8 SUNDHED OG BOLIG
Københavns dyreste lejlighed solgt
93 kvadratmeter privat tagterrasse med udsigt til Storkespringvandet. Elevator direkte til lejligheden og seks franske altaner.
Det var blandt de herligheder, man kunne få fingre i, da
en penthouselejlighed på Amagertorv i det centrale København i efteråret blev sat til salg. For at blive ejer af lejligheden skulle man dog kunne betale 23 millioner kroner - eller
cirka 120.000 brutto om måneden - og det betød, at lejligheden var den dyreste, der nogensinde var udbudt til salg i hovedstaden. Det lyder måske ikke som det letteste at sælge i
disse krisetider, men nu har lejligheden ifølge boligportalen boliga skiftet ejer efter tre måneder på markedet.
Salgprisen kendes ikke i skrivende stund, mens hvis lejligheden er blevet solgt til udbudsprisen, vil det være den
dyreste lejlighed, der er solgt i Danmark. Den hidtidige rekord stammer fra området Tuborg Havnepark i Hellerup,
hvor en lejlighed i 2008 blev udbudt til 24,5 millioner og solgt
til 22.
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Gå til stålet
Der er masser af træ, glas og keramik med bløde, runde former på de danske borde i disse år. Hvis man synes, at det
hele bliver lige blødt, naturligt og måske feminint nok, var
det måske en idé at supplere med Vipps nye bordskånersæt.
Her er det nemlig ikke den organiske natur, men den hårdere teknik, der har givet inspirationen, som nærmere bestemt kommer fra et tandhjul.
Sættet består af en lille og en stor bordskåner, der passer
ind i hinanden. Bordskånerne er udskåret med laser i 3-mm
massivt rustfrit stål. Udskæringerne i stålringene er udstyret med varmebestandig silikonegummi, der garanterer,
at det varme køkkenudstyr står godt fast, samtidig med at
bordoverfladerne beskyttes. Bordskånerne, der kan gå i
opvaskemaskinen, koster 399 kroner for sættet. www.vipp.
com.
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Løb trygt vinteren i møde
åndbart materiale der sidder tæt omkring halsen og
også kan trækkes op over
ansigtet og ørerne, hvis det
er rigtig koldt. Det dur ikke
med almindelige, løsthængende halstørklæder, der
flagrer og slasker. En buff
er også tynd, så du kan lyne
jakken op uden problemer,
siger løbeeksperten.

Det nytter ikke bare
at løbe et par gange
i weekenden, hvis
du vil holde din
løbeform ved lige eller komme i form
til forårets og sommerens løb.

Se og bliv set

Af Claus Thorhauge
- Uanset niveau så er det
bedst at træne mindst tre
gange om ugen. To gange
er fint, men den tredje gang
gør en kæmpe forskel. Det
er simpelthen en god investering - også hvis du selv vil
mærke fremskridt i din træning, siger den erfarne løber og løbeinstruktør Bjarke Kobberø fra Running26.
Hvis du ikke kan løbe
en tredje gang, så kan den
sidste løbetur erstattes af
andre former for kredsløbstræning som eksempelvis
roning, svømning eller
spinning.
Selv om Bjarke Kobberø
tidligere har været top-løber, så brænder hans hjerte
lige så meget for nybegynderen. Og det gælder for alle, at
vi er nødt til at løbe gennem
vinteren - uanset hvor kold,
mørk og plagsom den er.
- Hvis du skal træne tre
gange om ugen og har et arbejde til hverdag, så er du
nødt til at træne mindst en
gang om morgenen eller aftenen. Det bliver så i mørke
her om vinteren, hvor dagene er så korte. Du gør dig
selv en kæmpe tjeneste ved
at holde skruen i vandet gennem vinteren, siger Bjarke
Kobberø.
Han tilføjer:
- Nøglen til gode præstationer til foråret og sommeren
er at begynde løbesæsonen
på et højere niveau. Derfor
er du nødt til at vedligeholde
træningen også i den kolde
og mørke tid. Kontinuiteten
er vigtig - uge efter uge efter
uge.

Det kan være surt og træls at holde formen ved lige med en løbetur på glatte veje og stier i vinterkulden: - Du kan ikke træne lige så godt om
vinteren, men det kan være en god naturoplevelse. Sæt forventningerne der, hvor du får det gjort, siger Bjarke Kobberø
Foto: Colourbox

Tilpas barre
Han foreslår derfor, at du
allerførst sætter træningsniveauet om vinteren på et
niveau, hvor det er sjovt og
overkommeligt.
- Du skal tænke træningen
på en anden måde. Vende dit
mindset om og få det gjort til
en god oplevelse at træne.
Du kan ikke træne lige så
godt om vinteren, men det
kan være en god naturoplevelse. Sæt forventningerne
der, hvor du får det gjort - i
stedet for bare at vælge sofaen, siger Bjarke Kobberø.
Derfor er der ikke andet
for end at få det rigtige vinter-udstyr på og komme ud
at løbe. Vi begynder med

skoene.
- Det skal være sko med en
ordentlig profilering - altså
grove såler. Hvis der er sne
eller is, så dur almindelige
løbesko til sommer og asfalt ikke. De er forholdsvis
glatte. Det dur heller ikke
med vinterstøvlerne - det
skal være løbesko beregnet
til glat og ujævnt underlag.
Dem der typisk hedder trail,
råder Bjarke Kobberø.
Vil du ikke investere i dyre
specialsko, så kan det være
en løsning med særlige
overtræk til dine løbesko.
- Man kan få såler med pigge, som du kan krænge ud
over skoene. Det fungerer
også udmærket, og så behøver du ikke købe nye sko, si-

Comeback til et
overset møbel

ger han.

