Morgengymnastik hos Anders
Matthiessen 24. juni kl. 7.10.
Grønt Miljøs udsendte deltager i
bagerste række nr. to fra højre.
Foto: Lars Hestbæk.

En sten vejer mindre når man er stærk
MUSKLER. Fysisk styrke er uundværlig som anlægsgartner. Alligevel har uddannelsen hverken
fysiske adgangskrav eller fast undervisning i hvordan man holder sig stærk nok
Af Lars Thorsen

E

n anlægsgartner løfter
mange fliser, brosten,
planter og redskaber i sin karriere. Det kan alverdens vacuumløftere ikke ændre, og hvis
man ikke løfter ordentligt og
er stærk nok, kan de mange
tunge løft ende med skader i
ryg, skulder og led. Alligevel er
der ikke krav til fysisk formåen
på anlægsgartneruddannelsen
eller undervisning der fokuserer på den kropslige styrke.
Det undrer fagkonsulent i
Danske Anlægsgartnere Kim
Tang. „For hvis man vil være
anlægsgartner, skal man være
i god fysisk form og interesseret i at træne. Det burde også
være en del af undervisningen
for hvis man ikke træner og
holder sin krop i god form, udsætter man sig selv for en helt
anden grad af nedslidning,“
siger Kim Tang der gerne så at
uddannelserne tilbød skemalagt undervisning i fysisk træning eller krævede en fysisk
formåen for at blive optaget.
Som politibetjente
Samme holdning har anlægsgartnermester Anders Matthiessen fra Anders Matthiessen
ApS der heller ikke mener at
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det er helt ude i hampen at
overveje en fysisk adgangsprøve for at blive optaget på
anlægsgartneruddannelsen.
„Jeg synes i hvert fald at argumenterne for at have en fysisk adgangsprøve er ligeså
gode hvis man vil være anlægsgartner som hvis man vil
være politibetjent. Det er
mærkeligt at der ikke er nogle
former for fysisk krav for ligesom man skal have noget mellem ørerne, skal man også have noget på overarmene,“ siger Anders Matthiessen.
Adgangskravet til anlægsgartneruddannelsen er en afsluttet folkeskoleeksamen.
Man skal f.eks. kunne noget
tysk og kemi for at blive optaget, men man behøver ikke
kunne løfte noget som helst.
Og det mener Anders Matthiessen er en fejl. Han havde selv
en episode hvor en af hans
kvindelige elever ikke kunne
løfte græsslåmaskinen ned fra
ladet af bilen og derfor ikke
ville have den type opgaver.
„Men den operation er så
integreret en del af pleje og
vedligehold at det er enormt
svært at finde opgaver nok til
en anlægsgartner som ikke vil
lave den slags. I dag har hun
trænet og er blevet stærkere,

Det er ikke Mekka der bedes mod, men kroppens tempel. Hos Anders
Matthiessen ApS er der obligatorisk morgengymnastik, og det har haft
positiv indflydelse på sygefraværet. Foto: Lars Hestbæk.

og måske skal hun så have en
planke med ud, så hun kan få
den op og ned fra ladet. Men
det er ikke noget argument at
sige at ‘det har jeg ikke kræfter til’. For man har ikke kun
de kræfter man har lige nu.
Man har de kræfter man træner sig til. Der er al verden til
forskel på hvor stærk man er,
og hvor stærk man kan blive.
Og det er helt afgørende at
man er stærk i det her fag,“
forklarer Anders Matthiessen.
Han og Kim Tang understreger samtidig at et krav om fysisk styrke ikke betyder at

kvinder er uønskede i faget.
Slet ikke. „Men for dem er det
bare endnu vigtigere at være i
god fysisk form. Ligesom med
kvindelige politibetjente,“ lyder det fra Kim Tang.
Ingen adgangskrav i sigte
Vi skal dog ikke vente at se fysiske adgangskrav til anlægsgartneruddannelsen foreløbigt, melder formanden for
Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, Flemming Madsen fra 3F.
„Det har jeg meget svært
ved at se for mig. Jeg har fakGRØNT MILJØ 6/2014

Se gode
råd og øvelser til
anlægsgartnere der vil
være i form på
næste side!

tisk aldrig hørt at det skulle
have været på tale. Jeg tror
simpelthen at der sker en naturlig selektion i forhold til
hvem der søger faget, og
hvem der holder sig væk,“ lyder det fra formanden.
På Skovskolen i Nødebo er
der heller ingen planer om at
indføre noget der minder om
en fysisk adgangsprøve til for
eksempel skov- og naturteknikeruddannelsen. Det fastslår
uddannelseschef på Skovskolen Anders Bülow.
„Der er ingen formelle adgangskrav til elevens fysiske
formåen på vores skov- og naturteknikeruddannelse, og det
er der heller ikke hvis man vil
være træklatrer. Men det plejer ikke at være et problem,
for de unge er gode nok til
selv at sætte grænser,“ siger
Anders Bülow. Han havde dog
for nogle år siden en disput
med en elev der ikke kunne
forstå at hans højdeskræk og
manglende form betød at han
ikke kunne blive træklatrer.

