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TAK

Jeg vil dedikere denne bog til min højtelskede søn, Nicolaj, som mere end nogen anden har været en 
levende rollemodel for mig i det at gribe dagen og forfølge flowet.

En kæmpe tak til min helt fantastiske livsledsager, Helene Franck Mortensen, der som ghostwriter har 
gjort denne bog mulig. Et enestående samarbejde, hvor jeg takker dig for alt, hvad du har givet til bogen, 
således at min viden er blevet tilgængelig og dermed til gavn for andre.

Også en stor tak til dem, der har læst korrektur og givet kritik på indhold og alle, der har støttet os i 
processen undervejs.
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FORORD
I mange år har jeg lavet en bred vifte af udsmykningsopgaver i flisemosaik, og jeg har knækket tusindvis 

og atter tusindvis af fliser i en evig fordybelse af de uendelige muligheder, der ligger i at skabe ny struktur, 
nye ”Kreative Mellemrum”.
Erfaringerne fra den kreative verden har jeg koblet sammen med den kunst, det er at skabe livet.

Denne bog er skabt med et dybtfølt ønske om at være til mest mulig gavn for andre og at videregive en 
kreativ viden og en positiv livsfilosofi.
Fagligt byder bogen på fire metoder at arbejde med kreativitet, som du kan bruge til inspiration i livet.

Det har været min hensigt at forenkle forståelsen af kunst og kreativitet, så det er brugbart for dig i en 
helt almindelig hverdag, herunder også det at skabe en familie.

Bogen er fyldt med hverdagsanekdoter, så du kan se, hvordan jeg har arbejdet med det at skabe hjem, 
job, kæreste, produkter, håndteret krisesituationer osv. Undervejs i kapitlerne har jeg indsat billeder, der 
illustrerer de forskellige kreative metoder og viser eksempler på mine mosaik-udsmykningsopgaver.

Bogen har været undervejs i rigtig mange år, og det er mit ønske, at den må være til inspiration og give 
dig en bevidsthedsmæssig forståelse for ”De Kreative Mellemrum”, dér hvor alle forandringer, udvikling og 
nytænkning finder sted.

At skabe er ikke forbeholdt kunstnere. Vi skaber alle kunst i vores eget liv. 
Du er ikke bare kunstneren men også penslen, farverne, lærredet og selve billedet, du skaber. 
Uanset hvor du er eller hvad, du har gang i.
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KAPITEL 1:
DET HANDLER OM INDSTILLING

AT ÆNDRE INDSTILLING

Livet rummer helt naturligt positive og negative oplevelser, glæder og sorger, grin og gråd.
I en familie møder man en lind strøm af fødsler og dødsfald, bryllupper og skilsmisser, opture og nedture.
På en arbejdsplads kan man føle sig passioneret eller udbrændt; påskønnet eller frosset ud. De fysiske og 
psykiske rammer kan føles så begrænsende og hæmmende, at man har svært ved at se en vej ud. Og tit og 
ofte, når man er havnet i en situation, hvor man mistrives og drænes for energi, så er man nødsaget til at 
træde et skridt tilbage og se på livet – arbejdet – kolleger - hjemmet – ægtefællen - med nye øjne.
Man er nødt til at se problemerne i øjnene og ændre sin egen indstilling til det.
Det handler om at tage et bevidst valg om, hvorvidt du vil være offer i dit eget liv, eller om du vil op og 
tage ansvar for dit liv og blive et kreativt skabende menneske.

I 1996 flyttede min familie og jeg ud til det smukke Søhøjland, hvor vi havde købt et hundred år 
gammelt kampestenshus i Gl. Rye, tæt ved de bølgende lyngbakker, placeret i den gamle bydel, lige midt 
mellem kirken og kroen, hvilket for os var en slags garant for balance mellem ånden og kroppen. Det var et 
meget lille sted. En 570 m² stor grund med et lille hyggeligt hus samt tilhørende fyrrum og hønsehus.

