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1. INTRODUKTION 

 

August 2010 

Rutebilen standser et sted på den lange, snorlige landevej, og med et hurtigt farvel til 

chaufføren står jeg af. Jeg har netop påbegyndt mit feltarbejde og skal med egne øjne se en 

terapihave for første gang. Gemt væk i en klynge af forblæste træer i det flade landskab 

lige syd for fjorden ligger en håndfuld sommerhuse. Ét af dem tilhører Susanne, og her har 

hun for nylig etableret sin egen terapihave. Jeg går ind ad den lille grusvej og finder hurtigt 

frem til min destination. Ved første øjekast ligner Susannes have en almindelig, omend 

meget velplejet have. Hun viser mig rundt, mens hun beredvilligt fortæller om den, og un-

dervejs går det op for mig, at den alligevel ikke er så almindelig. Vi begynder ved indgan-

gen og bevæger os rundt om huset, der ligger midt på grunden. Gruset giver højlydt efter 

under vores fødder, når vi går, og Susanne fortæller, at der i haven er forskellige slags be-

lægninger. Nogle steder træflis, andre steder græs, fliser, brosten eller forskellige typer af 

grus. Det er helt bevidst, for, som hun siger, ‖så handler det med haveterapi meget om 

sansninger. Og man sanser rigtig meget gennem fødderne.‖ Et ungt frugttræ har måttet 

give efter for vægten af de mange modne frugter, og en gren er knækket halvt og hænger 

mod jorden. At det er høsttid, fornægter sig heller ikke i højbedene, hvor bønner og enorme 

squash er klar til at blive plukket og spist. ‖Haven er delt ind i lukkede og delvist lukkede 

rum. Det er vigtigt, når man er stresset,‖ fortæller Susanne. Disse rum er blandt andet skabt 

af tilplantede jordvolde. Planterne står tæt og dækker voldene helt. Derfor slår det mig hel-

ler ikke, at de er kunstige, før Susanne fortæller mig det. ‖Voldene gør,‖ siger hun, ‖at man 

føler sig lidt beskyttet, pakket lidt ind.‖ På den ene side af huset er der ud mod fjorden sat 

et højt sortmalet stakit op. Imellem de smalle planker er der små mellemrum, så man kan 

skimte det åbne landskab på den anden side. ‖Stakittet er for at beskytte,‖ siger Susanne, 

‖så man kan være her lidt ugenert, men stadigvæk kigge ud og se, at der er noget vidde bag 

ved. Og så – måske – turde bevæge sig rundt om hjørnet og ud i det åbne landskab. For det 

kan være skræmmende for nogen. Det er ikke bare sådan noget pjat. Det er altså virkelig 

skræmmende.‖ Og faktisk kan jeg godt se, hvad hun mener. Landskabet er så fladt og him-



2 

 

len så høj herude, at også jeg, som ikke er syg af stress, føler mig en lille smule overvæl-

det. Den mest åbne del af haven er den, der vender mod nord. Herfra strækker engene sig 

ned imod fjorden, og man kan skimte små sort-hvide pletter på den enorme, grønne flade. 

Det er køer, der går omkring og græsser. Stilheden brydes kun af fuglekvidder og vindens 

susen i de få skæve, vindblæste træer. Alle bygninger – værkstedet, skurene, og det lille 

drivhus – er af træ og er ligesom selve huset malet sorte. Det samme er terasserne og høj-

bedene. Det skaber en meget stram og ensartet ramme om alt det grønne, der stikker ud og 

sprudler overalt – i krukker, højbede og på volde. Bevægeligt, levende og broget. 

 

Genkendelse og undren 

Susannes terapihave slog mig dengang som noget, der på én gang var velkendt og eksotisk. 

Da hun begyndte at fortælle om havens elementer og principperne for indretningen, blev 

det klart, at det, der ved første øjekast – i hvert fald for den uindviede – lignede en ganske 

almindelig have, i virkeligheden var ganske specielt. Det var tydeligt, at der var lagt utro-

ligt meget tid, mange kræfter – og vigtigst af alt – mange tanker og ideer i denne have. Det 

var en have med et særligt formål.   

Denne kombination af det velkendte og det eksotiske, som jeg mødte i Susannes terapiha-

ve, var også det, der prægede de tanker, der umiddelbart løb igennem mit hoved, da jeg for 

nogle år siden første gang hørte om haveterapi – et i en nordisk kontekst forholdsvist nyt 

fænomen, som primært retter sig imod mennesker, der er syge af stress og udbrændthed. 

For selve den bagvedliggende idé om, at man kan blive godt tilpas af at opholde sig i en 

have eller i naturen i det hele taget – at det er et godt sted at slappe af og rekreere – gav 

umiddelbar mening for mig. Ja, tænkte jeg, det lyder da egentlig oplagt. Det var en idé, 

som med andre ord korrellerede med min intuition, men hvad denne ‘intuition‘ skyldtes, 

var jeg ikke klar over. Ud over denne genkendelse vækkedes imidlertid også en undren og 

en nysgerrighed i mig. For det første måtte jeg stille mig selv spørgsmålet om, hvorfor jeg 

tænkte sådan? Hvorfor virkede det overhovedet så oplagt og ‘naturligt‘? Som studerende 

på et fag, der har gjort det til én af sine fornemste opgaver at undersøge ‖det ukendte i det 

kendte‖ (Hammersley og Atkinson 2004), fik jeg lyst til at forfølge disse spørgsmål. For 

det andet var ideen om, at naturens velværefremmende egenskaber kunne sættes ‘i system‘ 
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og anvendes målrettet til at helbrede mennesker med en bestemt lidelse, ny for mig. Hvor-

dan gør man det? spurgte jeg mig selv. 

Det var med alle disse spørgsmål i baggagen, at jeg i efteråret 2010 gav mig i kast med et 

feltarbejde, der skulle handle om terapihaver og haveterapi primært målrettet mod stresspa-

tienter i en nordisk kontekst. Det forløb over knap fem måneder fra august til december og 

fandt sted på forskellige lokaliteter hovedsageligt i Danmark, men også i Sverige. Nærvæ-

rende speciale er baseret på dette feltarbejde, og problemformuleringen for det lyder som 

følger:   

Hvordan kan man forstå relationen mellem mennesker og natur i nordisk haveterapi? 

Herunder:  

1. Hvilke opfattelser af naturen kommer til udtryk i haveterapien? 

2. Hvordan kan studiet af haveterapi bidrage til en forståelse af forholdet mellem so-

cialitet og materialitet? 
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Forskningsfelter 

Der eksisterer en efterhånden forholdsvis omfattende videnskabelig litteratur om terapiha-

ver og haveterapi. Dog er der mig bekendt ikke eksempler på, at denne felt har været un-

dersøgt antropologisk før, hverken herhjemme eller i udlandet. Den eksisterende forskning 

placerer sig nemlig hovedsagligt inden for faggrene som (miljø)psykologi, ergoterapi og 

landskabsarkitektur. Derfor ser jeg med denne undersøgelse en mulighed for at bidrage til 

den akademiske litteratur om haveterapi og terapihaver fra en faglig vinkel, som endnu 

ikke er repræsenteret, og som derfor forhåbentligt vil kunne åbne op for nye indsigter. 

