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7. Den traditionelle 

Livsværdier: Kodeord er tryghed. 

  Man finder tryghed ved at ting er, som de plejer at være og altid har væ-
ret. Derfor har man ikke det store behov for ny indretning så ofte, som de 
andre typer. Man trives med det, man har og tænker derfor ikke så meget 
over, om omgivelserne er moderne. Det vigtigste er at have det godt med 
familie, venner og naboer, så her gælder mottoet med ”hjerterum” også. 
Man har en traditionel livsstil, da man ikke har lyst til at sætte tryghe-
den over styr ved at prøve alt for meget nyt. Derfor vinder nye kollektive 
trends først indpas i denne gruppe på et sent tidspunkt.

  Selvfølgelig har man behov for at udskifte inventar i ny og næ, det sker 
bare sjældnere og efter mere grundige overvejelser end i de andre grup-
per. Desuden er der ingen grund til at skifte møbler ud, der stadig er 
brugbare. Man har en mere pragmatisk holdning til indretning og det ma-
terielle er ikke det vigtigste. Man ser mange ”gør-det-selv-folk” i denne 
gruppe.

Møbler:  Der er ingen klar linie i inventaret og ofte har man haft sine møbler længe. 
Det kendte giver tryghed og der er ingen grund til at kassere møbler, der 
stadig er pæne.

Farver:  Farverne går man ikke så meget op i, så man har de farver, man traditio-
nelt altid har kunnet lide – ofte i afdæmpede toner. 

Tekstiler: Her ses ligeledes helt traditionelle gardiner.

Pynt + plant:  Her finder man billedkunst med ting, der ligner noget – altså ingen ab-
strakt kunst her. Man kan stadig finde plakater med kendte reproduktio-
ner. Man har ganske almindelige potteplanter.

forskellige indretnings-typer



Når du har fundet din og partnerens indretningstype, kan i gå i gang med at finde måder 
at kombinere de to stile. Nu har I en forståelse for hinandens værdier i indretningen, så 
I undgår de ufrugtbare diskussioner om, hvem der har mest ret. Find forslag til at forene 
disse forskelle på kreativ måde.

I fremtiden vil vi se en tendens til, at man mikser flere af disse typer mere og mere. Det 
viser blot, at vi udvikler os og integrere flere sider i os.

ting tiLLægges FøLeLser og minder
Husk også, at vi lægger følelser og minder ind i ting, der betyder meget for os og i arvede 
møbler. Vi siger f.eks. at vi ”elsker” den lænestol. Det er derfor meget mere end et møbel. 
Det kan godt være, at kærestens lænestol objektivt set, er grim og laset, eller ikke passer 
ind i resten af stilen … men så er kunsten, at få den til at passe ind. Enten ved at ompolstre 
den i en anden farve, eller blot lægge et tæppe over. Eller måske finde en anden placering 
til den … evt. i et andet rum, hvor den kan komme til sin ret.

“Elsker” du også din sofa?
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møBLering og indretning

hvad indehoLder en indretningsPLan? 
Det er vigtigt, at gøre sig klart, at enhver indretning består af såvel: 
1) praktiske og funktionelle hensyn, 

2) visuelle og æstetiske aspekter, 

3) energetiske og tekniske forhold. 

Det er praktisk at se på dem enkeltvis og derefter prioritere, det man synes er vigtigst, da 
der kan forekomme modstridende ønsker og behov. Start med de rent funktionelle. Hvor 
er det hensigtsmæssigt, at placere møbler i forhold til døre, vinduer, ganglinier mm. Der-
efter vurderer du, om der er visuel balance – herunder billedophæng. Til sidst kan du 
overveje, hvordan du tilpasser de tekniske forhold, som f.eks. opsætning af ledninger til 
el-apparater og lamper.

Jeg vil gennemgå boligens forskellige rum med de vigtigste ting, du skal tage i betragtning 
ved både indretning og farvevalg og samtidig anlægge en holistisk vinkel. Rækkefølgen af 
rummene er: Entré, stue, soveværelse, børneværelse, køkken og badeværelse. 

Find først en plantegning af boligen. Du kan måle dine møbler op og tegne dem på et pa-
pir, i samme målestok, som plantegningen – enten 1:100 (som er meget småt) eller i dob-
belt størrelse i 1:50, som er mere håndterbar. Derefter kan du klippe dem ud, og flytte 
rundt på dem på grundplanen.

