
Engelske forskere har bevist, at rosmarin indeholder et stof, der gi-
ver hjernen ekstra kræfter, så den bliver hurtigere og mere nøjagtig 
til at behandle de sanseindtryk, vi konstant modtager.

alternativ behandlingalternativ behandling

Aromaterapi har været kendt og anvendt indenfor alter-
nativ behandling i mange år. Aromaterapi er brug af 
æteriske olier til at helbrede og lindre samt til at fremme 
skønhed og velvære. Behandlingen foregår ved, at aro-
materapeuten smører  olierne på huden i forbindelse med 
massage eller kompres, eller ved at dampe fra olierne 
indåndes. Der findes mange forskellige slags æteriske 
olier, og hver olie har sine dufte og hver sine lægende 
egenskaber. Men som sketikere vil påpege, er der ikke 
dokumentation  for virkningen. 

Men der findes efterhånden en række videnskabelige 
undersøgelser, der fastslår, at i hvert fald nogle af de 
æteriske olier, der bruges i aromaterapi, har en effekt. 
Det seneste skud på stammen er rosmarin, hvis duft nu 
har videnskabens ord for at være god for vores hjerner.

Det er forskere fra Performance and Nutrition Research 
Centre på Northumbria University i England, der står 
bag en undersøgelse, der dokumenterer, at stoffet 1,8-
cineol, et såkaldt terpen, i rosmarinen øger ”maskinkraf-
ten” i hjernen. Og det er en egenskab, der aldrig tidli-
gere er blevet videnskabeligt bevist hos en æterisk olie.
»Det er første gang, det bliver bevist, at en æterisk olie, 
i dette tilfælde rosmarinaromaens indhold af 1,8-cineol, 
har en effekt på den måde, hjernen arbejder i forhold til 
hastighed og præcision, når vi udfører ”tænkeopgaver,« 
siger Mark Moss, en af de forskere fra Performance and 
Nutrition Research Centre, der står bag undersøgelsen, 
der havde deltagelse af 20 testpersoner. 

Deltagerne i undersøgelsen indåndede rosmarinaroma 
og gennemgik derefter dels en række kognitive tests, der 
bruges til at måle hjernens arbejdsevne, dels en række 
humørtests og fik desuden taget en række blodprøver.
»Her kunne vi se, at hjernen hurtigere og mere nøjagtigt 
kan bearbejde de indtryk, den får, når mængden af 1,8-
cineol i blodet øges,« forklarer Mark Moss og tilføjer, at 
1,8-cineol også findes i æterisk olie fra eukalyptustræet. 

Gode resultater med

AROMATERAPI
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1,8-cineol havner i blodbanen via slim-
hinderne i lungerne eller næsen, hvorfra 
de tager turen videre til vores blod, der 
fører terpenet forbi hjernen. Og fordi 
terpener er organiske molekyler af den 
fedtopløselige slags, kan de trænge 
gennem blod-hjerne-barrieren – en stop-
klods, der adskiller det cirkulerende blod 
fra cerebrospinalvæske i hjernen.

Lang liste med  
plantedufte
Dermed kan Rosmarinus officinalis, også 
kendt som rosmarin, skrives på listen 
over plantedufte, der har videnskabens 
blå-stempling af, at de virker.  Den liste 
tæller blandt andet også jasmin. For-
skere fra Heinrich-Heine-Universität i 
Düsseldorf og Ruhr-Universität Bochum 
har nemlig i forsøg på mus bevist, at 
duftstoffet Vertacetal Coeur, med den 
kemiske formel 2,4,6-trimethyl-4- phe-
nyl-1,3-dioxan, virker beroligende samt 
angstdæmpende. Årsagen er, at duftstof-
fet påvirker receptorer på hjernens ner-
veceller

Listen tæller også ylang-ylang, citron, 
græskar, mandarin, sandeltræ, kamille 
samt incensolacetat, der findes i harpiks 
fra Boswellia-planten, en harpiks der 
bruges i nogle former for røgelse.  