Samtidig kan dette speciale ses som et bidrag til den antropologiske litteratur, som vedrører 

to overlappende interesseområder i antropologien: Dels det antropologiske studie af relati-

onen imellem mennesker og natur – typisk formuleret som relationen imellem samfund og 

natur eller kultur og natur – og dels den nyere materialitetsorienterede antropologi. Først-

nævnte er det, man kunne kalde et kerneemne i antropologien.
1
 For det, der har været an-

tropologiens objekt, har i høj grad været det, der var menneskeskabt, nemlig kulturen, som 

netop opfattedes som alt det, der per definition ikke var natur. Med ord lånt fra den norske 

antropolog Thomas Hylland Eriksen er det ‖et dogme i nyere social- og kulturantropologi, 

at det er kultur, som i en grundlæggende forstand er det menneskelige‖, og følgelig, at 

‖menneskets natur består i at være unaturlig.‖ (Eriksen 1998:263; min oversættelse). Men 

hvor går så grænsen imellem, hvad der er kultur og hvad der er natur? Hvad menes der 

med ‘natur‘, og hvordan skelnes der imellem natur og kultur? Hvad tilhører det humane 

domæne, og hvad tilhører det ikke-humane domæne? Ser man på etnografiske beskrivelser 

af forskellige sociale og kulturelle fællesskaber rundt omkring i verden, bliver det hurtigt 

tydeligt, at der ikke findes ét, men en utrolig mængde forskellige svar på disse spørgsmål. 

Som Philippe Descola pointerer, er der almindelig enighed blandt antropologer og histori-

kere om, at opfattelser af ‘natur‘ og det ‘naturlige‘ er socialt konstruerede (Descola 

1996:82), hvorfor også sådanne forestillinger vil variere i forskellige kulturelle sammen-

hænge og til forskellige tider. Ofte vil der endda være flere forskellige sameksisterende 

                                                 
1 Ifølge Descola og Pálsson (1996) har dikotomien imellem natur og kultur gennem årtier i antropologien 

været en central doktrin, som dels har været en identitetsmarkør for disciplinen som helhed og dels har leve-

ret analytiske værktøjer til en række grundlæggende meget forskellige teoretiske tilgange. Overordnet deler 

Descola og Pálsson disse tilgange op i den materialistiske og den strukturalistiske/symbolsk antropologiske, 

som hver især har betonet et bestemt aspekt af natur-kultur-dualismen: Hvor førstnævnte fokuserede på, 

hvordan natur former kultur, interesserede sidstnævnte sig for, hvordan kultur tillægger natur betydning 

(Ibid.:2-3).     
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naturopfattelser (Pálsson 1996), som mennesker kan trække på fra situation til situation, alt 

efter hvad der giver bedst mening for dem her og nu. 

Nært beslægtet er den nyere materialitetsorienterede antropologi, som ligeledes beskæfti-

ger sig med relationen mellem det humane domæne og det ikke-humane domæne i form af 

‘materialiteten‘ i bred forstand. Også her er grænsedragningerne og ikke mindst relationer-

ne mellem de sociokulturelle og de materielle aspekter af menneskelivet i fokus. 

Til sidst har denne undersøgelse relevans for det i Danmark ganske fremtrædende sund-

hedsantropologiske fagområde, som beskæftiger sig med sociale og kulturelle dimensioner 

af sygdom og sundhed. Selvom mit valg af teori ikke entydigt peger i den retning, placerer 

mit empiriske objekt sig uden tvivl inden for sundhedsantropologiens interessefelt. Opfat-

telser af sygdommen stress og forestillinger om behandlingen af denne lidelse er temaer, 

der løbende dukker op i specialet. 

 

Feltarbejde og metodiske perspektiver 

Feltarbejdet, som ligger til grund for dette speciale, var ‘flerstedet‘ (Marcus 1995) og har 

således haft karakter af at være tematisk snarere end geografisk defineret. Inden for antro-

pologien er det ikke længere nogen nyhed, at idéen om felten som en afgrænset geografisk 

enhed ikke længere holder. I en verden af uendelige sammenhænge og overlappende kon-

tekster, kan den etnografiske felt ganske enkelt ikke eksistere, som noget der bare ‘ligger 

derude‘ og venter på at blive udforsket. Den skal aktivt konstrueres.  

Det samme sociale og kulturelle fænomen, i dette tilfælde haveterapi, vil til enhver tid 

kunne undersøges på mange forskellige måder, selvsagt af forskellige faggrene, men også 

inden for antropologien. Måden, hvorpå en felt konstrueres, og et fænomen bliver under-

søgt, vil også ofte hænge sammen med, hvad der er praktisk muligt – hvilke arenaer er for 

eksempel tilgængelige for feltarbejderen (Tjørnhøj-Thomsen 2003). I mit tilfælde var det, 

som jeg vil komme ind i næste afsnit, ikke en mulighed at opnå adgang til at lave deltager-

observation i en terapihave, mens haveterapien stod på. Det fik indflydelse på konstruktio-

nen af min felt, fordi det for eksempel gjorde det mindre oplagt at knytte feltarbejdet til én 

bestemt ‘institution‘ (i form af én terapihave). I stedet blev omdrejningspunktet for mit 
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feltarbejde en gruppe af mennesker, som havde erfaring med denne form for terapi, enten 

fordi de arbejdede med den professionelt, eller fordi de selv havde deltaget i et havetera-

peutisk forløb. Skelner man imellem det empiriske og det analytiske objekt (jf. Hastrup 

2003), kan man sige, at dette ‘erfaringsfællesskab‘ og de forskellige lokaliteter, det knytte-

de sig til det, var mit empiriske objekt. Mit analytiske objekt var de diskursive mønstre, 

kulturelle forestillinger og praksisser, som knyttede an til haveterapien. 

 

Adgang, positioner og etik 

Da jeg planlagde mit feltarbejde, forestillede jeg mig, at deltagerobservation i én eller flere 

terapihaver skulle være en af de primære datagenereringsmetoder. Imidlertid viste det sig 

ikke at være muligt at opnå en sådan tilladelse. Det gav selvfølgelig anledning til megen 

refleksion, ikke kun om de rent metodiske aspekter af mit feltarbejde, men også om feltens 

særlige natur. Jeg konkluderede, at der var flere grunde til afslagene, men vil her fokusere 

på det, jeg vil mene, er den væsentligste årsag til, at adgangen til at udføre deltagerobserva-

tion trods ihærdige og vedvarende forsøg forblev uopnåelig for mig (jf. Christensen 2011). 