Sveden skal væk
Det typiske råd er tre lag tøj i hvert fald på overkroppen.
- Inderst skal du have en
tætsiddende svedtransporterende trøje. Bomuld dur
ikke, så bliver du våd af
sveden og så begynder du at
fryse, siger Bjarke Kobberø.
Det kan være, at du kan
finde undertøjet til vinterløb blandt skiundertøjet.
- En klassisk skiundertrøje - gerne med lange ærmer
- kan være supergod, siger
løbeinstruktøren.
Det næste lag tøj skal også
være af de moderne og særlige kunststoftyper, der hol-

der varmen og stadig fjerner
sveden fra selve kroppen.
Det afgørende er, at det skal
være varmt.
- Det yderste lag skal være
vindtæt, men skal stadig
transportere sveden ud.
Det nytter ikke noget at løbe
rundt i en skaljakke eller
regnjakke, der ikke transporterer sveden helt ud.
Men den kolde luft må heller
ikke gøre dig kold, forklarer
Bjarke Kobberø.
Han er helt klart fortaler
for både hue og vanter, fordi vi mister meget varme
gennem hovedet, når det er
koldt. Og så skal du have en
buff om halsen.
- En buff er en halsedisse.
Sådan et rør i et tyndt og

Alleryderst skal du huske
en refleksvest, eventuelt reflekser på armene - og måske en lygte i panden.
- Sikkerheden er vigtig, så
sørg for at blive set. Du kan
også få nogle armbånd med
lygter i. Og så kan en pandelampe være en god investering. Der er mange og gode
modeller. I gamle dage skulle du have kæmpe batteri i
bæltet. Men i dag kan du få
nogle lette og lysstærke modeller, så du kan blive set - og
så du kan se, hvor du løber,
siger Bjarke Kobberø.
Han synes selv, at det er en
helt speciel fornemmelse at
løbe rundt i en vinterdækket skov med en pandelampe. Det er en del af oplevelsen.
- Du får nogle rigtig fede
naturoplevelser og ser nogle ting, som du ikke ser til
hverdag. Det giver motivation og gejst, siger løbeentusiasten.
Til gengæld er det ikke
sikkert, at den mere erfarne
løber får udfordring nok ved
at løbe rundt på vinterglatte stier, hvor der ikke kan
komme den samme fart på
som på en sommerdag på
asfalt.
- Det vigtige er, at du holder
kontinuiteten i din træning,
så du er i god form, når foråret og sommeren kommer.
Så må du supplere med en
time på en spinning-cykel,
en crosstrainer eller en romaskine - eller selvfølgelig
på løbebåndet. Det gælder
om at få banket pulsen op,
siger Bjarke Kobberø.

Hovedpine og gigt i knaet

Skænken har igen
fanget designernes
interesse.
Af Benedikte Ballund
I nogle perioder er det den
store hjørnesofa med plads
til rigtig mange, der er et
hit.
Nogle år efter er det pludselig lettere udgaver med
plads til 2,5 person, der står
øverst på ønskesedlen. I
nogle generationer er det
næsten obligatorisk, at der
skal være syborde og chatoller i stuerne, mens andre
årgange fylder op med sækkestole og brikse.
Møbeltyper kommer og
går ind og ud af vores stuer,
og en af dem, der ikke har
fået meget opmærksomhed i
lang tid, er skænken.
Helt væk har den selvfølgelig aldrig været, for vi har
altid haft brug for et sted,
hvor vi kan stille ting væk
og lukke for dem, hvad enten det er kedelige ringbind,
kasser med puslespil og
Ludo eller stearinlys, bestik
og service, som der ikke er
plads til i køkkenskabene.
Alligevel har skænken slet
ikke interesseret møbeldesignerne i samme grad som
den for eksempel gjorde i
40’erne og 50’erne, hvor store og moderne navne som
Kaare Klint, Børge Mogensen og Finn Juhl brugte
tid og kræfter på at tegne
skænke, der levede op til
købernes behov for plads til
sølvtøj og servietter og samtidig var smukke at se på.
Nu er skænken imidlertid for alvor kommet til ære
og værdighed igen, ikke
mindst i udgaver, hvor den
er lidt lettere og enklere end
de meget store, dominerende skænke, der tidligere var
almindelige.
Her er fem bud på en
skænk, der giver plads til
opbevaring og samtidig passer glimrende ind i en helt

