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Bevægeapparatet består af: 

1. Knoglerne, som afstiver kroppen, hvorpå muskler og 
ledbånd fæster.     

                 
2. Leddene, som er forudsætningen for, at vi kan 

bevæge os.     
                      
3. Musklerne, som ved deres sammentrækninger 

skaber bevægelserne.     
      
4. Bindevævet, som kommunikerer med, støtter og 

forbinder alle dele.   

Bevægeapparatet får hjælp af nervesystemet, som 
overvåger og styrer alle funktioner samt kredsløbet, som 
forsyner alle vores celler med ilt og næring.  

Man kan også dele bevægeapparatet op i: 

• Støttevæv:  knogler, bindevæv og bruskvæv. 

• De mekanisk aktive væv: den tværstribede muskulatur 
og bindevævet. Muskler og bindevæv

Skelet og led

Skelettet er vores kerne og centrum
Vores legeme består af lige 206 knogler og er i 
store træk opbygget af en ”stamme”, kroppen, 
som bærer hovedet på en hals.  
Fra kroppen udgår 2 par lemmer. Øverst 
armene og nederst benene.  
   Kroppen og halsen indeholder det aksiale 
skelet, rygraden, ud fra hvilken alle bevægelser 
sker. Hertil knytter sig brystkassen, mens 
lemmerne er tilhæftet kroppen med et øvre og 
et nedre bælte, svarende til henholdsvis 
nøgleben/skulderblad og bækkenet.

Anatomi er læren om det menneskelige legemes opbygning
Sort og blå tekst (BB-anatomi) er eksamensstof, mens grøn tekst ikke er eksamensstof. 
Selve ordet anatomi betyder ”at skære fra hinanden”. I anatomien adskiller vi de enkelte 
dele – for igen at samle dem til et funktionelt hele.
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BINDEVÆVET
Bindevæv findes i alle organsystemer. Det er et væv, der både 
forstærker, støtter, adskiller, beskytter og forbinder andre væv i 
kroppen. Desuden er det reparationsmaterialet, hvis andet væv 
ødelægges (arvæv). Man finder det omkring muskler, nerver og 
kar - som slimsække og seneskeder, for at nedsætte gnidnings-
modstanden, hvor belastningen under bevægelse er særlig stor -  
i kapslerne omkring led og organer - i bruskvæv og knoglevæv -  
i sener og ledbånd - i læderhuden og underhudsvævet - samt 
som grundvæv imellem det øvrige væv (intercellulær substans).    
   Bindevævet kan antage forskellige former og være enten løst 
eller fast og alle grader derimellem: 

Løst (blødt) bindevæv er karakteriseret ved, at bindevævets celler ligger spredt i (meget) 
flydende væv/slimvæv gennemvævet af (få) proteinfibre, fx i underhuden og i 
grundvævet mellem det øvrige væv.   
Fibrene findes i 2 former med forskellige mekaniske egenskaber:                    

1. De elastiske fibre har elastiske egenskaber, der fx gør huden glat og stram.                                                                                                   
2. De kollagene fibre er seje med stor trækstyrke, men har ringe elasticitet.  

Fast (hårdt) bindevæv består næsten udelukkende af fibre 
(kollagene), fx i sener, ledkapsler og ledbånd. Bindevæv har den 
interessante egenskab, at det kan omdannes til andre 
vævsformer, fx knoglevæv. Blodets celler, og altså også vores 
immunsystem, er oprindeligt bindevævsceller. Når et sår heler op, 
gendannes vores helt individuelle mønster i hudens 
bindevævsceller som før, karakteriseret som vores fingeraftryk. 
Selv tvillinger kan skelnes fra hinanden.         
                 
Bindevæv kommunikerer med - og holder sammen på - kroppens andre væv, samtidig 
med, at det også kan strækkes, når vi har brug for det.  
Bindevævets grundvæv kan ændre konsistens fra mere fast til mere flydende form - og 

omvendt. Bevægelse og berøring vil gøre det mere flydende, 
mens vi har brug for mere fast bindevæv for at holde en 
bestemt stilling. En ændring kan også være et resultat af ydre 
påvirkninger som varme og kulde.  
Når vi fx kontakter kroppens bindevæv manuelt, kan hårde 
områder, der normalt ikke skal være i bindevævet, smelte under 
vores varme hænder (ligesom smør smelter, når det bliver 
opvarmet). 

Følelsesmæssige forandringer kan ændre på kvaliteten af bindevævet, fx vil det blive 
mere blødt og slapt ved en depression, mens stresshormoner får bindevævet til at tørre 
ind, så det bliver mere hårdt. 
Over tid bliver bindevævet også mindre elastisk, hvilket ses, når vi ældes. Desuden 
forskes der i bindevævets hukommelse og dets sygdomme.  

Der er bindevævshinder rundt om 
hver muskelbug, muskelbundt og 
hver muskelfiber og -fibril.
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SKELETTET

Skelettet er en vigtig del af kropsarbejdet, både fordi det 
udgør vores “kerne”, og fordi det i sin krystallinske, 
hårde substans virker som en indre “antenne” for 
universets energier.  
   Ved at arbejde med skelettet kan man bevæge alle 
dele af kroppen også indvendigt (tensegritet). Sammen 
med huden, som har et “krystallinsk” hornlag, er der 
megen “energi og bevidsthedskommunikation”. Huden 
er modtagelig for de meget fine energier i universet og 
skelettet for de store “rytmer”.  
   At nå frem til en kommunikation med skelettet kan tage fra 15 til 60 minutter. Herefter kan 
man fornemme, at det bliver “plastisk” og modtageligt, og at kroppen så kan 
gennemstrømmes af balsamisk, transformativ næringsenergi. 
   Jo tættere de ubevidste muskel- og bindevævsspændinger sidder på skelettet, jo tidligere 
i livet er spændingerne opstået – og/eller jo mere handler de om at overleve/eksistere.  
Hvis man som spædbarn ikke bliver holdt om (holdt af), så må man ”holde om sig selv” – 
og det eneste stabile, man har, er jo skelettet.  
   Skelettet er det, som giver os en kernefølelse. Det er det man ”klamrer” sig til, bl.a. når 
man farer sammen. Man kan opleve dybe spændinger, som næsten føles som om, at det 
er knoglerne, der er spændte (fryser). Det handler oftest om dødsangst eller angst for 
udslettelse. Tre eksempler: 

1/ En klient erindrer at ligge i kuvøse som nyfødt og føle sig forladt – spændingerne 
sidder tæt om skelettet, og hele kroppen ryster ”indefra” ved genoplevelsen. 
Skelettet var det eneste faste holdepunkt i livet. 

  

2/ En klient var død på hospitalet af feberkrampe og oplevede at komme i himlen. Efter 
nogen tid blev hun genoplivet, men har siden ”frosset” i knoglerne (hun ville hellere 
blive i himlen). Når vi dør, er det kroppen som efterlades, og den står tilbage med 
dødsoplevelsen: “det går gennem marv og ben”. 

   

3/ En kvindelig klient blev født under 2. verdenskrig, mens faderen var i koncentra-
tionslejr. Da han kom hjem var klienten 2 år gammel og faderen genskabte sin 
traumatiske situation i et forsøg på at “deale” med oplevelserne – hun måtte ikke le 
eller græde eller løbe i hjemmet. Klienten “frøs“ inde omkring skelettet og havde svært 
ved at mærke glæde i livet senere - derfor kropsterapi. At arbejde på vedkommende 
føltes som at arbejde på en koncentrationslejrfange (skeletmand) selvom 
vekommende var normalt bygget og var et yderst livsdueligt, aktivt og succesrigt 
menneske. Ved arbejde på kroppen kom lugten af kz-lejren til stede under 
behandlingen. 

   

4/ En elev på et kursus oplever efter en session med dybt og “holdt“ arbejde omkring 
skelettet at “tage sin krop til sig“, at komme helt ind i kernefølelsen (skelettet). Der 
opstår en dyb følelse af forankring, og en oplevelse af, at hver celle i kroppen 
svinger i harmoni. Skelettet lyser: “Jo, Gud er til!”
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Knoglerne er levende væv
Knoglerne er med deres indhold af krystaller det hårdeste væv i 
kroppen. Samtidig er knoglevævet lige så levende som resten af 
kroppens væv. I levende live har knoglerne en nærmest lyserød 
farve og består af celler, der hele tiden enten opbygger 
knoglevævet eller nedbryder det. På den måde kan skelettet hurtigt 
tilpasse sin form i forhold til tyngdekraft og belastning. 

Mellem knoglecellerne findes også bløde, kollagene fibre, som gør, at 
knoglerne har en vis elasticitet, så de fx ikke så let brækker. Denne 
elasticitet aftager med alderen.                                                                                                
   Yderst består knoglerne af et kompakt, glat lag med fremspring til muskel-fæsterne og inderst 
af en porøs, svampelignende struktur med støttebuer. Dette giver et minimum af 
materialeforbrug, men maksimal styrke, hvilket gør knoglerne til optimale vægtstangsarme for 
musklerne.                                                     

I de indre hulrum findes knoglemarven. Her dannes alle kroppens blodceller. Det er 
fascinerende, at vores ”flydende liv”, blodet, dannes i vores hårde skelet, som også har til 
opgave at beskytte dette liv, ligesom det beskytter organerne i kroppens andre hulrum.               