Afslagene knyttede nemlig an, fandt jeg efterhånden ud af, til en central antagelse inden for 

haveterapiens behandlingslogik. De blev i vid udtrækning begrundet med, at man ønskede 

at beskytte klienterne. Haveterapi er i en dansk og svensk kontekst primært rettet imod 

stresspatienter, og i denne form for haveterapi er én af grundidéerne, at patienterne har 

brug for et ‘kravløst‘ miljø (se fx Skov og Landskab 2008). Dette gælder de fysiske omgi-

velser i form af haven, men også de menneskelige omgivelser, som bør være forudsigelige 

og trygge (disse aspekter vil jeg komme nærmere ind på i kapitel 3). Min tilstedeværelse 

ville derfor af deltagerne blive opfattet som endnu et ‘krav‘, var antagelsen, og derfor var 

deltagerobservation udelukket. Imidlertid havde de potentielle adgangsgivere, som jeg 

kontaktede undervejs, ikke noget imod selv at lade sig interviewe, og de tog gerne imod 

besøg i deres terapihaver og fortalte om deres arbejde med haveterapien. Derfor kom en 

stor del af mit feltarbejde til at bestå af, at jeg interviewede dem, der arbejdede professio-

nelt med haveterapi enten som forskere eller som terapeuter. Jeg havde imidlertid ikke op-

givet at komme i kontakt med deltagere, og jeg ønskede at få et indblik i, hvordan de ud fra 

deres perspektiv erfarede haveterapien. Jeg forsøgte mig flere gange uden held med at an-

noncere i forskellige relevante interessenetværk, men til sidst lykkedes det mig primært 

gennem private bekendtskaber at komme i kontakt med en række mennesker, der havde 
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deltaget i haveterapeutiske forløb. Undervejs i mit feltarbejde var jeg generelt opmærksom 

på at benytte den såkaldte‘sneboldsmetode‘ (Bernard 1994) til at komme i kontakt med 

informanter. Det viste sig at være en frugtbar strategi. Jeg oplevede flere gange, at én in-

formant henviste mig til en anden. Med en sådan reference var det i første instans meget 

lettere for mig at tage kontakt, og jeg er heller ikke i tvivl om, at den lagde grobund for en 

større velvilje og interesse under mødet. Informanten følte sig velsagtens indirekte forplig-

tet over for den bekendte, der i sin tid havde refereret til hende. På den måde får man som 

feltarbejder, der skal møde mennesker for første og muligvis også sidste gang, mulighed 

for at ‘låne‘ lidt af den tyngde og forpligtelse, der ligger i et allerede etableret bekendtskab. 

Det synes at være en universel erfaring blandt feltarbejdere, at de roller, man kommer til at 

udfylde i felten, ikke kun er nogle, man selv kan vælge. Langt hen ad vejen er disse roller 

nogle, man bliver tildelt. Det var også tilfældet for mig. Undervejs i feltarbejdet har jeg, 

når jeg har præsenteret mig selv og mit projekt, lagt vægt på, at jeg var en antropologistu-

derende, som indsamlede empiri til et speciale om terapihaver og haveterapi. Jeg har i langt 

de fleste tilfælde sagt, at jeg, ud over selvfølgelig at have en umiddelbar interesse for em-

net, havde en åben og eksplorerende tilgang til det. Imidlertid har jeg gentagne gange ople-

vet at blive positioneret som en, der i lighed med (de professionelle af) mine informanter 

arbejdede for at fremme terapihavers og haveterapiens udbredelse. Det kom eksempelvis til 

udtryk i situationer, hvor jeg efter at have udtrykt min taknemmelighed over et interview er 

blevet svaret med bemærkninger som: ‖Jamen selvfølgelig, vi må jo hjælpe hinanden.‖ 

Dette skal ses i en kontekst af, at mange af dem, som arbejder professionelt med dette om-

råde – og især dem, der forsøger at etablere deres egen terapihave eller konsulentvirksom-

hed – generelt over for mig har ytret, at de synes, det er svært at trænge igennem med ‖det 

gode budskab‖. Det er ved flere lejligheder kommet til udtryk, at de bl.a. ser oplysning 

som en forudsætning for, at folk i almindelighed får øjnene op for mulighederne og de po-

sitive effekter ved terapihaver og haveterapi. I kraft af at jeg havde valgt at skrive speciale 

om emnet, blev jeg tilsyneladende opfattet som en, der også kæmpede for denne sag. Posi-

tioneringen som ‘én af os‘ udfordrede jeg ikke. Min umiddelbare indskydelse, da jeg første 

gang mødte den, var at gøre det klart, at jeg forholdt mig objektivt og neutralt til fænome-

net, og at jeg som ‘forsker‘ ikke betragtede det som min mission at fremme – eller for den 

sags skyld bekæmpe – terapihaver og haveterapi. Jeg havde selvfølgelig en interesse i fæ-

nomenet, men det var en videnskabelig interesse. At jeg ikke anfægtede denne ‘en-af-os‘-
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positionering, gav naturligvis anledning til etiske overvejelser. Jeg vurderede imidlertid, at 

så længe jeg ikke havde lovet noget, jeg ikke havde tænkt mig at holde, var det etisk for-

svarligt. Det eneste, jeg havde sagt, jeg ville gøre, var at producere et speciale på baggrund 

af feltarbejdet, og det i sig selv kan jo godt forstås som et led i en oplysnings- og dokumen-

tationsproces, som samlet set og på sigt kan fremme terapihavernes og haveterapiens vil-

kår. Det var (og er) min ærlige overbevisning, at den stiltiende accept af denne positione-

ring ikke kunne gøre nogen skade. 

En sidste metodisk overvejelse, jeg vil komme ind på, vedrører et andet etisk aspekt af min 

undersøgelse. Som et generelt princip har jeg valgt at anonymisere mine informanter i spe-

cialet. Det har jeg gjort, fordi jeg ønskede, at de skulle kunne tale frit og åbent, uden at 

skulle bekymre sig om eventuelt at blive bragt i miskredit. Ud fra mit kendskab til felten 

mener jeg imidlertid, det ville være naivt at tro, at tildelingen af pseudonymer, ville kunne 

garantere (alle) mine informanters fuldstændige anonymitet. Det er den felt, jeg har under-

søgt, ganske enkelt for lille til. Der er forholdsvis få mennesker, som arbejder med dette 

område i hvert fald i en dansk kontekst, og de, der gør, kender ofte hinanden i en eller an-

den udstrækning. Ofte har de været til de samme konferencer eller indgår i de samme inte-

ressenetværk. Måske har de også besøgt de terapihaver, som de andre arbejder i, og de har 

læst artikler om og – i nogle tilfælde også – af hinanden.  Jeg har imidlertid vurderet, at de 

af mine informanter, som er de mest sårbare, er dem, som selv har deltaget i et haveterapi-

forløb, og det er min klare overbevisning, at for dem vil anonymiseringen være effektiv; 

alene af den grund at de kommer fra en meget større gruppe af mennesker. De, der arbejder 

professionelt med haveterapien, har efter min vurdering i meget lille udstrækning været 

inde på ‘følsomme emner‘ og har overvejende fortalt mig om deres arbejde – som de så 

ofte gør det over for studerende, journalister, i foredrag osv. Ingen af dem har selv bedt om 

at blive anonymiseret, og når jeg som regel indledningsvist har fortalt, at det var et generelt 

princip, jeg fulgte for alle informanter (medmindre de eksplicit ønskede det anderledes), er 

der ingen af dem, som har udtrykt, at det gjorde nogen forskel for dem. Jeg har i hele pro-

cessen været meget opmærksom på ikke at udlevere nogen, og har der været sensitive eller 

potentielt konfliktuelle emner, har jeg især været påpasselig. 
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Kvalitative interview, kropsligt engagement og dokumenter 

