget 
lavpraktisk behov for det rigtige udstyr. 
En fyldt dametaske på skulderen gør det 
svært at gå frisk til – den må byttes ud 
med en rygsæk. Og så duer flade sko bare 
ikke til lange gåture. Frem med sneakers!

De seneste mange år har hun taget 
bussen og bilen på arbejde og rundt i 
byen til aftaler, men nu skal hun gå – til 
alt. Da Trine fik styr på udstyret, fandt 
hun hurtigt rytmen i sine gåture og be-
gyndte at holde af de daglige åndehuller. 

– Jeg elsker enkelheden, for tankerne 
falder på plads, og turen tager den tid, 
den tager. De smukke ruter trækker 
mest. Jeg tager gerne den med det store 
staudebed og forbi søen. Det giver en 
dejlig ro i hovedet og en rigtig behagelig 

fornemmelse i kroppen. Jeg får lyst til at 
dyrke endnu mere motion, siger Trine.

Når man går, har man også mulighed 
for at gå på opdagelse i den verden, man 
før så flashe forbi sig, erfarer hun.

– Jeg har mødt et utal af hunde – lige 
fra skohøjde til kommodestørrelse! Jeg 
har hørt seks satser af en Brahms kam-
merkoncert for cello og klaver. Byen em-
mer af liv i gåtempo, fortæller hun.

PYT, DET SKAL NOK GÅ!
Trine Gade klarede udfordringen og ikke 
nok med det. Nu er hun hooked.

– Den ultimative nydelse er, når stres-
sende tanker letter. Forleden gik jeg 
irriteret hjem fra arbejde, men efter et 
par kilometer var det dampet af, og jeg 
tænkte, “pyt, det skal nok gå!”

!

DU STYRER FRI 
AF ALZHEIMER

!" minutters gang om 
dagen får hippocampus-

centret i hjernen til at 
vokse med # pct. Det 

er bl.a. her, du husker. 
Du mindsker dermed 

risikoen for alzheimer.

DU BLIVER  
GLAD I LÅGET
Blot 30 minutters frisk 
gang får dig i bedre hu-
mør. Går du 3-4 gange 
om ugen, beskytter du 
dig mod depression.

DU SLIPPER FOR 
TYPE !-DIABETES
2,5 timers gang om ugen 
reducerer risikoen for at 
udvikle type 2-diabetes 
med mere end 50 pct. 

DU SÆNKER  
BLODTRYKKET
Et forhøjet blodtryk 
kan sænkes med
10 mm Hg, når du går.
Har du et normalt 
blodtryk, kan det sænkes 
yderligere med
4 mm Hg. 

DU TABER DIG
Når du går, er en skøn 
sidegevinst, at du 
strammer op og smi-
der de ekstra kilo – helt 
uden at gøre noget 
særligt for det. 

DU VINKER FARVEL 
TIL HJERTE-KAR-
SYGDOMME
Så lidt som 15-30 minutters 
gang om dagen reducerer 
risikoen for at udvikle hjerte-
kar-sygdomme med 10 pct.

DU HOLDER 
BLODPROPPER 

FRA LIVET
En daglig gåtur på 4-5 km 

sænker kolesteroltallet 
og niveauet af triglycerid 

med 20-30 pct., så du ikke 
så let får åreforkalkning og 

blodpropper. 

DU BREMSER  
BRYSTKRÆFT
5 timers gang om  

ugen reducerer  
risikoen for at  

udvikle brystkræft.

Trine Gade gik til alle aftaler i to uger:

Ud med dyt  
og ind med PYT!

Sure miner og bekymringer fordampede på vejen hjem fra job, da 
Trine Gade skiftede bilen ud og brugte gang som transportmiddel. 

SÅ MEGET NÅEDE 
TRINE PÅ "# DAGE

"#$.%&" skridt
%$,% km
&'%& kcal

Rekord på én dag:  
"%.%"( skridt

Trines
3 bedste råd
!.   VÆLG LØBESKO eller 

rigtige vandresko. Flade 
sko har ingen stødabsor-
bering og kan give dig 
meget ondt i fødderne.

".  DROP DAMETASKEN, og  
hav dine ting i en rygsæk.  
Ellers får du med garanti  
ondt i skuldrene.

#.  KØB EN SKRIDTTÆLLER,  
så du kan holde øje med 
dine (frem)skridt. Det mo-
tiverer helt vildt meget.

hvor sunde de blev af det. Selv om 
verden har ændret sig betydeligt si-
den da, er din krop stort set identisk 
med dine forfædres, og du vil derfor 
have lige så stor fornøjelse af at gå.

Dit instinkt gør dig doven
I jæger- og samlersamfundet hand-
lede livet om overlevelse. Menne-
sket var nødt til at økonomisere med 
kræfterne for at have nok energi til de 
dage eller uger, hvor maden var knap. 
Dermed blev mantraet “bevæg dig, 
når du er nødt til det, og hvil, når du 
kan” helt grundlæggende, hvis vores 
forfædre ville overleve i en tid, hvor 
mad ikke var tilgængeligt, hver gang 
de følte en let rumlen i maven. 

