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Kan et maleri gøre dig mere 
sikker på dine egne holdnin-
ger? Kan det få dig til at for-

mulere din fremtidsdrøm, give dig 
styrken til at lave store ændringer i 
dit liv eller måske ligefrem give dig 
mere livskvalitet?

Muligvis lyder ideen en smule 
langhåret, men det er ikke desto 
mindre, hvad kunstmuseet Trapholt 
gennem det seneste år har undersøgt 
i forløbet ”Kunst og trivsel”, hvor 77 
lokale borgere deltog i et forløb på 
museet. Der var gamle og unge. Pen-
sionsmodne og folk midt i arbejdsli-
vet. Mennesker, der havde været sy-
gemeldt med stress, og folk med et 
liv i balance. Nogle var kunstinteres-
serede, andre anede intet, og nogle 
deltog kun, fordi kollegerne fra ban-
ken også havde meldt sig til.

På museet ville man finde ud af, 
hvad kunsten og museumsbesøg 
betyder for deltagernes trivsel, og 
efter en kort rundtur i udstillinger-
ne blev de udstyret med en moppe-
dreng af et spørgeskema, der skulle 
give svar på en række spørgsmål 
om deres forhold til kunst og deres 
generelle trivsel. I året, der fulgte, 

blev deltagerne inviteret til flere 
møder på museet. De skulle for ek-
sempel udvælge malerier, der ud-
trykte deres fremtidsdrøm, og de 
blev taget ved hånden af museets 
kunstkyndige og fik introduktioner 
til værkerne. Til slut blev de endnu 
en gang sat til at svare på spørge-
skemaet, og ændringen var mar-
kant, fortæller en af folkene bag un-
dersøgelsen, den publikumsudvik-
lingsansvarlige Kirsten Jensen fra 
Trapholt.

- De fik mere selvtillid og blev me-
re bevidste om, hvad de ville med 
deres liv. Den ramme, vi satte mu-
seumsbesøget ind i, gav plads til en 
refleksion over, hvem de selv var, 
og hvor de ville hen. De læste sig 
selv ind i værkerne, og det gav dem 
mulighed for at fortælle og forstå 
deres egen historie.

Kultur på recept
Efter at have gennemgået svarene 
tøver hun ikke med at konkludere, 
at de jævnlige møder med kunsten 
havde en positiv effekt på deltager-
nes trivsel.

- Også fordi museet blev et sted, 
hvor man lavede noget i fælles-
skab med andre. Her fandt delta-
gerne et frirum i en travl hverdag, 

forklarer hun.
I Sverige har man længe vidst, at 

for eksempel et museums- eller 
koncertbesøg kan være godt for 
sjælen. Her ordinerer man ligefrem 
”kultur på recept”. Et koncept, hvor 
man søger at styrke borgere med 
for eksempel psykiske lidelser ved 
at tilbyde dem kulturelle aktivite-
ter. På den måde fokuserer de på 
noget andet end deres håbløse situ-
ation, og de får oplevelser i fælles-
skab med andre.

Også herhjemme er man i stigen-
de grad optaget af, hvilken effekt 
omgivelserne har på vores psykiske 
og fysiske helbred, fortæller Peter 
Vuust, professor ved Det Jyske Mu-
sikkonservatorium og Aarhus Uni-
versitets Center for Funktionelt In-
tegrativ Neurovidenskab.

- I øjeblikket er der en stor inter-
esse for, hvad miljøet betyder for 
vores sundhed. Det ser man for ek-
sempel, når man indretter hospita-
ler og hospicer, hvor det giver god 
mening, at man tænker over omgi-
velserne, siger Peter Vuust med 
henvisning til den nyere forskning 
i, hvad kunst på væggene eller le-
vende musik på afdelingen kan be-
tyde for patienternes helbred.

Peter Thybo er specialist i sund-

hedsfremme og forebyggelse og an-
sat som såkaldt sundhedsinnovator 
i Ikast-Brande Kommune. Han 
fremhæver også, at der er videnska-
beligt belæg for at sige, at kulturelle 
aktiviteter - fra museumsbesøg til 
at læse en bog - kan have en positiv 
effekt på psyken og oplevelsen af 
livskvalitet.