Det bærende metodiske redskab, jeg har benyttet under feltarbejdet, har været kvalitative 

semistrukturerede interview. Fordi interviewene netop var semistrukturerede, tillod de et 

indblik i mine informanters sprogbrug, og spørgsmålenes rækkefølge og indhold lå aldrig 

helt fast, men blev delvist improviseret hen ad vejen, som interviewet udviklede sig. Det 

gjorde det muligt at forfølge mine informanters svar og de historier, de fortalte (Kvale 

1994:129). 

Derudover har jeg i forbindelse med besøg i terapihaverne benyttet deltagerobservation 

som metodisk redskab. Det gav mig en ikke-sproglig, kropslig viden og en værdifuld ind-

sigt, som jeg kunne bruge, når jeg interviewede mine informanter.  Kroppen som erkendel-

sesredskab er blevet beskrevet af Kirsten Hastrup (1994), som anser kroppen for at være 

central i den antropologiske vidensproduktion. Kroppen er et aktivt redskab til at forstå 

verden omkring os (Ibid.:236), og det gjorde sig i særdeleshed gældende for mig, når jeg 

besøgte terapihaverne. En grundlæggende antagelse i haveterapien er, at kropsligt engage-

ment med haven/naturen i form af havearbejde eller sansning af haven kan have en positiv 

effekt på menneskers fysiske og mentale tilstand. Dette så essentielle aspekt ved mit stu-

dieobjekt kunne jeg tilnærme mig en forståelse af ved selv at tage del i engagementet med 

haven. Jeg fik ikke mulighed for at deltage i selve haveterapiprogrammet, men jeg erfarede 

terapihaverne ved at bevæge mig rundt i haverummet og sanse – dufte, lytte, føle, se – det, 

der var omkring mig. Denne oplevelse af haverne og de ‘sansedata‘, der kom ud af besøget 

i dem, har jeg kunnet bruge som inspiration til at skærpe mine spørgsmål til informanterne. 

Under mine besøg har jeg taget en lang række fotografier, som sammen med feltnoter har 

fungeret som et hjælpemiddel for hukommelsen og således har bidraget til at fastholde 

oplevelsen. 

De to PRA-metoder mapping og transect walk (Mikkelsen 1995) har jeg benyttet som et 

supplement til deltagerobservation og semistrukturerede interview i mit feltarbejde. Jeg har 

således bedt informanter om henholdsvis at tegne et kort over haven eller vise mig rundt i 

haven. Disse metoder har bl.a. været et frugtbart udgangspunkt for samtaler med informan-

ter om terapihavens rumlige organisering og de forestillinger og intentioner, der ligger bag. 

Når et interview udfoldede sig midt i det, det hele handlede om, tog samtalen ofte spontant 

sin drejning efter det, vi så, hørte eller duftede, efter det, der i omgivelserne påkaldte sig 
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vores opmærksomhed. For eksempel gav det mig et værdifuldt indblik i, hvad det var, in-

formanterne selv lagde mærke til og lagde vægt på i sansningen af haverne – stilheden, 

dyrelivet, duften af jord, eller hvad det nu kunne være. Det ville have været svært at få 

frem, hvis interviewet ikke havde fundet sted ‘in medias res‘.  

Desuden har dokumenter udgjort en væsentlig del af mit materiale. Jeg har arbejdet med 

forskellige typer af relevant skriftligt materiale, herunder ikke-antropologiske videnskabe-

lige artikler og populærvidenskabelige bøger om emnet, præsentationsmateriale som folde-

re, hjemmesidetekster og nyhedsbreve, projektbeskrivelser for terapihaver og en lang ræk-

ke artikler om terapihaver og haveterapi fra aviser og forskellige magasiner. Disse doku-

menter har dels givet en værdifuld baggrundsviden, der i meget høj grad viste sig at være 

nyttig i udformningen af relevante og præcise spørgsmål (jf. Hammersley og Atkinson 

1995:173). I nogen udstrækning er det skriftlige materiale også mere direkte (og ikke kun 

sekundært) indgået som en del af det samlede empiriske korpus, som analysen er vokset ud 

af. Det har især været tilfældet med de tekster, som mine informanter selv har forfattet. Jeg 

har i mit analytiske arbejde behandlet dokumenterne på samme måde som mine inter-

viewtranskriptioner osv., og de har indgået på lige fod i det samlede materiale. Jeg har an-

set det som oplagt på den måde at udnytte det forhold, at min felt allerede i betydeligt om-

fang var verbaliseret. 

 

Den analytiske proces 

Vejen fra feltarbejdet til dette færdige speciale er en analytisk proces. Selvom jeg allerede 

under feltarbejdet arbejdede ud fra en problemformulering og en række forskningsspørgs-

mål, kunne jeg tillade mig at være åben (for hvad felten havde at fortælle). Den åbenhed og 

fleksibilitet, som det langvarige feltarbejde tillader, er, mener jeg, antropologens store pri-

vilegium og én af disciplinens store styrker. Resulatet af et sådant feltarbejde er imidlertid 

også et datamateriale, som er forholdsvist stort og som med sin kompleksitet bærer præg af 

den åbne og fleksible opmærksomhed, med hvilken det er genereret. Derfor vil den analy-

tiske proces, som transformerer det fyldige empiriske materiale til et færdigt og afgrænset 

skriftligt produkt, indebære nogle klare til- og fravalg. Nogle temaer bliver udvalgt, og i 

denne udvælgelsesproces vil etnografen uundgåeligt ignorere andre temaer og andre dele 

af materialet (Emerson, et al. 1995:173; Ezzy 2002:139). Selektionen vil med andre ord 
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uundgåeligt betyde en reduktion af den komplekse empiriske virkelighed (Emerson, et al. 

1995; Hastrup 2004a; Tjørnhøj-Thomsen og Hansen 2009:233), men forhåbentligt også det 

modsatte: en udfoldelse af de aspekter af felten, som analysen fokuserer på.
2
  

Men hvordan har jeg så grebet denne selektion an? Jeg har i det analytiske arbejde forfulgt 

de mønstre, der trængte sig på i materialet som helhed. Visse begreber, metaforer og ud-

sagn er gået igen, og de har henledt min opmærksomhed på det, man med Ardener og Ha-

strup kan kalde ‖semantiske tætheder‖.
3
 Disse semantiske tætheder har fungeret som en art 

ledemotiver, ud fra hvilke jeg har struktureret analysen. 