I den forbindelse blev dit og mit 
dovne instinkt udviklet. Et dovent in-
stinkt, som var særdeles fordelagtigt 
for vores forfædre, men knap så hen-
sigtsmæssigt i dag. Det er det instinkt, 

som fortæller dig, at sofaen er et langt 
bedre og mere komfortabelt valg end 
eksempelvis en gåtur. 

Og det er den store problemstil-
ling i dag, for kombinationen af et 
dovent instinkt og en verden, hvor 
man meget sjældent er tvunget til at 
bevæge sig, er langtfra optimal. Der 
er sjældent farlige dyr efter dig, så du 
må løbe for livet. Ja, du kan faktisk 
komme igennem dagen med et mini-
mum af bevægelse. De “allerbedste” 
kan nøjes med 2000 skridt! 

På samme tid er der for langt de "e-
ste en evig tilgængelighed af mad. 24 
timer i døgnet. 7 dage om ugen. Vo-
res livsstil er stik imod vores naturlige 
mad- og motionscyklusser. Det skaber 
store problemer for vores helbred, vo-
res humør og vores livskvalitet. 

Vi har inden for de seneste 400 ge-
nerationer revolutioneret verden om-
kring os og vores adfærd, så vi er gået 

fra at være fysisk aktive jægere og 
samlere, som gik 10-20 km hver dag, 
til at være moderne sofakarto"er. 

Gik sig rask i Pyrenæerne
Hvis du har brug for et kærligt skub til 
at rejse dig fra sofaen, så vil jeg gerne 
præsentere dig for Anne-Mette, Her-
mann, Mikkel, Linda, Karen, René, 
Martin og Francisco. De kom alle til 
mig, fordi de havde spist forkert og 
rørt sig for lidt. Resultat: hjerte-kar-
sygdomme, stress, metabolisk syn-
drom, type 2-diabetes og depression! 

I programmet U-Turn lærte de at 
bruge gang som deres primære moti-
onsform, og efter få ugers træning gik 
de 850 km gennem de franske Pyre-
næer! De gik i bogstaveligste forstand 
fra deres livsstilssygdomme.Det dov-
ne instinkt og de gamle vaner blev 
overvundet, og i dag har de helt eller 
delvist lagt medicinen på hylden. 

Så sundt er 
det at gå
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1.  GÅ PÅ ARBEJDE og 
til alle dine aftaler. 
Du kommer ofte 
hurtigere frem end i 
bil, bus og tog, og du 
slipper for at betale 
benzin og billetter.

2.  PARKER BILEN lidt 
længere væk fra din 
arbejdsplads eller 
det sted, du nu skal 
besøge – og gå i ste-
det det sidste stykke. 
Så får du også nem-
mere ved at få en 
parkeringsplads!

3.  TAG TRAPPERNE  
i stedet for eleva-
toren. Det giver dig 
ekstra skridt allerede 
fra morgenstunden.

4.  GÅ TIL KOLLEGAEN, 
når du har en besked 
til hende, i stedet 
for at sende en mail 
eller ringe. Personlig 
kontakt er ofte bedre 
end elektronisk.   

 
5.  STÅ OP OG TAL, når 

du snakker i telefon. 
Tag dit headset på og 
gå lidt rundt, mens 
du taler. Ofte flyder 
samtalen også bedre, 
når du går imens. 

6.  VÆR AKTIV i din 
frokostpause. Tag 
frokosten i den ene 
hånd og din kollega 
i den anden – og gå 
en tur ned til den 
nærmeste park, hvor 

I sammen kan nyde 
roen og få jer en 
velfortjent pause.

7.  HYG MED EN GÅTUR, 
når du skal være 
sammen med din 
ven eller veninde. I 
behøver ikke altid at 
sidde og snakke på 
en café – aftal at mø-
des et sted og tage 
en kop ka)e eller 
vand med på vejen – 
og gå så en hyggelig 
tur sammen. 

8.  TV FYLDER MERE 
end to timer af vores 
dag – hver dag. Brug 
tiden mere aktivt 
ved at gå en tur – 
det kan jo bare være 
15-20 min. af din 
tv-tid, som du skifter 
ud med en gåtur. 

9.  LEG MED BØRNENE,   
for når I tumler 
rundt sammen ude i 
haven eller leger fan-
geleg, vil du slet ikke 
bemærke de ekstra 
skridt. Som bonus 
får du et glad og 
træt barn, der falder 
nemmere i søvn.

10.  TÆNK AKTIVT, for 
dit dovne instinkt 
er stærkt. Men du 
kan overvinde det, 
hvis du arbejder 
med dit mindset 
og tænker på, hvor 
heldig du er, at du 
faktisk kan gå.

 10 tips fra Chris MacDonald:
"$.$$$
SKRIDT

Det er et rigtig godt 
dagsmål

at stile efter. 
 

Gå dig til lækre præmier! Vær med i  
vores konkurrence om at gå flest kilometer i 
december – og vind skønne præmier.  
Meld dig til på iform.dk/ challenge

Flere skridt 
i en travl 
hverdag

Til landene:

iform.nu/challenge
iform.se/challenge
kuntoplus.fi/challenge
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