- Vores mentale sundhed opstår, 
når vi har en følelse af, at vores liv 
har en mening og sammenhæng, og 
fornemmelsen af sammenhæng og 
mening opstår ofte, når man invol-
verer sig i kulturelle aktiviteter, for-
di kultur er med til at udvikle selvet 
i os og sætte vores liv i perspektiv. 
Kunstens allerstørste opgave og ga-
ve er jo lige præcis at sætte spørgs-
målstegn ved, hvad det vil sige at 
være et menneske. Når man begyn-
der at tænke over, hvad maleren 
har villet med det maleri, man står 
over for, eller hvorfor man bliver 
glad eller trist af et bestemt stykke 
musik, begynder man at reflektere 
over sit eget liv, sin eksistens og den 
verden, man er en del af, siger Peter 
Thybo.

Sjælens apotek
I Ikast-Brande Kommune er man 
inspireret af ”Kultur på recept”-tan-

FAKTA
MUSEET GODT FOR TRIVSEL

 {Kunstmuseet Trapholt har 
undersøgt, hvordan kunst og 
museumsbesøg påvirkede en 
række besøgende:

 {Mere selvaccept Over 
halvdelen af deltagerne sva-
rede efter forløbet, at de var 
”enige” eller ”meget enige” 
i, at de kunne bruge et besøg 
på kunstmuseum til at blive 
klogere på deres identitet.

 {Øget autonomi Over 40 
pct. svarede efter forløbet, at 
de var ”enige” eller ”meget 
enige” i udsagnet ”Besøg på 
kunstmuseum kan gøre mig 
mere sikker på mine egne 
meninger og min egen op-
fattelse af mig selv”.

 {Bidrag til personlig ud-
vikling Ca. hver tredje delta-
ger svarede efter forløbet, at 
de var ”enige” eller ”meget 
enige” i udsagnet ”Jeg får 
lyst til at lave forbedringer el-
ler store ændringer i mit liv, 
når jeg oplever kunst”.

KILDE: TRAPHOLT

Picasso på recept

- Fordelene ved at bruge musik i modsætning til medicin er åbenlyse. Medmindre man skruer for højt op, er musikken nemlig garanteret uden 
bivirkninger, siger Peter Vuust, der er professor ved Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitets Center for Funktionelt Integrativ  
Neurovidenskab.  Foto: PR-foto
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ken, og her har man blandt andet 
etableret læsegrupper for menne-
sker med ondt i livet eller psykiske 
sygdomme, fortæller Peter Thybo. 
Her mødes de på lokale biblioteker 
og væresteder for at diskutere litte-
ratur.

- Bogen bliver den fælles tredje, 
som deltagerne i læsegruppen 
snakker ud fra, men dybest set taler 
man om sig selv. Når man diskute-
rer en historie, henter man nemlig 
sin viden, tanker, følelser, erfarin-
ger, holdninger og fortolkninger fra 
egne oplevelser i livet på godt og 
ondt. Derved bliver litteraturen et 
spejl for ens egen tilværelse, siger 
han og nævner også fællesskabet 
som en vigtig faktor i læsegrupper-
ne.

- Deltagerne får et tilhørsforhold, 
som de måske ikke tidligere har 
haft, påpeger han.

Ideen stammer fra England, hvor 
den praktiserende læge kan henvi-
se patienter med begyndende psy-
kologiske vanskeligheder til en af 
landets 3000 læsegrupper, og ef-
fekten er målbar.

- Undersøgelser har vist, at i over-
raskende mange tilfælde virker læ-
segrupperne bedre end psykofar-
maka - altså det, vi populært kalder 

lykkepiller, siger Peter Thybo og 
fortæller, at litteraturens effekt på 
sindet har været kendt i lang tid.

- Den ældste biblioteksinskripti-
on, man har kendskab til, er ud-
trykket ”Sjælens apotek”. Det stam-
mer fra Old-Egypten, og man har 
altså i tusindvis af år opfattet bøger 
som noget, der kunne give lindring, 
forståelse og forklaring, så menne-
sker kan finde sig selv og mestre til-
værelsen.

Stress af til heavy
Musikkens effekt på vores fysiske 
og psykiske helbred er et af de om-
råder, som er nøje undersøgt, og 
spørger man professor Peter Vuust, 
der er hjerneforsker med særligt 
speciale i musik, er det ikke så un-
derligt, at netop denne form for lyd 
har en stor indvirkning på vores 
trivsel. Musikken påvirker nemlig 
mange forskellige dele af vores 
hjerne. Både de områder, der har 
med hørelsen, motorikken, følel-
serne og endelig vores alarmbered-
skab at gøre.