 

Teoretisk ramme 

Den antropologiske videnskab er karakteriseret ved at være dybt funderet i empirien. Det 

er empirien og ønsket om at belyse den bedst muligt, der er udgangspunktet og omdrej-

ningspunktet for den antropologiske vidensskabelse, og det har betydning for måden, 

hvorpå antropologer vælger og anvender teorier. Med empirien som det ufravigelige og 

styrende princip er der en naturlig tradition for, at tilgangen til teorier og begreber i vid 

udtrækning er eklektisk. Det gælder også dette speciale, hvor jeg løbende inddrager teori, 

som kan åbne op for en forståelse af lige netop den problemstilling eller det tema, jeg fo-

kuserer på på et givent trin i analysen. 

Antropologiens interessefelt overlapper med mange andre discipliners interesseområder, 

hvorfor jeg, selvom der er en overvægt af antropologisk litteratur, også i min analyse ind-

drager litteratur fra bl.a. filosofien, humangeografien, sociologien og den kognitive lingvi-

stik.  

Der er tre analysedele i specialet, som udfoldes i henholdsvis kapitel 3, 4 og 5. I første del 

af analysen, ‖Terapihaven som hyperstruktureret rum‖, er det primært Michel Foucaults 

                                                 
2
  Som Kirsten Hastrup med henvisning til Schmidt (1991) fastslår, gælder det for al viden, at det er organi-

seret information. Organiseringen betyder, at viden altid vil være både reduktiv og selektiv. Den reducerer en 

empirisk kompleksitet til klare og følgelig mere ‘begrænsede‘ udsagn om verden. Og den er selektiv, ‖fordi 

den må se bort fra noget for at være viden.‖ (Hastrup 2004b:409). 
3
 Semantiske tætheder er særligt betydningsmættede fænomener, som i intens grad beskriver en større sam-

menhæng, de er en del af. De kan således forstås som en form for prototype. Relationen imellem det seman-

tisk tætte og det større fænomen er metonymisk, og de semantiske tætheder er således både en konkret del af 

det større fænomen, men også et betydningsmæssigt kondensat af det (Hastrup 1995:30). 
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heterotopi-begreb og Victor Turners liminalitets-begreb, jeg anvender.  I anden del af ana-

lysen, ‖Splittelser og forbindelser‖, benytter jeg især Charles Taylors og Anthony Giddens‘ 

ideer om selvidentitet og autenticitet i det moderne, Drew Leders tanker om den fraværen-

de krop og Georg Simmels overvejelser om storbylivet. I tredje del af analysen, ‖Naturens 

bevidstgørende potentiale‖, er det Morten Axel Pedersens begreb kognitiv teknologi samt 

teori om kognitive metaforer, især repræsenteret ved George Lakoff og Mark Johnson, som 

fungerer som analytiske løftestænger. 

 

Specialets opbygning 

Jeg vil i næste kapitel, ‖Den helbredende natur sat i system‖, introducere til undersøgelsens 

empiriske kontekst. Herunder vil jeg kort redegøre for haveterapiens historie og udbredel-

se, dens fysiske og organisatoriske rammer, og jeg vil beskrive de grupper af mennesker, 

som er i berøring med haveterapien, enten fordi de arbejder professionelt med den, eller 

selv har deltaget i et haveterapeutisk forløb (i.e. undersøgelsens to informantgrupper). 

Desuden vil jeg kort redegøre for den medicinske forståelse af sygdommene stress og ud-

brændthed. Formålet med dette kapitel er, at det skal tjene som baggrund for den analyse, 

som jeg efterfølgende udfolder. 

Analysen består i dette speciale af tre dele, og i hvert af dem behandler jeg et særligt aspekt 

af haveterapien: 

I kapitel 3, ‖Terapihaven som et hyperstruktureret rum‖, undersøger jeg, hvordan det have-

terapeutiske rum er struktureret – såvel i fysisk som i tidslig og social forstand, og jeg be-

skriver en række væsentlige forestillinger og intentioner, som knytter an til denne rumlige 

strukturering. Med udgangspunkt i Michel Foucaults og Victor Turners ideer om hen-

holdsvis heterotopier og liminalitet argumenterer jeg for, at det haveterapeutiske rum i 

kraft af dets særlige strukturering kan forstås som et udtalt ‘anderledes‘ rum, der i sit væ-

sen adskiller sig markant fra det resterende rum. 

Udgangspunktet for kapitel 4, ‖Splittelser og forbindelser‖, er en række dualismer, som går 

igen på tværs af mit materiale. Jeg viser, hvordan disse dualismer relaterer sig til hinanden 

og tilsammen udgør et kompleks af sammenhængende forestillinger om natur, krop, selv 
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og modernitet. Jeg viser, at der er et mønster i disse forestillinger, som peger på en generel 

opfattelse af, at der eksisterer nogle usunde splittelser, som med haveterapien kan hæves 

og erstattes af forbindelser. 

I kapitel 5, ‖Naturens bevidstgørende potentiale‖, er omdrejningspunktet den del af havete-

rapeutiske praksis, som anvender naturen og dens elementer som et ‘bevidstgørende‘ red-

skab i terapien. Jeg diskuterer, hvorfor denne praksis opleves som meningsfuld af mine 

informanter. 

Endelig sammenholder jeg i kapitel 6, ‖Diskussion og konklusion‖, de opfattelser af natu-

ren, der er kommet til udtryk i analysen, og jeg slutter af med nogle teoretiske betragtnin-

ger vedrørende forholdet mellem socialitet og materialitet. 
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2. DEN HELBREDENDE NATUR SAT I SYSTEM 

 

Definition og afgrænsning af felten 

Oprindeligt havde jeg forestillet mig, at min undersøgelse skulle omhandle ‘terapihaver‘ og 

den ‘haveterapi‘, som udfoldede sig der. Det har den også gjort, men det blev dog hurtigt 

klart for mig, at denne betegnelse faktisk ikke var dækkende. For hurtigt stødte jeg på ste-

der, hvor man langt henad vejen gjorde det samme med det samme mål for øje som i de 

deciderede ‘terapihaver‘, men hvor man kaldte det noget andet: for eksempel ‘grøn rehabi-

litering‘, ‘naturbaseret terapi‘, eller ‘naturforløb‘. Nogle steder fandt det sted i en klart af-

grænset og specialdesignet have, men andre steder brugte man også for eksempel gåture i 

en skov eller på en strand i nærområdet. Det var mange af de samme ideer, der lå bag, og 

mange af metoderne var de samme. Der var tilmed en eksplicit tilkendegivelse af, at man 

var inspirerede af hinanden. Altså var der tale om et socialt og kulturelt netværk, som an-

erkendte sig selv som et sådant. Henad vejen blev det således ikke betegnelsen for praksis, 

der blev definerende for min felt, men snarere selve den praksis‘ indhold.  