Brug fremgangsmetoden i afsnittet om ”Bevidst anvendt farvepsykologi” til hvert rum. 
Der kan desuden være særlige spørgsmål til de enkelte rum, som beskrevet nedenfor. 
Husk, at rummets funktion, ofte har både en praktisk, funktionel og et psykisk visuelt 
aspekt for at skabelsen af velvære. 

Når du og en evt. partner har gennemgået spørgsmålene til de relevante rum, har I nogle 
mål skrevet ned. Næste punkt er, at lave en praktisk plan for gennemførelse af renoverin-
gen af indretningen, så det hele ikke ender i rod og omflytningskaos alt for længe. Det kan 
i sig selv give negativt stress. En plan sikrer dig overblik.
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Spørgsmålene til Stuer, kan bruges til alle rum. Det samme kan de 5 gode spørgsmål til 
Soveværelser.

indretning aF BoLigens ForskeLLige rum

> entré

Praktisk

Det første rum, man møder er entréen. Det er også det første rum, som gæster ser. Det er 
det mest offentlige rum i boligen. Det er ofte ”ansigtet” til resten af boligen. Men ofte of-
res der ikke så meget opmærksomhed på entreen, da det ”bare” er til opbevaring og gen-
nemgang. Man bør give sig tid til at tænke over, hvordan entréen kan ”byde velkommen”.

Funktioner

• Vindfang til boligen.
• Opbevaring af overtøj + sko
• Præsenterer boligen + dets beboere

Holistisk vinkel

Det er vigtigt, der er gode muligheder for at opbevare overtøj og fodtøj. Skabe med låger 
er bedst til at skjule meget tøj og give visuel ro. Det er ligeledes vigtigt, at man ikke fal-
der over skoene, når man kommer ind ad døren. Her kan et særligt skoskab være en god 
løsning.

De fleste entréer er små og derfor kommer der let til at se rodet ud. Hylder og knager kan 
gøre underværker i et lille rum. Det gælder om, at holde gulvet så frit som muligt, for at 
gøre rummet indbydende. Er entréen større, kan man godt møblere mere med kommo-
der og hænge billeder op.

Farver

Ofte er entreer uden vinduer, så tænk på, at lyse farver får entréen til at virke visuelt stør-
re og lettere og ofte også mere indbydende. Selv om entreen er ”ansigtet”, som man viser 
gæster, er det også væsentligt, at man selv føler, man bliver budt velkommen hjem.
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> stuer
Stuen er et vigtig rum af flere grunde, som nævnt under ”funktioner”. I nyere boliger er 
det blevet almindeligt med flere stuer eller også er stue, spiseplads + køkken ud i et og 
derfor samme rum, da madlavning er blevet en integreret aktivitet i familien. Se i den-
ne forbindelse på det areal, som kan kaldes for henholdsvis opholdsstue eller spisestue. 

Funktioner

• Ophold, samvær og hygge (møbler til at sidde afslappet i)
• Opbevaring af div. Boligudstyr
• TV + musik-anlæg mm

Stuen har altid været samlingsrummet for hele familien. Det er rummet for fælles af-
slapning og hyggeligt samvær. Det er stedet, hvor alle familiemedlemmer opholder sig 
til daglig.

Stuen er også stedet, hvor man hygger sig med gæster. Den har derfor ofte et repræsenta-
tivt præg. De fleste har dog altid noget personligt pynt eller kunst i varierende mængde.

Farver

Stuer kan have mange forskellige vægfarver, alt efter arkitekturen i huset og hvilken 
stemning, du ønsker. Gå frem efter spørgsmålene i afsnittet ”Bevidst farvepsykologisk 
valg”. Bruges stuen mest til afslapning, bør du bruge beroligende farver.

Holistisk vinkel

Disse spørgsmål kan du stille dig selv og din familie til alle rum:
 1. Hvilken stilart er dominerende? – se afs. om Indretningstyper.
 2. Hvilken stemning ønsker du, at stuen skal udstråle? 
 3. Udstråler stuen harmoni i forhold til den ønskede stemning?
 4. Understøtter vægfarven denne stemning? – se fremgangsmåde til farvevalg
 5. Passer gulvbelægningens/ tæppers farve til det øvrige interiør?
 6. Afspejler stuen dine/jeres indre værdier? 
 7.  Er der ting/møbler, der ikke længere siger dig/jer noget?  

