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TABU: Dansker-
ne bruger mere 
end 200 millioner 
kroner om året på 
medicin mod for-
stoppelse, men pro-
blemerne bliver kun 
værre. 

Af Sophus Zarrs Soelberg

Danskerne lider af forstop-
pelse som aldrig før. Vi 
bruger millioner af kroner 
på a�øringsmidler, men 
problemerne vokser. Derfor 
burde man se nærmere på 
fordøjelsen, for her ligger 
kimen til mange af de hel-
bredsproblemer, som det 
moderne menneske står 
overfor. 

Sådan lyder beskeden i 
bogen »Den skjulte forstop-
pelse«, som pensioneret ma-

ve-tarm kirurg og forsker 
Dennis Raahave har skrevet 
sammen med Pia Brixved, 
der er indehaver af en tarm-
skyldningsklinik i Køben-
havn.

- Tyktarmen er blevet en 
silo. Det har aldrig været 
meningen, at tarmene skal 
opbevare a�ald. De skal 
transportere det videre, 
fortæller Pia Brixved, mens 
Dennis Raahave nikker. 

- Bag bogen ligger den nye-
ste forskning, der viser, at vi 
alle sammen er forstoppede. 

Det bliver vi nødt til at tale 
om, siger den pensionerede 
læge og forsker.

Mette Hansen, der er lek-
tor ved Institut for Folke-
sundhed ved Aarhus Uni-
versitet, fortæller, at flere 
helbredsproblemer kan 
afhjælpes, hvis man har en 
velfungerende fordøjelse. 
Det gælder ikke kun gener 
i hverdagen, men også de 
mere alvorlige sygdomme. 

- En hurtig transittid i for-
døjelsen gør risikoen for, at 
kroppen optager kræftfrem-

kaldende sto�er fra kosten 
mindre, og derfor er der ek-
sempelvis mindre risiko for 
at udvikle mave-tarm kræft, 
hvis man har en velfunge-
rende fordøjelse, fortæller 
hun. 

Hun fortæller i den for-
bindelse, at man bør spise 
mange grøntsager, da de har 
gode kostfibrer, der hjælper 
fordøjelse, ligesom de er 
gode for menneskets tarm-
flora. 
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UDSTILLINGER

19.00: On the Basis of Sex

Fuglsanghus, Gammel 
Hovedgade 2: Hørsholm 
Kunstforening præsenterer 
maleren Niels Reumert. Ud-
stillingen er åben fredag til 
søndag klokken 12 til 17 til 
og med søndag den 19. maj.

Galleri X, Pennehave 18 : 
Mandag-fredag: 12-18, lørdag: 

11-14. Onsdag lukket.

My Beautiful Gallery, Østre 
Stationsvej 6.

Karen Blixen Museet, Rung-
sted Strandvej 111: Onsdag  
til fredag 13.00-16.00 Lørdag 
og søndag 11.00-16.00 Man-
dag og tirsdag lukket.

Museum Nordsjælland Hørs-
holm, Sdr. Jagtvej 2: Tirs-
dag-søndag 13-16.  

BOG: Danskerne 
bruger over 200 
millioner kroner om 
året på afførings-
midler, og det er 
bare ét af tegnene 
på, at forstoppelse 
er blevet den nye 
folkesygdom, lyder 
det i ny bog fra pen-
sioneret mave-tarm 
kirurg og forsker. 

Af Sophus Zarrs Soelberg

HØRSHOLM: Danskerne 
lider af forstoppelse som 
aldrig før, og der bruges 
hundrede af millioner på 
a� øringsmidler, mens pro-
blemerne kun vokser. I ste-
det burde man se nærmere 
på fordøjelsen, for her lig-
ger kimen til mange af de 
helbredsproblemer, som 
det moderne menneske står 
overfor. Sådan lyder beske-
den i bogen »Den skjulte for-
stoppelse«, som pensioneret 
mave-tarm kirurg og for-
sker Dennis Raahave, som 
bor i Hørsholm, har skrevet 
sammen med Pia Brixved, 
der er indehaver af en tarm-
skyldningsklinik i Køben-
havn. 