Jeg har undersøgt de sammenhænge, hvor naturen, ikke nødvendigvis (men ofte) i form af 

en have, bliver brugt aktivt med det primære sigte, at en bestemt målgruppe, fortrinsvist 

mennesker, der er sygemeldte på grund af stress og udbrændthed, får det bedre. De for-

skellige varianter af ‘haveterapi‘, ‘grøn rehabilitering‘, ‘naturbaseret terapi‘ osv., jeg har 

fået kendskab til under mit feltarbejde, kan alle gå ind under denne overskrift. De har den 

samme grundtanke tilfælles: en forestilling om, at naturen kan gøre en positiv forskel for 

menneskers helbred; at naturen har et helbredende potentiale, som kan sættes i system og 

udnyttes i en terapeutisk eller rehabiliterende sammenhæng. For at undgå unødig begrebs-

forvirring har jeg valgt at holde mig til betegnelserne ‘haveterapi‘ og ‘terapihaver‘ for hen-

holdsvis den praksis, jeg har undersøgt, og de steder, denne praksis udfoldes. 
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Haveterapiens historie og udbredelse 

Haveterapi benyttes mange steder i verden til mange forskellige formål.
4
 De første decide-

rede terapihaver opstod efter 1. og 2. verdenskrig i Storbritannien og USA, hvor man erfa-

rede, at haveterapi havde en positiv effekt på hjemvendte soldater, der led af krigstraumer. 

I 1950‘erne og 60‘erne udvidede man behandlingen til at opfatte en større gruppe af patien-

ter, heriblandt for eksempel alzheimers- og hjerte-lungepatienter (Grahn 2005). Den form 

for haveterapi, jeg har undersøgt, er imidlertid det, man kunne kalde en særlig ‘nordisk 

variant‘, som er kendetegnet ved, at den henvender sig til mennesker, der er syge af stress 

og udbrændthed. At benytte naturen terapeutisk i rehabiliteringen af stresspatienter er et 

forholdsvist nyt fænomen. Selvom der har været forløbere, kan man sige, at det blev intro-

duceret med Alnarps Rehabiliteringsträdgård. Denne terapihave blev oprettet i 2002 af 

forskere ved Sveriges Lantbruksuniversitet på universitetets område i Alnarp i Skåne. En 

af initativtagerne, biologen Patrik Grahn, havde været i USA, hvor han var blevet inspireret 

af de terapihaver, de havde der. I USA har man inden for terapihaver og haveterapi langt 

større fokus på aktivitetsdelen af haveterapi – dvs. selve havedyrkningen – end på omgi-

velserne, men i Alnarp ville man prøve at sammenkæde teorier om havearbejdets sund-

hedsfremmende effekter med haverummets sundhedsfremmende effekter (Ibid.). Da Al-

narps Rehabiliteringsträdgård blev oprettet, var det som en art laboratorium i fuld skala, 

hvor man kunne undersøge og teste naturens sundhedsfremmende effekt. Udformningen af 

haven blev skabt på baggrund af miljøpsykologiske teorier (bl.a. Kaplan og Kaplan 1989; 

Ulrich 1984) og Grahns egne teorier, bl.a. ‘teorien om betydningsspillerummet‘ (Grahn 

2010). Som jeg vil komme ind på i kapitel 3, antog man grundlæggende, at menneskers 

behov for naturlige miljøer ser forskellige ud afhængigt af niveauet af deres psykiske og 

mentale resurser, og derfor skulle en terapihave altså designes specielt til en specifik mål-

gruppe. Det blev – og er ofte blevet – understreget, at en terapihave, der virker terapeutisk 

på én bestemt patientgruppe, ikke nødvendigvis gør det på en anden (se fx Skov og 

Landskab 2008:14). Faktisk har jeg flere gange hørt dem, der arbejder professionelt med 

                                                 
4
 Når man i dag søger information om terapihaver og haveterapi på internettet eller læser videnskabelige 

artikler om emnet, bliver det hurtigt klart, at terapihaver og haveterapi er blevet et globalt kulturelt fænomen. 

For eksempel finder man haveterapeutiske organisationer og foreninger i forskellige lande rundt omkring i 

verden, som eksempelvis Tyskland (www.ggut.org), USA (www.ahta.org), Canada (www.chta.ca), Chile 

(asociacionchilenadeterapiahorticola.blogspot.com) og Japan (jhts.jugem.jp) for blot at nævne nogle. Og 

blader man for eksempel igennem det engelsksprogede tidsskrift Journal of Therapeutic Horticulture, der 

specifikt beskæftiger sig med haveterapi, finder man bidragydere fra USA, Malaysia, Taiwan, Brasilien, 

Tyskland, Japan og Sverige. 
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området, hævde, at terapihaver kan være decideret skadelige, hvis deres design ikke passer 

til målgruppen. I Alnarp havde man besluttet, at målgruppen skulle være mennesker, der 

var syge som følge af stress eller udbrændthed. 

I Sverige dukkede flere terapihaver op i årene efter oprettelsen af terapihaven i Alnarp. Der 

blev på forsøgsbasis oprettet flere midlertidige projekter, hvoraf nogle siden er lukket igen, 

mens andre er blevet permanente. Inspireret af Alnarp besluttede Skov og Landskab på 

Københavns Universitet, at man ville oprette en tilsvarende ‘forskningsbaseret‘ terapihave, 

og den svenske forsker Ulrika K. Stigsdotter, som havde været med til at designe terapiha-

ven i Alnarp, blev i den forbindelse ansat. I første omgang udarbejdedes en ‖konceptmodel 

for terapihaven Nacadia‖ (Skov og Landskab 2008), som dels var første skridt i processen 

frem mod den terapihave, man ville oprette i arboretet i Hørsholm, og dels var en generel 

konceptmodel for terapihaver og haveterapi i Danmark. Den indeholder foruden en gen-

nemgang af den ‖eksisterende viden på området‖ også en række anbefalinger til, hvordan 

en terapihave og et haveterapiprogram for stressramte bør udformes. Den minder altså om 

en slags manual og afsluttes da også med helt konkrete ‘tjeklister‘ til realiseringen af en 

terapihave. Konceptmodellen er tilgængelig på internettet (hvor den dukker op i den øver-

ste del af søgelisten, når man googler ordet ‘terapihave‘
5
), og den kan frit downloades. Den 

fysiske terapihave Nacadia er i skrivende stund først ved at blive opført. Det har taget læn-

gere end først antaget at få finansieringen på plads. Når den står klar, vil den komme til at 

fungere ligesom den i Alnarp: dels som et sted hvor stressramte og udbrændte behandles, 

og dels som et sted hvor der forskes og undervises. Nacadia bygger eksplicit på erfaringer-

ne fra Alnarps Rehabiliteringsträdgård (Corazon, et al. 2010:36). 

