
Det er ikke spor ualminde-
ligt at høre, at japanske de-
signere er inspirerede af den 
skandinaviske designtra-
dition - ligesom det ikke er 
spor ualmindeligt, at skan-
dinaverne har fået indput til 
kreativiteten ved at studere 
japansk design og kunst-
håndværk. Måske er det der-
for, at japanske designere 
ofte laver møbler for danske 
virksomheder, og nu har 
Tatsuo Kuroda og Normann 
Copenhagen føjet endnu et 
kapitel til historien om sam-
arbejdet. Resultatet er ble-
vet stolen Knot, der har fået 
alle sine strukturelle dele 
forbundet af papirgarn.

- Jeg er inspireret af skandinaviske designklassikere, hvor 
funktion og æstetik går op i en

højere enhed, fortæller Kuroda, der gerne har villet lave 
en stol, der på én gang er klassisk og moderne.

Stolen fås i hvid bøg med hvidt garn eller i sort ask med 
henholdsvis sort eller naturfarvet garn, og prisen er 2800 
kroner. Yderligere oplysninger på www.normann-copenha-
gen.com.

Stenose
En relativt almindelig ryg-
diagnose er stenose. Stenose 
betyder forsnævring, og når 
man taler om ryggen tæn-
kes der især på to forskellige 
tilstande: Spinalstenose og 
foraminal stenose. 

Ordet stenose fortæller 
ikke noget om, hvad for-
snævringen skyldes, men 
ofte er årsagen forandrin-
ger opstået i forbindelse med 
slidgigt i ryggen. Den spina-
le stenose er en forsnævring 
af selve rygmarvskanalen 
og ses primært i lænden. 
Den foraminale stenose er 
en forsnævring af de huller, 
som fører nerverødderne ud 
af rygsøjlen.

 
Typiske symptomer på spi-
nalstenose i lænden: 

n Tunge, trætte og smer-
tende ben i forbindelse med 
gang.
n Nedsat gangdistance til få 
hundrede meter.
n Problemer med at få be-
nene til at lystre.

n Føleforstyrrelser i bene-
ne; ofte snurrende fornem-
melse i fødderne. 
n  Få gener i siddende eller 
foroverbøjet stilling.

Foraminal stenose påvir-
ker kun det ene ben eller den 
ene arm svarende til det om-
råde, der tilhører den ramte 
nerverod. Symptomerne 
minder derfor meget om 
dem, man kan opleve i for-
bindelse med en diskuspro-
laps: Smerte, snurren, følel-
sesløshed og nedsat kraft. 
Typisk opstår symptomerne 
på foraminal stenose mere 
snigende end hos den klas-
siske prolapspatient, og de 
ses hos en lidt ældre alders-
gruppe. 

Ved svær spinal eller fora-
minal stenose kan det i sid-
ste ende blive nødvendigt 
at operere for igen at skabe 
plads til nerverødderne. Til 
tider kan man bedre tilstan-
den ved hjælp af manuel 
behandling og træning, og 
således udskyde operations-
tidspunktet eller måske helt 

fjerne behovet. Ved behand-
lingen øges funktionen i det 
ramte område, hvilket bl.a. 
giver mindre irritation og 
hævelse og dermed mindre 
påvirkning af nerveroden.

Astma

Kan kiropraktorer behandle 
astma?                                        Stine

Svar: Nej, det kan vi ikke. 
Astma er en sygdom i selve 
lungen, og den har vi ingen 
indflydelse på. 

En grund til, at nogen alli-
gevel synes, de får det bedre 
efter et kiropraktorbesøg, 
kan være, at behandlingen 
løsner op omkring bryst-
kassen. 

Nogen argumenterer for, 
at nerverne fra rygsøjlen 
irriteres af dysfunktioner 
i brystryggen, og at dette 
skulle have en indflydelse 
på selve lungens funktion. 
Dette er der intet bevis for, 
og det bør ikke bruges som 
argument for behandling. 

Astma skal behandles i 
samråd med din læge og via 
forebyggelse af anfald. Man 
bør undgå ting som aktiv 
og passiv rygning og andre 
allergener, der kan frempro-
vokere astmaen. Dette kan 
være støv, dyreskæl, pollen, 
svampesporer, husstøvmi-
der og lign. 

Nogle oplever også forvær-
ring ved kulde, stærke duf-
te/parfume, stress m.m. 
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Få dig en hobby - og 
værn om den. Når 
vi glemmer tid og 
sted, fordi vi er for-
dybet i en hobby, en 
bog eller en leg, så 
kalder psykologerne 
tilstanden for flow. 
Og flow er sundt. 

