
 
Århusiansk klangmassage giver genlyd i et behov  
for nærvær 
 
Migræne, fordøjelsesproblemer og tinnitus kureres ved et slag på en skål. For 
skeptikeren vil det klinge hult, men måske rammer det alligevel en nerve, hvis ikke 
fysisk, så i de danske normer for, hvordan vi er sammen med hinanden. 
 
Af David Rue Honoré 
 
En kvinde ligger udstrakt på ryggen foran os på et indisk saritæppe. En stor brun skål med 
erotisk billedmateriale bliver forsigtigt sat på hendes mave, men ikke før end en hånd har 
ligget på dens sted i et par sekunder. Kroppen skal være klar på, at man stiller skålen der. Det 
er som om, at alt foregår i slowmotion, og hver en bevægelse, vores massør foretager sig, 
virker yndefuld og velovervejet.  
 
Vi er ved at blive introduceret til den alternative behandlingsform klangmassage. Massøren, 
Birgitte Tolderlund, bruger ikke massageolier og knofedt, men lyde fra små og store 
metalskåle til sine massager, og selve ordet massage virker her lidt malplaceret. Det er ikke 
sådan noget med at gnubbe løs på ømme muskler. Faktisk er der næsten ingen berøring.  
 
Andre gange rører skålen ikke engang kroppen, men bliver ført rundt om den udstrakte 
kvinde, imens Birgitte med lange pauser slår på den med en blød xylofonkølle. Det giver et fint 
”pling”, der runger i den lille skål, hvorefter den på sædvanlig yndefuld manér bliver ført ned 
over den afslappede kvindes ansigt og om til øret. Først det venstre. Så det højre.  
 
 



 
 
 
Gode vibrationer 
Efter sigende er klangmassage en tusinder år gammel tradition. Tibetanske og japanske 
munke har i deres templer brugt metoden til meditation og healing, og nu har den altså fundet 
vej til en baggård i hjertet af Aarhus. 
Birgitte Tolderlund blev uddannet som klangmassør for tre år siden, og er nu begyndt at holde 
månedlige aftenmøder, hvor alle er velkomne.  
 
Idéen bunder i, at lydbølger har en helbredende effekt på kroppen, og at skålene, når man slår 
på dem, sender vibrationer rundt i kroppens væsker og skaber balance. Ud i blodet, 
bindevævet, leddene og alle andre flydende dele af kroppen bliver genklangen passeret fra én 
celle til den næste. Som et lille ekko, der kan løsne op i enhver skavank. 
 
Og det er ikke så få ting, klangmassagen kan gøre kål på: stive skuldre, søvnproblemer, 
fordøjelsesproblemer, migræne og tinnitus er bare nogle af de ting, som Birgittes syngeskåle 
har hjulpet folk af med.  
 
Snart er det min tur, og jeg er en kende skeptisk.  



 
 
Fra Verdens tag til Smilets by 
Jeg møder op på adressen en halv time før, for at få en snak med Birgitte Tolderlund om den 
alternative behandlingsform. 
En lys atalierstue skal om lidt gøre det ud for et buddhistisk tempel. Kun en stålport og en 
baggård omringet af gamle lige huse ligger imellem stuen og Frederiksgade, en af Aarhus’ 
travleste gågader.  
 
I aften syder gaden af liv. Store hold af fulde studerende hviner og ler på deres onsdagsbytur, 
for traditionen tro tager nystartede studerende på pubcrawl og drikker sig fulde. En 
glimrende undskyldning for at være sammen med hinanden og et middel til at få smurt de 
sociale kompetencer.  
 
Birgitte byder mig velkommen, varmt og hjerteligt, med et stort smil. Hun er høj med fine 
feminine træk, og allerede nu sender hun lidt hippieagtige vibrationer med sine sandfarver og 
bare tæer. Hun er ved at få styr på de sidste fyrfadslys, som skal skabe den helt rigtige 
atmosfære til aftenens healing.  
Frede Storborg er den første gæst, som er mødt op. Han er en ældre skaldet mand med hvidt 
skæg. 
 
 ”Det er Frede. Han er en af mine stamgæster,” siger Birgitte og griner over mod Frede, som 
nikker venligt over kanten på sin avis. 
 
Hans sweater er praktisk bundet rundt om skuldrene, og han har en kuglepen i brystlommen. 
Frede har ikke skyggen af de alternative ”vibes”, som Birgitte Tolderlund udsender. 



