04. December 2007

Kendt læge bag nye børnebøger
Finn Johannsen er forfatter, læge og leder af landets
største reumatologiske klinik, der ligger i Farum. Nu
kan han også skrive børnebogsfatter på visitkortet.

Farum: For mere end 10 år siden fik Finn Johannsen en idé til en bog
om natur og teknik. Det skete, da han prøvede at forklare sine børn om
alle de spændende ting, de kunne støde på i naturen. Der var nok af
spørgsmål at tage fat på: Hvorfor kan man ikke trække vejret under
vand? Hvor kommer strømmen fra? Hvorfor skifter årstiderne? Hvordan
kan man se både sol og måne samtidig? Hvorfor bliver vi syge - og
raske igen? Hvordan hænger kroppen sammen? Hvad laver hjertet, og
Finn Johannsens eventyrbøger har
arbejder det også om natten? Og så videre og så videre. Spørgsmål
spøjse titler som »Jeg er ilt - jeg flyver
som børn har for vane at stille, når verden begynder at åbne sig.
vildt« og »Velkommen til den store
Og Finn Johannsen var ikke uvant med at skrive bøger - omend i
forkølelsesfest«. Foto: Allan Nørregaard
ganske andre boldgader. Den 50-årige læge driver i dag klinikken
Furesø-reumatologerne på Gammelgårdsvej i Farum, hvor han og hans
kollega ser næsten 400 patienter om året. Til lægeklinikken er der
tilknyttet et træningscenter "Kroppen på Toppen".
Finn Johannsen har udgivet en række lærebøger i reumatologi for både læger, fysioterapeuter og
ergoterapeuter. Han står også bag sportsbøgerne "Alt om løb" og "Løbeskader fra A til Z", som er solgt i flere
end 10.000 eksemplarer i Danmark, Norge og Sverige.
Udover dette har han skrevet over 20 videnskabelige artikler og er en flittig foredragsholder på kurser for
læger og fysioterapeuter.
Finn Johannsen er fascineret af natur og kultur og tager gerne på opdagelse i fremmede kulturer, blandt
andet har han boet på Sicilien et år og rejst jorden rundt med rygsæk.
I øvrigt er han tidligere landsholdsløber i orienteringsløb, landsholdstræner gennem mange år og Team
Danmark læge i 15 år. Han træner fortsat næsten dagligt med løb, svømning, cykling, styrketræning og
rulleskiløb. Der vanker stadig medaljer i hans aldersklasse i orienteringsløb, ligesom han deltog sidste år i
Vasaloppet på ski. I år har han deltaget på 103 kilometer distancen i det store mountainbikeløb i Hillerød, og
da han blev 50 år - ja, der slappede han lidt af med familien i Caribien.
De seks ny højtlæsningsbøger er eventyr, der er beregnet for de fem til ni-årige. Finn Johannsens tre børn
har været med i hele processen fra idé til færdig handling. Bøgernes illustrationer står d'store i Kolding bag.
Bøgerne er alle på 28 sider og kan skaffes via Elkjærs Forlag i Gentofte.
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