Hvis ikke, hvorfor har du dem så?
 8.  Er der for mange eller for store møbler i rummet?  

Står de hensigtsmæssigt? Er det let at komme frem?

møBlering og indretning



Den blå væg øger 

koncentrationen. 

Derfor er blå god, 

når man læser 

mange bøger.

Varm gul giver hygge  

til spidseplads. 
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 9.  Har du en bogreol, så find ud af, om hvorfor du har disse bøger på reolen.
10. Hænger billeder harmonisk på vægfladen som helhed?
11. Hvilke signaler udsender billederne ? – se afsnit Kunst påvirker dig.
12. Er der belysning nok, de rigtige steder? – se afsnit om Belysning.

tiPs
Her er nogle små tips, der skaber forandring:
• Skift gardiner sommer og vinter (forskellige farver og mønstre)
•  Skift billederne, eller flyt dem rundt i stuen. 

(Billeder ser anderledes ud på nye pladser.)
• Reoler ser ofre visuelt forvirrede ud – hæng et ensfarvet gardin op foran
• En ny dug med andre farver, giver også forandring
•  Hav altid friske blomster – de giver god energi 

(læs afs. ”Planter påvirker dit velvære”)
•  Sæt røde møbler der, hvor du vil tilføre rummet mere energi 

eller sætte særligt fokus på.

Gulvbelægning

Også tæpper har en praktisk, funktionel og visuel funktion. Mange foretrækker trægulve 
eller fliser helt uden tæpper. Hvis man ønsker tæpper, skal man være meget opmærksom 
på, at store mønstre er meget styrende for, hvor og hvordan man kan sætte møblerne. 
Især stribede tæpper er en dårlig ide. Man skal også være opmærksom på, at de fleste 
ægte tæpper med de rødbrune farver ikke passer så godt til den ”nordiske” farvepalet. 

Man skal tænke på, at løse tæppers funktion er, at samle et møblement for eksempel en 
sofagruppe rent visuelt. Man kan selvfølgelig også have tæpper af praktiske hensyn, som 
kan være, at de er bløde at gå på, eller opsamler smuds, eller dæmper støj.

> soveværeLser 

Funktion:

• sove
• elskov
• opbevaring af tøj

Skab visuel ro med 

gardin for reol



Soveværelse er stedet, hvor både krop og sjæl bliver genopladet om natten til at klare næ-
ste dags opgaver. Kroppens celler fornyes mest om natten.

Husk at lukke frisk luft ind i rummet efter en nattesøvn, hvor vi skiller os af med affalds-
stoffer – også psykisk affald I drømme.

Det er også stedet for romantik. Det er derfor et af boligens mest private rum. Sørg for, 
det er hyggelig og indbydende. Uvasket tøj, der er smidt rundt omkring på gulvet eller i 
krogene er ikke særlig hyggeligt.

Selv om man sover det meste af tiden, bruger vi faktisk de fleste timer her, nemlig 7-8 ti-
mer hvert døgn. Underbevidstheden er stadig aktiv, når du sover. Din sjæl sender besked 
til dig via dine drømme. Drømme er også en rensningsproces af dagens begivenheder. 
Din krop er også modtagelig for elektro-magnetiske felter, mens du sover. 

Elektrisk forurening

Jordstråler kan de fleste sunde robuste mennesker modstå, så det er personer med en 
meget svag aura, eller fintfølende personer, der er påvirkelige herfor. Langt værre er det 
med den menneskeskabte elektromagnetiske forurening, fordi el-spændingen er langt 
stærkere end jordstråler.

Alle elektriske apparater skaber automatisk et elektromagnetisk felt rundt om sig. Disse 
felter kan forstyrre nattesøvnen og måske influere på helbredet over en årrække. Derfor 
bør el-klock-radioer og elektriske vækkeure stå minimum 40-60 cm. fra det sted, hove-
det er placeret. Eller bedre: brug batteridrevne vækkeure, som ikke har det samme store 
felt omkring sig..

TV har et endnu større elektromagnetisk felt rundt sig – også når det er slukket og står 
på Stand-by.