- Der er masser af studier, som vi-
ser, at musik gør os mindre stresse-
de. Når vi hører noget behagelig 
musik, påvirker det nemlig stress-
hormonet kortisol. Vi kan også bli-

ve en lille smule høje af at lytte til 
musik. Når vi for eksempel får gåse-
hud af et bestemt stykke, kan man 
måle, at der er mere dopamin - det 
særlige belønningshormon - i vores 
system, forklarer han.

Hvilken musik, der så virker bedst 
mod stress, er individuelt, men ge-
nerelt er det vigtigt, at musikken er 
forholdsvis langsom, ikke alt for 
kraftig og ikke har for mange disso-
nanser. Derudover er vores person-
lige smag og kulturelle baggrund 
afgørende for, hvad der virker for 
den enkelte.

- Jeg havde for eksempel en stu-
derende, som slappede utrolig godt 
af til heavy metal, fortæller Peter 
Vuust.

En del af de forsøg, den jyske pro-
fessor har været med til at foretage, 
viser ligefrem, at musik kan lindre 
fysiske smerter.

- Musikken tager vores opmærk-
somhed. Man kan søge ind i musik-
ken, når smerten bliver stærkere, 
og oplevelsen af smerte bliver også 
ændret, fordi musikken påvirker 
vores følelser, forklarer han.

Ingen pligt
Med den nye viden må stressede og 
smerteplagede danskere da hellere 

se at få købt et årskort til kunstmu-
seer, teatre og koncertsale?

Så simpelt er det dog ikke, under-
streger sundhedsinnovator Peter 
Thybo.

- Det må for alt i verden ikke blive 
en pligt. På den måde bliver kunst 
og kulturelle aktiviteter formålsret-
tede, og derved piller man al luften 
ud af oplevelsen, som netop er kun-
stens største kraft. Det er oplevel-
serne, som gør vores liv rigere og 
udvikler følsomheden over for an-
dre mennesker.

Samtidig er det også værd at be-
mærke, at hvor nogle mennesker 
får en stor oplevelse af at gå i tea-
tret eller til koncert, vil andre stå 
uberørte tilbage, forklarer Peter 
Vuust.

- Det er meget individuelt, om 
man bliver påvirket af det ene eller 
det andet. Min kone er for eksempel 
meget til kunst, men personligt fø-
ler jeg mig ikke bedre tilpas efter at 
have været på kunstmuseum. Jeg 
har som regel bare ondt i ryggen af 
at stå op. Med musikken er det an-
derledes.

FAKTA
MUSIKTERAPI  
MOD STRESS

 { En ph.d.-afhandling fra 
Aalborg Universitet viste sid-
ste år, at stresspatienter får 
det bedre og lettere kommer 
tilbage på arbejdsmarkedet, 
når de har gennemgået mu-
sikterapi. I undersøgelsen 
sammenlignede forskeren to 
grupper, hvoraf den ene gen-
nemgik et forløb, hvor man 
lyttede til klassisk musik og 
samtidig blev guidet af en te-
rapeut. Denne gruppe ople-
vede, at deres humør blev 
bedre, deres oplevelse af 
angst og depression var re-
duceret, de sov bedre og op-
levede færre fysiske proble-
mer end den anden gruppe.

KILDE: VIDENSKAB.DK

LIVSKVALITET: Går du til kor, er du sandsynligvis mindre stresset end andre, og tager du på museum, kommer 
du nok gladere ud derfra, end da du gik ind. Lige nu undersøger danske forskere, kommuner og museer,  
hvilken rolle kulturelle aktiviteter spiller for vores trivsel og mentale sundhed, og resultaterne er overraskende

Det lille maleri til venstre, J.C. Schlichtkrulls ”Udsigt til Hammer Bakker”, var det mest populære blandt deltagerne i 
kunstmuseet Trapholts undersøgelse ”Kunst og trivsel”. Deltagerne beskrev det med ord som ”ro”, ”harmoni”, 
”fremtid” og ”nye muligheder”.  Foto: Josephine Alsinger/Trapholt

Forskning viser, at kulturelle aktiviteter - fra museumsbesøg til at læse en bog - kan 
have en positiv effekt på psyken og vores oplevelse af livskvalitet. I Sverige ordinerer 
man ligefrem kultur på recept.  Foto: Colourbox
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