I Danmark er der i de senere år desuden blevet etableret en række terapihaver, som regel på 

privat initiativ, men der er også eksempler på arbejdsmarkedsrettede rehabiliteringstilbud 

til stress-syge i kommunalt regi, som i form og indhold – selvom man her dog ikke bruger 

ordet ‘terapi‘ – minder meget om terapihaverne.
6
 

                                                 
5
Senest tjekket 15. september 2011. 

6
Terapi er i denne sammenhæng et definitionsspørgsmål. Mange mennesker opfatter terapi som samtaleterapi 

eller psykoterapi, og i den forstand er de kommunale tilbud i Danmark ikke terapi. Som nævnt, bruger jeg 

imidlertid termen ‘haveterapi‘ bredt om de sammenhænge, hvor naturen bliver anvendt med henblik på, at 

mennesker, der er syge af stress, skal få det bedre. Jeg bruger det altså også om de steder, hvor samtaleterapi 

ikke indgår som et element i denne praksis. 
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Ligheder og forskelle 

Terapihaven i Alnarp har siden opstarten i 2002 haft en stor betydning som inspirationskil-

de og forbillede. Der er ikke én eneste af dem, som arbejder professionelt med haveterapi, 

jeg har talt med, som ikke refererer til ‘Alnarp‘. Flere har angivet, at det var, da de hørte 

om Alnarp, at de første gang fik øjnene op for terapihaver og haveterapi og fandt ud af, at 

de selv ville arbejde med denne terapiform. Langt de fleste har også besøgt Alnarps Reha-

biliteringsträdgård for at hente inspiration, og nogle har endda taget kurser i haveterapi og 

terapihaver på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Konceptmodellen for Nacadia, som 

bygger på – og dermed videreformidler – de samme principper som terapihaven i Alnarp, 

har for mange af mine danske informanter, som beskæftiger sig med terapihaver og havete-

rapi, haft en lignende betydning. 
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Som fælles referenceramme og forbillede har Alnarps Rehabiliteringsträdgård (og kon-

ceptmodellen for Nacadia, for danskernes vedkommende) uden tvivl haft en ensartende 

effekt. Derfor er der også mange ligheder de forskellige terapihaver imellem. Men det er 

samtidig en felt, som i høj grad er præget af, at de fleste terapihaver er startet på græsrods-

niveau; enkelte ildsjæle har taget initiativ til at skabe deres egen terapihave og deres eget 

haveterapeutiske forløb rettet imod stress-syge og udbrændte mennesker, og nok har de 

hentet inspiration fra Alnarp og Nacadia, men samtidig har de skabt deres eget ud fra de 

kompetencer og muligheder, der var til rådighed, både hvad angår de fysiske rammer og 

det terapeutiske indhold.     

At der ikke er nogen, som programmatisk følger forlægget fra terapihaven i Alnarp og 

konceptmodellen for Nacadia, kommer bl.a. til udtryk i den varierende vægtning af den 

rumlige udforming. Som jeg ovenfor har beskrevet, var udgangspunktet i Alnarps Rehabi-

literingsträdgård et stærkt fokus på det rumlige design (jf. at det var landskabsarkitekter, 

der var iniativtagere). Den specialdesignede terapihave blev betragtet som forudsætningen 

for, at haveterapien overhovedet kunne finde sted. Men det er tydeligt, at man de forskelli-

ge steder, hvor man i dag arbejder med haveterapi af stressramte og udbrændte, lægger 

mere eller mindre vægt på det særlige design af haven. De fleste steder har man inkorpore-

ret nogle af de principper, som terapihaven i Alnarp er anlagt efter, men sjældent alle. Det 

hænger dels sammen med, hvad det er for steder, man har til rådighed, nogle gange er area-

let for eksempel af begrænset størrelse. Men det er også min opfattelse, at de terapeutiske 

aktiviteter flere steder vægtes mere. Dette er sandsynligvis relateret til den enkeltes egen 

faglige baggrund og kompetencer – de private initiativtagere er som regel en eller anden 

form for terapeut; de er godt nok haveinteresserede, men ikke gartnere, landskabsarkitekter 

el. lign. Desuden har nogle af mine informanter endda over for mig givet udtryk for, at det 

for dem at se ligeså godt kunne foregå i en skov eller i et andet ‘naturligt‘ miljø. Det var 

ikke afgørende med det helt specifikt designede haverum. Det vigtigste var, at det foregik 

udendørs og i naturlige omgivelser. 

Det at opholde sig i et uderum som for eksempel en have og lave aktiviteter dér, står ikke 

alene. Som jeg vil komme ind på senere, er det koblet med andre former for terapeutiske 

metoder eller øvelser. Alle de terapihaver, jeg har fået kendskab til, har derfor også deres 
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helt egen unikke ‘model‘, hvor forskellige metoder kombineres.
7
 Men selvom man ikke 

kan tale om én prototypisk terapihave, er der alligevel mange ligheder, og det er netop lig-

hederne, jeg vil tage udgangspunkt i, i den følgende beskrivelse. 

 

Behandlingens forskellige elementer 

Overordnet kan man sige, at den nordiske haveterapi indeholder to elementer, som kom-

plementerer hinanden og tilsammen menes at konstituere den helbredende effekt: Dels det 

simpelthen at opholde sig i et naturrum (herunder haven, men det kan også være i skoven 

eller på stranden) og dels udføre visse aktiviteter dér. Den fysisk-rumlige dimension vil jeg 

komme tilbage til i kapitel 2, ‖Terapihaven som et hyperstruktureret rum‖. Her vil jeg kon-

centerere mig om kort at beskrive aktiviteterne og de andre terapeutiske elementer. Selvom 

disse til en vis grad varierer fra sted til sted, vil jeg kort gennemgå de vigtigste elementer, 

som indgår i haveterapien de steder, jeg har stiftet bekendtskab med under mit feltarbejde. 

− Konkrete aktiviteter i haven/skoven: Det kan være decideret havearbejde som at så, 

sætte stiklinger, plante ud, luge, høste, grave, osv, men det kan også være at lave bål, 

klippe pil eller fælde træer og hugge brænde. 

− Håndarbejde med naturmaterialer: Det kan være at flette pil, snitte i træ eller bark, 

arbejde med uld, m.v. Disse aktiviteter finder særligt sted om vinteren, hvor arbejdet i 

haven er begrænset.  

− Aktiviteter med fokus på kroppen: Iblandt disse aktiviteter er for eksempel afspæn-

dingsøvelser, yogaøvelser, massage og rosenterapi. 

− Samtaler med psykoterapeut, psykolog, ‘rehabiliteringsvejleder‘ eller lignende 

− Billedterapi 

− Mindfulness-træning: Mindfulness-træning indgår ofte – i større eller mindre omfang 

– i nordisk haveterapi. Mindfulness er et begreb, som stammer fra Buddhismen og yo-

gaen, men som har vundet stor udbredelse i Vesten i de senere år, især i forbindelse 

med behandlingen og håndteringen af stress. Mindfullness handler om at være i 

‘nu‘et‘, at være nærværende og at have fuld opmærksomhed på det, man beskæftiger 

sig med. I praksis trænes Mindfulness ved meditation, yoga og opmærksomhedsøvel-

                                                 
7
 Terapihaven i Alnarp har taget konsekvensen af dette, og opererer derfor med ordet ‘Alnarpsmetoden‘, som 

betegner lige netop den særlige model, de har udviklet dér. 
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ser (Den Store Danske 2011a), og i en haveterapeutisk sammenhæng integreres Mind-

fullness-træningen ofte i andre aktiviteter, som for eksempel havearbejde eller gåture i 

skoven eller ved vandet. 