Udenpå alle levende knogler findes en benhinde (periost). Hvis knoglen brækker, eller vi 
sparkes over skinnebenet, er det benhinden vi får ondt i, for der findes ikke smertetråde i 
knoglevæv. På indersiden af knoglen findes en tilsvarende benhinde, der kaldes endost.      
   Ved knoglebrud, fx af hoften, starter ophelingen både indefra og udefra samtidig. Så 
snart det er forsvarligt, er det vigtigt at komme op og støtte på benet igen, da knoglerne i 
underekstremiteterne har brug for belastning for ikke at afkalke og miste styrke. 

Lodlinien og kroppens symetriakse

Skelettet skaber 3 “indre rum” med 3 væsensdele:  
Kraniet, som rummer opfattelse og bevidsthed. 
Brystkassen, som rummer hjertet og åndedrættet  
(kærlighed og ånd) - jegfølelsen. 
Bug-bækkendelen, som rummer viljen til livet  
og de dybe eksistentielle følelser.

Kroppen retter sig ind til - og udfolder sig -  
i forhold til tyngdekraften og dermed en  
indre lodlinje langs rygraden.  
   Skelet, muskler og bindevæv danner et 
støttende, afbalanceret net fra top til tå, som 
både udgør et “bevægeapparat” og et 
“tensegritetssystem”: 
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MUSKLERNE

Der findes 639 muskler i kroppen. Man opdeler musklerne i henholdsvis:  
 •  glatte muskler (findes i fx karvæggen og i tarmene) 
 • hjertemuskler 
 • tværstribede skeletmuskler 

Den tværstribede skeletmuskulatur
Skeletmusklerne er modsat de andre typer muskler 
styret af det bevidste (somatiske) nervesystem.  

Muskelfibre deler sig i 2 hovedtyper:  
   Type 1 fibre er langsomme og udholdende. Det er dem 
vi gør brug af til statisk (aerobt) arbejde, og som er med 
til at holde os oprejste mod tyngdekraftens påvirkning. 
   Type 2 fibre kan levere stor muskelspænding hurtigt – 
men kortvarigt (anaerobt) arbejde. Det er dem, vi bruger, når vi fx falder og skal tage fra, 
eller når vi må løbe for livet. Vi er født med enten flest type 1 eller flest type 2 fibre. Denne 
medfødte forskel har dog ingen praktisk betydning i dagligdagen, men bruges i forbindelse 
med specifikke træningsformer.                         
   Kvinder har generelt mindre muskelstyrke end mænd, fordi de har færre muskelfibre, men 
kvaliteten af deres muskelfibre er fuldt på højde med mændenes. 

En muskels styrke er proportional med antallet af muskelfibre og disses tykkelse. Når en 
muskel bliver større ved træning, er det ikke antallet af muskelfibre, der øges, da 
muskelcellen ikke kan dele sig, som en normal celle kan, men det er den enkelte 
muskelfiber, der bliver tykkere. Omvendt, hvis man ikke har brugt en muskel i lang tid, fx 
ved langvarig sygdom, vil muskelfibrene svinde ind, idet cellemassen bliver mindre 
(atrofierer).   
   Den enkelte muskelfiber er enten totalt sammentrukket eller totalt afslappet.  
Ser man på musklen som et hele, er den i stand til at lave en glidende overgang fra total 
spænding til total afspænding over tid. Dette skyldes, at de enkelte muskelceller arbejder 
forskudt af hinanden.  
   Hvor anspændt en muskel er, afhænger altså af, hvor mange af musklens celler, der er i 
arbejde samtidig.  

TONUS. I en muskel med normal nerveforsyning, vil der altid være nogle muskelfibre, der 
er spændte. Det giver musklen en vis grundspænding (tonus), som gør, at musklen kan 
reagere hurtigere. Hvor høj muskelspændingen er på et givet tidspunkt afhænger af, hvor 
alarmberedt en persons nervesystem er. 
   Ved stressede/faretruende situationer er muskeltonus høj, musklerne er overspændte = 
hypertone (kroppen har indstillet sig på at skulle kæmpe eller flygte om lidt). Ved rolige/
behagelige situationer er muskeltonus lav/nomal (kroppen er afspændt).  
Ved fx depressioner er flere muskler underspændte = hypotone (kroppen tenderer mod at 
give op).
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Man skelner mellem 2 former for muskelaktivitet:                                          
   1. Dynamisk arbejde, hvor musklerne skiftevis spændes og afspændes, og der sker en 
bevægelse af leddene. Her fremmes musklens kredsløb, og man kan udholde at arbejde   
i længere tid uden at blive træt.                                                                    
   2. Statisk arbejde, hvor musklerne holdes konstant spændte og fikserer ét eller flere led 
i en bestemt stilling. Her kommer der ikke nok ilt og næring til musklerne, hvorved der 
efterhånden kan opstå en belastningslidelse, fx myoser. 

Sådan bevæger vi os
Muskler rækker fra en knogle til en anden og altid hen over 1 til 2 
led, som de kan bevæge, når de trækker sig sammen. Enhver 
bevægelse i kroppen skyldes altså, at én eller flere muskler i 
kroppen trækker sig sammen. Fx bøjes albueleddet ved at 
albuebøjeren (m. biceps) trækker sig sammen - og strækkes igen 
ved at albuestrækkeren (m. triceps) aktiveres. Når et led 
bevæges siger man, at den aktive muskel fungerer som en motor.  
   Omvendt kan en muskel også fungere som støddæmper eller bremse, alt efter hvor stor 

effekt musklen har. Ved bøjning af albuen kan man sige, at 
biceps er agonisten, mens triceps er antagonisten. Agonisten 
er således den muskel, der udfører bevægelsen, mens 
antagonisten er den muskel, der modarbejder bevægelsen. 
   Alle muskler kan fungere som både agonister og 
antagonister, alt afhængig af bevægelsen. Under enhver 
bevægelse er der en konstant aktivitet i enten agonisten eller 
antagonisten. Det sker for at sikre en korrekt udførelse af 
bevægelsen, også kaldet koordination. 
   De fleste naturlige bevægelser opstår som et samarbejde 
mellem en række muskler. Agonisten kaldes også for prime 
mover. De øvrige muskler i den aktuelle bevægelse kaldes 

samarbejdere (synergister).    
   Andre muskler hjælper med at finjustere eller ophæve uønskede bevægelser 
(stabilisatorer). Endelig er der muskler, der sikrer et stabilt udspring for de aktive muskler i 
kæden (fiksatorer). 

Muskelkæder 
Disse kan have forskellige måder at fungere på. De kan enten ligge i 
forlængelse af hinanden (på skrå, på tværs eller lige), fx fra rygsøjlen 
til skulderbladet og videre til overarmen (m. trapezius – m. 
deltoideus), som det ses i forbindelse med at række armen ud og op.   
   Eller muskelkæderne kan ligge som antagonistpar, fx fra hælbenet til 
underbenet og fra underbenet tilbage til foden (m. triceps surae – m. 
tibialis anterior) i forbindelse med stabilisering af ankelleddet eller 
måden at sætte foden i jorden på. Muskelkæder er vigtige i 
kropsarbejdet. En muskel kan lettere afspændes, hvis der samtidig 
arbejdes med de andre muskler i muskelkæden (fx ved tensegritet).

Bevæger

Fikserer
(holder igen)

Støtter
(stabiliserer)

Støddæmper

Spændt

Spændt

ANTAGONIST

AGONIST

Afspændt
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TENSEGRITET 

Kroppens bevægeapparat bestående af skelet og led samt 
muskler og  bindevæv opfylder de fysiske betingelser for en 
bevægelig, tredimensionel, velfungerende enhed. 
   I den mekaniske fysiks verden og dermed i ingeniør-
kunstruktioner og arkitektur er det grundlæggende princip 
“tensegritet”, som er en sammensætning af faste, bærende 
elementer med støttende og bøjelige (bevægelige) 
elementer.       
   Alle tredimensionelle, “dynamiske” former benytter dette som 
princip, uanset om det handler om en bro, et overdækket 
stadion, en menneskecelle eller en biologisk krop. 
   Uanset hvor man rører ved kroppen, vil resten af kroppen 
blive påvirket (bevæget) øjeblikkeligt, og man kan ved at 
arbejde med - eller imod - fiberretningerne invitere til afspænding og forandring. 

Skelet, bindevæv og muskelkæder 
skaber adgang til et dybt, forløsende 
arbejde, hvor de enkelte afsnit af 
kroppen berøres både direkte og 
indirekte via tensegritet og en samtidig 
“ekko-effekt” i andre dele af kroppen. 
Når kroppen reagerer på fx  
begejstring eller chok, reagerer alle 
dele af kroppen og påvirker hinanden. 