dannelser’, som folketinget
vedtog i februar, skal der indføres 45 minutters daglig motion og bevægelse som en del
af undervisningen.
„Det er et glimrende forslag
for da jeg gik i skole, havde
man jo gymnastik og bevægelse, og det har været gemt og
glemt i mange år, men nu er
det altså ved at genopstå. Det
er i høj grad en del af faget
som skal opgraderes så de i
højere grad lærer at passe på
sig selv, at styrke kroppen og
bruge den rigtigt,“ siger Flemming Madsen.
Som formand for Det Faglige Uddannelsesudvalg for
Anlægsgartneri får han indflydelse på hvordan lovkravet
udmøntes, men det bliver i høj
grad op til den enkelte skole
at definere hvordan de vil få
indarbejdet de 45 minutters
motion og bevægelse i undervisningen. „Som udvalg indstiller vi hvordan uddannelsesplanerne skal se ud. Men det er
på et ret overordnet niveau,
og der kan være store forskelle fra skole til skole,“ fastslår
Flemming Madsen.
Anders Bülow hilser også
kravet om mere bevægelse
velkomment på Skovskolen
hvor der i gamle dage var fysisk træning hver morgen, et
tiltag som Bülow dog ikke kan
forestille sig nu om dage.
„Du ser os ikke indføre fysisk
træning fem gange om ugen,
for vi skal jo ikke lave idræt. Vi
skal sikre fysisk bevægelse, og
det sker jo i forvejen i høj grad
når de studerende er i skoven
hele dagen. Men når det er
sagt, så er vi allerede ved at se
på hvordan vi vil håndtere det

nye krav. For det er vigtigt at
være i form, og hvis det var
mig der stod foran et helt arbejdsliv i den grønne sektor, så
ville jeg nok gerne være i lidt
bedre fysisk form end mange
af de elever som kommer ind
nu er i,“ siger Anders Bülow.
I træning til arbejdet
Hos Anders Matthiessen er der
hver morgen obligatorisk fysisk træning klokken 6:50. Det
har der faktisk været i 14 år.
„Vi mente at det var et stort
problem at mange anlægsgartnere forsvandt ud af faget
alt for tidligt på grund af skader. Det var næsten umuligt at
finde en anlægsgartner over
40 år der stadig kunne læge
fliser. Og vi syntes faktisk at
det var lidt af en skandale at vi
producerede handicappede
mennesker i faget,“ fortæller
Anders Matthiessen.
Siden dengang er de ansatte
derfor blevet bedt om at møde op ti minutter i syv på
adressen i Københavns nordhavn for at træne sammen under professionel vejledning, og
det har været en god idé, mener han: „Jeg oplever at dem
som har problemer med arme
og ben og motorikken generelt, også er dem som ikke deltager særligt aktivt i morgengymnastikken.“
Engang fik 3F nys om at de
ansatte blev bedt om at møde
op og træne i deres fritid og
krævede overtidsbetaling,
men det gik i sig selv igen.
„Det er jo kun en fordel for de
ansatte at holde deres krop
ved lige og blive mere opmærksomme på deres krop og
dermed også mere tilbøjelige

til at passe på den,“ lyder der
fra Anders Matthiessen der
hver morgen også selv strækker og bøjer sammen med de
ansatte selv om han for længst
er stoppet med at løfte fliser.
Men det er ikke kun de
mange løft som er svære at
håndtere hvis man ikke har
særligt mange kræfter, påpeger fagkonsulent i Danske Anlægsgartnere Kim Tang:
„Alle der har prøvet at rive
mosset af en græsplæne ved
at det er virkeligt hårdt. Og
det er jo bare én funktion. Det
er også hårdt at stå med en
hækklipper, selv med de moderne stativophængte klippere. Og brosten må du stadig
lægge i hånden. Uanset hvordan du vender og drejer det,
så er anlægsgartneri et hårdt
fag,“ understreger fagkonsulenten som derfor glæder sig
over både morgentræningen
hos Anders Matthiessen og
kravet om mere fokus på bevægelse ude på skolerne.
„For i Danmark fokuserer vi
på det boglige, men ingen
fokuserer på at de skal være
gode til at holde en skovl. Og
det er faktisk en videnskab i
sig selv. Jeg var engang til en
times foredrag med en professor i, hvordan man graver med
skovl,“ siger Kim Tang.
En hyppig fejl er at hugge
skovlen ind i bunden af grusbunken, løfte den op og over i
trillebøren. Det er langt smartere at stille sig op i grusbunken og lade skovlen glide gennem toppen af bunken og direkte over i trillebøren i samme bevægelse - så længe trillebøren er placeret, så man
ikke skal dreje i ryggen. ❏

En gang om ugen er det en professionel fysioterapeut - som Cecilie på billedet - der guider de ansatte hos
Anders Matthiessen gennem 25 minutters fysiske øvelser der skal styrke kroppen og øge lysten til selv at
mærke efter og passe på den. De resterende fire hverdage er det en af virksomhedens ansatte som styrer løjerne, men blot i 10 minutter inden arbejdsdagen begynder. Foto: Lars Hestbæk.

