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Calisthenics – en livsstil 
er dedikeret til alle, som interesserer sig for Calisthenics, en naturlig form for træning.





Indholdsfortegnelse

Introduktion .........................................................8
Oprindelse .......................................................... 10
Filosofiske tanker ............................................ 12
Kropsidealer gennem tiden ......................... 14
Træning – lyst og livsglæde .................................. 14
Narcissisme ................................................................. 15
Forfængelighed  ......................................................... 15
Idealdyrkelse  ............................................................. 15

Calisthenics-træning  
– mental og fysisk ............................................ 18
Grundbevægelser ...................................................... 18
Tilpasning af træningen ......................................... 19
Varm op ......................................................................... 19
Forbrænding i kroppen .......................................... 19
Afkøling af kroppen.................................................. 20
Bad i isvand ................................................................. 20

Træningsformer ............................................... 21
Koncentrisk træning ................................................ 22
Excentrisk træning  .................................................. 23
Isometrisk træning  .................................................. 24
Plyometrisk træning ................................................ 25

Øvelser................................................................. 28
Personlig udvikling og fællesskab ...........137
Kost og sundhed  ............................................140
Protein .........................................................................140
Kulhydrat ....................................................................141
Fedttyper ....................................................................141
Antioxidanter ............................................................144
Næringsstoffernes vigtige betydning .............145
Glykæmisk indeks ...................................................147

Afslutning .........................................................149
Referencer ........................................................150
Litteratur ..........................................................150

Tak til de personer, der har støttet mig i at udar-
bejde ’ Calisthenics  – en livsstil.’ 
Jeg vil gerne sige tak til forlaget og redaktøren 
for deres arbejde med udgivelsen, fotograferne, 
som har taget billederne, og udøverne, som har 
stillet op til fotografering og interviews.



7



8

Introduktion

Calisthenics er en træningsform med fokus på idealdyrkelse af kroppen, narcissisme og forfænge-
lighed.

Jeg stiftede første gang bekendtskab med Calisthenics for nogle år tilbage, og siden har jeg kom-
bineret Calisthenics med mine andre træningsmetoder som for eksempel Parkour og styrketræ-
ning. 

Calisthenics kan udøves af alle. Det er en træningsform, som ikke koster noget eller kræver spe-
cifikt træningsudstyr, fordi du bruger din egen kropsvægt til at træne kroppens muskler med, og 
du kan træne Calisthenics alle steder i det fri.

Du skal bare gå ud ad døren og finde den nærmeste bænk, stativ, skov, gelænder, strand eller 
din egen have, så er du i gang. Parkerne rundt omkring er også oplagte, for de har både bænke og 
træningsområder, hvor du kan træne Calisthenics.

Det er fantastisk at opleve, hvordan den ydre forandring, kroppen gennemgår, og den mentale 
udvikling smelter sammen, når du udøver Calisthenics, for der er ingen tvivl om, at du vil opleve 
forandringer. Når du er i både fysisk og psykisk balance, så har du det godt med dig selv, og du har 
derfor overskud til at hjælpe andre og være der for andre. Din træning er derfor ikke kun god for 
dig, men også for dine omgivelser.

Jeg gør opmærksom på, at oplysningerne fra bogen er åbne for fortolkning. Udtalelser om de øvel-
sesmæssige vanskeligheder, krav og sikkerhed er subjektive og kan afvige fra din eller andres me-
ning. Du skal derfor tage vare på din egen sikkerhed og tage ansvar for dine egne handlinger, når 
du udfører øvelserne. Bogens forfatter, forlaget og andre bidragsydere til udgivelsen eller videre-
distribueringen af bogen kan ikke stilles til ansvar for tab eller skader ved anvendelse eller mis-
brug af bogens indhold og instruktioner. 
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Oprindelse

Calisthenics er en træningsform, som gavner menneskets styrke, sundhed og bevægelse. I 
1890’erne anvendte man i Australien Calisthenics for at styrke borgernes sundhed og helbred, 
men Calisthenics har sin oprindelse i det antikke Grækenland. 

Calisthenics er et sammensat begreb, hvor kalos betyder smuk, og sthenos betyder styrke. I det 
antikke Grækenland var Calisthenics med til at sætte kropslige skønhedsidealer på dagsordenen, 
og derfor blev Calisthenics brugt som træningsform i den græsk-romerske idræt og bevægelse, 
når kroppen skulle formes og trænes på et højt niveau. 

Metoderne i Calisthenics er meget simple, fordi du udelukkende anvender din egen krop som 
træningsredskab til at øge din styrke, så du bliver i stand til at løfte din egen kropsvægt på forskel-
lige måder. 

