
BLADREMÆRKE

Fire dage  
på kun vand?!

En gang om året går Zennie Storm på vandfaste. Det resetter 
immunforsvaret, fylder kroppen med energi, sætter kroppens 

aldring på hold, nulstiller stofskiftet og er lidt af en mandomsprøve. 
Og det er det hele værd, siger hun. Måske er det noget for dig? 

AF CHRISTINA BØLLING.
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D u skal selvfølgelig ikke vandfaste fire dage 
mellem jul og nytår, hvis du planlægger den 
helt store fest nytårsaften. Det er alt for hårdt 
for cellerne først at rense ud og så bagefter 
få hældt alkohol på. Det er no-go. Men hvis 
du nu ikke skal noget særligt nytårsaften eller 

lige efter nytår og har mod på at give de “hvide dage” en eks-
tra udfordring, er faste stærkt anbefalelsesværdigt, siger Zennie 
Storm, der bruger faste som en slags hverdagsmedicin. Hun har 
tidligere skrevet adskillige bøger om suppe- og saftfaste, men 
går selv efter hardcore-variationen: Vandfaste. 
– Det er virkelig enkelt at forholde sig til, ikke noget med sup-
per og juicer, der først skal laves. Du får kun vand i et antal 
dage. Og det er den nemmeste måde at nulstille kroppen på, 
og selv om det er ubehageligt og uvant for os at føle sult, så 
er det altså ikke farligt, medmindre man har diabetes eller en 
anden medicinsk sygdom at tage hensyn til, siger Zennie Storm 
og understreger, at faste er en måde 
at forny sig selv på. Hun faster selv en 
gang om året, primært for at slippe af 
med “osteklokke-fornemmelsen”, som 
hun kalder det. Men også, fordi hun 
har fundet ud af, at faste hjælper krop-
pen med at holde sig ung og måske 
ligefrem kan forebygge aldersrelatere-
de sygdomme som demens. Det vid-
ste hun ikke for fire år siden, da hun 
vandfastede første gang. 
– Første gang var ren og skær intuiti-
on, og jeg talte med en biopat om det 
inden. På det tidspunkt havde jeg væ-
ret igennem 16 omgange med fertilitetsbehandling, som havde 
slået min hormonbalance komplet ud af kurs. Min mave fun-
gerede ikke, jeg følte mig kronisk pms-agtig og virkelig utilpas 
i min egen krop, som om jeg var spærret inde. Jeg havde en 
mærkelig følelse af ikke at være rigtig rask, men heller ikke syg, 
og mentalt kunne jeg ikke mærke mig selv, siger Zennie Storm, 
som mødte rigtig meget modvilje fra dem tæt på, som var vant 
til, at hun spiste kød og godt kunne lide et glas vin: “Det er for 
fanatisk” og “Det er farligt for kroppen at faste”, mente de. 

Z E N N I E  ST OR M
Udover at vandfaste 

arrangerer Zennie Storm 
retreats og sundhedsrejser. 

›

 
Lægen sagde OK
Især familien og nogle af Zennies venner syntes, det var ånds-
svagt. Til sidst gik hun op til sin læge, som hun havde tillid til, 
og bad om opbakning. 
– Faktisk var han mindre skeptisk end min familie og mine 
venner. Han foreslog, at vi tog nogle blodprøver før, under og 
efter. Da jeg fik taget prøver efter fasten, sagde han bare: ”Gid, 
jeg havde din viljestyrke”, så markant var forskellen på tallene 
før og efter fasten. Efter bare to dage vidste jeg, at jeg var på 

rette kurs, jeg kunne mærke energi-
en vende tilbage. Selvfølgelig var jeg 
sulten, og selvfølgelig var der plud-
selig meget tid tilovers, når man ikke 
skal spise, men jeg blev genforenet 
med min krop og tabte mange kilo, 
i starten mest væske, fortæller Zen-
nie Storm, der fastede i i alt 26 dage, 
og bagefter trappede langsomt op til 
at spise normalt. Først lidt suppe, så 
grøntsager og til sidst helt almindelig 
mad. Undervejs lavede hun masser af 
mad til fryseren og til familien. 
– Jeg er hverken veganer eller småt-

spisende til hverdag. Men min første fasteoplevelse viste, at jeg 
godt kan regne med min krops signaler. Den siger, hvad den 
har brug for. Og nogle gange skal den have en pause, siger 
Zennie Storm, der lige har afsluttet fire dages vandfaste og er i 
gang med at trappe op med suppe. I de senere år er det at give 
fordøjelsen en pause fra fast føde, kaffe, mælkeprodukter og 
alkohol blevet en del af hendes sundhedsregime. Hun har sat 
sig grundigt ind i de forskellige aspekter af at faste for at finde 
ud af, hvorfor hun får det så godt. 