Ved formgivende, støttende og 
inviterende arbejde på fx bækkenet 
påvirkes alle indre muskel- og 
bindevævsstrøg, så dybe spændinger 
inde i bug og mave kan slippe. Samtidig 
bevæges rygraden så bryst og nakke 
indirekte påvirkes og inkluderes i 
arbejdet. 

Fra fagbladet  “Fysioterrapeuten” nr. 9, 2007 - et 
temanummer om CELLEN.   
Her ses en celle afbildet med de mange typer indre 
bindevævstråde, hvoraf nogle er faste og 
afstivende, andre er bløde og fjedrende, og en 
tredie type er sammentrækkelige og “muskulære”. 
En fjerde type bindevæv skaber forbindelse 
(kommunikation) med kerne og membran og videre 
til andre celler.
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Lemmerne  

Lemmerne har en rod og en fri del, som igen er opdelt i 3 segmenter: 

Til armen (overekstremiteten) hører:                                             
• Overarmen (brachium)  
• Underarmen (antebrachium)  
• Hånden (manus) 

Til benet (underekstremiteten) hører:                    
• Låret (femur)  
• Underbenet (crus)  
• Foden (pes) 

Leddene                                                                           

Bevægeligheden kan være:  

• normal  
• for stor =  hypermobilitet  
• for lille =  hypomobilitet  
• ophørt =  stivhed 

Femur

Brachium

Manus

Crus

Pes

Antebrachium

C1 - 
C7

L1 - 
L5

S1 - 
S5

Th1 - 
Th12

 • Hals-hvirvelsøjlen (columna cervicalis) består 
af 7 halshvirvler:   C1-C7. 

 • Bryst-hvirvelsøjlen (columna thoracalis) 
består af 12 brysthvirvler:   Th1-Th12. 

 • Lænde-hvirvelsøjlen (columna lumbalis) 
består af 5 lændehvirvler:    L1-L5. 

 • Bækkendelen består af: Korsbenet (os 
sacrum), der oprindelig er 5 bækkenhvirvler, 
som er sammenvokset - og Halebenet (os 
coccygis), der oprindelig er 4 halehvirvler, 
som er sammenvokset.   

Hvirvelsøjlen strækker sig fra hovedet til kroppens nederste ende og består af 24 
enkelte hvirvler (oprindeligt 33 hvirvler, vertebrae), der kan inddeles i 4 afsnit: 
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Rygraden og dens krumninger:
Det nyfødte barn har en lige rygrad, men som voksen har 
man udviklet krumninger. Disse bør hverken være for 
krumme eller for udrettede, da de er afgørende for vores 
muskelbalance og for opretholdelsen af en god ligevægt i 
stående stilling. En rygsøjle med normale krumninger er 
som en fjedrende stav og holdes på plads af stærke 
ledbånd og mange små muskler. Set bagfra er den lige ret 
op og ned, mens den fra siden danner 4 krumninger. I sin 
helhed har rygsøjlen stor bevægelighed - den kan bøjes til 
alle sider og rotere om sin egen akse. Der er størst 
bevægelighed i halsen og lændeområdet.  

Kyfose: Udbugtning væk fra medianplanet ”krumning” i 
brystrygraden (thorakal kyfose). Man kan også sige at 
korsbenet har en kyfose.                 

Lordose: Indbugtning ind mod medianplanet ”svaj” i hals-rygraden 
(cervikallordose) og i lænde-rygraden (lumballordose).       

Skoliose: Rygradsskævhed til siden bør normalt ikke finde sted.  
De fleste af os slipper dog ikke for en vis skævhed, pga. måden vi 
bruger os selv.                  
Fx arbejder vi ofte mest med den ene (højre) hånd.  
Skoliose skyldes i mange tilfælde også forskellig længde af benene.

Kyfose

Kyfose

Lordose

Lordose

EN FORRESTE DEL:  
Hvirvellegemet, en kompakt rund del (corpus 
vertebrae).  
Mellem de enkelte hvirvellegemer findes bruskskiver 
(disci).              

EN MIDTERSTE DEL: 
A. Hvirvelbuen (arcus vertebra), der udgår med  
en rod fra begge sider af hvirvellegemet. Buen og 
legemet danner:  

B. Hvirvelhullet (foramen vertebrale), der sammen 
med alle hullerne i hvirvlerne danner hvirvelkanalen 
(canalis vertebralis). Heri ligger rygmarven (medulla 
spinalis) godt beskyttet. 

Ryghvirvlerne. En typisk hvirvel er opdelt i :

medianplanet 
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EN BI-LATERAL DEL: (symetrisk eller dobbeltsidig) 

A. Mellemhvirvelhullet, et hulrum mellem 2 
nabohvirvler (foramen intervertebrale) i begge 
sider, dannet af de konkave kanter på 
buerødderne.      
B. Tværtappen (processus transversus), én på 
højre og én på venstre del af hvirvelbuen ud 
mod siderne. 
C. Ledtappene (processi articulares), også 
kaldet facetleddene, udgår fra hvirvelbuen. Et 
øverste og et nederste par danner led med 
nabohvirvlerne. 

EN BAGESTE DEL:  
Torntappen (processus spinosus) er let at føle på ryggens midte.   

Øverst i rygsøjlen er hvirvlerne små og spinkle, men jo længere ned man kommer, jo 
større og grovere er de. Især bliver den kompakte runde del kraftigere, for det er her 
tyngden af rygsøjlen ovenover skal bæres.  

Rygradens forbindelser:
A. Discus intervertebralis er ledforbindelser (uægte led) 
mellem hvirvellegemerne med samme form som disse og 
tykkest i lænden. Disse har den største betydning for 
hvirvelsøjlens bevægeomfang.    
    Båndskiverne (disci) er meget fjedrende og består af:                               
   • En tyk, fast, fibrøs bruskring (anulus fibrosus), som 
holder hvirvellegemerne sammen.   
   • En indre, blød elastisk masse eller fjedrende stødpude 
(nucleus pulposus) med et overtryk, som konstant søger 
at presse hvirvellegemerne fra hinanden. 

Kropslængden er generelt 1-2 cm kortere om aftenen, fordi  
skiverne om dagen midlertidigt afflades noget pga. trykket  
fra kropsvægten. Efter hvile i løbet af natten opnår disci igen  
deres normale tykkelse.                                                 
   Ved traumer, fx forløftning, kan anulus fibrosus briste og 
nucleus pulposus presse sig ud og trykke på rygmarven eller 
rygmarvsnervernes rødder. Derved kan der opstå nerve-
forstyrrelser: discusprolaps.  
   Omvendt vil der ved discusdegeneration med alderen ske 
en udtørring af nucleus pulposus og disci afflades 
permanent med deraf nedsat bevægelighed til følge.
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HOVEDETS KNOGLER (kraniet) 
Kraniet omslutter og beskytter hjernen, de højere sanseorganer og indgangen til 
fordøjelseskanalen og luftvejene. 

Kraniet kan inddeles i 2 dele:                                                                
 • Hjernekassen, der har et loft 

(kraniekalotten), sidevægge og  
en bund (basis cranii)   

 • Ansigtsskelettet 

Hjernekassens knogler: 
 • Pandebenet  - os frontale 
 • Issebenet (2 stk.)- os parietale 

(2 øverste knogler) 
 • Nakkebenet - os occipitale 

(længst tilbage) 
 • Tindingebenet (2 stk.) - os temporale (på siderne) 
 • Kilebenet eller vingebenet - os sphenoidale (inde i kraniet) 
 • Sibenet - os ethmoidale (inde i kraniet) 

Ansigtsskelettets knogler: 
 • Overkæbebenet (2 stk.) - maxilla 
 • Ganebenet - os palatinum 
 • Kindbenet   (2 stk.) - os zygomaticum  
 • Næsebenet  (2 stk.) - os nasale (findes i næseroden) 

Underkæben (mandibula) er en bevægelig knogle, der er en del af 
kæbeleddet og formet som en hestesko med 2 fremspring bagud. 

Tungebenet (os hyoideum) er også en bevægelig knogle. Den ligger oven 
for strubehovedet og er som underkæben hesteskoformet, men meget 
mindre. Knoglen har ingen ledflader, men hænger i tungebensmusklerne. 
De forskyder tungebenet og strubehovedet ved synkning og lyddannelse. 

KÆBELEDDET (art. temporomandibularis) 
Bevægelserne i kæbeleddet er et samspil mellem tændernes 
stilling og selve leddet. Vi skelner mellem 3 typer bevægelser: 
 • Åbning/lukning 
 • Sidebevægelser 
 • Frem- og tilbageføring 
Når underkæben sænkes under afbidningsfasen, glider 
ledhovedet ud af ledskålen og op på knogleknuden foran. Ved 
for stor åbning eller gaben kan der af og til ske en luksation 
(leddet skrider). 

Nakkeben

Tindingeben
UnderkæbeOverkæbeben

Kindben

Næseben

Siben

Pandeben IssebenKileben
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HALSHVIRVLERNE

(C1-C7) og særlige kendetegn: 
   • De er mindre. 
   • Torntappen er spaltet i spidsen. 
   • Tværtappene har et hul (foramen transversarium). Her løber i begge sider en vigtig arterie 

til hovedet (a. vertebralis). 