Af Claus Thorhauge

I pinsen byggede en af mine 
gode venner en ny træter-
rasse ved sit hus. Han kaldte 
det ligefrem en meditativ 
oplevelse at gå der i solen i 
korte bukser og T-shirt og 
lave noget helt andet, end 
han plejer på sit arbejde.

Udfordringen og kon-
centrationen ved at bygge 
terrassen havde været en 
stor tilfredsstillelse og en 
god oplevelse, og så er den 
ligefrem sund ifølge lektor 
Frans Ørsted Andersen fra 
DPU, Aarhus Universitet.

- Flow er en mental til-
stand, hvor vi er opslugt af 
en udfordrende aktivitet. 
Når vi anstrenger os - og 
det lykkes, så udløser det 
en række belønningsstoffer 
i hjernen som eksempelvis 
dopamin. Jo mere dopamin 
vi har i kroppen, jo bedre 
har vi det, forklarer Frans 
Ørsted Andersen, der direk-
te forsker i flowbegrebet.

Han understreger, at flow 
er et anerkendt psykologisk 
begreb. Altså et videnskabe-
ligt forskningsområde, som 
han forsker i. Frans Ørsted 
Andersen har i samarbejde 
med en norsk kollega netop 
udgivet en bog i Norge med 
titlen »Flow i hverdagen«.

Bogen udkommer senere 
på dansk - under den samme 
titel som på norsk.

Lyst som drivkraft

Frans Ørsted Andersen an-
befaler alle at få en hobby, 
hvor man kan stresse af. 
Flow er nemlig det modsatte 
af stress.

- Det er vigtigt at finde de 
frizoner, som en hobby gi-
ver. Vi har brug for dem, si-
ger han.

Så det gælder bare om at 
finde en hobby - og værne om 
den i en travl hverdag. Så er 
det fuldstændig underord-
net, om du løber, samler på 
modeltog eller frimærker, 
fisker med flue, bygger ter-
rasser, spiller golf, læser bø-
ger, laver mad, ordner have 
eller sejler en tur på fjorden. 
Det vigtigste er, at aktivite-
ten er drevet af lyst.

Men det er ikke nok. Hvis 
man skal i den der dejlige 
tilstand af selvforglemmel-
se, hvor man glemmer tid og 
sted, fordi man er optaget af 
det, man laver, så skal ak-
tiviteten også være udfor-
drende.

- I modsætning til eksem-
pelvis meditation, hvor du 
kan opnå en behagelig til-
stand, mens du sidder stille, 
så er flow knyttet til aktivi-
teter. Og de skal være ud-
fordrende. Vi skal udvikle 
et produkt eller løse et pro-
blem. Hvis du skal være for-
dybet, så skal du også se ud-
fordringen, forklarer Frans 
Ørsted Andersen.

Børn er i flow

Flow kan vare længere eller 
kortere tid og må ikke for-
veksles med lykke. Selv om 
selvforglemmelse kan være 
ganske behageligt og ople-
ves som lykke.

- Flow er en ny videnska-
belig teori, der er bevist og 
dokumenteret. Det kan må-
les ved blandt andet at følge 
hjerterytmer og emotions-
balancer i kroppen, siger 

han og tilføjer:
- Flowtilstanden er en 

tilstand præget af dyb kon-
centration. Du kan faktisk 
bruge flow til at lindre lidel-
serne for folk med smerter 
eller psykisk syge. Når du 
kommer i flow, glemmer du 
for en tid dine tvangstanker 
eller smerter.

Faktisk er børn rigtig gode 
til at komme i flow. Prøv 
bare at se, hvor fuldstæn-
dig opslugt de kan være af 
en leg. Og det at lære at læse 
kræver netop, at man evner 
at fordybe sig og dermed nå 
den tilfredsstillelse, det er 
at læse en god bog.

- Vi kan kun omsætte stre-
ger, prikker og tegn på en 
skærm eller et stykke papir 
til mening ved at være dybt 
koncentreret. Det er blandt 
andet det, børn lærer, når 

de lærer at læse, siger Frans 
Ørsted Andersen.

Arbejde er hobby

Mange oplever også flow i 
forbindelse med deres ar-
bejde. Og mange definerer 
ligefrem deres arbejde som 
deres hobby, fordi de har 
interesse i og lyst til det, de 
laver på arbejdet.

- Et dansk-norsk forsk-
ningsprojekt har netop vist, 
at en masse mennesker er 
i flow på deres arbejde. Det 
er rigtig godt, hvis folk er 
så glade for deres arbejde, 
at det er deres hobby, siger 
Frans Ørsted Andersen.