Slidgigt i knæet

AK 2750 hedder den lette skænk danske Naver Collection. Hylderne
kan bruges til nips og service, mens man kan gemme væk i skuffen
og bag klaplågen. Fås i flere forskellige træsorter til priser fra 17.587
kroner. www.navercollection.dk. 
Foto: PR-foto

Skænken Pli har forskudte låger og skuffer, der skaber et nærmest
grafisk look på forsiden. Den fås i ren hvid eller i hvid kombineret
med forskellige former for finér. Priser fra 8999 kroner. www.bolia.
com. 
Foto: PR-foto

Skænken fra møbelserien Stick. Skydelågen giver mulighed for at variere udtrykket på skænken, alt efter om den er lukket eller skudt hen
foran skufferne. Vejledende pris fra 11.626 kr. 
Foto: PR-foto

Finn Juhls skænk blev tegnet tilbage i 1955 for Bovirke med stærk
inspiration fra Goethes berømte farvecirkel. Sidste år blev den relanceret i forbindelse med 100-året for Juhls fødsel. Fås i flere varianter.
Priser fra 26.725 kroner. www.onecollection.com. 
Foto: PR-foto

moderne indretning - også
selv om en enkelt af dem har

mere end et halvt århundrede på bagen.

Søren Rose har brudt fornemmelsen af en massiv blok ved at lege
med kurverne og tykkelsen på træet på fronten af sin skænk. Den
hedder Reflect og produceres af Muuto. www.muuto.com.

Foto: PR-foto

En 76-årig mand henvender
sig med svære tiltagende
smerter fra det venstre knæ.
Han er ikke kommet til skade og ved derfor ikke hvorfor
det er begyndt at gøre ondt.
Knæet ses hævet og han fortæller at det skurrer i knæet
når han går.
Jeg mistænker slidgigt
i knæet og tager bl.a. et
røntgenbillede. Da man på
røntgenbilleder
primært
ser knoglevæv er det en
god måde at vurdere om et
led er slidt. Hvis jeg havde
været mere interesseret i
at se knæets bløde strukturer, ville en ultralyds- eller
MR-skanning have været
mere relevant. Som forventet viste billederne tegn
på slidgigt i form af nedsat
bredde af ledspalten, ujævne ledflader m.m.
Det er meget almindeligt
at få slidgigt i knæet og alle
rammes med tiden i større
eller mindre grad. Slidgigt
kan være så fremskreden, at
det kan være nødvendigt at
udskifte knæet ved en operation, men i mange af de
tidlige stadier kan smerterne lindres med såkaldt konservativ behandling. Denne
er typisk en kombination af
manuel behandling og så
god gammeldags styrketræning for knæ og hofte.
I dette tilfælde var slidgigten så fremskreden at jeg
valgte at henvise til en vur-

dering ved en af vores ortopædkirurger. Her var der
ikke meget tvivl om at et nyt
knæ ville være den bedste
løsning, og der blev opereret
4 uger senere med et godt resultat.
Operationen blev fulgt
op at et genoptræningsprogram suppleret med manuel
behandling for at løsne op i
de spændinger og låsninger
der ofte opstå i forbindelse
med en operation. De smerter man ofte har op mod en
operation, kan også give
nogle følgeproblemer som
der efterfølgende også bør
tages hånd om.

Hovedpine
Jeg får ofte hovedpine og
kvalme når jeg bliver stresset eller hvis jeg laver noget
fysisk. Føler mig konstant
lidt skidt tilpas. Ibuprofen og
lignende hjælper ikke rigtig
noget. Hvad vil du foreslå jeg
skal gøre?

Mvh AB
Der kan naturligvis være
mange årsager til din hovedpine, men først må man nok
hellere sikre sig at der ikke
er noget mere alvorligt galt.
Med symptomer som kvalme m.v. er der en vis risiko
for at det ikke ”bare” er hovedpine.
F.eks. bør du få tjekket om
du har forhøjet blodtryk, da
det kan være en af årsagerne til anstrengelsesudløst
hovedpine. Med flere oplysninger vil man også kunne
afgøre om det er relevant

at lave en fuld neurologisk
undersøgelse eller måske
få dig MR-skannet. En stor
del af disse undersøgelse
kan din kiropraktor stå for,
og vedkommende kan også
tjekke om dine smerter har
en mere biomekanisk årsag. En kiropraktor kan
dog normalt ikke henvise til
en MR-skanning, og da der
også kan være behov for at
få taget blodprøver m.v. bør
udredningen af din hovedpine foregår i samarbejde med
din læge.
Langt den mest almindelige årsag til hovedpine er
spændinger og låsninger
i nakke og skuldre. Dette
kan ofte behandles manuelt,
med god effekt, uden brug af
hovedpinepiller. Man skal i
øvrigt også huske på, at en af
de mest almindelige bivirkninger ved hovedpinepiller
er hovedpine.