Det er forskere fra Johns Hopkins 
University i USA og Hebrew University 
i Jerusalem, der på mus har kunnet kon-

statere, at incensolacetat aktiverer ion-
kanaler i hjernen og dermed nedtoner 
mentale lidelser som angst og depression.
Duften af basilikum, lavendel, rosmarin 
og rose kan ifølge sydkoreanske for-
skere forebygge hovedpine, mens citron, 
cedertræ og rosmarin ifølge forskere fra 
National Taipei College of Nursing i 
Taiwan afhjælper kroniske smerter i 
nakke og skuldre. Og så er der grapefrugt, 
der i en undersøgelse foretaget af Alan 
Hirsch fra Smell and Taste Treatment 
Research Foundation i Chicago viste sig 
at påvirke mænds opfattelse af kvinders 
alder. Duften af grapefrugt får nemlig 
mænd til at opfatte kvinder som værende 
op til seks år yngre, end de reelt er. 

»Til gengæld vil en mand, der dufter 
af grapefrugt, ikke opleve det samme,« 
lyder det fra Alan Hirsch.

Enkeltstående forsøg
Et af problemer med de potentielt hel-
bredende dufte er, at deres effekt rent 
videnskabeligt typisk kun bliver bevist i 
meget små eller enkeltstående forsøg. 
Der er dog undtagelser, mener Mark
Moss.

»Ifølge de data, jeg har indsamlet, så 
mener jeg, at man med sikkerhed kan 
fastslå, at rosmarin, pebermynte og salvie 
har forskellige former for opkvikkende 
egenskaber, mens lavendel virker afslap-
pende og beroligende. Det er noget, der 
efterhånden er blevet bevist så mange 

gange, at det virker validt,« siger han 
og bakkes i den sammenhæng op af 
en fælles forskergruppe fra Singapore 
og USA, der har fundet frem til, at 
duftene fra visse æteriske olier udløser 
en ”lugt inde i hovedet”, der fremmer 
erindringen af verbal information, vi 
har modtaget, og har samtidig evnen til 
at forstærke vores evne til at genkalde 
ting, vi har set. 

»Vores evne til at huske i billeder for-
stærkes af visse æteriske olier,« siger 
May O. Lwin fra Nanyang Technological 
University i Singapore. Det bør altså 
være sikkert at fastslå, at i hvert fald 
nogle dufte og æteriske olier har en 
virkning, der rent videnskabeligt er 
belæg for. Til gengæld skal man tage 
sig i agt for en række bivirkninger, der 
følger med brugen. Det gælder kontak-
tallergi, når olierne rører huden, men 
det gælder også luften, viser en under-
søgelse foretaget i 2011 af forskere fra 
Chia-Nan University of Pharmacy and 
Science Tainan i Taiwan.

I undersøgelsen konkluderer for-
skerne, at visse kemikalier i æteriske 
olier, de såkaldte flygtige organiske 
forbindelser, kan reagere på luft ved 
at producere sekundære organiske 
aerosoler, der kan generer øje, næse 
og hals og udløse hovedpine, kvalme 
samt ikke mindst lever- og nyreskader. 
Ifølge forskerne fra Taiwan ses dette 
især ved massage, men også ved anden 
brug af æteriske olier. 

Blandt de undersøgte olier, der pro-
ducerede fleste af de skadelige par-
tikler, var også en række af de mest 
populære, nemlig lavendel, eukalyp-
tus, tea tree, pebermynte og citron, og 
forskergruppen konkluderer, at disse 
olier kan fremprovokere et anfald hos 
astmapatienter. 

»Aromaterapiens påvirkning på den 
indendørs luftkvalitet og helbredet kan 
ikke ignoreres,«

konkluderer forskerne med Der-Jen 
Hsu i spidsen.

