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INDSIGT / INSIGHT

I GRØNLAND KAN MAN MÆRKE 
Verden omkring sig

Interview med motions- og sundhedseksperten Chris MacDonald  
efter hans første besøg i Grønland  Af Mads Nordlund

I maj 2013 besøgte den amerikanske 
motions- og sundhedsekspert Chris 
MacDonald Grønland for første gang. 
Chris, der i de seneste mange år har 
boet i København, har skrevet en bog 
og står bag en lang række tv-program-
mer i Danmark, om at forbedre folks 
livskvalitet, sundhed og helbred via en 
ændret livsstil. 

I Grønlands hovedstad Nuuk holdt han 
en række foredrag og workshops om 
motivation, arbejdsglæde og livskvalitet, 
og han nåede også at starte et løb i byen. 

Naturen og menneskenes land
- Grønland gjorde kæmpe indtryk på 
mig, fordi det er så stort, flot og barskt. 
Hvis man ikke bliver betaget af naturen 

og kulturen, har man bind for øjnene, 
siger Chris MacDonald.

- Uanset hvor i verden jeg er, er jeg 
meget opmærksom på, hvor langt der 
er til naturen. I Nuuk var jeg ude i alle 
mine fritimer og vandre og løbe i fjeldet. 

- Jeg håber, folk i Grønland både er 
taknemmelige for – og opmærksomme 
på – hvor kort der er til naturen. Det 
må være fantastisk at have så stor en 
legeplads lige i baghaven. 

- Der er to ting, jeg elsker at udforske 
- natur og mennesker. Det var en fornø-
jelse at møde alt fra en flok teenagere 
og en række ansatte i firmaer til et 
åbent publikum og en stor flok motio-
nister. Det er fantastiske mennesker, og 
deres gæstfrihed gjorde indtryk. De var 

til stede i nuet og havde ikke de store 
armbevægelser. 

- Vi lever i en verden, der har bevæget 
sig i rasende tempo de sidste mange år, 
og det var dejligt at være et sted, hvor 
folk ikke kun kører i overhalingsbanen. 

- Min fars familie var skotter. Med 
dem kunne vi godt være stille og bare 
være sammen uden at snakke hele 
tiden. Den samme form for samvær og 
kommunikation oplevede jeg i Nuuk. 

Ser man på, hvad der betyder noget 
i vores menneskelige relationer, var de 
voksne enormt meget til stede uden 
nødvendigvis at snakke hele tiden. Men 
det var lidt bekymrende at se de samme 
tendenser hos de unge som andre 
steder i verden, hvor mobiltelefonerne 
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fylder meget. Heldigvis var der nogle 
gode ledere, der sagde no facebook og 
no mobil, når jeg holdt foredrag. 

I tusinder af år har vi præ-program-
meret vores instinkter til at aflæse andre 
menneskers mimik og kropssprog. Vi 
registrerer det hele. Hvis folk hurtigt 
ser på deres ur eller andet, så når vi at 
fange de diskrete signaler. Hvordan er 
det så ikke, når folk ser på mobilen kon-
stant? Hvad hvis folk for 10 år siden tog 
en bog frem og begyndte at læse i den? 
Det ville have været enormt provoke-
rende, og en bog kan ikke halvdelen af, 
hvad en moderne mobil kan. 

- Men det er svært for os alle sammen 
at lade være. Forskning har vist, at folk 
får en lille »belønning« i hjernen med 
stoffet dopamin, når de ser på facebook 
eller lignende. Så hvis vi skal lægge mo-
bilen til side, bliver vi nemt rastløse. 

Det virkede, som om folk i Grønland 
reflekterede mere over det, jeg sagde, 
forsætter Chris MacDonald. Måske 
skyldes det også lidt sproget, og det 
er selvfølgelig ærgerligt, for jeg kunne 
høre grønlandsk er et smukt sprog, der 
lød rigtig godt i mine ører. 

Moderne samfund
- Vi lever i en verden, hvor de fleste ikke 
får naturlige input mere. Vi skal f.eks. 
ikke jage og bevæge os for at få vores 
mad, som vi skulle tidligere. 

- Computere blev for alvor udbredt 
i 1980erne. Det er ikke så mange år 
siden, og nu kan vi ikke leve uden. Jeg 
mener ikke, at nutidens sociale medier 
er usunde for vores fysiske og mentale 
helbred, men vi skal være opmærksom-
me på den potentielle mulighed for, at 
de kapre vores opmærksomhed og tid, 
så vi ikke er sammen med andre menne-
sker, og når vi er sammen, prøver vi at 
gøre begge dele og er derfor ikke reelt 
sammen, forklarer han. 

- Vi skal respektere computerværktøj, 
som er en god hjælp, men huske, at 
det ikke er noget, vi som mennesker er 
designet til at bruge. 

- I Grønland er man gode til at fortælle, 
være sammen og holde kaffemik. Det 
at være sammen og kommunikere med 
andre handler netop om at fortælle 
historier. Hvis man bruger al sin tid 
online, bliver man en passiv tilskuer, der 
fortæller andres historier. Ikke sine egne. 