Atlas: (C1) – 1. nakkehvirvel eller ringhvirvlen.                                             
Den mangler hvirvellegemet og ligner derfor en ring. Atlas 
bærer hovedet.   

Axis: (C2) – 2. nakkehvirvel ell. taphvirvlen.               
Den har en tap, (dens = tand), som fra hvirvellegemet rager 
opad og danner led med Atlas. 

Nakkerosetten (nakkehvirvler + muskler): “At hænge i kødkrogen”. “Den sidste bastion”, når 
man er ved at forlade livet - når underlaget svigter. Ved hængning skilles Axis fra Atlas og 
“dens” (den opadvendte tap) trykkes ind i den store nerve til åndedrættet, nervus vagus, så 
døden indtræder pga. kvælning.  
Kroppens refleksive spænding her handler om: “Du må aldrig give slip” - så mister du livet (når 
underlaget skrider).  
Slipper bl.a. ved arbejde omkring bækken (fundamentet) og fødderne (ståstedet).

Prominens: (C7) - 7. halshvirvel.                                                                   
Dens torntap er særlig fremspringende, 
(prominerende) og derfor let at mærke. 

BRYSTHVIRVLERNE (Th1-12)  
Særlige kendetegn: 

•  De er større end halshvirvlerne. 
 • Torntappen er nedadrettet. 
 • Tværtappene har ledflader, der danner led. 

mod ribbenenes endeknuder.  

LÆNDEHVIRVLERNE (L1-5)  
Særlige kendetegn: 

 • De er de kraftigste hvirvler. 
 • Torntappen er øksekantformet. 
 • Tværtappene er lange og ligner korte 

ribben.

Ledflader mod ribben 
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HOVEDET OG HALSENS MUSKLER
Hovedet dannes af kraniet, som man kan opdele i en hoveddel og en ansigtsdel.   
Ansigtet er fuldt af mange små muskler, da vi har brug for at kunne udtrykke vores 

følelsesmæssige tilstande meget detaljeret gennem 
ansigtet.   
    Hvor en nervecelle har forbindelse med over 2000 
muskelceller i fx lårets store muskel, har en 
nervecelle kun forbindelse til 2 muskelceller i den 
muskel, der drejer øjet udad (m. abducens). Fordi vi 
udtrykker og kommunikerer så meget med ansigtet, 
er det et meget alvorligt socialt handicap at have 
lammelser i ansigtet. Andre opfatter uvilkårligt én 
som dårligt begavet eller følelseskold.  

Spænder vi i ansigtet, ”holder vi masken”. Når vi som kropsterapeuter derfor arbejder med 
ansigtets muskler, kan det være det, der får masken til at krakelere. Rent visuelt kan vi 
skelne mellem, om vi smiler viljesbestemt, eller om vi smiler spontant og ”ægte”. I det sidste 
tilfælde bruger vi også musklerne omkring øjnene, mens vi i det første kun bruger musklerne 
omkring munden.  

Her skal vi gennemgå issemusklen (m. epicranius) og de 2 største 
tyggemuskler (m. masseter) og (m. temporalis): 

M. EPICRANIUS: Som navnet siger, ligger den ”ovenpå hovedet”, 
også kaldet issemusklen, fordi den danner skalpen. Er der 
spændinger her, kan det føles som at have en stram hætte på og 
fremkalde spændingshovedpine.  

Udspring: Fra kraniekanten i nakken. Den løber hele vejen hen over 
issen til panden. Hvor den beklæder toppen af hovedet, er der 
bindevæv, men i panden bliver det igen til egentligt muskelvæv. 
Fæste: I huden over øjenbrynene. 
Funktion: Den løfter øjenbrynene og rynker dermed panden.     

M. MASSETER: Den kaldes slet og ret for tyggemusklen og ligger på 
ydersiden af kinden. 

Udspring: Fra kindbenet. 
Fæste: På nederste, yderste del af underkæben. 
Funktion: Lukker kæbeleddet. 

M. TEMPORALIS: Den bliver også kaldt tindingemusklen efter dens 
udspring. Tyggebevægelserne foregår ikke kun nede fra 
underkæben, men også helt oppe fra tindingen.  

Udspring: Tindingen (stort område). 
Hæfte: Underkæbens øvre, forreste fremspring. 
Funktion: Lukker kæbeleddet og trækker kæben tilbage. m. masseter (skåret)

m. temporalis

m. epicranius

m. masseter
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Kæbemusklerne
I tyggebevægelsen bruger vi kun muskelkraft, når underkæben skal føres op mod overkæben. Den 
modsatte bevægelse sørger tyngdekraften for. Hvis vi slapper af i kæbemusklerne, vil munden stå lidt 
åben. Derfor vil der hos alle civiliserede mennesker være en vis spænding i kæben, medmindre vi 
står med ”åben mund og polypper”. Også udtryk som ”luk munden og se begavet ud” fortæller om, 
hvor vigtig kontrol over kæben er for at udsende de ”rigtige” sociale signaler.  
    Typisk handler spændinger i kæben om at ”bide tænderne sammen”, altså klare presset og holde 
ud. Spændingerne kan også handle om at ”bide sig fast”, hvor kæben typisk skubbes lidt frem 
”bulldog-kæbe” eller ”bide det i sig”, hvor man forbliver tavs, selvom man ønsker at give svar på 
tiltale.  
    Der kan også være tilbageholdte aggressioner i kæbespændinger eller tilbageholdt smerte. Her 
kan folk ofte fortælle om natlig tænderskæren med skævt slid af tænderne til følge og måske smerter. 
Kæbemusklerne er meget stærke. Det er muligt for et menneske at holde sig oppe i 
kæbemuskulaturen alene som fx i cirkus-akrobatik, men også overført kan man slappe af i resten af 
kroppen og stadig holde alle følelsesudtryk tilbage ved hjælp af kæben.    

HALSENS MUSKLER                           
Øverst på forsiden af halsen ligger tungebenet, der har stor betydning som forankringspunkt 
for de mange små muskler, som muliggør finmotorik omkring halsen. Det drejer sig fx om 
tungens bevægelser, synkeprocessen, brugen af stemmen og specifikke kæbebevægelser.  

M. STERNOCLEIDOMASTOIDEUS: Også kaldet halsskråmusklen. De ligger overfladisk på 
begge sider af halsen. 

Udspringer med 2 hoveder i hver side:  
1. Fra øverste del, ”håndtaget”, (manubrium sterni). 
2. Fra nøglebenet (cleido) tæt på sternum. 
Fæste: På knoglefremspringet bag øret (processus 
mastoideus). 
Funktion:  
1. Ved ensidig muskelsammentrækning 

(kontraktion) bøjes hovedet til samme side og 
roteres til modsatte side 

2. Ved dobbeltsidig kontraktion trækkes hovedet 
frem i stående stilling og løftes fra underlaget i 
liggende stilling 

3. Den er en hjælpemuskel under indånding ved 
forceret respiration. 

MM. SCALENII: De ligger på siden af halsen i det dybe lag. Navnet betyder ”trappetrin” og 
hentyder til, at de 3 scalenermuskler udspringer forskudt for hinanden. Mellem den forreste 
og den mellemste m. scalenus løber venen, arterien og nervebundtet til armen. 

Udspring: Den forreste og midterste scalener-muskel fra 1. ribben. Den bageste 
scalenermuskel fra 2. ribben 
Fæste: Tværtappene på C2-C7. 
Funktion: 
1. Sidebøjning af hovedet til samme side.  
2. Hjælpemuskel under indånding ved at hæve 1. og 2. ribben.      

m. sternocleidomastoideus

tungeben

mm. scalenii
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RIBBENENE (costae) 

Der findes 12 par ribben, der alle bagtil har kontakt til brysthvirvlerne Th1-12.   
De første 7 ribben er fortil direkte forbundet med brystbenet, de ”sande” ribben. 
8., 9. og 10. ribben forbindes fortil indirekte med brystbenet via brusk, de ”falske” ribben. 
11. og 12. ribben har ingen forbindelse med brystbenet fortil, de ”frie” ribben.  

Udseende: Ribbenene er flade knogler af forskellig størrelse med en aflang, buet form, der er med 
til at give brystkassen form som en tønde. 
Et typisk ribben består af 4 dele: 

 • BAGESTE DEL A: Ribbenets hoved (caput costae) danner 
led med 2 brysthvirvellegemer. 

 • BAGESTE DEL B: Ribbenets hals (collum costae) er 
beliggende mellem ribbenets hoved og dets endeknude. 

 • BAGESTE DEL C: Ribbenshalsens endeknude (tuberculum 
costae) danner led med tværtappen på 
brysthvirvellegemet.  

  
 • MELLEMSTE & FORRESTE DEL: Ribbenets krop ell. skaft (corpus costae) danner led med 

ribbensbrusken fortil. Ribben 1-7 med brystbenet, ribben 8-10 med den overliggende 
ribbensbrusk, ribben 11 og 12 ender frit i musklerne.     

BRYSTKASSEN består af brystbenet, ribbenene og brysthvirvlerne. 