Vores lille kampestenshus i Gl. Rye
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I midten af 90-erne var forholdene på boligmarkedet nogle helt andre end i dag. Dengang kunne man 
ikke vælge og vrage blandt huse, for udbuddet af huse til salg var meget begrænset, og man måtte tage til 
takke med, hvad man kunne få. Ofte stod folk i kø for at købe et hus, og der var derfor sjældent diskussion 
om, hvilket hus man skulle vælge. Jeg var blevet involveret i et projekt i en nærliggende by, så min familie 
og jeg havde brug for at flytte tættere på, og flytningen skulle også gerne times med, at min søn skulle 
begynde i skole. Så da vi fik nys om, at der blev afholdt åbent hus i to timer på adressen i Gl. Rye, så gjaldt 
det bare om at komme af sted, for den køber, der bød først, ville højst sandsynligt få huset.
Lykken tilsmilede os, og vi var så heldige at få muligheden for at købe det lille kampestenshus på den lille 
grund. Og så skulle man jo tro, at alt var godt.
Men den første vinter, vi boede herude, havde jeg det simpelthen forfærdeligt.

Vi kom fra et sted, hvor vi ikke bare havde haft et stort hus til beboelse, men 3-4 km derfra havde jeg 
også haft adgang til et hus, som jeg brugte til atelier, og hvor jeg kunne boltre mig og lege med gips og 
beton, modellering og støbning, figurer og skulpturer. Men nu var vi så havnet i Gl. Rye på et ganske lille 
sted. Huset var omkranset af et vildnis af utæmmede buske og høje, mørke træer, der lukkede alt sollys 
ude. Der var så dårlig energi i haven, at jeg faktisk havde ubehag ved at gå rundt derude. Den nærmest 
krøb ind på én.
Hvordan skulle jeg overleve i disse omgivelser, hvor de fysiske rammer var så snævre, at der ikke var plads 
til kreativ udfoldelse, som ellers er den livgivende kraft for mig? Jeg havde intet atelier og havde ikke lige 
mulighed for at bygge til. Jeg følte ikke, jeg kunne trække vejret, og jeg havde ikke optimale
udfoldelsesmuligheder.

Jeg fandt ud af, at jeg var fastlåst i en gammel, selvskabt illusion om, hvordan en grund, en have og et 
hus ”skulle” se ud. Jeg blev pludselig meget bevidst om, at hele situationen krævede, at jeg ændrede min 
indstilling, hvis jeg skulle overleve.
Så ved at ændre mit syn på det hele, ved at brække den gamle, indgroede struktur, som jeg havde med 
mig, op, så kunne jeg skabe nogle nye mellemrum mellem mig selv og det, jeg var i.
Det, der tit og ofte er brug for, når man havner i en situation, der ikke fungerer, er, at man er nødt til at 
træde et skridt tilbage og sige: ”Hvordan kan jeg ændre indstilling til det, jeg er i, så jeg kommer videre og 
får mere livsglæde og mere energi?”
Jeg havde grebet mig selv i at fokusere på alt det, jeg ikke havde og ikke kunne.
Det, der var brug for, var, at jeg i stedet skulle fokusere på, hvad jeg rent faktisk havde, og hvad jeg kunne.

Så jeg trådte et skridt tilbage, og med nye øjne forsøgte jeg atter at se på bygningerne og grunden.
Det var et lille hus, men der var et fyrrum/hønsehus, som med lidt opfindsomhed og snilde kunne bygges 
om til et lille, brugbart værksted.
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Hønsehuset, der nu fungerer som 
atelier, er bl.a. udsmykket med mosaik 
i hjørnet, hvor brændeovnen står.

Nærbillede af en anden af husets skorstene, 
der også er udsmykket med mosaik. 

Det lille indsatte billede viser en større 
del af samme skorsten, hvor en 

guld-dekoreret figur ses.
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Og derudover var der jo en 500m² stor grund, som jeg pludseligt så for mig som et kæmpestort lærred, 
hvorpå jeg kunne udfolde min kreativitet. Og i det øjeblik, jeg begyndte at forestille mig grunden som et 
lærred, så var der lige pludselig utrolig meget plads og råderum til kreativ udfoldelse. Der var arbejde til 
rigtig mange timer foran mig, og mulighederne var uendelige. Muligheder, som jeg ikke lige så den første 
vinter, og fordi jeg ikke trivedes, og fordi tingene ikke rigtig fungerede, så var jeg nødt til at se på det liv, 
jeg var i, på nye måder.

Med mine nye ”briller” på, tænkte jeg pludselig: 
”Wow, hvor er jeg egentlig heldig. Jeg har 500m2 lærred!”
Og så var det bare med at gå i gang med at ”male”.

For nu var det at male ikke længere begrænset til udfoldelser på et stof-lærred i mit atelier. Ved at 
ændre på gamle tankegange og strukturer, så stod jeg nu foran et kæmpe ”have-lærred”, som jeg kunne 
gå i kast med at ”male” med jord, planter, cement og fliser.