Symptombehandling
- Jeg ved ikke, om den vestlige kultur 
har påvirket grønlænderne dårligt. Men 
ser man på andre traditionelle samfund, 
der er moderniseret, er det ikke gået 
bedre for dem sundhedsmæssigt.

- For mig er spørgsmålet ikke, hvornår 
verden når et vendepunkt, hvor vores 
samfund er raske. De fleste lande er 
langt over det punkt, men måske har 
Grønland ikke krydset deres vendepunkt 
endnu. 

Selvom Grønland har været befolket i 
4.500 år, er det ikke lang tid i forhold til 
menneskets udvikling. 

- I de første 98% af menneskets 
historie har vi været jægere og samlere i 
de traditionelle samfund. 

Det var det mest succesfulde samfund 
indtil nu. Måske ikke økonomisk, men vi 
fungerede mentalt og fysisk. 

- Vi skal ikke tilbage til den tid, og 
det kan man heller ikke. Jeg forstår, 
at Grønland økonomisk håber på et 
olieeventyr, men ser man på olieeventyr 
andre steder, må man spørge, om de 
er blevet bedre eller dårligere sund-
hedsmæssigt af det? I Dubai er der for 
eksempel en af verdens største eksplosi-
oner tempomæssigt i livsstilssygdomme. 

- Jo hurtigere mennesker skal tilrette 
sig, jo mere »symptombehandler« vi. 
Hvis det, vi laver, er interessant nok, 
behøvedes vi jo ikke at købe vores 
oplevelser i stedet for selv at skabe dem. 
Jo længere vi kommer væk for vores 
fundamentale behov fysisk, socialt og 
mentalt, jo mere stiger vores behov for 
symptombehandling. 

- Vi gør det alle sammen i hverdagen. 
Hvis man keder sig, prøver man at æn-
dre det. Det samme hvis vi er sultne eller 

trætte. Vi symptombehandler ved at 
ændre adfærd og derigennem forsøge 
at dække vores behov. Men vi må være 
kritiske og forstå, at vores reelle behov 
og lyster ikke findes online. 

- Hvis vi fik naturlige udfordringer nok 
i hverdagen, behøvede vi ikke symp-
tombehandle med alkohol, stoffer og 
ekstremsport, hvor man hele tiden er på 
kanten. Når man er ude i ekstremerne, 
er det fedt, men hvis du har behov for 
at gøre det hele tiden, kan det være 
selvdestruktivt. 

- Det er godt at få nogle oplevelser, 
men man skal huske at tænke over, om 
det er effektivt eller ineffektivt. Vi men-
nesker har stærke præprogrammerede 
gener til at udforske og udfordre for at 
overleve. Når de udfordringer ikke er 
der mere, er der et afsavn. Man savner 
noget og ser en verden omkring sig, 
som ikke kan tilbyde noget. Så springer 
vi bungy jump eller deltager i ekstreme 
løb. Men man skal huske, hvad vi som 
mennesker er designet til. Før var gen-
nemsnitslevealderen omkring 35 år, nu 
bliver vi 85. Så man kan godt lave noget 
ekstremt nogle gange, men hvis man 
bliver ved, bliver man slidt ned. 

Motion
Arrangørerne bag »Maaji Nuan« – gør 
Maj sund – havde bedt Chris om at 
holde en peptalk for deltagerne før et 
større løb i Nuuk. 

- Jeg sagde bare, at folk skulle smile 
til hinanden under løbet og være tak-
nemmelige for, at vi har to ben og er 
raske, fortæller Chris MacDonald.

- Løbet blev forsinket i cirka en halv 
time før start. Folk brugte tiden til at 
varme op, og der var ingen, der brok-
kede sig. Det har jeg ikke oplevet andre 
steder i verden. 

Chris MacDonald løb selv med og gav 
mange andre løbere et skulderklap på 
vejen. 

- Jeg har en stærk tro på motion som 
god medicin. Det kommer fra min egen 
personlige kamp med at flytte mig selv 
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fra et sted, der ikke var godt, til et godt 
sted i dag. Motion er non-negotiable for 
mig, noget jeg skal. Det har gavnet mig 
meget. 

- Alle mennesker bør have adgang til et 
sundt liv, og jeg har ikke mødt nogen, 
der ikke gerne vil have så godt et liv 
som muligt. Når det ikke lykkedes for 
mange at dyrke regelmæssig motion, er 
det ofte et spørgsmål om gode og dårli-
ge vaner. Man skal væk fra de uheldige 
vaner, der giver folk dårlig samvittighed. 
Nogle tror, de har en karakterbrist, men 
det er sjældent. Det er ofte forkerte 
omstændigheder og ressourcer på et 
forkert tidspunkt. 

- Vi har et ansvar for at skabe bedre 
vilkår, hvis vi skal løse de mentale og 
fysiske problemer, vi står overfor som 
samfund. Vi har skabt en verden, der 
gør det nemt at vælge den nemme 
løsning og svært at vælge den sunde 
løsning. Vi har været fælles om at skabe 
det, så må vi også være fælles om at 
løse det og løfte den opgave, det er at 
ændre det. 