Derfor bør TV slet ikke stå i et soveværelse. En anden grund er, at TV-kikkeri lige før sove-
tid kan forstyrre så meget, at man har svært ved at falde i søvn – især efter en krimi eller 
andre voldelige spændingsfilm, der aktiverer vore stresshormoner. 
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Nogle eksperter mener, det er bedst at placere sengen, så hovedet vender mod nord, for 
så vi ligger i samme retning som jordens magnetfelter fra sydpolen mod nordpolen. Det 
kan man evt. prøve, hvis der er plads i rummet. Det er ikke altid, man har dette valg i små 
soverum. Så må man sove med hovedet i den retning, som det er muligt.

Funktionel	konflikt

Det kan desuden skabe funktionel konflikt, hvis der foregår andre ting i soveværelset, 
som f.eks. TV-kikkeri. Men i små boliger, kan det være nødvendigt, at have f.eks. arbejds-
bord, skrivebord eller anden funktion i sit soveværelse. Det vigtigste er, om man får funk-
tionerne arrangeret på en hensigtsmæssig og harmonisk måde. Man kan eventuelt prøve 
at adskille funktionerne med et klædeskab, en stor reol eller en let skillevæg.

Fem Gode Spørgsmål: – kan bruges til ALLE rum

1. Hvordan føles det at opholde sig i soveværelset? 
  Giver det næring til din sjæl? Oplever du dit soveværelse sensuelt og indbydende? El-

ler rodet og forvirrende? Eller bare praktisk og funktionelt?

2. Hvor er sengen placeret? 

  Den bør stå op ad en væg – gerne så man har udsyn mod døren, da vi instinktivt fra 
stenalderen føler tryghed ved at have ryggen mod en stor genstand og et godt udsyn. 
(undgå overfald af vilde dyr eller fjender)

  Det er bedst at have et hovedgærde, som man kan støtte sig op af, når man sidder op 
og det giver også en psykologisk følelse af tryghed. (som dengang, vi sov ude på step-
perne)

3. Er der elektriske apparater, der kan forstyrre søvnen?

4. Er der rod i soveværelset? 

 Rod sender forvirrede og kaotiske signaler til underbevidstheden.
 - Er der skabe, kommoder og hyller nok? 
 -  Er der noget, du ikke har brugt meget længe, og som derfor godt kan gemmes/ 

smides ud/foræres væk? (for at give mere visuel ro)

møBlering og indretning



5.  Hvilken besked sender vægpynt og kunst i dit soveværelse?

 • Bliver du glad, eller trist af at se på billederne?
 •  Lægger du i det hele taget mærke til dine billeder og vægpynt? 

(måske trænger du til nyt)
 • Er der for meget pynt på væggene? (forvirrer)
 •  Hænger billederne de rette steder? Hvorfra vil du gerne se dem?

Se mere i afsmittet: ”Billedkunst påvirker dig.”

måLrettede Farve-tiPs tiL soveværeLser
Start ved at definere dit eller jeres behov. Jeg kommer her med nogle generelle forslag til 
forskellige behov:
•  Har du svært ved at falde i søvn, har den fransk læge Nogier påvist, det kan skyldes, 

at kroppen ikke lukker turkise blågrønne bølgelænder ind gennem huden – derfor  
vil man have behov for at få dem ind via øjnene. Blå og blågrøn vil virke  
beroligende via det para-sympatiske nervesystem. Mal evt. kun væg i en af disse farve  
– eller brug det på sengetøjet.

•  Har du derimod svært ved at komme op om morgenen, vil lyse farver – især gule 
virke opløftende. Solens farve er gul, og derfor mener jeg, at vi er ”kodet”  
til at vågne ved lysegule farver.

•  Lider du af for lavt blodtryk, vil jeg anbefale røde og orange vægfarver, som vil 
stimulere blodtrykket. Jeg understreger, at det kun kan anbefales ved for lavt 
blodtryk! Alle andre vil få svært ved at falde til ro i røde rum, da farven virker  
stærkt aktiverende via det sympatiske nervesystem.

> BørneværeLser

Funktion:

• både legerum og soverum.
• opbevaring af tøj og legetøj.

For større børn desuden:
• kammerater på besøg
• laver lektierne på værelset.