Calisthenics er en form for motion, der består af en række enkle, ofte rytmiske, bevægelser, ge-
nerelt uden brug af udstyr eller apparater. Formålet er at øge kroppens styrke og smidighed med 
bevægelser som bøjning, hop, sving, vrid, spark og løft, hvor du udelukkende anvender din krops-
vægt. Calisthenics gavner både din muskeltræning og din kondition, og derudover forbedrer træ-
ningen også dine psykomotoriske færdigheder og din balance, smidighed og koordination. 
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Filosofiske tanker

Skønhed handler om mere end det ydre. Det handler også om harmoni og balance i krop og sind 
og om moral. 

I det antikke Grækenland brugte de betegnelsen Kalokagathia om idealmennesket. Kalokagathia 
står for det smukke og gode.

Filosoffen Xenophon sagde, at en ting er god og smuk, hvis den udfører sin funktion, og med det 
mener han, at skønhed er funktionel. Kroppen er for eksempel smuk, når den er i bevægelse. Men 
skønhed kan også være moralsk, i den forstand at din indre skønhed: Venlighed, ærlighed, gode 
opførsel med videre har betydning for din ydre skønhed og din udstråling. 
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Kropsidealer gennem tiden

Menneskekroppen har været igennem mange udfordringer både fysisk og mentalt gennem tiden, 
men skønhed har altid spillet en meget vigtig rolle. I den forbindelse har selvopfattelsen og selv-
værdet også haft stor betydning. 

Hvad skønhed er, og hvad der smukt og tiltrækkende, har ændret sig gennem tiden og er altid 
afhængig af den kulturelle kontekst, vi befinder os i.

I den vestlige del af verden har definitionen af skønhed rod i det gamle Grækenland, hvor det var 
en del af treklangens grundlæggende værdier: Det gode, det sande og det smukke. 

For at forstå menneskets trang til at træne kroppen vil jeg forklare lidt om baggrunden for at 
dyrke det kropsideal, som mange af os både bevidst og ubevidst stræber efter at opnå. 

Træning – lyst og livsglæde
Gymnasion var en skole for fysisk træning, hvor grækerne trænede. Det var et kæmpe stort områ-
de med træningsfaciliteter, omklædningsrum, bad og undervisningslokaler. Selve begrebet stam-
mer fra det græske ord ”gymnos”, som betyder nøgen. Grækernes træning var baseret på lighed, og 
derfor trænede de nøgne og konkurrerede nøgne, for så var de lige som mennesker, og de havde 
alle de samme vilkår. De unges træning bestod ikke af tvang eller et ensidigt program eller en plan, 
men byggede mere på frivillighed, fordi træningen var en del af deres dannelse. Trænere var spe-
cialister inden for forskellige træningsområder, og de byggede deres træningsfilosofi op omkring 
grækernes naturlige lyst og livsglæde.

Bagsiden af medaljen var, at det muligvis kun var de velhavende, der kunne give deres sønner 
en intellektuel uddannelse og sende dem til fysisk træning i Gymnasion, hvorimod de unge men-
nesker, der havde begrænsede midler til rådighed og dermed ikke de samme muligheder, måtte gå 
andre steder hen. 
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Narcissisme
Selve begrebet narcissisme stammer fra den græske myte om Narkissos. Narkissos så sit spejl-
billede og blev forelsket i det. Han var smuk og fik henvendelser både fra mænd og kvinder, men 
afviste dem på grund af forelskelsen i sig selv. 

Det er i orden at være glad for sig selv og sin krop, men at fremhæve sig selv frem for alle andre 
mennesker er ikke hensigtsmæssigt. Vi skal respektere andre, på samme måde som vi respekterer 
os selv, uanset udseendet. I vores moderne samfund er der mange unge, som er meget selvoptag-
ne. For at de kan få et sundere forhold til deres krop og deres sind, skal de lære at lytte til deres 
hjerte og deres intuition og ikke til andres dogmer. Det kræver, at de forstår kroppen, som den er, 
og ikke som de tror, at andre gerne vil have, den skal være. 

Forfængelighed 
Forfængelighed handler om at være optaget af sig selv og sit personlige omdømme. Min forfænge-
lighed kan være grunden til, at jeg for eksempel gerne vil have et rent hus, min bil skal være pæn 
og vedligeholdt, og at det er vigtigt for mig, at jeg altid har nyvasket tøj på. 