- Tyktarmen er blevet en 
silo. Det har aldrig været 
meningen, at tarmene skal 
opbevare a� ald. De skal 
transportere det videre, 
fortæller Pia Brixved, mens 
medforfatter Dennis Raaha-
ve nikker. 

Han byder ind.
- Bag bogen ligger den nye-

ste forskning, der viser, at vi 
alle sammen er forstoppede. 
Det bliver vi nødt til at tale 
om, siger den pensionerede 
læge og forsker.

Pia Brixved uddyber:
- Vi er vant til at tale om bo-

tox og tantrasex, men a� ø-
ring er stadig enormt tabu-

belagt. Kroppen er slet ikke 
bygget til at opbevare a� ald, 
og det prøver vi nu at sætte 
fokus på, lyder det fra forfat-
terinden, der samtidig for-
tæller, at fordøjelsesproble-
merne ikke kun handler om, 
hvad vi spiser. Problemerne 
handler i høj grad om, hvor-
dan vi opfører os.

Frygten for lugten
Eksempelvis kan kvinder 
opleve, at indretningen af 
toiletter på arbejdspladsen 
kan gøre det sværere for 
dem at komme af med deres 
a� øring på en måde, som er 
hensigtsmæssig. Det fortæl-
ler de to forfattere.

- Mange kvinder vil ikke gå 
på toilettet, når de er på ar-
bejde, fortæller Pia Brixved, 
inden hun fortsætter.

- Mange arbejdspladser 
har nemlig unisextoiletter, 
og det kan faktisk være et 
problem. Kvinderne vil ikke 
lave a� øring, hvis de kan ri-
sikere, at nogen lugter eller 
høre det. Så holder de sig i 
stedet, og det er usundt, si-
ger hun, og fortsætter:

- A� øring er tabubelagt 
blandt kvinder. Man hører 
eksempelvis heller ikke en 
kvinde udbryde, at hun skal 
»ud og lægge en ordentlig 
arm«, siger forfatterinden 
med et grin.

Dennis Raahave supple-
rer:

- Med tiden betyder det, at 
kroppens naturlige refl eks 
udebliver. Så ved man ikke, 
hvor man står længere, men 
der er jo en grund til at krop-
pen sender de her signaler i 
første omgang. De betyder, 
at man skal af med noget 
a� ald, som ikke bør blive i 
kroppen. Det er usundt at 
holde sig, lyder det fra Den-
nis Raahave, der samtidig 
fortæller, at et sundt tarm-
system gør underværker for 
immunforsvaret. 

Fred med afføring
Derfor lyder beskeden fra de 
to forfattere, at man hellere 
før end siden bør slutte fred 
med sin fordøjelse.

- Vi skal ikke slå os til tåls 
med at have det dårligt, og 
det har mange, fordi forstop-
pelse er blevet en ny folke-

lidelse. Man bliver nødt til 
at forholde sig til sin fordø-
jelse, elske den, så man kan 
leve i fredelig sameksistens, 
fortæller Dennis Raahave 
med et skævt smil, mens Pia 
Brixved griner. 

- Det går lige i hjernen, si-
ger han afslutningsvist.

»Den skjulte Forstoppel-
se« er udgivet af Muusmann 

Forlag og spænder over 128 
sider. Bogen giver på humo-
ristisk og fagligt forankret 
vis et indblik i de problemer, 
som forstoppelse kan give, 
ligesom bogen kommer med 
gode råd til, hvordan man 
kan slippe af med forstoppel-
se. Samtidig giver bogen et 
indblik i den seneste forsk-
ning på området i øjenhøjde.

Forstoppelse er den nye folkelidelse
Danskerne lider af forstoppelse 

som aldrig før, og der bruges 
hundrede af millioner på a� ø-

ringsmidler, mens problemerne 
kun vokser. I stedet burde man 
se nærmere på fordøjelsen, for 

her ligger kimen til mange af 
de helbredsproblemer, som det 

moderne menneske står overfor, 
lyder det i ny bog. 