DUFTE, DER VIRKER:

Der findes endog rigtig mange 
planter, træer og frugter, der 
bruges i forbindelse med 
aromaterapi, men ikke ret 
mange af disse har fået viden-
skabens blå stempel. Det er der 
dog nogle af de brugte midler, 
der har, og listen tæller blandt 
andet: 

INCENSOLACETAT (I RØGELSE): 
dæmper angst, uro.

KAMILLE:
bedre humør.

LAVENDEL:
bedre søvn, øget alfabølge-aktivitet
(afslappende), smertedæmpende.

JASMIN:
øget betabølge-aktivitet (bedre 
koncentration, opmærksomhed). 

PEBERMYNTE:
stimulerende, opløftende, smer-
telindrende, virksom mod kvalme og 
fordøjelsesproblemer. 

MANDARIN:
afslappende, beroligende, forebygger
søvnløshed.

CITRON: 
opfriskende, energigivende, skærper 
hjernen, mindsker spændinger.

EUKALYPTUS: 
forbygger/fjerner åndedrætsproblemer 
og forkølelse. 

YLANG-YLANG: 
afslappende.

ROSMARIN:
øget ”hjerneskarphed”, opmærksom-
hed, lindrer spændinger.

TEA TREE
antibakteriel effekt.

Hvad er Aromaterapi?
Aromaterapi er brug af æteriske olier til at helbrede og lindre samt til at 
fremme skønhed og velvære. Behandlingen foregår ved, at aromatera-
peuten smører olierne på huden i forbindelse med  massage eller kom-
pres, eller ved at dampe fra olierne indåndes. der findes mange forskellige 
slags æteriske olier, og hver olie har sine dufte og hver sine lægende 
egenskaber. 

I forbindelse med behandlingen blander terapeuten ofte forskellige typer 
af æteriske olier for at forstærke den tilstræbte lægende virkning. Når 
terapeuten vælger olier, tages der udgangspunkt i de problemer, der skal 
behandles, og i den person, der skal bruge olien.
Aromaterapi bruges som led i behandling af mange forskellige fysiske og 
psykiske symptomer, og benyttes først og fremmest for at afbalancere 
og stimulere klienten og øge klientens følelse af velvære eller for at 
forebygge eller lindre symptomer. 

Aromaterapi kan afhjælpe stress, forøge energi, forbedre helbred, 
forebygge problemer og behandle sygdomme, fysiske som psykiske.

Aromaterapiens
historie:

Dufte har sandsynligvis altid 
spillet en rolle for mennesket, 
men de første, man ved bevidst 
brugte duft til at helbrede, var 
kineserne, der blandt andet 
afbrændte røgelse for at skabe 
harmoni og balance. Derefter ved 
man, at både de gamle ægyptere, 
perserne og indere benyttede sig 
af dufte til helbredelse; en 
tradition, der blev videreført af de 
gamle grækere med Hippokrates, 
”medicinens fader”, i spidsen. 
Også romerne brugte planter, 
også disse dufte, som helbre-
dende midler, og i bogen ”De 
Materia Medica” beskriver 
Discorides effekten af i nærheden 
af 500 planer. Han udviklede også 
teknikker til at udtrække dufte af 
blomster og planter. Denne teknik 
blev finjusteret af perseren 
Avicenna, der i det 11. århundrede 
fandt ud af, hvordan man også 
trak de æteriske olier ud af 
planter og blomster. Teknikken 
blev gennem årene yderligere 
raffineret, og i det 13. århundrede 
opstod en egentlig farmaceutisk 
industri, der blandt andet 
fremstillede store mængder 
æteriske olier. 
Begrebet aromaterapi blev 
udviklet af franskmanden 
René-Maurice Gattefossé i 1928. 
Hans arbejde fik stor indflydelse 
på vores brug af aromaterapi, 
blandt andet via bogen ”Aromat-
hérapie: Les Huiles essentielles 
hormones végétales” fra 1937, en 
bog der den dag i dag benyttes.
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