- Det er et personligt ansvar at finde 
viljen og inspirationen, men det er et 
fælles ansvar, at vi laver om på verden, 
så det bliver mindre op ad bakke at 
motionere, for de fleste har jo f.eks. et 
arbejde, der er fysisk inaktivt. 

- Vi må stille spørgsmålstegn ved, 
hvad der er normalt. Jeg har været så 
privilegeret at se mennesker, der var 
fortabt og sat på medicin resten af livet, 
blive raske ved at gå tur en time hver 
dag. Det må være mere normalt for os 
at gå end at tage medicin. For det første 
er det noget, de fleste mennesker kan 
gøre. For det andet kan du gøre nogle 
ting, når du går, der er mere udfordren-
de, end når du løber, som for eksempel 
at bemærke dine omgivelser, og på 
den venskabelige side kan du snakke 

med dem, du går med. Gang er den 
transportform vi er skabt til, mens løb er 
noget, man skal. 

- Der er nogle biologiske og fysiolo-
giske ting i spil, når man går, der giver 
kroppens gener nogle input, vi har be-
hov for, hvis vi skal fungere korrekt. Og 
hvis der er langt fra et sted til et andet 
som i Grønland, er gang en økonomisk 
og effektiv form fra transport. 

- Mit motto er »Stay strong«. Det be-
tyder ikke nødvendigvis, at man er fysisk 
stærk, men at man er stærk i det hele 
taget. Min far lærte mig, at selvom man 
er svækket af sygdom kan man stadig 
være stærk.

Kost 
- Jeg var så heldig at smage tørfisk og 
opleve en grønlandsk buffet med blandt 
andet moskusokse og rensdyrkød, for-
tæller Chris MacDonald. 

- Vores mad spiller en enorm rolle. 
Vi spiser 3-5 gange om dagen. Hver 
gang kan vi enten forbedre vores fysiske 
tilstand eller skade den. Heldigvis er vi 
robuste, vi kan tåle meget dårlig mad. 
Men spørg dig selv, om du vil have det 
så godt som muligt, eller om du spiser 
den mad, du gør, fordi det er et spørgs-
mål om overlevelse. For mange af os er 
det nemlig ikke længere et spørgsmål 
om overlevelse, men påvirkning udefra. 
I Grønland importerer man det meste 
mad, ligesom i mange andre lande. 
Men engang forsynede man sig selv fra 
naturen. 

- Man kan se hvert måltid som en mu-
lighed for at booste kroppen i stedet for 
at skade den, og meget mad er så forar-
bejdet, at det ikke er naturligt mere. 

- Desværre bliver folk ofte provokere-
de, hvis man siger, de skal spise bedre. 
Men prøv at se, hvor mange reklamer 
der fortæller hvad du skal spise. Dem 
burde vi være lige så sure på, fordi de 

ikke har vores sundhed som interesse, 
men penge som drivkraft. 

- I progammet U-Turn spiste de delta-
gende bedre i seks måneder og dyrkede 
en times motion om dagen. En af dem 
har haft diabetes i otte år og brugt 
stærk medicin, som han blev helt fri for. 

- Basalt set skal vi spise mere rå kost , 
grøntsager, bønner og fuldkorn. Det er 
interessant at se, hvor hurtigt det virker, 
og hvor hurtigt folk kan blive syge igen, 
hvis de spiser »normalt«. 

Grønland
- Som tidligere sagt, tænker jeg meget 
på, hvor meget man kan mærke natu-
ren og kulturen, når man er et sted. Hvis 
jeg var blevet i centrum af hovedstaden, 
var det nok svært, men jeg kom meget 
ud at gå. Når det var klart vejr, var det 
vanvittigt flot. Hvis jeg boede i Grøn-
land, ville vandring og ski fylde meget af 
min fritid, alt efter årstiden. 

- Jeg tænkte ikke over, at Nuuk er en 
mindre hovedstad end så mange andre, 
jeg har besøgt. Det er nok som så me-
get andet i livet, at det ikke er kvantitet, 
der gør forskellen, men kvalitet.

- Jeg har fået megen inspiration fra 
turen i Grønland. Det hænger sammen 
med mit nytårsforsæt på kun ét ord : 
Slow (langsomt). 

- Jeg prøver at minde mig selv om at 
tage det mere roligt - slow down. I bilen 
og i min morgenrutine tænker jeg »slow 
slow slow«. Jeg er nødt til at minde mig 
selv om det både i Danmark og USA, 
men i Grønland var det enormt dejligt 
at mærke verden omkring mig. Både 
naturen og menneskene mindede mig 
om, hvor godt det er med et fornuftigt 
tempo - ikke langsomt, bare fornuftigt, 
så når man længst. 

- Det er ikke sidste gang, jeg besøger 
Grønland, slutter han. 

Alle bør 
have adgang 
til et sundt livFO
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