Mennesker er flokdyr, og for de fleste af os betyder det meget, hvad andre mener om os. Vi gør 
derfor meget for at leve op til de forventninger, vi tror, andre har til os, i stedet for at mærke efter 
og lytte til, hvad vi selv har lyst til.

 Vi er bange for at stå alene eller blive udstødt af flokken, og derfor forsøger vi hele tiden at leve 
op til et samfundsskabt ideal. Men beslutningen om, hvorvidt du ønsker at stræbe efter et uopnå-
eligt kollektivt ideal eller leve i overensstemmelse med det, som du inderst inde brænder for, er 
helt op til dig selv.

Idealdyrkelse 
De fleste kan træne sig naturligt op, så de får en stærk og sund krop, der kommer tæt på de ønske-
de mål, som en person, du ser op til, har, medmindre vedkommende har snydt sig til sit udseende 
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med hjælp fra kirurgien. Det er dog lidt pudsigt, at vi ofte lægger mest mærke til det ideal, der ikke 
ligner os selv. Og hvorfor gør vi det? 

I det antikke Grækenland var der også idealer, som befolkningen ikke kunne opnå, og det er be-
stemt ikke blevet bedre i vores moderne samfund i dag. 

Vi stræber efter at holde fast i ungdommens styrke, skønhed og følelsen af at være udødelig og 
uovervindelig. Vi underkaster os derfor kirurgiens magt for at bevare et ungdommeligt udseende, 
men vi tænker ikke over både de korte og de langsigtede konsekvenser, der følger med i vores jagt 
på et ungt udseende.

I dag bliver vi bombaderet med diverse billeder og videoer, både i de trykte og online medier, 
hvor vi skal forholde os til halvnøgne, tynde og nogle gange udsultede kroppe. Det bliver ikke 
bedre, når der bliver talt om at måle symmetri i ansigtet, måden vi bevæger os på, og om der er 
skævheder i skelettet, hvilket giver almindelige mennesker mindreværd over deres eget udseen-
de. Den påvirkning, vi bliver udsat for hver eneste dag, sætter umiddelbart en stopper for vores 
egen kropsforståelse, fordi vi får en negativ tilgang til, hvordan en flot anatomisk opbygget krop, 
som stråler af sundhed, bør se ud. Vi glemmer, at skønhedsidealer altid har været uopnåelige, for 
idealer er netop idealer, fordi de er uopnåelige. 
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Calisthenics-træning – mental og fysisk

Der er ikke den store forskel på den træningsform, som grækerne i det antikke Grækenland træ-
nede, og den, Calisthenics-udøvere træner i dag. 

Grundbevægelser
Calisthenics består af de grundbevægelser, som er en del af vores naturlige bevægelseskompeten-
cer:
• Løfte 
• Hæve 
• Bøje 
• Trække 
• Strække 
• Rulle 
• Hoppe 
• Svinge 
• Rotere 
• Ligge 
• Dreje 

Du skal træne dig selv langsomt op, og et træningspas i Calisthenics bør ikke være mere end 45 
intensive minutter, fordi du belaster kroppen, når du bruger din egen kropsvægt som trænings-
redskab. Det skal din krop vænne sig til, før du kan udnytte dens fulde potentiale. 
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Tilpasning af træningen
For at undgå overbelastning, skader og ømheder skal din krop langsomt vænnes til øvelserne, før 
du skruer op for blusset til træningen – det gælder ved enhver form for aktivitet.

Det tager gennemsnitligt to uger og for andre lidt længere tid, før kroppen har vænnet sig til de 
nye sunde vaner. Når det så er sagt, skal du træne regelmæssigt for at holde træningen ved lige, 
ellers vil du i løbet af meget kort tid falde tilbage til udgangspunktet igen, og du skal starte forfra.

Husk, at du ikke må udsætte kroppen for mere belastning, end den umiddelbart kan holde til, 
selvom det til tider er fristende. 

Varm op
Hvis du befinder dig i et område med kølige vejrforhold, skal du varme grundigt op, fordi din krop 
er så nedkølet, at dine led og muskler har nemt ved at blive ramt af skader, belastninger eller øm-
heder både under og efter din træning. Hvis du derimod befinder dig et sted, hvor det er varmt 
udenfor, kan du nøjes med en meget let opvarmning, fordi du allerede har det varmt på grund af 
vejrforholdene. 

Det er individuelt, hvorvidt opvarmningen skal være let eller hård. Den optimale temperatur for 
fysisk træning for kroppen er 39 grader celsius, og du kan mærke på dig selv, om du føler dig klar 
eller ej. 