Alligevel peger han på, at 
for at komme i flow skal du 
vælge aktiviteten for dens 
egen skyld. Det dur ikke, 
hvis du udelukkende gør det 

for at tjene penge, fordi du 
føler skyld ved at lade være 
eller føler dig presset til at 
gøre det.

- Flow er knyttet til de ting, 
vi selv er interesseret i. Det 
er det, der giver motivation, 
og så er flow-oplevelsen i sig 
motiverende, som den un-
garske opfinder af begrebet, 
Mihály Csíkszentmihályi, 
peger på, siger Frans Ørsted 
Andersen.

Har du stress?

Alligevel er sammenhæn-
gen mellem arbejde og fritid, 
stress og flow forholdsvis 
kompliceret.

- Der er mange paradok-
ser i det her. Mange oplever 
mere flow på arbejde end i 
privatlivet. Og mange, der 
føler sig stressede på arbej-
de, viser sig faktisk at være 
stressede i fritiden og i pri-
vatlivet, når man begynder 
at bore i det.

Vi kan blandt andet blive 
stresset af, at der er så man-
ge ting, vi skal gøre for at 
lykkes som moderne men-
nesker.

- Det er socialt accepteret 

at have travlt, og det er mere 
socialt accepteret at løbe el-
ler dyrke anden sport. Det 
kan være mere vanskeligt 
at placere en nørdet hobby 
som fluefiskeri eller svæve-
flyvning - og få den forhand-
let på plads med ægtefællen, 
siger Frans Ørsted Ander-
sen .

Når folk skal fortælle om 
deres interesser, peger man-
ge på, at de spiller bridge, 
går til banko eller spiller 
håndbold på grund af det 
sociale fællesskab. Det kan 
også være flow.

Dyb koncentration, fordy-
belse og selvforglemmelse 
kan også være en fælles op-
levelse.

- Flow er også i høj grad en 
kollektiv tilstand - at være 
sammen med andre, der gør 
det samme. Tænk på et ba-
sketballhold, hvor det bare 
kører. Det er i høj grad flow, 
når man får den der fælles 
oplevelse af at have fod på 
det - sammen. Det kan også 
bare være en god gruppe-
proces på dit arbejde, siger 
Frans Ørsted Andersen.

Flyd væk i hobby - det er sundt

- Det er vigtigt at finde de frizoner, som en hobby giver. Vi har brug for dem, siger lektor Frans Ørsted Andersen. Og så er det underordnet, om det er fluefiskeri, modeltog, golf, læs-
ning eller madlavning, man kaster sig over.     Foto: Colourbox

Skotske forskere på Edin-
burghs universitet har fun-
det frem til et gen, der er helt 
nødvendigt for produktio-
nen af sunde sædceller. Det 
skriver BBC ifølge Viden-
skab.dk.

Hvis man kan nå frem til 
medicin, der midlertidigt 
sætter netop det gen ud af 
drift, så kan mænd bruge en-
kel og sikker prævention på 
samme måde som kvinder 
har kunnet det i årtier. For-
delen ved en mandlig p-pille, 
der midlertidigt påvirker 
genet, er at præventionspil-
len til mænd ikke påvirker 
det hormonale system - hos 

Udsigt til p-piller for mænd

Måske skal manden og ikke 
kvinden tage p-pillen fremover.  
 Foto: Colourbox

En million danskere har pollenallergi, og en af 10 er ligefrem nødt til 
at melde sig syg.  Foto: Colourbox

Juni måned er sæson for græspollen. Hvert år døjer om-
kring en million danskere med pollenallergi.

 En ny analyse viser, at hver tiende allergiker er så svært 
angrebet, at de ligefrem er nødt til at melde sig syge. Tre ud 
af ti har symptomer, der giver koncentrationsbesvær, dårlig 
nattesøvn med mere. Det viser nye tal fra Epinion og ALK, 
som sælger medicin mod pollenallergi.

Selv om pollenallergi er blandt de allerstørste folkesyg-
domme, er der ikke så stor tradition for at allergikere får 
stillet en præcis diagnose hos deres læge. Knap halvdelen    
- 45 procent - af pollenallergikerne har ikke fået præciseret 
deres diagnose ved brug af enten priktest eller blodprøve. 

Allergi kan give mange forskellige symptomer, blandt 
dem: røde, kløende og hævede øjne, snue og løbende næse 

Tyske forskere har med held tappet blod fra overvægtige 
med metabolisk syndrom. Det viste sig, at patienterne fik 
forbedret både blodtrykket, ligesom det hjalp på andre mar-
kører for hjerte- og hjertekarsygdomme. Det skriver Forsk-
ning.no.