Jeg startede ud netop dér, hvor energien var dårligst. I det mørkeste og mest fugtige hjørne af haven.
Jeg tyndede ud i buskene, lavede lys og gjorde plads. Og så startede jeg med at ”male” mit lærred med 
mosaik. Og hvert eneste stykke flise, der bliver brugt i en udsmykning eller en skulptur, bliver jo vendt og 
drejet utallige gange for at blive placeret rigtigt, og i processen med at sætte mosaikken tilføres en masse 
positiv energi, og denne gode energi, jeg overførte til mosaikken, fik vendt energien i haven – stykke for 
stykke. Og langsomt lykkedes det mig – med naboernes accept og hjælp - også at få fældet langt de fleste 
træer, så luft og sollys kunne strømme frit i haven.
Det tog mig 12 år at male ”lærredet” færdig, og i den periode blev vægge og gulve inde i huset inddraget 
til kreative udsmykninger, og i haven skabte jeg et skulpturelt uderum, der fremstår som et fysisk 
læringsrum, som jeg utallige gange har brugt i mine kurser om mosaik, kreativitet og personlig udvikling.

Du har helt sikkert også stødt på følelsen af begrænsninger, modgang og kriser i dit liv. Steder og 
situationer, hvor du mistrives, hvor ingenting fungerer optimalt, og hvor du ikke føler, du kan udfolde dig 
eller komme videre. Måske er din ægtefælle altid mavesur og tvær – og du ønsker at skifte ham eller 
hende ud. Måske føler du dig låst fast i et arbejdsområde, der ikke længere tilfredsstiller dig – og du 
ønsker at finde et nyt job eller nye udfordringer. Måske føler du dig begrænset af dine fysiske rammer – og 
ønsker at flytte i en ny bolig. I sådanne situationer kan du jo så vælge at agere ved at blive skilt og finde en 
ny mand eller kone, ved at sige op og skifte til et nyt job eller ved at sælge og flytte til et nyt hus. Men du 
kan også føle dig begrænset af omgivelserne, omstændighederne og tiden – der er ingen ny kæreste i 
sigte, der er arbejdsløshed, så det er svært at få nyt job, eller også gør finanskrisen, at du ikke har råd til at 
købe nyt hus lige nu. 

Hvis du ikke har mulighed for at gøre de ting, som du egentlig gerne vil, hvad kan du så gøre?
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Træd et skridt tilbage; prøv at ændre din indstilling, og forsøg at se på situationen med nye øjne.
Prøv at skabe nogle mellemrum i det, du er i. Prøv at fokusere på det positive i situationen: Hvad har du, 
der fungerer? Hvad kan du være taknemmelig for? Hvad kan ændres til noget brugbart og positivt i stedet 
for noget, der har en negativ og begrænsende effekt på dig?
I en situation med modgang og krise vil der altid være ti døre med nye muligheder bag, som du kan åbne.
Ti nye veje, du kan gå i stedet for. Kig på dit ægteskab, din arbejdsplads eller din bolig med nye øjne.

Hvad kan du selv ændre for at åbne nye muligheder i stedet for at fokusere på begrænsningerne og 
fejlene? Hvad kan du gøre for at få dit ægteskab til at fungere? Kan nye farver eller det at rive en væg ned 
være med til, at du ser på din bolig med andre øjne? Hvad kan du gøre anderledes på din arbejdsplads for 
at ændre din indstilling til dine kollegaer eller chefen? Læg mærke til, om du selv bidrager til den positive 
eller den negative stemning. Og tænk så over, hvad du selv kan gøre for evt. at ”ændre fortegn”, for at 
skabe forbedring, og for at fremme trivsel og velvære i personalegruppen?

Ryk opmærksomheden fra objektet – altså væk fra ægtefællen, huset, jobbet, chefen o.s.v. – og over på 
hvordan du kan skabe nye mellemrum, nye indbyrdes relationer, en ny stemning.

CHAMPAGNE PÅ PLEJEHJEMMET

At evne at vende sit fokus i en svær livssituation er ikke den nemmeste øvelse, man kan komme i gang 
med. Vi har alle sammen gamle vaner, dybt forankrede handlemønstre, følelsesmæssige strukturer og 
indgroede tankegange. Jeg selv er ikke noget overnaturligt menneske, der blot ved at knipse med fingrene 
kan lægge alt det triste og sorgfulde bag mig og se på verden med smil på læben. Nej, som alle andre, der 
har haft tab og smerte tæt inde på livet, så har jeg skam grædt et hav af tårer og tudet ørerne på familie 
og venner fulde af mine hjertesorger og bekymringer. Men med tiden har jeg trænet mig selv i at forsøge 
at ændre indstilling til det, jeg står i, og se på omstændighederne med nye øjne.