Foto: Sophus Zarrs Soelberg

»Den skjulte Forstoppelse« er 
udgivet af Muusmann Forlag og 

spænder over 128 sider. Bogen 
giver på humoristisk og fagligt 
forankret vis et indblik i de pro-

blemer, som forstoppelse kan 
give, ligesom bogen kommer 

med gode råd til, hvordan man 
kan slippe af med forstoppelse. 

HØRSHOLM: En tricktyv rin-
gede mandag eftermiddag 
klokken 16.30 på hos en be-
boer i Opnæsgård og spurg-
te, om hun ville være med 
til at underskrive en klage 
over, at hjemmeplejen efter-
lod cigaretskodder udenfor 
opgangen. Det ville lejlighe-
dens beboer, en 89-årig kvin-
de, gerne og lukkede den for-
modede tricktyv ind, så de 
sammen kunne gå ud i køk-
kenet og ud ad vinduet se de 
efterladte cigaretskodder. 
Mens de to var i køkkenet, 
har en tredje person været 
inde i lejlighedens stue og 
kigget i alle skabene. Der er 
dog ikke umiddelbart stjålet 
noget. Tricktyven beskrives 
som en kvinde, dansk af ud-
seende, mellem 35 og 40 år. 

Tricktyv på spil

HØRSHOLM: Da Jane 
Aamund for nylig afgik 
ved døden, sagde Danmark 
farvel til en stor forfatter, 
der har skrevet sig ind i hi-
storien som en af de mest 
læste forfattere. Men Jane 
Aamund kunne andet og 
mere end at skrive bøger. 
Dels var hun journalist, 
men hun var også en fl ittig 
brevskriver. En af dem, der 
har haft glæde af det, er jour-
nalisten og veninden Lone 
Kühlmann. Det er lykkedes 
for Fritidsskoler at få Lone 
Kuhlmann til at fortælle om 
venskabet og nogle af bre-
vene den 27. marts i Høster-
køb Kirke. Det vil hun gøre 
med afsæt i en tæt, fl ittig og 

mangeårig brev- og mail-
veksling mellem de to ven-
inder. Efter Jane Aamund i 
1994 blev opereret for kræft 
i ganen, fi k hun svært ved 
at tale. Derfor har venska-
bet mellem Jane Aamund 
og Lone Kühlmann i lange 
perioder mest udfoldet sig 
i breve. Først gode lange 
breve sendt med posten, si-
den lige så lange grundige 
mails. De kan kun citeres 
i stærkt censureret form. 
Brevene er fyldt med injurie-
rende udsagn om navngivne 
personer, steder og begiven-
heder. De to veninder ved 
temmelig meget om temme-
lig mange, og det fortæller 
de rask væk hinanden. Men 

først og fremmest tegner 
brevene fra Jane Aamund et 
billede af en kvinde, der som 
få har evnen til at forvandle 
smertefulde og ydmygende 
hændelser til komiske situa-
tioner. Her skal ikke ynkes. 
Her skal grines. Lone Kühl-
mann fortæller fra en buket 
af de stærkeste og sjoveste 
breve. Fritidsskoler har fået 
mulighed for at benytte Hø-
sterkøb Kirke til arrange-
mentet. Hvor andre kirker 
måske noterer tilbagegang 
i antallet af kirkegængere, 
så går det den modsatte vej i 
Høsterkøb, hvor man griber 
tingene lidt mere utraditi-
onelt an. Præst Annemette 
Norsker og menighedsrådet 

var straks med på idéen om 
at lægge rum til foredraget, 
så det bliver stemningsfuldt 
at høre Lone Kühlmann 
fortælle om sin afdøde ven-
inde. Og ja, der kan godt 
grines i Høsterkøb Kirke. 
Foredraget er arrangeret af 
DOF Birkerød Fritidsskole 
under Fritidsskoler, der be-
står af otte DOF-aftenskoler 
i Nordsjælland. Skolerne 
samarbejder om at give dig 
en bred palet af inspireren-
de fritidsaktiviteter. Dansk 
Oplysnings Forbund (DOF) 
er landsorganisation for 
aftenskoler, der ønsker at 
udbrede folkeoplysning på 
et frit og neutralt grundlag 
- uafhængigt af partipolitik.

Breve om livet fra Jane Aamund