Metabolisk syndrom er navnet på en række problemer, 
der følger med fedme: Insulinresistens, glukoseintolerance, 
højt blodtryk samt kolesterol og fedt i blodet. Disse faktorer 
øger risikoen for diabetes og hjertesygdom.

Tidligere forskning har også vist, at ophobninger af jern 
i kroppen også er forbundet med diabetes og højt blodtryk. 
Netop åreladning reducerer også indholdet af jern i blodet.

Pollen giver mandefald

Åreladning hjælper overvægtige

 Det er vigtigt at finde de frizoner, som en hob-
by giver. Vi har brug for dem.

Lektor Frans Ørsted Andersen

LOTTE LANGHOFF

BREVKASSE

SPØRG

Har du også et spørgsmål til kiropraktorerne,
så send det til: lla@kiro.dk eller til Kiropraktorerne 
Ringsted, Haslevvej 13, 4100 Ringsted.

Papir er et typisk japansk mate-
riale og nu sidder der også pa-
pirgarn på stolen fra Normann 
Copenhagen.          
                                                     Foto: PR-foto

Dansk-japansk inspiration

Den sidste uge af 
juni åbner flere end 
300 private haver 
over hele landet 
lågen og inviterer 
indenfor. 

Af Benedikte Ballund

Der er vilde naturhaver, 
stramme haver med form-
klip, økologiske kolonihaver 
med høns og bier, hyggelige 
haver, frodige, blomstrende 
og skyggefulde haver. Der 
er med andre ord noget for 
en hver smag, når Havesel-
skabet midt i rosernes blom-
strende højdepunkt åbner 
for den årlige havefestival, 
hvor 300 haver åbnes for of-
fentligheden fra søndag 23. 
juni til 1. juli. Haverne ejes 
og dyrkes af Haveselskabets 
medlemmer, og mange af de 
er normalt ikke åbne for be-
søgende.

Haveejerne fortæller ger-
ne om deres haver og plan-
ter, og man kan både få et 
godt råd og masser af inspi-
ration og nye idéer med hjem 
til din egen have. I nogle af 
haverne kan man også få en 
kop kaffe og et stykke kage, 
og i andre kan er der planter 
og haveting til salg.

Man kan læse om de for-
skellige haver og se billeder 
af dem på Haveselskabets 
hjemmeside www.haven.
dk/festival2012, hvor der 
også er adresser og åbnings-

tider. Man kan finde frem 
til festivalhaverne i sit eget 
område via et Danmarks-
kort eller søge på haver efter 
postnummer eller dato, og 

endelig kan man printe dit 
personlige festivalkatalog 
med de udvalgte haver, som 
man kan tage med i bilen el-
ler på cyklen.

Se de andres haver

Under Havefestivalen kan man bl.a. besøge Pia Schybergs have i 
Kokkedal, nord for København. Haven er en engelsk-inspireret, ro-
mantisk og lidt vild have med et nordisk tvist.         Foto: Haveselskabet

Hildegard og Knut Oe-
sterhelts store naturha-
ve i Ørre nær Herning er 
rig på både dyr og plan-
ter. Her er blomsterbede 
med mange dagliljer og 
floks, en pesticidfri køk-
kenhave og en anderle-
des blomstereng. 
Foto: Kim Ahm/ 
Haveselskabet

Morsø er mest kendt som producent af brændeovne til inden-
dørs brug, men har nu også kastet sig over udelivet. Flagski-
bet er udeovnen Forno, som er designet af Klaus Rath. Inspi-
rationen er hentet fra de traditionelle italienske pizzaovne, 
og man kan derfor bruge den til selv at lave basilikumduf-
tende pizzaer, hvis man skulle have lyst. Ovnen kan også 
bruges som almindelig grill ved hjælp af grillristen Tuscan, 
som kan købes separat.

Ovnen er lavet af støbejern, og foruden grillristen findes 
der ekstra tilbehør i form af en askeskraber med pusterør, 
ildtang og pizzaspade samt et bord på hjul, som løfter ovnen 
op i arbejdshøjde og giver plads til brænde og afsætning.

Prisen for ovnen er 6995 kroner, mens grillen koster 449 
kroner og bordet 4495. Nærmere oplysninger på www.mo-
rosliving.dk.

Brændeovnshygge i haven

Udeovn til pizzabagning, grillning eller bare bålhygge- og varme. 
                                                                                                                                                      Foto: PR-foto