BRYSTBENET  (sternum) 

Beliggenhed: På brystkassens forside. 
Udseende: En flad knogle bestående af 3 dele 
med form som et lille sværd. 

DELE: 
 • ØVERSTE DEL: Håndtaget ell. hæftet 

(manubrium sterni). Danner led med 
nøglebenene og 1. ribben på hver side. 
Har en øverste fri rand under halshullet. 

 • MIDTERSTE DEL: Kroppen eller klingen 
(corpus sterni). Danner led med 2. til 7. 
ribben på hver side. 

 • NEDERSTE DEL: Spidsen (processus 
xiphoideus). Xiphos betyder sværd på 
græsk. 

        

AA
B

C

Manubrium sterni

Corpus sterni

Processus xiphoideus
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Skulderbæltet danner forbindelsen mellem kroppen og armen. 
Øverste del af overarmsknoglerne, brystbenet, kravebenene og skulderbladene er 
skulderbæltet, som er kroppens ‘vingefang’. 

Skulderbæltet består af 3 led: 
 • Leddet mellem brystbenet (sternum) og 

nøglebenets (claviculas) indre del = 
    (art. sternoclavicularis). 
 • Leddet mellem den flade, yderste ende af 

skulderkammen (acromion) og den ydre del 
af nøglebenet (clavicula) = 

    (art. acromioclavicularis). 
 • Selve skulderleddet (art. humeri). 

BRYSTBENET (sternum) 
(se afsnittet under brystkassen, thorax) 

NØGLEBENET (kravebenet = clavicula) 
Nøglebenet er en parret aflang, svagt s-formet knogle 
på overgangen mellem brystkassen og halsen. Den 
bevirker, at armene holdes ud fra kroppen, så rækkevidden  
bliver større. 

SKULDERBLADET (scapula) 
Det er en flad, trekantet knogle, der ligger bagpå den øverste del af 
brystkassen. 

SKULDERLEDDET (art. humeri)                                                                                            
Det er et kugleled med stor bevægelighed, som består af ledhovedet på overarmsknoglen 
(caput humeri) og ledskålen på skulderbladet (cavitas glenoidalis). 

Skulderleddets bevægelser: 
 • Fremadføring – bagudføring  (fleksion, resp. exksension) 
 • Udadføring – indadføring (abduktion, resp. adduktion) 
 • Udaddrejning – indaddrejning (lateralrotation, resp. medialrotation)  

Adduktion, abduktion, medial rotation fleksion, ekstension 

Ravnenæbbet

Nøgleben (kraveben)  clavicula 

Skulderhøjen (acromion) 
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SKULDERENS MUSKLER
Skulderrundingen

M. DELTOIDEUS: Den danner skulderrundingen.                                                                                      
Udspring:
1. Forreste del: Nøglebenet (clavicula).    
2. Midterste del: Skulderhøjen (acromion). 
3. Bageste del:  Skulderkammen (spina Scapulae). 
Hæfte: På ydersiden/ midten af overarmsknoglen 
(Tuberositas deltoidea). 
Primær funktion: Udadføring af arm. Agonist: (m. 
supraspinatus). 
Sekundær funktion:  
• Fremadføring af arm (m.. pectoralis major, m. biceps 

brachii). 
• Bagudføring af arm (m. latissimus dorsi, m. teres major, m. triceps.brachii). 
• Indadføring af arm (m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, m. teres major). 
• Indadrotation af arm (m. subscapularis, m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, m. 

teres major). 
• Udadrotation af arm (m. infraspinatus, m. teres minor). 

At “skuldre opgaverne”, “sætte skuldrene til”, “lave skuldrene om til ‘skjolde”. 

M. TERES MAJOR: Den danner den bageste aksilfold sammen 
med m. latissimus dorsi. 

Udspring: Fra nederste 1/3 af yderkanten af scapula. 
Fæste: På øvre forside af overarmsknoglen. 
Funktion: Indadroterer armen og fører den indad og bagud.  

SKULDERMANCHETTEN (rotatorcuffen)  
Det er en gruppe på 4 muskler, der beklæder hele skulderbladet. Deres sener ligger 
indvævet i ledkapslen og har til opgave at stabilisere skulderleddet, når det tages i brug: 

M. TERES MINOR: Den ligger langs underkanten af m. infraspinatus. 
Udspring: Fra den øvre 2/3 af yderkanten af scapula 
Hæfte: På bagsiden af overarmsknoglen under 
m. infraspinatus. 
Funktion: Den er ofte vokset sammen med m. 
infraspinatus og har samme virkning som 
denne. 

M. SUBSCAPULARIS:
Udspring: Fra forsiden af scapula. 
Hæfte: På den øverste, anteriorale del af 
overarmsknoglen (tuberculum minus). 
Funktion: Stabiliserer skulderen og roterer 
overarmen indad.

For Bag
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M. SUPRASPINATUS: Den ligger under m. trapezius. 
Udspring: Bagsiden af scapula ovenover skulderkammen (fossa supraspinatus). 
Hæfte: Det øverste, laterale af overarmsknoglen (tuberculum majus). 
Funktion: Ud over at stabilisere skulderleddet løfter den overarmen ud fra kroppen. 

M. INFRASPINATUS: Den ligger også til dels under m. trapezius. 
Udspring: Fra bagsiden af scapula under skulderkammen (fossa infraspinata). 
Hæfte: På bagsiden af overarmsknoglen under m. supraspinatus. 

BRYSTMUSKLERNE
Brystmusklerne finder vi i 3-4 lag: 

M. PECTORALIS MAJOR: Den store brystmuskel ligger i det 
overfladiske lag og ses tydeligt på veltrænede mænd. Den 
danner den forreste armhulefold. 

Udspring: Fra sternum, det inderste af clavicula og 
bindevævet omkring m. rectus abdominis. 
Fæste: På forsiden af overarmsknoglen. 
Funktion:
1. Løfter overarmen fremad og ind foran kroppen. 
2. Roterer overarmen indad. 

“Række-ud musklen” eller “tryghedsmusklen”. Når man trækker skuldrene frem i udtrykket 
“den liggende banan”. 

M. PECTORALIS MINOR: Den lille brystmuskel ligger 
under den store brystmuskel.  
Udspring: Fra ribben 3, 4 og 5.  
Fæste: Ravnenæbbet på scapula. 
Funktion: 
1. Trækker scapula nedad og stabiliserer det, når armen 
løftes. 
2. Respiratorisk hjælpemuskel, når armene er fikserede. 

“Træthedsmusklen”. Når man falder sammen og bliver rundrygget i udtrykket “den stående 
banan”. 

 

M. THORACIS TRANSVERSUS: Den sidder på indersiden af brystbenet 
med 8-10 små ”ben” ud til indersiden af ribbenene. 

Udspring: Fra bagsiden og nederste del af sternum. 
Hæfte: Bagsiden af ribbensbrusken på 2.- 6. ribben. 
Funktion: Trækker sternum indad og passer på, at man ikke udvider 
sig for meget. 

“Jeg-følelsen” på indersiden. At “låse” eller “opgive”. At falde sammen 
blive hulbrystet: “så kan det også være lige meget’”, ’”eg skal ikke være 
her’” 
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M. SUBCLAVIUS: Som navnet siger sidder musklen lige under 
kravebenet, clavicula, i samme lag som m. pectoralis minor. 

Udspring: 1. ribben. 
Fæste: Undersiden af clavicula. 
Funktion: Sænker og stabiliserer clavicula. 

M. SERRATUS ANTERIOR: Den svøber sig omkring brystkassens 
sideflader. Navnet hentyder til, at dens forreste rand er savtakket. Musklen 
ligger i det dybeste 3. lag, men viser sig også overfladisk nedadtil under m. 
pectoralis major.  

Udspring: Fra forsiden af 1-9. ribben under armen 
Fæste: Bagude på scapulas inderste kant, samme 
sted som m. rhomboideus. 
Funktion: Trækker scapula fremad og udadroterer det. 
Beskytter - “holder om mig selv”. “At blive taget sig 
af’”- sammen med m. latissimus dorsi. 

Brystværn
Bryst-, hals- og nakkemuskler er ofte “survivor”-musklerne. Vi 
“skyder brystet frem” og laver et “brystværn” for at dække vores 
sårbare hjerte (vores personlige integritet) og skabe et værn 
mod angreb og dårlige “vibes”. Det er her, vi sætter 
“tapperhedsmedaljerne”. “Det kroppen beskytter allermest, er 
vores kærlighed”. Citat Marion Rosen. 

RYGGENS MUSKLER
M. TRAPEZIUS: Den ligger overfladisk på den øverste del af ryggen og kaldes også 
kappemusklen. 

Udspring: Fra kraniekanten og torntappene på C1-Th12.  
Fæste:  
• Den øvre del: På kravebenet (clavicula). 
• Den midterste del: På skulderhøjen (acromion). 
• Den nederste del: På skulderkammen (spina scapulae). 
Funktioner: Afhænger af fiberretningen og om begge siders muskler 
arbejder samtidig (se agonister). 
1. Hæver scapula (m. levator scapulae, m. 
rhomboidei). 
2. Fører scapula indad (m. rhomboideus). 
3. Roterer scapula udad, dvs. scapulas ledskål 
vender opad, (m. serratus anterior). 