 
 
Siden hun startede med at holde massageaftenerne, har Birgitte oplevet en stærk stigning i 
besøgende. Og hun har svært ved finde en fællesnævner for sine klienter, men pointerer at det 
typisk er mennesker, der føler sig tabt. Nogle har angst, og andre føler sig svigtet af 
sundhedssystemet. 
 
For Fredes vedkommende handler det om balance og afslapning. 
 
”Skålene er med til at give mig afslapning på et helt andet plan, og jeg har erfaring for, at det 
fungerer, også selvom jeg har en naturvidenskabelig baggrund. Jeg har undervist i kemi og 
fysik på gymnasiet i 40 år, men jeg ved også, at der er steder, hvor naturvidenskaben kommer 
til kort,” siger han. 
 
At bittesmå vibrationer fra en skål skulle kunne kurere tinnitus, (en lidelse der oftest hænger 
sammen med en aldersbetinget nedsættelse af hørelsen) har jeg dog svært ved at se logikken 
i. 
 
Healingen 
Jeg skal først udføre behandlingen på en kvinde. Vi får at vide, at vi bare skal udføre massagen, 
som vi finder naturligt, men jeg er sikker på, at ligegyldigt hvordan i alverden jeg end så slår 
på de skåle, vil det ikke gøre nogen som helst forskel. Alligevel bliver jeg nervøs, for jeg kan 
mærke, at kvinden stoler på mig. 
 
”Jeg har tinnitus, så det vil være rart, hvis du gider gøre det omkring ørene,” siger hun. 
 
Jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvad jeg laver, og nu har jeg ansvaret for at kurere 
hendes tinnitus? 
 



Jeg prøver at finde et mønster. Først det venstre øre, så det højre. Jeg holder skålen i flad hånd 
og slår på den med lange mellemrum, får skålen til at klinge helt af, før jeg dasker til den igen. 
Et eller andet gør det ved hende, hun begynder at trække vejret dybere og sukker ind imellem. 
 
”Så er det tid til at skifte,” hvisker Birgitte. 
 
 
Det er min tur nu, og jeg lægger mig på gulvet og får et tæppe over mig. Jeg er egentlig ikke 
bebyrdet med nogen skavanker, eller dvs. jeg har da døjet med lidt tørre albuer, men jeg 
vælger at fortælle de to kvinder, at de bare skal gøre, som det falder dem ind. Jeg lukker 
øjnene og hånden bliver lagt på min mave lige under brystet.  
 
Jeg kan ikke lade være med at smugkigge for at se, om den unge kvinde er lige så 
ukomfortabel, som jeg selv er. Hun ser dog ikke ud til at have det mindste imod det, og det får 
mig til at slappe mere af. Den tunge skål får så lov at hvile på min mave, og det overrasker mig, 
hvor tydeligt vibrationerne kan mærkes.  
 
Rystelserne kilder en smule, og en anden kvinde tager sig af de små skåle, som også får lov at 
køre i kredsløb om mit ansigt.  
De blandede toner fra de små skåles høje plinglyde og den store erotiske skåls rungen forenes 
smukt med hinanden. Det lyder lidt som fjerne kirkeklokker en søndag morgen. 
 



 



Før jeg ved af det, er det tid til at vågne, og jeg og de andre ny-masserede sætter os op 
udveksler søvnige blikke. Udenfor er mørket i mellemtiden faldet på, og når vi får sat os i 
rundkredsen igen, er det kun de dansende fyrfadslys, som giver sig til kende. 
 
Tilbage til Aarhus 
”I behøver ikke fortælle om jeres oplevelse,” siger Birgitte. 
 ”Bare behold følelsen for jer selv.”  
Ingen siger et ord. Vi sidder bare tungt og kigger rundt på hinanden, og hvis blikket mødes 
med en af de andres, er der ingen kejtede nik og grimasser. Ingen undskyldninger for at være 
sammen. 
 
 
Når Birgitte siger farvel til sine gæster, er det med lange inderlige kram, før de får lov at gå ud 
i mørket. Gennem den lille gårdhave mod stålporten til Frederiksgade, bliver skrigene og 
hylene fra de fulde studerende højere. Og når jeg lukker porten bag mig, savner jeg faktisk 
atalierstuen. Vi var sammen på en måde, som folk sjældent er det mere, eller måske aldrig har 
været, og det føltes, ligesom Frede sagde, afslappende. På min vej hjem i mørket forstår jeg 
bedre, at sådan noget kan vække genklang hos folk. Men mine albuer er stadigvæk tørre. 
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