Forbrænding i kroppen
Der sker en naturlig forbrænding af energi i kroppen, når du træner Calisthenics, fordi du øger din 
muskelmasse ved denne form for træning, og du forbrænder derfor mange kalorier. Derudover 
belaster du både kredsløbet og muskulaturen, når du løfter din egen kropsvægt og laver øvelserne, 
som også er meget energikrævende for kroppen. 
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Afkøling af kroppen
Du kan skrue ned for ydelsesblusset i den sidste del af træningen, så du undgår at få ømme musk-
ler dagen efter på grund af affaldsstoffer, men igen er det individuelt, hvor meget du eller jeg kan 
holde til. 

Bad i isvand
Hvis du bader i koldt vand fra 15 grader eller koldere, kan det være med til at hindre, at betændel-
sestilstanden i dine muskler udvikler sig, hvis du nu er så uheldig, at du har fået det. Derudover er 
det kolde vand også med til at sørge for, at betændelsen ikke udvikler sig. Vinterbadning er nok det 
allerbedste for at forhindre betændelse i musklerne. 
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Træningsformer

 

Når en muskel arbejder, kan den kontraheres (trække sig sammen) på tre forskellige måder: Kon-
centrisk (musklen forkortes, kaldes også for positiv træning), isometrisk (statisk – uden bevægelse) 
og excentrisk (musklen arbejder her under forlængelse, også kaldt negativ træning). Excentrisk mu-
skeltræning kan give DOMS, der står for ’delayed onset muscle soreness’ og betyder muskelømhed. I 
modsætning til andre ømheder ved træning generelt kan ømheden vare helt op til en uge. 

Min erfaring er, at når jeg hviler og lader kroppen restituere, så fortager ømheden sig hurtige-
re. Det handler hele tiden om at have kropsfornemmelse. Du skal lytte til din krops signaler om, 
hvordan du har det og mærke efter, hvis du har behov for en ekstra fridag fra din træning, hvor du 
forkæler og hviler kroppen. 

Muskel- 
træning

Muskelstyrke og 
muskeludholdenhed

Dynamisk (maksimal 
og eksplosiv styrke) 

Statisk træning 

Figur 1: Kilde: Egen tilvirkning
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Koncentrisk træning
Hvis du hænger på en bar, hvor du har fødderne fri fra jorden og løfter din kropsvægt op enten til 
hagen eller brystkassen, udfører du en koncentrisk muskelkontraktion – musklen forkorter sig 
under udvikling af den kraft, der skal til for at løfte din kropsvægt. 
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Excentrisk træning 
Du udvikler en kraft under forlængelsen, når du laver en armstrækningsøvelse, og du er på vej ned 
i øvelsen. Det vil sige, når du sænker hele kroppen for at nå ned til jorden fra udgangsstillingen. 
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Isometrisk træning 
Her holder du en fast stilling uden bevægelse samtidig med, du træner din styrke. Du kan for eksem-
pel hænge frit på et stativ. En anden øvelse kan være front lever, hvor du hænger frit på en bar, og hele 
kroppen hænger vandret, på nær armene. En stilling, der kræver utrolig meget statisk udholdenhed.
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Plyometrisk træning
Under plyometisk træning – på engelsk Stretch-shortening-execises – træner du kroppen til at ak-
tivere så mange muskelfibre som muligt, men du skal være forsigtig, fordi du nemt kan få skader, 
hvis du ikke tager hensyn til, hvad din krop umiddelbart kan holde til. Det er en af de mest effek-
tive træningsmetoder til at øge eksplosiviteten (hastigheden i musklerne) og spændstigheden i 
musklerne, fordi du udsætter din krop for øvelser, hvor du skal ændre retning meget hurtigt. Du 
laver konkret en ”forspænding”, hvilket betyder, at du strækker en muskel, inden den skal forkorte 
sig, og derved får den mere kraft. Når du træner plyometrisk, bliver du for det første i stand til 
at lave den form for spænding, og for det andet bliver du i stand til at udnytte den. Det er derfor 
vigtigt, at du finder ud af, hvad du helt konkret skal anvende din plyometriske træning til og ud fra 
det sætte dig et mål. 
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Gode råd
Formålet med muskeltræning er at udvikle musklerne, skeletstrukturen og senerne til at blive 
stærkere, fleksible og udholdende. Desuden er træningen også med til at forebygge skader. 

Arme, ben, mave og ryg tilhører hovedmuskelgrupperne, og dem skal du styrke, hvis du vil have 
en sund og stabil krop, og du får mest muligt ud af din træning, når du arbejder med alle fire træ-
ningsformer: Koncentrisk, excentrisk, isometrisk og plyometrisk. 