Bevægelse på vej ind
Til de fysisk udfordrede elever
kommer der til gengæld snart
nye boller på suppen. I erhvervskolereformen ‘Bedre og
mere attraktive erhvervsudGRØNT MILJØ 6/2014
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Fire gode
øvelser til
anlægsgartnere
Af Cecilie Blume Sjøgren

Et job som anlægsgartner
indeholder mange risikofaktorer for arbejdsskader,
bl.a. ved meget foroverbøjet arbejde, tunge løft og
samtidige vrid af overkroppen.
Nogle gode råd at huske
som anlægsgartner er:
• Altid at bære byrder så
tæt på kroppen som muligt.
• Undgå at løfte og vride i
overkroppen på samme
tid.
• Spænd altid lidt op i din
core, inden du sætter i
gang med et løft. Det gøres ved at suge navlen lidt
ind til rygsøjlen og beholde sit neutrale lændesvaj.
• Sørge for korrekt løfteog bæreteknik og udnyt
dine stærke benmuskler.

1. SQUAT

2. BÆKKENLØFT

balder og lår
Startposition: Stå ret op med en hoftebreddes afstand mellem fødderne. Fødder og
knæ skal pege i samme retning, gennem hele
bevægelsen
Udførelse: I stille og roligt tempo bukker du i
knæene og bagover med rumpen - ligesom
når man sætter sig ned på toilettet - til 90 grader i knæene og op igen. Hold din overkrop
så opret som muligt.
Kommentar: Gør eventuelt øvelsen hårdere
ved at tage din teenage-søn op på ryggen eller et par liter mælk i favnen.

balder, baglår og lænd
Startposition: Lig på ryggen med fødderne
placeret solidt i gulvet tæt på rumpen og hænderne ned langs siden.
Udførelse: Løft dig så højt op som muligt mod
loftet i kontrolleret tempo og gerne lige
spænde lidt ekstra op i balderne det sidste
stykke, og sænk dig ned igen i samme tempo.
Kommentar: Gør øvelsen hårdere ved at udføre den med ét ben ad gangen. Her er det vigtigt at dine hofter peger lige op i loftet så du
ikke kommer til at ‘tabe’ den ene side ned mod
gulvet.

3. RYGEXTENSIONS

4. DØD HUND

ryg
Startposition: Lig på maven med hænderne
under panden og albuerne ud til siden
Udførelse: Løft overkroppen og ben på samme
tid så højt op mod loftet som muligt. Vær opmærksom på også at løfte dine lår med op fra
gulvet, ikke kun underbenene.
Kommentar: Øvelsen kan gøres hårdere ved at
strække armene ud foran hovedet og løfte dig
op herfra. Øvelsen kan gøres lettere ved kun at
løfte overkroppen.

core (mave og ryg)
Startposition: Lig på ryggen med ben og arme
strakt op mod loftet. Neutralt lændesvaj der
skal beholdes under hele udførelsen.
Udførelse: Herefter bevæges ben og arme væk
fra hinanden og så langt ned mod gulvet som
muligt. Pas på ikke at ‘slippe’ spændingen i ryggen så den begynder at svaje. Dine ben skal
stoppe før du begynder at slippe spændingen
og inden de rammer gulvet.
Kommentar: Det er en hård øvelse der kræver
god kontrol over ens core-muskulatur. Før
eventuelt dine fingerspidser let ind under din
lænd for lettere at mærke når du begynder at
slippe spændingen. Øvelsen kan gøres lettere
ved at tage et ben ad gangen.

Her viser jeg nogle gode
øvelser der kan laves både
i fitnesscenter og hjemme
på stuegulvet. De har til
formål at styrke især ben,
ryg og core.
Hver øvelse begynder
med at du suger navlen
lidt ind til rygsøjlen og
til du mærker en lille
spænding i din ryg og
mave.
Alle øvelser udføres 15
gange og gentages i 2-3
pas.

SKRIBENT
Cecilie Blume Sjøgren er fysioterapeutstudernde og hyret af
Anders Matthiessen ApS til at
lede morgengymnastikken en
gang om ugen.
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