På hjemmefronten gennemlevede vi en forfærdelig tid, da min ægtefælle efter mange år med 
Alzheimers sygdom var blevet så plejekrævende, at hun måtte flytte på plejehjem i en alder af kun 54 år. 
Det var en ekstremt svær erkendelse for mig, at jeg ikke magtede at passe hende hjemme længere. Vores 
verden og familieliv, som vi kendte det, var ramlet sammen, og noget nyt og ukendt lå foran os.

I første omgang kom min ægtefælle på en aflastningsstue i tre uger. Derefter fik hun en stue på en 
almindelig afdeling, og til sidst fik hun bolig på plejehjemmets skærmede demensafdeling.
Men i stedet for at stirre os blinde på de dystre fremtidsudsigter – at sygdommen ville tage mere og mere 
over -, så flyttede vi fokus over på de positive ting i vores nye hverdag.
Halløjsa!! Min ægtefælle havde været så heldig at få det bedst beliggende værelse på hele gangen – med 
den smukkeste udsigt over søen, som hun kunne sidde og nyde hver eneste dag.
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Så da hendes nye stue var blevet færdigindrettet, så holdt vi en lille fest. Med laksesandwich på 
tallerknerne og champagne i glassene skålede vi på det lykketræf, at hun havde fået afdelingens dejligste 
stue.
Personalet på plejehjemmet havde svært ved at forstå al festivitassen, men midt i alle de svære, groteske 
og ubegribelige omstændigheder så legede og grinte vi os igennem det, der var uudholdeligt: at være 
uhelbredeligt syg og ende på plejehjem som 54-årig. Så med taknemmelighed og en positiv indstilling 
skabte vi et nyt hjem. Ikke i tristhed over det familieliv, vi havde mistet, men i glæde over det, vi rent 
faktisk havde.

Det er vigtigt at feste og fejre en afslutning på noget – f.eks. et forhold - lige så meget som en 
begyndelse på det. At huske at være taknemmelig for de oplevelser, glæder og ting, vi nåede at få og 
opleve sammen, for vi har kun hinanden til låns.
Vi fejrede ikke døden, som lå og ventede om hjørnet, men livet, som vi fik sammen – med 
taknemmelighed.

Det eneste konstante, vi har i livet, er bevægelsen, foranderligheden og en autentisk væren i nuet.

KUNSTEN AT SKABE LIVET

Når vi skal skabe noget nyt, skal vi turde give slip på det gamle og eksisterende. Give slip på de 
følelsesmæssige, tankemæssige eller handlemæssige strukturer, som vi alle har med os hver især, og som 
er rettesnoren for, hvad vi føler og tænker, og for hvordan vi opfører os.
Det er de ting vi har lært og har med os fra barndommen, moralkodeks, de indgroede mønstre, som ligger 
dybt forankrede i os, og som guider vores måde at føle, tænke og handle på.
Vi har det eksisterende. Det føles trygt og rart.

Men det hænder, at livet på den ene eller den anden måde tvinger os ud i en situation, hvor vi bliver 
nødt til at give slip på det eksisterende og trygge - på grund af arbejdsløshed, sygdom, svigt, skilsmisse, 
økonomisk bankerot osv. Når vi er derude på usikker grund, kan vi blive tvunget til at indse, at de mønstre 
og strukturer, som måske engang var gode for os, ikke længere er noget, vi kan støtte os til eller kan holde 
os oppe, og det derfor ikke længere er den rigtige vej at gå. Vi går frem i livet med troen på, at 
ting/forhold/følelser varer evigt. Fordi vi finder tryghed i det eksisterende, i det genkendelige.
Men der er ikke udvikling i en sådan tankegang. Bevidstheden vil altid bestræbe sig på at udvide sig. Den 
vil udvikle sig, om vi stritter imod, eller vi arbejder med.