”Da jeg begyndte at faste, 
hørte jeg kun, hvor farligt 
og fanatisk det var. Men 

muslimer, jøder og kristne 
har jo fastet i perioder i 

tusindvis af år ...”
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No-go for spiseforstyrrelser
– Da jeg begyndte at faste, hørte jeg kun, hvor farligt og fa-
natisk det var. Men muslimer, jøder og kristne har jo fastet i 
perioder i tusindvis af år, og det er helt almindeligt i andre 
kulturer, bare ikke vores. I Tyskland og Schweiz har man pro-
fessionelle fasteklinikker. 
– Det er ikke farligt ikke at spise i nogle dage, hvis man gør det 
rigtigt og trapper fornuftigt ind og ud. Faste er ikke for menne-
sker, der har diabetes, problemer med blodtrykket eller hjertet, 
eller for folk med spiseforstyrrelser. Det er klart. I dag har jeg 
ikke brug for at faste ret mange dage ad gangen, før jeg kan 
mærke, at min krop kører igen. Det er næsten som en bil, der 
har været til service, siger Zennie Storm, der blogger om vand-
faste på zenluxurytravels.com og er initiativtager til tre vandfa-
steretreats på Margretheholm Mindfulness Manor ved Göteborg 
i Sverige i 2021 (du kan melde dig til gennem femina). 
Ifølge forskning er faste sundt. Det resetter kroppen. Blodtryk-
ket falder, blodsukkeret bliver normalt og stabilt, defekte prote-
instoffer forsvinder (muligvis de stoffer, der er medvirkende til 
alzheimers), ligesom man kan måle kroppens immunalder, som 
bliver sat ned efter en faste. 

Inden for sundhedsforskning på verdensplan, hvor man har 
særligt kig på “blue zones”, som er lande, eksempelvis Japan, 
hvor gennemsnitslevealderen og livskvaliteten langt op i årene 
er særligt høj, kan man tydeligt se, at faste og fastelignende 
kostvaner spiller en rolle. 
 
Renser ud efter fest
Men risikerer man ikke at blive afkræftet og tabe sig for meget? 
– Jeg taber mig altid lidt, men det kommer på igen. Det er følel-
sen, man har i kroppen, der er vigtig, ikke vægten, understreger 
Zennie Storm, der bare kan mærke på sin mave efter en faste, 
at den er flad og fungerer igen. Hun drikker som sagt varmt, 
kogt vand på vandfasten, fordi det virker blidt og ‘mætter’ mere. 
– Jeg drikker måske tre liter om dagen, ikke mere, for det er 
ikke meningen, man skal skylle næringsstoffer ud af kroppen. 
Det er noget af det, der kan være farligt. Denne gang var jeg i 
øvrigt ret overrasket, for selv efter tre dage var min urin stadig-
væk gul. Det ser jeg som et tegn på, at jeg virkelig har haft brug 
for at få renset ud, fordi jeg har festet en del på det sidste. 
Også søvnen har været god, energien fin, bortset fra lidt psykisk 
nedtur på førstedagen, og det har været den nemmeste faste 
af dem alle, fordi Zennie ikke har skullet lave mad undervejs. 
Hendes søn har været hos sin far. 
– Det gør det altså meget nemmere. På jobbet har jeg bare gået 
tur i frokostpausen og ”spist sol” i stedet for at sidde i kantinen. 
Vi skal gøre mere som planterne, kigge mod lyset, for at få 
energi. Det virker. Jeg har ikke været træt, men jeg bevæger mig 
langsommere, end jeg plejer. Jeg har det rigtig godt, som i rigtig 
godt, siger Zennie Storm, der afholder de tre vandfaste-retreats 
sammen med læge Julie Moltke for ”vandfaste-debutanter”, der 
vil prøve at vandfaste på en sikker og tryg måde. 

J U L I E  MOLT K E
Læge og afholder retreats  

på Margretheholm i Sverige. 