Blåt er godt  

at falde i søvn til

Gul giver dig  

lyst til at stå op



73

hoListisk PsykoLogisk vinkeL

Vægpynt

Hav ikke for meget vægpynt i alle mulige højder, da det nemt giver alt for mange stimuli. 
Sørg for at skabe så meget visuelt ro, som muligt. Hav evt. regler for, hvor der må sættes 
plakater og tegninger op, for at undgå visuelt kaos.

Små børn er meget følsomme over for meget ”visuelt støj.” Det kan stresse dem og gøre 
dem urolige og pylrede.

Større børn (fra 5-6 års-alderen) kan muligvis være glade for et vægmaleri. Tal med dem, 
så de har indflydelse på motiverne.

Gulv

Pas generelt på mønstre i gulvtæpper, da det kan forvirre den frie leg på gulvet.
Sørg for, at der er så meget ledig gulvplads, at det er muligt at lege der. 

møBlering og indretning

Pas på med for 

meget visuelt støj 

på børneværelset.



Leg og legetøj

Hylder, skabe og skuffer er gode til at sætte legetøjet lidt af vejen. 

Det er bedst med låger eller forhæng til hylder, for at skabe så meget visuelt ro, som mu-
ligt.

Større børn skal have en god bordplads til PC og lektielæsning. Her er belysningen også 
meget vigtig.

Vægfarver

HUSK: For stærke fuldtonede farver stresser simpelthen børn i alle aldre.

•  Helt små børn indtil 2-3-alderen må kun få og meget svage kulører på vægfladerne 
og i det meste af inventaret.

•   Lidt støre børn kan få klare pastelfarver. 
•  Fra skolealderen kan man lytte mere til børnenes ønsker.
•   Teenagere kan ofte selv afgøre farverne på værelser … men de har stadig brug for 

lidt hjælp. Vægfarven må ikke blive for kulørstærk eller mørk.  
De små farvebrikker snyder! 

•  ADVARSEL: Hvis teenage-drenge ønsker helt sorte vægge – så nedlæg forbud! 
Det vil ganske enkelt fremme alle mørke egenskaber – give tristhed og muligvis 
fremme depression. Det vil under alle omstændigheder tappe dem for energi!

Lys

Man ved fra undersøgelser, at børn også er meget påvirkelige overfor kvaliteten af lys. De 
kan blive meget urolige og larmende, ved lysstofrør. Se mere i afsnittet om ”Belysning.”

> køkken
Køkkenets funktion har ændret sig meget de sidste 100 år. Fra at være en arbejdsplads, 
der var under-prioriteret pladsmæssigt, til i dag at være familiens samlingssted med 
”samtalekøkkenet”. Det er også her man hygger med vennerne over en god middag, og 
mindre børn laver lektier. Derfor et køkkenet i dag også et repræsentativt rum med de-
signede køkkenmøbler, i modsætning til tidligere.
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Funktioner:

•  Opbevaring af fødevarer og køkkengrej
•  Arbejdsplads til madlavning
•  Spiseplads
•  Samlingssted for venner og familie 

Holistisk funktionel vinkel:

Køkkenet er et rum, der først og fremmest er beregnet til madlavning, som er den næring, 
vores fysiske krop behøver. Det vil sige, at det er en arbejdsplads, der kræver god belys-
ning og at funktionerne er anbragt praktisk i forhold til hinanden (blev indført i funktio-
nalismen i 40’erne- 60’erne)

Vær opmærksom på, om lamper er placeret rigtigt og har den styrke, der er nødvendig i 
forhold til arbejdspladserne ved køkkenbordene.

Det er meget vigtigt, at de rammer, som man indtager maden i er hyggelige. Den følelses-
mæssige tilstand har stor betydning for, om næringen optages optimalt. Stress, frygt og 
vrede kan mindske næringsoptagelsen ganske betydeligt. Det er faktisk bedst at spise i 
tavshed, så man har sit fulde fokus på selve spisningen. Når vi sender vores mentale ener-
gi til spiseprocessen, forbedres fordøjelsen. 

Men måltidet er i høj grad også en social funktion, så derfor bør vi skabe rammer, der 
både inspirerer til ro og harmonisk samvær. 

Farve-tips

Pangfarver på vægge er ofte helt uegnede her. Sorte eller mørke farver på vægge sluger 
meget lys og vil også suge af din energi. Det er heller ikke særlig inspirerende at arbejde 
i et helt sort eller mørkt køkken. Brug derfor kun mørke farver på mindre flader, som på 
fotoet næste side.

