
Din Ryg, din Smerte 

– et Paradoks! del 1 
Poetisk Parloir 2013-2 

To Skabelsesberetninger: 

Et: Bibelen, Det Gamle Te-

stamente, 1.Mosebog, kap.2.   

“…en kilde brød frem af 

jorden og vandede hele ager-

jorden. v7 Da formede Gud 

Herren mennesket af jord og 

blæste livsånde i hans næse-

bor, så mennesket blev et 

levende væsen.” 

Nuvel, to: Græsk myte om 

samme Tema. Protagoras af 

Platon:  

“Der var engang en tid, 

hvor guderne fandtes, men 

ikke de dødelige slægter. Da 

så den tid kom, hvor skæb-

nen havde bestemt, at også 

mennesker skulle blive til, 

formede guderne dem i jor-

dens indre, idet de blandede 

jord, ild og de andre elemen-

ter, som går i forbindelse 

med jord.” 

Saaledes er vi begittet og 

begejstret i Jord, Ler, Vand 

og Kiselgur … Urelementer 

fra Klodens Indre.   

Mærk dig nu, at dette In-

dre vender Vrangen ud paa 

allerskønneste vis i netop – 

Danmark.  

Klikker man ind på Moler-

klinter.dk staar følgende 

Fakta: Hanklit og Knudeklint 

er de to mest spektakulære 

molerklinter i verden. 

I dette Ler man lure-kan-

lære: Vulkanologi, Stratigrafi, 

Mineralogi, Glacial Tektonik, 

Klimatologi og Palæontologi.  

Lag for Lag – at logge ind!   

Velkommen til hr. Henrik 

Madsen, Museumsleder ved 

Molér. Fortæl og tyd os 

Palæontologi?  

– Palæontologi er læren om 

naturen, om geologien, om 

udviklingshistorien, hvor man 

kan se, hvordan dyrene og 

planterne har udviklet sig 

gennem tiderne.  

– Og, naar du siger man kan 

studere Arternes Udvikling, 

det er saa via Fossilerne? 

– Det er fossilerne. For ek-

sempel kan man ud fra fossi-

lerne se, at hvirveldyrene 

opstod som en gren af fiske-

ne, der er vor alles tip-tip-

oldefar … en eller anden 

mærkelig fiskeform er altså 

stamfar til os alle.  

– Vær kry og forkynd os 

Danekræ?  

– Danefæ det er kulturgen-

stande, og danekræ, det er 

naturgenstande.  

– Danekræ er ligesom den 

Træstamme vi sidder ved 

her? 

– Den træstamme du sidder 

ved her, er danekræ.  

– Lur og lær mig dette Ler: 

Hvad er det for en lang Rad, 

vi tydeligt ser? 

– Det, der inde i montren 

her, det er rygraden fra en 

gammel fisk, der er ca. 55 

mio. år gammel. 

– Saa fortæller det os, at 

Rygsøjlen faktisk har været 

med os siden dengang? 

– Ja, vertebraterne opstod jo 

for 400 mio. år siden, så det 

er en gammel støbning.  

Altsaa, Hvirvelsøjlen er en 

primær skelletal Del, der 

har baaret os i millioner af 

Aar, siden tid-ur. Den maa 

være en naturlig og velfun-

gerende Del af vort Bevæ-

geapparat … men, Nej!  

For Klikker man ind paa 

Statens Institut for Folke-

sundhed, faar man læse, at 

Rygkval og ondt er den helt 

store Folkeplage.  

Lag for Lag – at logge ind! 

Fakta: 26% af den voksne 

Befolkning har løbende Ryg- 

eller Lændesmerte. Fakta: 

10% af alle Førtidspensioner 

tilkendes paa Baggrund af en 

Rygdiagnose. Fakta: Dan-

skerne har aarligt 2 mio. 

Sygedage pga. Rygproble-

mer. 

Dette Rygmorads koste 

aarligt Samfundet – i tabt 

Produktion 7 mia., i ekstra 

Udgifter til de offentlige 

Sygekasser 17 mia., det gi-

ver tilsammen godt 24 mia. 

kr. Det svarer blot til en ny 

Storebæltsbro hvert Aar. 

Det er samfundsøkonomisk 

Galimatias! Og tankemæs-

sigt et paradoks: for, vor 

naturlige og velintegrerede 

Akse-hvirvel-søjle, hvordan 

kan den ekse saa meget?  

Ak: Forvalter vi Ryggen 

forkert? Forsættelse følger 

… tjek Episode to og Fysio-

terapeut.   

le Berthélaine © 

Kunstner, Forfatter og Kritiker. 
 
 
 

 Din Ryg, din Smerte – et Paradoks! 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_jLEm7XwdA