Vi mennesker lider kun, når vi klamrer os til det eksisterende. Klamrer os til det, vi har mistet. 
Men det er afgørende at indse, at ingenting, vi har med at gøre, varer evigt. 
Alting er kun til låns. 
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Sommetider har vi oplevelser/følelser/forhold/ting, der er længerevarende, men det sker desværre 
også, at de kun varer ganske kort. Vi vil alle løbende komme ud for at miste, at noget ophører, at ting 
ændrer sig, og så er det essentielt, at vi accepterer udviklingen, bevægelsen. Der vil altid være sorg og 
smerte forbundet med udviklingen, og det tager tid at tilpasse sig en ny situation.
Men det er vigtigt, at vi tager et valg. 
At vi vælger at leve vores liv i taknemmelighed. At vi sætter pris på, hvad vi har haft.

Jeg havde min ægtefælle i 19 år. Og jeg føler mig heldig og taknemmelig. Selvfølgelig havde jeg troet, at 
det skulle vare hele livet, og jeg synes, ægteskabet sluttede alt for tidligt. Og erkendelsen af tab gør, at vi 
lider, hvilket er fuldt forståeligt og tilladeligt.

Mange mennesker får lov til at opleve at blive forældre. Det er for mange den største og mest 
fantastiske oplevelse i livet. Desværre sker det tragiske også, at nogle børn dør tidligt. Det er naturligvis 
det værste, der kan overgå et forældrepar. Nogle kvinder mister barnet allerede inden eller under fødslen; 
nogle forældre har børnene i et år – 10 år – 15 år. Og det er ulykkeligt og tragisk, når et barn ikke får lov til 
at blive voksen. Det er næsten ubærligt at tænke på alle de ting, som barnet ikke fik lov til at opleve. Og 
sorgen og tabet vil for altid præge forældrene. Men vi som forældre kan vælge at være taknemmelige 
over, at vi overhovedet blev forældre, og fik lov til at lære vores børn at kende – om end kort. Vi kan vælge 
at være taknemmelige over det, vi fik lov at opleve sammen – kort eller langt.

Når vi bliver bevidste om, at alting, vi har med at gøre, kun er til låns – hinanden, livet, vores børn, 
arbejde, boligen o.s.v. – så opstår der en langt dybere følelse af væren, for så får vi travlt med at nyde, 
føle, leve og sanse, mens vi er her og har hinanden.
Nuet bliver det vigtigste, vi har med at gøre.
Vi kan ikke se ud i fremtiden og vide, hvor længe vi har hinanden, børnene, jobbet eller huset – så at være 
til stede i nuet er mindst lige så vigtigt som at have fokus på fremtiden.
Det er nuet, der skaber vores fremtid, så jo større glæde, jo større væren og jo større taknemmelighed, du 
rummer for det, du har og er i, jo større glæde skaber du i fremtiden.
Det er et menneskesyn, en livsholdning, som har hjulpet mig igennem rigtig mange svære ting.
Det betyder ikke, at jeg ikke græder eller føler sorg. Men det gør livet lettere.
Fremhæv de positive ting, du har fået og oplevet undervejs, i stedet for at fokusere på de ting, du har 
mistet og nu mangler i dit liv.

Det handler om at træde tilbage og ændre indstilling.
Har du et problem, så prøv at ændre fokus. 
Prøv at ændre det til taknemmelighed. 
Hvis du ikke har det ene, hvad har du så?
Prøv at åbne en ny dør, når en anden lukkes, for der er altid 10 nye døre, man kan åbne i stedet.
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Men det kræver tid og øvelse at ændre sin indstilling. 
Og i bund og grund handler det om at tage et valg.
For hver gang du står overfor noget, som ikke fungerer:
Det her sted fungerer ikke for mig - Disse forhold lider jeg under - Jeg svinger slet ikke med mine 
arbejdskolleger - Det er noget skidt, jeg er havnet i - så kan du tage et valg.
Du har jo din frie vilje.

Man kan øve sig i at sige: ”Nu vil jeg træde et skridt tilbage og flytte opmærksomheden, for jeg vil gerne 
noget andet. Hvad kan jeg selv gøre for at forbedre min situation?”
Den frie vilje ligger i, om du vælger at lide, fordi du har nogle begrænsninger, nogle rammer, nogle 
strukturer, noget følelsesmæssigt, der ikke fungerer, eller om du vælger at se nye muligheder i den 
situation, du står i.