Træ og farver

Mange køkkenlåger er lavet af træ. Her er det vigtigt, at du prøver at se, om træet har en 
”grundfarve” der er enten gullig, grålig eller rødlig. Dette har betydning for, hvilken væg-
farve, der vil harmonere hertil – og naturligvis for hvilken stemning, der bliver i køkken-
afdelingen.

møBlering og indretning



Malerier kan også være 

inspiration i et køkken
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Belysning

Sørg for, at der er godt arbejdslys over køkkenborde, vask og komfur. 

Elektromagnetisk stråling

Vær opmærksom på, at alle elektriske apparater har et elektromagnetisk strålingsfelt – 
pas især på Mikrobølgeovne, som har en stærk elektromagnetisk stråling – hold god af-
stand. Stå aldrig lige op af ovnen, mens den er tændt!

> BadeværeLse
De første rigtige badeværelser kom i begyndelsen af 1920érne. Toilet og badeværelse er 
meget private rum. I mange større boliger er der da også et mindre gæstetoilet og et stør-
re badeværelse for familien. I dag er mange ved at installere spabad og andet udstyr. Ba-
deværelset er dermed ved at skifte rolle fra kun at være et sted for personlig hygiejne, til 
også at være et sted for velvære. ”Vel-værelset” bliver det også kaldt.

Funktioner

• Personlig hygiejne
• Opbevaring af hygiejne artikler (sæbe + håndklæder + wc-papir)

Sørg også for at have orden, da badeværelser ofte er små og derfor hurtigt vi se rodede 
ud. Da hylder lettere ser rodede ud, anbefaler jeg skabe eller at sætte et forhæng op for-
an hylder.

Farve-tips

•  Det er vigtigt, at vægfarver på badeværelser ikke er for mørke, for så kan man ikke 
se sig selv ordentligt i spejlet. Derimod kan man godt anvende lidt mere kulør  
på enkelte vægge, da man ikke skal opholde sig så længe i rummet. Men vær  
opmærksom på genskær i ansigtet! Koksgrå vægge anser jeg for helt forkert,  
selv om det ses på udstillinger som meget trendy, fordi man ser grå ud i ansigtet.

•  Ofte er badeværelser i ældre bebyggelser små, så derfor vil det være 
hensigtsmæssigt med helt lyse vægge. Så kan man bruge stærkere kulører  
på håndklæder og andet tilbehør.

•  Sørg for god belysning ovenover spejlet, eller på begge sider af spejlet, 
så du undgår skygger i ansigtet.

Et lille bad opleves som  

større, når alt er i hvide  

farver og spejlet giver  

illusion af mere plads.

Bruges mørke farver, skal 

man huske ekstra belysning



> hjemmekontor
Mange har i dag hjemmearbejdsplads. Når du indretter dit kontor, gælder de samme 
principper, som for de andre rum. Vælg en vægfarve, du trives med. Mal eventuelt kun 
1 væg med en stærk kulør og resten hvide. På foto side 125 ses en kraftig varm gylden 
orange-gul væg, som passer til en stærk personlighed, der er socialt anlagt, optimistisk 
og kreativ. Bemærk den blå kontorstol er i en komplementær blå tone.

Reoler med mange forskellige bøger og mange tidsskriftmapper også i forskellige farver 
ser meget rodet ud. For at skabe mere visuel ro kan man købe et klædeskab og sætte hyl-
ler ind i stedet for reoler. Se foto øverst side 69.
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BiLLedkunst Påvirker dig

I dette afsnit har min uddannelse til billed- og psykoterapeut været uundværlig. Jeg er 
endvidere også drømmeterapeut og er løbende uddannet i dybdepsykologi gennem 33 
år. Dette har givet mig en stor indsigt i hvordan symboler opfattes i vores underbevidst-
hed og har inspireret mig til at skabe det nye begreb: ”psykologisk helsebringende æste-
tik”. Det kan bruges til harmonisk og helsebringende indretning. Når farver og møblering 
er på plads, er det tid til at se på billedkunst og belysning. Lad os først se på billedkunst.

interessante undersøgeLser
Jeg har læst nogle meget interessante og også overraskende undersøgelser om, hvor me-
get billedkunst påvirker os både fysisk og psykisk Disse undersøgelser viser blandt an-
det, at hvis man ser på et billede af smuk natur, så har det samme beroligende effekt på 
nervesystemet, fald i blodtryk og så videre, samt bedre humør, som hvis man virkelig var 
til stede! Denne interessante viden, om hvordan kunst påvirker os, som jeg vil uddybe i 
afsnittet, bliver der imidlertid IKKE undervist i på Kunstskolerne – endnu.