4. Bøjer hovedet til siden (m. sternocleido-mastoideus, mm. 
scalenii, m. levator scapulae, m. erector spinae). 

5. Bøjer hoved bagover (m. levator scapulae, m. erector spinae) 
At bære sine byrder (sit kors eller åg), “brandmandsgreb”. Nakkens 
og ryggens muskler bærer, beskytter og “holder ud”. 
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M. LEVATOR SCAPULAE: Den ligger ovenover ”rhomboide’erne” til dels 
dækket af ”trapezius”. Navnet på musklen betyder ”skulderbladsløfter”. 
Udspring: Fra tværtappene på C1-4. 
Fæste: Inderst på det øverste hjørne af scapula. 
Funktion: Løfter scapula. 

“Skyttegravsmusklen”. Trækker skuldrene op om ørerne og/eller hovedet ned i kroppen (ned 
i “skildpaddeskjoldet”). Hjælper m. trapezius med at bære og løfte. 

M. LATISSIMUS DORSI: Den store overfladiske rygmuskel, der ligger på den 
nedre halvdel af ryggen. Den er med til at danne den bageste armhulefold. 

Udspring: Fra torntappene på Th7-L5, bagsiden af os sacrum og inderste 
del af hoftekammen.  
Fæste: På øvre, forreste del af overarmsknoglen. 
Funktion: 1. Fører overarmen bagud og ind bag kroppen. 
2. Roterer overarmen indad. 

“Støttekorsetttet”. Ekstra support til fundamentet. “Cowboy-gang” - pasgang. 

MM. RHOMBOIDEI (m. rhomboideus minor og major): De ligger side om side 
under m. trapezius mellem skulderbladene. 

Udspring: Fra torntappene på C6-C7 og Th1-Th4. 
Fæste: På scapulas inderste kant.  
Funktion: 1. Fører scapula indad. 
2. Roterer scapula indad, dvs. scapulas ledskål vender nedad. 

“De stækkede vinger” (kan ikke række ud) - beskytter mod “bagholdsangreb”. 

M. SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR: Den ligger i laget mellem mm. rhomboidei og m. 
erector spinae. Navnet betyder ”den savtakkede muskel bagest, øverst”.  
Udspring: Fra torntappene på C7-Th1-3. 
Fæste: Udvendigt på ribben 2-5. 
Funktion: Løfter ribbenene (hjælper med indånding). 
At “gå på med krum hals”, “at drive sig selv fremad”, “at overkomme det 
uoverkommelige” og “udholde det uudholdelige”. Danner bro på 
bagsiden mellem bryst og nakke. 

M. SERRATUS POSTERIOR INFERIOR: Ligger i laget mellem mm. 
latissimus dorsi og m. erector spinae. Betyder ”den savtakkede, bagest, 
nederst”. 

Udspring: Fra torntappene på Th11-12 og L1-2. 
Hæfte: Indvendigt på de 4 nederste ribben 9-12. 
Funktion: Trækker ribbenene nedad ved forceret udånding (og kan holde igen på 
indånding). Roterer kroppen til samme side. 

Uro- og bekymringsområdet. Er antagonist til diafragma og dermed ‘tømmerne’ på bag-
siden, når der bliver uro i mellemgulv og solar plexus (et plexus er en samling af nerver i ét, 
bestemt område). Er med i “nyrebælteregionen’” som opspændes ved øget beredskab. 
Danner bro på bagsiden mellem lænd og bryst. 
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M. ERECTOR SPINAE og DET TRANSVERSOSPINALE SYSTEM:  
Disse  hører til de dybe rygmuskler og ligger i forskellige lag på begge sider af rygsøjlen 
som en stor muskelgruppe med både korte og lange muskler. 

  
De yderste 2 lag, mm. erector spinae´s og nedenunder mm. 
semispinales, har 2 x 3 bundter på hver side: De består af lange 
muskler, der går fra kraniekanten til korsbenet. Undervejs fæster de 
flere steder på ribbenene.  
   Deres funktion er både at strække ryggen og bøje den til samme 
side.  
   Mm. semispinales roterer også ryggen til modsat side, mens  
m. erector spinae først og fremmest sikrer 
rygsøjlens oprejste stilling og balance, idet 
navnet, erector, betyder ”oprejser”. 

Det mellemste lag (mm. multifidi): Disse muskler 
er lidt kortere og løber fra tværtap til torntap, 
men springer nogle hvirvler over. De stabiliserer 
rygsøjlen samt laver en sidebøjning til samme 
side.  

Det inderste lag (mm. rotatores): Det er de korteste muskler, der 
løber mellem 2 nabohvirvler fra tværtap til torntap. De stabiliserer 
også rygsøjlen og roterer den til modsat side.  
En spændt m. erector spinae: “at sætte et kosteskaft i ryggen”, “at 
stive sig af/undgå kollaps”.  

NAKKEROSETTEN (de suboccipitale muskler):  
De ligger på overgangen fra rygsøjlen til kraniekanten og 
er en betegnelse for de 4 små, øverste muskler i m. erector 
spinae på hver side, 8 ialt.  
   Disse muskler udspringer fra C1-2 og påvirker i høj grad 
hovedets stilling, således at spændinger her kan forårsage 
hovedpine.  
   Musklerne bøjer hovedet bagover samt bøjer og roterer 
det til samme side. De stabilierer også hovedet og “holder 
hovedet fast på kroppen”. Spændinger i nakken er ofte kompensationsspændinger for 
spændinger andre steder i kroppen. 

En spændt nakkeroset: “sidste bastion”, at holde ud, undgå at miste sig selv, når grundlaget 
svigter - “at hænge i en kødkrog” (døden nær). Se også under “Halshvirvlerne”. Kroppen 
ved, at hvis de to øverste nakkehvirvler går fra hinanden, så klemmer ‘dens’ på den 10. 
hjernenerve, som forsyner vejrtrækningen - som ved hængning. Spændinger her stammer 
ofte fra dødsoplevelser eller fra fødslen, hvor barnet ofte bliver taget ud ved hovedet og 
kæmper for at komme ud og få luft. 



               Copyright ® DKUC Anatomi, BB-anatomi og eksistentiel fysiologi  

Side  23

OVERARMSKNOGLEN (humerus) 
Det er en lang, stærk knogle med et skaft og to endestykker.  

Ved arbejde på overarmen kan man til tider opleve, at alle 
muskler i overamen “har givet op” (der er ikke noget 
eller nogen at række ud efter), og at spændingen 
(følelsen) sidder helt inde i humerus. 

ALBUELEDDET (art. cubiti) 

Underarmens 2 knogler er albuebenet (ulna) og 
spolebenet (radius), som er holdt sammen af en stærk 
bindevævsmembran. 

Albuebenet (ulna) 
Det er den længste af underarmsknoglerne og minder om en 
skruenøgle. Af de forskellige dele skal særlig fremhæves et 
øvre, bageste albuefremspring, ”albuespidsen”, som er 
tydelig at mærke, og hvis forflade er en del af den egentlige 
ledskål. 

Spolebenet (radius) 
Det er den korteste af de 2 underarmsknogler og har 
form som en eger i et hjul. 

HÅNDLEDDET (carpalleddet) 
Selve håndleddet er leddene mellem underarmsknoglerne og knoglerne i håndroden - 
samt mellem håndrodsknoglerne og mellemhånden, hvor bevægelsen sker samtidig. 

HÅNDEN (manibus)
Hånden har en forflade/håndflade (palma manus) 
og en bagflade/håndryg (dorsum manus).  Hele 
hånden består af 27 knogler og kan opdeles i: 

 • Håndroden (2 rækker à 4 små knogler). 
 • Mellemhånden (5 aflange knogler til hver af 

fingrene). 
 • Fingrene (3 knogler i hver finger, bortset fra 

tommelen, som kun har 2). 
Dermed har hånden mange små led af forskellig 
type, som er knyttet sammen til en funktionel enhed.
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MUSKLER I ARMEN

Der findes rigtig mange muskler i armen og især i hånden, som 
skal stå for finmotorikken. De fleste af musklerne til hånden sidder 
på underarmen, hvorfra de fortsætter i lange sener distalt. Under 
senerne findes slimsække, der nedsætter friktionen omkring 
håndleddet. Her vil vi gennemgå de 2 største muskler i 
(over)armen, nemlig m. biceps brachii og m. triceps brachii:  

M. BICEPS BRACHII:
Udspringer - med 2 hoveder: 
1. En lang sene (caput longum) fra overkanten af scapula´s ledskål 
2. En kort sene (caput breve) fra ravnenæbbet på scapula. 
Hæfter:  
1. På det øvre knoglefremspring på skaftet af radius (tuberositas 
radii). 
2. Med nogle bindevævsstrøg på ulna. 
Primær funktion: Bøjning i albueleddet. 
Sekundær funktion: Fremadføring af arm i skulderleddet. 
Agonister på skulderleddet: (m. pectoralis major, m. deltoideus).  