Hvis du vælger at blive i noget, blot for at du har noget at brokke dig over, så vælger du bevidst 
offerrollen. Du suger sympati-tilkendegivelser og medfølelse til dig som primær næring, og på den måde 
binder du din energi i det negative, og du vælger en negativ/offer-identitet. ”Jeg har et dårligt knæ, så jeg 
kan ikke løbe eller hoppe, derfor sætter jeg mig ned og har ondt af mig selv”. I stedet kan du vælge at sige: 
”Ja, det kan godt være, at jeg har et dårligt knæ, som gør, at jeg ikke kan løbe eller hoppe, men i stedet 
kan jeg cykle eller svømme en tur.” Du vælger selv din identitet via din indstilling til situationen. Du kan 
vælge at fokusere på mulighederne i stedet for begrænsningerne.

En gammel kending for mange er konstant at brokke sig over chefen. Men husk at det ofte reelt ikke 
handler om chefen, men om at mærke efter om det måske er dig, der ikke længere passer ind på jobbet og 
skal søge et andet sted hen.
Tænk over det: Det er meget sjældent, at nogen tvinger dig til at være ansat i din stilling.

Det er selvfølgelig også ok at være nede i en periode og at føle, at hele din verden ramler, og at dit liv 
kun er præget af sorg, tab eller bekymringer. Men så er det netop, at det er vigtigt ikke at forblive 
”dernede”, men at prøve at finde nye døre ud mod ukendte muligheder.
Men vær altid autentisk overfor dig selv og andre, og grib muligheden for at blive et kreativt skabende 
menneske.

LONES LIVSLYST

En person, der har lært mig usædvanlig meget om at åbne nye døre, er en af mine bedste venner, Lone, 
som jeg i nogle år boede i bofællesskab med.
Lone led af en meget aggressiv type sukkersyge, som langsomt gjorde hende blind. Lone elskede sit job 
som skolelærer, men efterhånden som hun gradvist blev mere og mere svagtseende, måtte hun forlade 
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arbejdsmarkedet. At arbejde med kreativitet betød rigtig meget for hende, så da hun nu stod uden job, 
kastede hun sig over både at tegne og male.

Langsomt forsvandt dagslyset dog for Lone, men så kunne hun i stedet arbejde med ler, for former og 
faconer kunne hun stadig mærke. Da også fornemmelsen for dette svandt, begyndte hun at væve, for det 
monotone arbejde med at hæve og sænke trenden og lægge islæt ind på væven, magtede hun fint.
Da synet var næsten helt forsvundet, satte Lone en annonce i avisen, hvor hun tilbød at skrive glade 
selskabssange for folk, for nok kunne hun ikke se, men høre, dét kunne hun stadig.

Én for én mistede hun sine sanser og evnen til at udfolde sig med disse, men hun fandt hele tiden nye 
døre, hun kunne åbne, og nye muligheder, hun kunne prøve af, og som fyldte hende med glæde.
Aftenen før hun døde, var hun dybt taknemmelig, fordi hun på trods af alt stadig kunne smage og sanse. 
Hun var klar over, at livet nu nærmede sig sin slutning, og hun havde derfor bestilt hummersuppe som sit 
sidste måltid, og hun glædede sig vildt og ubehersket til denne nydelse. Lone mistede aldrig glæden og 
taknemmeligheden ved livet, og hun evnede hele tiden at se mulighederne i stedet for begrænsningerne. 
Lone blev en stor inspirationskilde for mig.

Faktisk lærte Lone mig at ”se” kunst på en ny måde. Vi gik på kunstudstillinger sammen. Jeg havde et 
fast tag i hendes ene arm, mens Lone havde fat i sin blindestok med den anden, hvor også armbindet med 
de 3 sorte prikker sad til skue.

Museumskustoderne gloede godt nok på os, for hvad skal en blind person dog på en kunstudstilling? 
Men jeg fortalte og beskrev for Lone, hvordan farver, figurer og former var på de forskellige kunstværker, 
og hun sugede oplysningerne til sig.
Hun følte af og til med fingrene på malerier og skulpturer og beskrev derefter for mig, hvordan former og 
strukturer ”så ud” for hende. Alarmen på ArOS ville være gået mange gange, hvis vi havde været på besøg 
dér, men heldigvis er der mange andre steder, hvor man godt måtte ”gramse lidt” på kunsten og få den 
gennem fingrene og ind under huden.
Lone lærte mig at se på en ny måde. Skønt hun fysisk ikke kunne se, så vidste hun hvilke værker, der var de 
bedste. På denne måde lærte hun mig, at et godt billede ikke bare skal ses, men det skal i lige så høj grad 
mærkes – ikke bare fysisk med fingrene – men også suges ind, sanses og efterlade indtryk.
Det skal ses med ”det indre øje”, så at sige.