VIL DU VANDFASTE? 
Næste retreat på Margretheholm Mind-
fulness Manor med Julie Moltke er 15.-19. 
april. Det koster 5.900 kr. for fire dage på 
dobbeltværelse. På vandfasteretreatet 
har du chancen for at prøve en vandfa-
steperiode fra torsdag til søndag. Du vil 
blive fulgt af læge Julie Moltke, og hun 

vil dagligt vurdere din fysiske og mentale 
tilstand. Under dit ophold er der et dag-

ligt program, der kombinerer blide fysiske 
aktiviteter, sauna, yoga, meditation og 

åndedrætstræning. 

Læs mere på zenlexurytravels.com
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Fasteretreat 
Julie Moltke er indehaver af Margretheholm Mindfulness Manor, 
som tilbyder forskellige retreats. Hun har god erfaring med faste 
på et videnskabeligt grundlag. 
– Det er en ekstremt effektiv måde at regulere sin sundhed på, og 
for raske mennesker er der ingen alvorlige bivirkninger ud over 
sult og let svimmelhed, hovedpine og måske lavt energiniveau. 
Ifølge det faglige tidsskrift New Scientist påvirker det kroppens så-
kaldte immunalder, som afhænger af livsstil, kost, motion og stres-
sniveau. Både forskning på dyr og mennesker har påvist en yngre 
immunalder efter faste. Kortere faste er sandsynligvis også sundt 
for vores tarmsystem og mikrobiom, altså de bakterier i tarmene, 
som er med til at styre vores immunforsvar, forklarer Julie Moltke, 
der er uddannet læge, men arbejder med funktionel medicin. På 
retreatet står hun for at måle deltagerne i de tre dage, fasten står på. 
– Inden retreatet trapper man ned, det vil sige nul alkohol en 
uge før og nul koffein to dage før. Det er godt at vænne kroppen 
til spisepauser inden, for eksempel at faste 16 timer og at spise 
plantebaseret, så går det lettere. På retreatet i Sverige vandfaster 
vi sammen, og vi bryder fasten før afrejse med lidt frugt. For-
delen ved at gøre det på denne her måde er, at man ikke skal 
passe det sædvanlige derhjemme, så man kan sætte tempoet 
helt ned. For eksempel stå lidt senere op, lave lidt blid yoga om 
morgenen, få morgente og gå til konsultation. Der er sauna, mu-
lighed for at bade i skovsøer, gå rolige ture, læse bog og komme 
lidt ned i gear og dyrke yoga nidra. 
En af de ting, man skal passe på, når man faster, er, at blodtryk-
ket falder. Det betyder, at man kan blive svimmel og ikke skal 
skifte hurtigt fra en stilling til en anden. 
Udover at måle blodtryk og tale med folk undervejs kigger Julie 
Moltke på kroppens udrensning for at tjekke, om det nu går, 

som det skal. Hun måler blodtryk, puls og ketonstoffer og beder 
folk tisse på en stix. 
– Så kan jeg se, om de er i gang med at nedbryde fedt og andre 
stoffer. Det plejer at ske omkring dag et eller to, hvor kroppen 
har opbrugt sine lagre af sukker. Jeg tjekker blandt andet tungen 
og ser, hvordan farven er. På en faste er det normalt, at man har 
hvide belægninger, men de forsvinder. Hvis tungen bliver rød, 
skal man overveje at stoppe fasten. 
Som læge er hun forsigtig med at sige mere, end der er do-
kumentation for, men henviser til forskning af den ameri-
kansk-italienske professor Valtor Longo, der tyder på, at faste 
virker på celleplan, som en slags hovedrengøring, også kaldet 
autofagi. Autofagi betyder, at cellerne “spiser” unødvendige og 
dysfunktionelle komponenter, for eksempel uønskede prote-
instoffer. Den effekt øges, når vi faster. Det er kroppen, der 
prøver at beskytte sig selv ved at “spise” gamle og defekte 
celler og eventuelle tumorer. Desuden bruger kroppen vores 
fedtdepoter som energi, og derved udskilles desuden affalds-
stoffer og tungmetaller, som kan ophobes i fedtcellerne – det 
er dette, som kan give hovedpine og smerter i kroppen under 
en faste. 
Der er forsigtig optimisme, når det gælder sygdomme som alz-
heimers, fordi faste får cellerne til at “spise” de proteinstoffer, 
som ellers kan fremskynde sygdommen. 
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