Den visuelle stimuli fra et billede giver altså samme oplevelse af harmoni, som den rigtige 
natur giver! For hjernen er det den samme synsmæssige oplevelse. Det viser i øvrigt også 
vores tætte tilknytning til naturen og hvor stor betydning naturen har for vores velvære. 
Dette er man blevet opmærksom på med de nye ”Stress-haver”, som bruges i terapeutisk 
øjemed for stress-ramte.

Ubehagelige motiver som f.eks. vold og ødelæggelse kan i værste fald være skadelige at 
se på – i bedste fald bliver man kun i dårligt humør. Billeder, der viser stærkt pessimisme 
og mennesker i nød og hjælpeløshed svækker vores energi og sågar også vores immun-
forsvar! Hos nogle mennesker kan negative billeder også være direkte angstfremkalden-
de, da de vækker ”glemte” ubehagelige minder til live.

Dette gælder også levende billeder på film. I New York viste man to grupper film med 
henholdsvis Mother Teresa og kampe fra 2. verdenskrig. Gruppen, der så Mother Tere-
sa viste sig at have et bedre immunsystem efter filmen, mens den anden gruppe havde 
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svækket immunforsvar og var blevet lidt depressive.  (Kilde: Energy Medicine, s. 248, 
New York 1999, gengivet i Nyt Aspekt)
 
Et Eksempel på et billede, der måske kan gøre dig i dårligt humør er Picasso’s ”Græden-
de kvinde” (1937, malet under den Spanske borgerkrig, som en kommentar til denne.) 

Hun ser ulykkelig ud og ansigtet er forvrænget. Sender signal om: sorg, tab, frygt og psy-
kisk smerte, som krigen medfører. Derved aktiveres det sympatiske nervesystem, der 
forhøjer blodtryk. Jo mere naturtro et billede er, jo klarere vil underbevidstheden reage-
re. Dette billede er ikke naturtro, så måske kan man abstrahere fra det negative budskab 
– især når man ved maleren hedder Picasso.
 
Et eks. på et billede, der har en positiv virkning er Monets fredsfyldte frodige og blom-
strende sommerhave, som vækker positive følelser af fred og harmoni. Det samme gæl-
der flere ”Guldalder-malerier”. Det para-sympatiske nervesystem aktiveres. Det betyder, 
at sådanne billeder stimulerer immunforsvar og sænker blodtryk og beroliger. 
 
Der er desuden endnu et symbolsk lag i Monets billede: 
En Bro = en symbolsk overgang, dvs. at underbevidstheden vil opfange muligheden for at 
”komme videre” på livets vej over vandløbet, som ellers er en forhindring.  
 
underBevidstheden og BiLLedkunst 
Jeg har i mere end 30 år beskæftiget mig med eksistensen af det ubevidste. (Jung) Ved at 
koble denne viden, med det jeg lærte på om anatomi og fysiologi, kan jeg se, at de kropslige 
og humørmæssige reaktioner på billeder, må hænge sammen med, at det ”psykisk ubevid-
ste” er koblet sammen med det lige så ”ubevidste” autonome nervesystem. Vores nerve-
system reagerer nøjagtig, som hvis vi faktisk var til stede! Det synes jeg er overraskende.

Vores underbevidsthed sorterer visuelle indtryk i
1: positive  ingen fare  =  afslappelse og/eller glæde 
2: negative  fare  =  stress, frygt og uro 

Billeder påvirker følelser via det autonome nervesystem. Vækker motivet positiv erin-
dring om fred og ingen fare, aktiveres det para-sympatiske nervesystem = ro. Som nævnt, 
er et eksempel på dette Monets berømte havemotiver. 
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Sender motivet derimod signal om ufred, ulykke, smerte og sorg, aktiveres det sympati-
ske nervesystem, da der er fare på færde – ifølge underbevidstheden – også selv om det 
kun er et billede. Derved aktiveres stress-hormonet adrenalin og blodtrykket øges, ånde-
drætshastigheden stiger, præcis som hvis man i virkeligheden stod overfor en reel fare. 
Kendte eksempler er Picassos ovennævnte billede og visse Kobra-malerier, der indehol-
der ansigter, der ser meget vrede og aggressive ud. 