Og det handler livet og alt andet også om.  Du skal lære at mærke ting, lære at mærke og føle efter.
Hvis du kommer ind i et hjem, i en familie, ind på en arbejdsplads, så er det ikke afgørende, hvor lækkert 
der ser ud, om de har fået nyt køkken, hvor stor en indtægt de har, eller hvor smarte de er i tøjet.

Nej, det, der betyder noget, og det du mærker, er indstillingen. Stemningen. 
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Du mærker, hvilke ”rum” menneskene skaber mellem hinanden. Du mærker, hvordan stemningen føles 
de forskellige steder. 
Du kender sikkert det at sidde til bords til en stor familiefest. Alle er fint klædt på, alle har fine gaver med, 
musikken spiller, og maden er vældig god, men hvis ”rummene” mellem personerne ikke er god, så er 
stemningen heller ikke god, og det kan være uhyggelig svært at rette op på. 
Men ændrer du selv din indstilling til situationen og de mennesker, du omgiver dig med, så skaber du nye 
”rum” mellem de personer, du er sammen med.

”DE KREATIVE MELLEMRUM”

Disse ”rum” – eller ”De Kreative Mellemrum”, som jeg vælger at betegne dem - findes alle vegne. 
Det kan være mellem mennesker – mellem dig og kæresten, mellem dig og chefen, eller mellem dig og 
dine venner. Det kan være mellem mennesker og ting – som f.eks. mellem dig og et kunstværk, eller alt 
andet du kan betragte eller mærke. Det kan også være det samspil, som kan opstå ting og ting imellem
eller i en produktudviklingsproces.

Og det var faktisk det, Lone lærte mig om, når vi stod overfor et kunstværk. Der er et ”kreativt 
mellemrum” mellem beskueren og værket, og det er i det rum, at du egentlig ser, oplever og mærker 
værket. Et begreb jeg i mange år kaldte ”det ikke-umiddelbart synlige”.

Første gang jeg rigtig forstod, hvad det gik ud på, var i 1992, hvor jeg havde taget toget fra Jylland op til 
kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Her var der en retrospektiv udstilling med den franske 
postimpressionistiske maler Pierre Bonnard. Det var en periode af mit liv, hvor jeg var tiltrukket af de 
blå/violette farver. På udstillingen stod jeg overfor et billede, der hed ”Det åbne vindue”1. 

Tankerne løb gennem mit hoved. Hvad var det egentligt, jeg så? 
Var det pigen i liggestolen i det nederste hjørne af billedet? 
Var det de orangerøde vægge? 
Eller var det naturen, der skimtedes gennem det åbne vindue, som virkede så dragende på mig? 

Da jeg stod og betragtede dette billede, kunne jeg pludselig mærke den strøm af energi, som Bonnard 
havde overført til billedet. I hvert et penselstrøg var der lagt en følelse, en mening, en vilje. 
Et behov for at udtrykke en dybde, som ikke kan udtrykkes i det talte ord, men kun i det at mærke og 
sanse. I det øjeblik blev jeg klar over, at selve figuren, formen eller farven på et kunstværk, ikke er det 
vigtigste, men det er levendegørelsen af materialet, og det, kunstneren har villet med det, der har 

                                                            
1 La Fenêtre ouverte. 1921. Det åbne vindue. Olie på lærred. 118x96 cm. The Phillips Collection, Washington, D.C. Afbilledet i 
Louisiana Revy side 39.
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betydning, når vi for alvor ser og mærker. Det var dét, der overvældede mig. 
Det var ”det ikke-umiddelbart synlige” – ”De Kreative Mellemrum” – som påvirkede min opfattelse af 
maleriet.
Det var, som om en helt ny verden åbnede sig for mig.

I Louisiana Revy i forbindelse med udstillingen var der gengivet et udkast til en tekst, hvor Bonnard 
skriver:

”Jeg er glad for, at Danmark vil vise en udstilling af mine malerier, især da det er 
mig klart, i hvor høj grad kunsten værdsættes i Danmark.  Maleriet spiller en rolle i 
landenes indbyrdes relationer, og selvom følsomheden ikke er ens i de forskellige 
lande, dvs. måden at fortolke visionen på, forbinder kunsten landene i en fælles 
oplevelse, hvor skønheden opleves gennem formen og farven.  Naturen er et 
uudtømmeligt reservoir, og det er kunstnerens opgave at afsløre dette gennem 
kunstværket.
Tilskueren går kunstneren i møde den halve vej, og kunstens mirakel vil ske der, hvor 
kunsten og tilskueren mødes.”2 (Min kursiv)

Her kommer Bonnard selv ind på det ”mellemrum”, hvor kommunikationen mellem beskuer og 
kunstværk opstår og foregår.
Det, Bonnard betegner som ”kunstens mirakel”, og jeg selv benævner ”De Kreative Mellemrum”, er dér, 
hvor magien opstår. Dér, hvor kreative tanker skabes, og positive forandringer sættes i gang.