M. TRICEPS BRACHII:
Udspringer - med 3 hoveder: 
1. En lang sene (caput longum) fra underkanten af scapula´s ledskål 
2. Bagpå og lateralt på overarmsknoglen.  
3. Bagpå og medialt på overarmsknoglen. 
Hæfter: På albuespidsen, bagpå ulna. 
Funktion: 
1. Strækning i albueleddet. 
2. Bagudføring i skulderleddet (caput longum). 
Agonister på skulderleddet: (m. latissimus dorsi, m. teres major, m. 
deltoideus). 

HÆNDER
I “eksistentiel fysiologi” kan underarmene og hænderne siges at 
være en “forlængelse af hjertet”. Vi rækker ud efter det, vi gerne vil 
berøre eller have, og trækker hænderne skuffede tilbage, når vi 
bliver afvist eller “får nogen over nallerne”. 
Underarme og hænder er noget af det mest følsomme på kroppen 
og er kropsterapeutens vigtigste redskaber. Hænder og fingre kan 
forme sig fuldstændigt efter kroppen, og følsomheden samt 
kommunikationen kan skabe et dybt sjæleligt møde. At tage 
“klienten ved hånden” er at invitere til et hjertemøde.
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ÅNDEDRÆTSMUSKLERNE: 

Mellemgulvet - eller diafragma (m. 
diafphagmaticus) er den absolut vigtigste 
åndedrætsmuskel. 
Det er en tynd, kuppel- eller nyreformet muskel, 
som danner skillevæggen mellem brysthulen og 
bughulen. Den centrale del er senet, mens den 
perifere del er muskulær. Muskelfibrene følger 
den inderste, nederste halvdel af ribbenene og 
ligger ordnede ligesom egerne i et hjul fra 
nederste ribbenskant og ind til en central stærk 
seneplade. Når musklen er afslappet, hvælver 
den centrale seneplade sig op i brysthulen med 
2 kupler, én i højre side og én i venstre side. Når 
musklen trækker sig sammen, flades kuplerne 
ud og sænker sig som et stempel. Derved øges 
hulrummet i brysthulen og mindskes i bughulen. 

Udspringer fra:  
A) Brystbenet på bagsiden af processus 

xiphoideus 
B) Ribbenene lige indenfor 

ribbenskurvaturen på de 6 nederste ribbensbruske 
C) Lænden, nærmere bestemt Th12 og L1-4 
Hæfter på: 
En central seneplade (der består af 3 flige og ligner et kløverblad) 
Funktion:                                                                                              
•  Indåndingsmuskel. Det er en livsvigtig muskel, der er i funktion 24 timer i døgnet                                                                                                
• Ophængssystem for de indre organer 
• Stimulerer blodkredsløbet 
• Stimulerer lymfedrænagen 
• Stimulerer udskillelsen fra galdeblæren og dermed fordøjelsen 
• Influerer på spiserørsåbningen til mavesækken 
• Influerer på kropsholdningen 
• Virker som bugpresse under: gråd • latter • 

tale • sang • hoste • fødsel • opkastning • 
toiletbesøg 

• Hikke er krampagtige sammentrækninger i 
m. diaphragmaticus 

• Påvirker bioenergien (energien i kroppen) og 
påvirker følelserne. Hedder også m. 
phrenicus (det oldgræske ord ”phren” 
betyder ud over ”mellemgulv” også ”sind, 
sjæl, forstand”, fordi mellemgulvet blev anset 
for bevidsthedens sæde) 

Diafragma er
formet som en
faldskærm

Set fra oven Set fra nedenaorta

spiserør

vena cava

Der er direkte forbindelse til 
diafragmas udspring ved 
Th12 fra ben og bækken 
via bl.a. m. iliopsoas 

Der er direkte forbindelse til 
diafragmas udspring ved 
Th12 fra nakke og skuldre 
via bl.a. m. trapezius 
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Åndedrættet er ‘barometeret’ eller *metronomen’ i en session.   
I BevidsthedsBerøring er iagttagelsen af - og “samarbejdet” med - åndedrættet en af de 
vigtigste værktøjer på alle niveauer.  
   Ikke alene er åndedrættet selve livets kommen og gåen - at være til eller ikke være til - 
men også broen mellem det skabende og det skabte (skaberkraften og individet). Det er i 
første og sidste ende det, som gør at vi er til, har følelser og er bevidste. Alle kvaliteter 
væver sig i åndedrættets rytme og de helbredende energier følger den skaberkraft, som 
driver åndedrættet.
   Vi kan endda få en AHA-oplevelse og vågne op til erkendelse i krop og sjæl. Når det frie, 
ugjorte åndedræt forplanter sig gennem kroppen, frigøres glæde, indsigt og kærlighed på 
én gang. 
    I hvert øjeblik af en session afspejles processen af åndedrættet: dynamikken, rummelig-
heden, kvaliteten, rytmen. Er det tilbageholdt eller forsinket? Er det styret og kontrolleret? 
Er der en stille fordybelse og overgivelse? Eller er der en ny energi og gennemstrømning? 
    Mellemgulvet er en meget tynd, flad muskel ligeså tæt besat med følenerver på 
overfladen som på fingerspidserne - en slags “parabol” eller “klang-menbran” for hele 
kroppen. Der er ikke en tanke, følelse eller bevægelse i kroppen, som ikke øjeblikkelig har 
genklang i diafragma, og den benyttes både til vejrtrækning, tale, sang, gråd, latter, 
tilbageholdelse af følelser og andre eksistentielle “opgaver” og udtryk.  
   Når diafragma er spændt, udgør den en barriére, som adskiller overkrop fra underkrop 
samt et “værn” mellem bevidsthed, krop og følelser. 
   Når diafragma er afspændt og “overgivet” er den derimod en bro mellem overkrop og 
underkrop samt en formidler mellem bevidsthed, krop og følelser. 
   Diafragma danner ekko-effekt med bækkenbunden, som er en omvendt serie U-formede 
muskelplader nederst i torsoen (kroppens dybe “klangbund”) samt med hals, nakke og 
svælg, “låget”, som også er kroppens udtryksområde.  
   Ved chok og dødsoplevelser, spænder diafragma øjeblikkelig op, og hals og 
bækkenbund snører sig sammen synkront. Ved at arbejde med hals, nakke og skuldre er 
der direkte forbindelse til diafragma og bækkenbund - og omvendt ved arbejde med 
bækkenbund er der direkte kontakt med diafragma og “låget”. 

Accessoriske åndedrætsmuskler (hjælpemuskler til åndedrættet). 
Udover m. sternocleidomasteodeus og scalenerne samt m. pectoralis minor er der 
ribbensmusklerne (mm. intercostales), som ligger mellem to ribben i tre adskilte lag. Især 
de 2 yderste lag som består af mm. intercostales externi og interni samarbejder om at 
hæve ribbenene under normal indånding og sænker dem under forceret udånding.   

Ydre ribbensmuskler Midterste ribbensmuskler Indre ribbensmuskler bagpå 
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MAVENS MUSKLER (mm. abdominis) 

Mavens 4 muskler i hver side (i alt 8) dækker et 
område fra de 8 nederste ribben, spidsen af 
brystbenet og ned til hoftekammen og 
lyskebåndet. Sidstnævnte spænder sig mellem 
hoftekammen og kønsbenet på overgangen til 
lårets forside. Vi har en ligeforløbende, en 
tværgående og to skråtforløbende mavemuskler 

M. RECTUS ABDOMINIS: Den lige mavemuskel ligger forrest, 
yderst på maven. De to halvdele, højre og venstre, møder hinanden 
midt på maven i en bindevævslinje, linea alba, der forløber fra 
kønsbenet (symfysen) til brystbenets spids (processus xiphoideus). 
Hver af muskeldelene er omgivet af en meget tyk bindevævshinde 
(fascie), som kaldes for ”rectusskeden”. Denne er et vigtigt 
hæftested for alle de andre mavemuskler (samt for m. pectoralis 
major). Desuden er musklen opdelt af flere tværgående 
bindevævsbånd, der deler maven op i otte til ti muskelfelter. Disse kan hos veltrænede og 
magre personer tydeligt ses som ”vaskebrættet” eller “six-pack”. 

Udspring: Fra symfysen 
Fæste: På 5., 6. og 7. ribbensbrusk 
Funktion:  
• Bøjer kroppen forover 
• Sænker brystkassen og hjælper ved forceret udånding 
• Beskytter bugorganerne og indgår i bugpressen 

M. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS, den ydre 
skråtforløbende mavemuskel - sidder lige under huden og er 
placeret yderst lige ved siden af den lige mavemuskel. Fibrene 
løber kaudalt, medialt, anteriort. 
Udspring: Med 8 takker fra ydersiden af 5.-12. ribben, der 
tydeligt ses hos muskuløse mænd 
Fæste: På rectusskeden, hoftekammen og lyskebåndet 
Funktion:  

• Sidebøjning og rotation af kroppen 
• Beskytter bugorganerne og indgår i bugpressen 

‘’At blive holdt om livet’. Det kan skabe tryghed at støtte og holde om livet. M. obliquus 
internus abdominis og m. obliquus externus abdominis udgør sammen med m. latissimus 
dorsi og m. serratus anterior den del af kroppen vi kalder for “livet”. At blive “holdt om” er 
at blive “holdt af” - at holde hinanden om livet fx ved spadsereture eller ved dans skaber 
parforhold og “bonding”. Trygheden og nærheden ved at nogen “flankerer mig” eller 
“holder om mig” er meget dyb og fundamental.  

