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Overvægtige jubler over ny mode: Det gør 
det mindre svært at veje for meget 
- Det giver en helt anden motivation, når man ikke hele tiden slår sig selv i hovedet - eller bliver slået af krav 
udefra, lyder det fra Landsforeningen af Overvægtige om ny trend 

 

- Fordi det er blevet in at gå, er vi ikke anderledes, når vi gør det. Så er vi med, siger Bjarne Lynderup, 
sekretariatsleder i Landsforeningen for Overvægtige. Foto: Henrik Bo 

Aalborg: At det er kommet på mode at gå er ikke kun godt for kroppen, der taber kilo efter kilo ved at blive 

bevæget. Det styrker også livsglæden hos de overvægtige, der nu kan deltage i en aktivitet, alle andre også 

synes, er smart. 

- Der er sket et skift, konstaterer Bjarne Lynderup om det sidste års tids stigende fokus på at gå. 

- Der er stadig megen stigmatisering af overvægtige, men fordi det er blevet in at gå, er vi ikke anderledes, 

når vi gør det. Så er vi med, siger han, der er sekretariatsleder i Landsforeningen for Overvægtige. 

 

https://nordjyske.dk/plus/reportage/loeb-er-yt-nu-skal-der-prales-med-gaature/41f75894-8394-4496-86e6-f90f9310529a
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Han kalder gå-moden for ”inkluderende” og mener, at den kommer som et led i en større accept af, at 
menneskers kroppe er forskellige. 

- Generelt taler man nu om at bevæge sig, ikke om at løbe en maraton. Det kan vi jo slet ikke, bemærker 

Bjarne Lynderup og fortsætter: 

- At eksperterne nu er begyndt at sige, at lidt er bedre end ingenting har forandret indstillingen for mange 

af os overvægtige, så vi får bevæget os mere. 

 
- Fordi det er blevet in at gå, er vi ikke anderledes, når vi gør det. Så er vi med, siger Bjarne Lynderup, leder 

af Landsforeningen for Overvægtige. Foto: Henrik Bo 

Selv tog han forleden bussen på arbejde og gik hjem. Hvor han før ville have skældt sig selv ud for ikke at 

have gået begge veje, kunne han nu bevare gejsten og glæden ved kun at have taget bussen den ene vej. 

- Det giver en helt anden motivation, når man ikke hele tiden slår sig selv i hovedet - eller bliver slået af krav 

udefra, erfarer han, der selv har tabt 40 kilo og gerne vil tabe 35 mere. 

At eksperternes ændrede råd og modeskiftet har stor betydning, er han ikke i tvivl om, men det er 

teknikken, der har forandret mest, mener han. 
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- Hovedårsagen til, at flere - også overvægtige - går, er aktivitetstrackerne. Nu kan man tælle skridt dag for 

dag og presse sig selv til at gå de 500 skridt, man mangler. Man kan se et tal. Det virker, fastslår han og 

nævner, det for nogle også er en drivkraft at dele tallene med andre, for eksempel en træner. 

- Man kan også få en mængde ideer til ruter efterhånden. Det er smaddergodt. Det er bare om at komme 

afsted. Man taber sig og får det bedre, siger Bjarne Lynderup, Landsforeningen for Overvægtige. 