Da jeg stod og betragtede Bonnards maleri, kunne jeg fornemme meningen bag. 
Jeg kunne mærke hans energi og den måde, han havde levendegjort materialet på. Og jeg genkendte 
følelsen fra min egen arbejdsproces med mosaikken. At beskæftige sig med flisemosaik er ellers et meget 
fysisk og meget synligt arbejde, men ”De Kreative Mellemrum” er i høj grad i spil her også.

Når man vil udvikle noget kreativt, så begynder processen faktisk allerede i det øjeblik, man udvælger 
sit materiale. I starten af en mosaikopgave går jeg rundt og leder efter gamle fliser, som kan passe ind i en 
given udsmykning. På dette tidspunkt i den kunstneriske arbejdsproces har jeg en følelse af, at jeg vil 
noget med materialet. Der er en mening med, at jeg vælger én sten frem for en anden, for en sten er ikke 
bare en sten. Jeg arbejder meget med at levendegøre materialet. Jeg er vild med at overføre energi til et 
materiale. Jeg ønsker at drage omsorg for materialet, holde det i hånden, kæle for det, overføre varme til 
det fra hænderne, mærke ind i materialet.  Det er den varme, du har i hånden - den energi - det du vil med 
det, som du overfører til fliserne/materialet, som er afgørende for, hvor levende produktet bliver. 
Allerede hér opstår der et magisk felt. 
Jeg overgiver mig til det tomrum, der ligger imellem mig selv og materialet/udsmykningen.
                                                            
2 Aldrig færdigbearbejdet udkast til en tekst af Bonnard i forbindelse med Ny Carlsberg Glyptotekets 50 års jubilæum i 1947, 
hvor der arrangeredes en Bonnard udstilling. Louisiana Revy, 33. årgang, Nr.1, september 1992. Side 4.
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Det er i ”De Kreative Mellemrum”, at tingene forandrer sig, og nyt opstår.

Det kan ofte være svært for os mennesker at se, fordi vi er så fokuserede på det fysiske, det 
materialistiske. Men jeg arbejder videre med opgaven og har samtidig et ønske om at udtrykke en 
stemning, en oplevelse eller følelse, altid med respekt for, hvad materialet selv vil. Og så sker der det, at 
udsmykningen ikke bare er et mønster, et billede eller en figur længere, men noget som selv efter mange 
år bliver ved med at afgive energi, vedbliver at være et levende materiale og fortælle en historie.

Vil jeg skabe en mosaikudsmykning, har jeg kun en fornemmelse af, hvordan det endelige resultat vil 
blive. Hvis jeg skal lave en vægudsmykning i et stort nybyggeri, er det derfor vigtigt, at arkitekten eller 
virksomheden har tillid til mig som kunstner og til det endelige resultat. Fra at jeg har en afgrænset ydre 
ramme, skal der være plads til, at materialet og udsmykningen kan udvikle sig undervejs i den skabende 
proces. Der skal være rum til, at jeg kan mærke ind i materialet i tro og tillid og lade billedet eller 
udsmykningen tage over. Denne mirakuløse proces giver mig det vildeste kick og gør mig samtidig meget 
ydmyg. Ofte oplever jeg mig selv som et stykke forlænget værktøj. Hele tiden med fokus på nuet og med 
en ubetinget tillid til det næste, der kommer. Hvis billedet eller udsmykningen allerede er ”færdiggjort”, 
inden du starter, dør det undervejs, for du kan ikke tænke dig til det endelige billede, men du kan skabe 
det undervejs i processen.

Har du et ønske om at blive et kreativt skabende menneske, så start med at se på dit eget liv på alle 
livets områder. Er der nogle steder, der ikke føles godt, så skal du ændre på det eller ændre din indstilling 
til det, for ellers binder du ofte ufattelig meget energi i noget, der ikke fungerer. Og den energi skal du ind 
og have frigjort eller frigivet, så du i stedet kan løfte dig op og blive et kreativt skabende menneske.