1/ m. rectus abdominis

2/ m. obliquus 
    externus 
    abdominis

3/ m. obliquus 
   internus    
   abdominis

4/ m. transversus 
   abdominis
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M. OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS, den indre skråtforløbende mavemuskel løber 
vifteformet fremad, opad fra udspringet og krydser de ydre skråtforløbende fibre fra 
samme sides m. obliquus externus abdominis. 

Udspring:  
• Ryggens dybe seneblad (fascia thoracolumbalis) 
• Hoftekammen 
• Lyskebåndet 
Fæste: På rectusskeden og 10., 11. og 12. ribben 
Funktion:  • Sænker ribbenene   
                • Sidebøjning, rotation og foroverbøjning af kroppen   
                • Beskytter bugorganerne og indgår i bugpressen. 

M. TRANSVERSUS ABDOMINIS, den tværgående mavemuskel er 
den dybe mavemuskel, som sammen med de dybe rygmuskler er 
vores stabiliserende korset. 

Udspring:  
•  Ryggens dybe seneblad (fascia thoracolumbalis) 
• Ribben 7-12, indvendigt 
• Hoftekammen • Lyskebåndet 
Fæste: Rectusskeden på det dybe blad 
Funktion: • Hjælpemuskel under forceret udånding 
                • Beskytter bugorganerne og indgår i bugpressen. 

“DE DYBE STØD” - der sidder ofte dyb angst og rædsel i den nederste del 
af bugen: at få en “mavepuster”, at blive “slået under bæltestedet”, at få 
“slået livet ud af kroppen”.  
Rædsel og angsten for at miste sig selv (sit liv) sidder ofte her.  
Bemærk også m. pyramidalis - en lille trekantet muskel, som udspringer fra 
os pubis (kønsbenet) og som fæster på linea alba, der skaber forbindelse 
helt op til brystbenet.  
Kønsbenet og området lige over kan være ekstremt fastlåst og ømt - oftest 
en beskyttelse eller et forsvar af den nederste del af kroppen (kønsdelene).  
“DE TO VÆRN”, hoftefremspringet, lyskebåndene og kønsbenet kan være fremstående og meget 
spændt som en ’grænsebom’ eller et ‘kyskhedbælte’ ligesom nøgleben og brystben, som udgør et 
‘brystværn’ for hjertet: “Hertil og ikke længere!” 

Ud over de traditionelle bugmuskler har vi også:    

M. QUADRATUS LUMBORUM, der hører til bugvæggen og ligger i 
bughulens bagvæg. Musklen har navn efter sin form (firkantet) og 
sin placering (hørende til lænden). Ved menstruationssmerter er 
denne muskel ofte involveret. 

Udspring: Hoftekammen 
Fæste: 12. ribben og tværtappen af L5/S1  
Funktion: • Sænker ribbenene og bøjer kroppen til siden  
                • Støtter lænden og bugvæggen bagtil 

Lyskebåndet Pyramidalis
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BÆKKENET (pelvis) forbinder benet med det aksiale skelet. 
Det er formet som en skålformet ring, der er stærkere end 
knoglerne i skulderbæltet, fordi det skal bære kroppens vægt. Det 
kræver stor stabilitet med mange, stærke ledbånd og stærke 
muskler. Bækkenet rummer vigtige indre organer og fungerer 
desuden som fødselsvej. Derfor er det kvindelige bækken typisk 
bredere, kortere og mere mobilt end det 
mandlige bækken 

Udvendigt giver bækkenets flade og relief fæste til de kraftige 
muskler, der forbinder krop og underekstremiteter. 
Indvendigt deler en kraftig knoglekant bækkenet op i  
det ”store bækken”, der støtter bughulens organer og 
det ”lille bækken”, der rummer bækkenorganerne. 

Bækkenringen er sammensat af 3 knogler, nemlig de 
2 hofteben og korsbenet.  
   På forsiden forenes hoftebenene med en 
bruskskive kaldet symfysen, som er et uægte led – 
mens de på bagsiden forenes med korsbenet via 
bækkenleddene (sacroiliaca-leddene), som er ægte 
led med lille, men afgørende bevægelighed. 
Hofteskålen (os coxae) består af 3, indtil puberteten 
adskilte, flade knogler, som mødes i hofteskålen: 
   1. Hoftebenet (os ilium) er den største og bredeste 
af de 3 knogler og danner den øverste del af hoftebenet og selve bækkenskålen, fossa 
iliaca plus hoftekammen, crista iliaca. Denne kam kan tydeligt mærkes i hele sit forløb og 
ender i et ”øvre” fremspring både fortil og bagtil. Nedenunder disse sidder de ”nedre” 
fremspring - alle som fæste for sener og ledbånd. På den bageste, mediale del af 
tarmbenet er der en ledfacet mod korsbenet til dannelse af bækkenleddet.   
   2. Sædebenet (os ischii) danner den nederste, bageste del af hoftebenet. Dets store ru 
sædeknude, tuber ischiadicum, hvorfra hasemusklerne udspringer, overfører kroppens 
vægt til underlaget i siddende stilling. Et stykke over sædeknuden findes desuden et 
kraftigt fremspring, spina ischiadica, hvor flere af bækkenets muskler og ledbånd fæster. 
   3. Kønsbenet (os pubis) - eller kønsbenet (skambenet) - danner den nederste, forreste 
del af hoftebenet. Dets højre og venstre gren forener sig i symfysen. 
   Hofteskålen/ledskålen, hvor alle 3 knogler mødes er beliggende på lateralsiden af 
hoftebenet ud for midten af lysken.  
   At arbejde med bækkenet er at tage sig af “fundamentet”. Bækkenet er en “skål”, som 
man kan “falde ned i “ - at lade sig “undersstøtte”. Støtte nedefra på sædebenet giver 
følelsen af, at “der er bund i foretaendet” - opdrift, tryghed  og “moderjord” forbindelse.     
   sGiver løft til hele kroppen. Kønsbenet (skambenet), som påvirkes af både 
mavemuskler og bækkenbundsmuskler, må ofte holde for ved angst og rædsel og er i 
“ekkoeffekt” med nøglebenet, som er en del af ‘brystværnet’’. Mange indre muskler, sener 
og ledbånd i bækkenet kan løsnes ved formgivende arbejde med bækken og ben 
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KORSBENET (os sacrum)  
 • Os sacrum ell. ”sacrum” er dannet af 5 

sakralhvirvler (S1-5).  
 • I puberteten vokser disse sammen til en trekantet, 

krum knogle. 
 • ”Sacrum” har 4 par store huller (foramina sacralia) 

til rygmarvens nerver. 
 • Øverst i begge sider er der en ledflade, der danner 

led mod bækkenet (sacroilliaca-leddene).

Korsbenet er rygradens basis. ‘Os sacrum’ betyder ‘det hellige ben’. Det er det direkte 
modstykke til nakkerosetten. Her sidder de dybeste livsoverbevisninger og selvopfattelser. 
Et par cm foran (inde i bughulen) sidder “roden” til vores energisystem, som korresponderer 
med Jordens centrum - det “jordiske jeg-punkt”. Ved opblødning af korsbenet kan 
gennemstrømning mellem himmel og jord gennemføres og en ny selvforståelse udspringe. 
Ved arbejde med kundalinikraften er dette punkt vigtigt. 

HALEBENET (os coccygis)  
Særlige kendetegn: 

 • Os coccygis er dannet af 4 
sammenvoksede hvirvler. 

 • Den ligger som en lille trekantet ”hale” i 
forlængelse af ”sacrum”. 

 • Ved tryk kan der forekomme en let fjedrende 
bevægelse.

“At logre med halen” - frisættelse af halebenet - skaber opdrift og glæde. Man kan “stikke halen 
mellem benene”, når man ydmyges eller bliver overset/glemt. Korsben og haleben er meget 
udsat ved fald, og især motorisk aktive børn oplever ofte fald på halen.  

Ekstension (at strække) Fleksion (at bøje) 

Rotation (drejning) Lateralfleksion (sidebøjning) 

Rygradens bevægelser:
De overordnede bevægelser i rygraden er: 

 • Fremadbøjning (fleksion). 
 • Bagudbøjning (ekstension). 
 • Sidebøjning til højre og venstre (lateralfleksion). 
 • Drejebevægelse til højre og venstre (rotation).

Ved angst og dyb rædsel søger kroppen 
automatisk til den beskyttende fosterstilling.  
Ønsket om - og tilbøjeligheden til - at indtræde i 
denne stilling gemmer sig bag rigtig mange af de 
ubevidste muskelspændinger. 