Mange, der har været turist i Afrika, har måske købt en træ-maske med hjem. Disse ma-
sker, som er udskåret i træ, ser meget vrede og uhyggelige ud, og er da også beregnet til at 
skræmme ”onde ånder” på flugt. Derfor hænger afrikanerne dem udenfor sin hoveddør.
- Tænk, hvad det gør ved dig, hvis du har sådanne masker hængene i stuen eller i entréen, 
hvor du gerne skulle bydes velkommen!

Det er gået op for mig, at kunst dybest set er en sammensætning af flere symboler, der på-
virker vores psyke. Det er signaler, som den ubevidste del af hjernen registrerer. – Derfor 
er symbolforståelse vigtig i Holistisk Indretning!!

Kunstnerens psykiske tilstand, da han/hun lavede værket, bringes videre til beskueren. 
Mange kunstnere har brugt malerier til at bearbejde deres egen angst – et kendt eksem-
pel er ”Skriget” af Edvard Munch. Derfor kan noget kunst virke depressionsfremmende 
eller fremprovokere angst eller negative følelser, mens anden kunst med positive livsbe-
kræftende ”budskaber” kan virke opløftende og styrkende på livsenergien.

I følge kinesiolog Ole Larsen, sender mange af Kobra-kunstnernes billeder negative bud-
skaber, da der gemmer sig vrede ansigter i malerierne. Mange af Asger Jorns billeder 
sender også negative signaler efter Ole Larsens mening. Han udtaler til ”Dagbladet” d. 
28-12-1989: 

”Det kan direkte måles på kroppen, at der sker en svækkelse, 

når man tester armen kinesiologisk.” 

Ps: 
Kinesiologi blev opfundet en californisk kiropraktor ved navn Goodheart. Han kombine-
rede vestlig viden om nervesystemet med østlig viden om meridianbaner. Man kan sige, 
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det er et redskab til at teste kroppens bio-feedback. Ordet kinesiologi kommer fra græsk 
”kinesis”, der betyder: bevægelse. Kinesiologien er siden blevet videreudviklet.

Ole Larsen skriver også, at figurativ billedkunst, der i underbevidstheden kan tolkes som 
noget faretruende, vil give stress og ubehag. F.eks. noget, der kan minde om rovdyrs syle-
spidse tænder – og dermed smerte. Så aktiveres vores instinktive autonome reaktioner i 
kroppen. Også selv om det ”kun” er et billede

Jeg er helt enig med Ole Larsen i, at vi skal være meget mere opmærksom på, hvordan 
kunst ubevidst påvirker vores psyke og velvære.

æstetisk inteLLigens
Jeg mener, man bør betragte kunst og æstetik ud fra, hvordan det påvirker os. Når jeg 
hører både professionelle kunstnere og almindelige brugere tale om æstetik og kunst, 
er det oftest helt løsrevet fra mennesket. Man ser kun på selve ”biledet”. Jeg mener, der 
bør indføres en mere psykologisk vinkel i tillæg til den rent billed-tekniske på Kunstsko-
lerne. 

Jeg vil gå så langt, som til at sige, at jeg mener, der i realiteten er tale om en særlig form for 
intelligens, på linie med ”rumlig” intelligens, der længe har været anerkendt som et sær-
ligt intelligensområde. Ved at koble en psykologisk og social kontekst på et billede, kan vi 
tale om psykologisk og helsebringende ”æstetisk intelligens.”

Intelligens   er defineret i leksika som en sammenfatning af: evnen til at 
kombinere information og fatte årsagssammenhænge, evnen til  
abstrakt tankegang, samt at lære af sine erfaringer, evnen til at  
orientere sig og evnen til at omstille sig efter nye forhold.

Æstetik    er i ordbøger defineret som: Videnskab om kunstens væsen og funktion. 
 Selve ordet ”æstetik” kommer af latin: æstetica, som betyder ”sansende”. 

Kunst er med andre ord noget, der både skal opleves via sanser (enten syn, hørelse eller 
følesansen) og derefter bearbejdes af hjernen – enten i underbevidstheden eller i den be-
vidst tænkende del. 