− Psykoedukation: Flere steder inkorporeres det, man kunne kalde psykoedukation. 

Deltagerne bliver undervist i, hvad stress og udbrændthed er. De får informationer om 

sygdommens årsager og symptomer, dens typiske forløb, osv. 

 

Stress og udbrændthed 

De haveterapeutiske forløb, der har været omdrejningspunktet i mit feltarbejde, er målrettet 

imod mennesker, der er blevet syge af stress. Selvom jeg egentlig ikke havde forestillet 

mig det, da jeg gik i gang med mit feltarbejde, som jeg havde tænkt mig skulle omhandle 

terapihaver og haveterapi generelt, har stress da også vist sig at være et gennemgående 

tema. I virkeligheden gælder det ikke kun for min felt i snæver forstand, men for samfun-

det generelt, hvor stress synes at være et allestedsnærværende tema. Ofte udråbes stress til 

at være en alvorlig trussel imod folkesundheden, ikke bare i Danmark, men i hele den vest-

lige verden (Corazon, et al. 2010:35; Nielsen og Kristensen 2007:24-25; Skov og Landskab 

2008:7). I medierne er stress ofte på dagsordenen både som et individuelt og som et sam-

fundsmæssigt problem, og en hurtig søgning på internettet åbenbarer et kolossalt udbud af 

stressbehandling og stresshåndteringskurser. De fleste af os kender da også en eller flere, 

der er ‘gået ned med stress‘, som det ofte ganske illustrativt betegnes i daglig tale. Hvis vi 

da ikke selv har oplevet det. 

I den medicinske antropologi skelner man ofte imellem to aspekter af helbredsproblemer: 

‘sygdom‘ og ‘lidelse‘. Denne principielle skelnen blev oprindeligt foreslået af Arthur 

Kleinman, som med begrebet ‘sygdom‘ (‘disease‘) refererede til en dysfunktion af biolo-

gisk eller psykologisk art, mens ‘lidelse‘ (‘illness‘) henviste til den subjektive oplevelse af 

smerte eller dysfunktion (Kleinman 1980). I det omfang, jeg kommer ind på stress i dette 

speciale, vil det hovedsageligt være stress som lidelse. Det vil sige mine informanters sub-

jektive oplevelse af det at være syge af stress. Men stress og udbrændthed eksisterer også 

som en ‘sygdom‘, altså en biomedicinsk kategori. Det er denne biomedicinske forståelse af 

fænomenet, jeg vil uddybe her. Det vil jeg gøre, fordi stress, selvom det selvfølgelig er en 
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sygdom, som konstrueres personligt, socialt og kulturelt, også er en fysiologisk ubalance, 

en fysisk realitet, som har nogle helt håndgribelige konsekvenser. Disse konsekvenser for-

binder mange af os måske ikke med stress, fordi begrebet – allestedsnærværende som det 

jo er – måske efterhånden bærer præg af at være en smule udvandet. Hvem af os har ikke 

fra tid til anden bekendtgjort, at vi var ‘stressede‘ – uden at vi oplevede den tilstand som en 

sygdom? Denne indbyggede flertydighed i stressbegrebet modsvares til en vis grad af den 

skelnen, man typisk laver inden for stressforskningen imellem ‘kortvarig‘ og ‘langvarig‘ 

stress (Nielsen og Kristensen 2007; Socialstyrelsen 2003; Sundhedsstyrelsen 2007). Den 

kortvarige stress kender alle mennesker til, og af stressforskere bliver den opfattet som en 

naturlig biologisk mekanisme. Det er en naturlig ‘kamp eller flugt‘-reaktion, som gør det 

muligt at yde noget ekstra i en presset situation; at handle på en akut ydre belastning her og 

nu. Som illustration bruges ofte, at urmennesket, når det for eksempel mødte en løve på 

savannen, skulle reagere ved enten at kæmpe eller flygte. Det vil sige en sund og hen-

sigtsmæssig reaktionsmåde, som var nødvendig for artens overlevelse. Selvom de nutidige 

akutte ‘farer‘ som regel er af en anden karakter – rovdyrene er erstattet af deadlines, job-

samtaler og eksamener – er det den samme mekanisme, som gør sig gældende. Kroppen er 

i en kamp-flugt-situation i stand til akut at mobilisere en stor mængde energi: Der er mere 

sukker og fedt i blodet, pulsen og blodtrykket er højere, og blodet går fra tarmene ud i 

musklerne. Det autonome nervesystem pumper hormonerne adrenalin og noradrenalin ud i 

kroppen, og binyrebarken udskiller stresshormonet kortisol (Nielsen og Kristensen 

2007:14). Det opleves som for eksempel hjertebanken og skærpede sanser. Når man udsæt-

tes for kortvarig stress, reagerer kroppen desuden ved at udvikle en enorm modstandskraft; 

for eksempel gør kortisolen, at blodets størkningsevne øges, hvilket er hensigtsmæssigt, 

hvis man bliver såret. Det påvirker også immunsystemet og gør én mere modstandsdygtig. 

Efter den ydre fare eller belastning er overkommet eller overstået, er det ikke længere nød-

vendigt for kroppen at være i alarmberedskab, og den falder til ro igen og restituerer sig. 

Sker det imidlertid ikke – går ‘faren‘ eller den ydre belastning ikke over, og er ens anstren-

gelser frugtesløse – kan stressreaktionen blive meget langvarig. Som tiden går, vil resur-

serne gradvist blive brugt op, og de ellers hensigtsmæssige stressreaktioner kan vendes 

imod én og begynde at skade ens egen krop i stedet for ‘angriberen‘ (Socialstyrelsen 

2003). Når dette sker, taler man om langvarig stress – eller udbrændthed eller udmattelses-

depression, som beskrives som den ekstreme grad af længerevarende stress 
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(Stressforeningen 2011b). Det kan tage lang tid – ofte uger, måneder eller år – at nå dertil, 

og som regel viser symptomerne sig løbende: Søvnløshed, koncentrationsbesvær, indlæ-

ringsvanskeligheder, nedsat hukommelse, øget følsomhed over for sensoriske stimuli, 

smerter i for eksempel brystet og maven, depression og en overvældende træthed 

(Socialstyrelsen 2003; Sundhedsstyrelsen 2007). Imidlertid har mange en dramatisk ople-

velse af et regulært sammenbrud, som indtræffer pludseligt. Det beskrives med udtryk som 

at ‘ramme muren‘, ‘gå ind i væggen‘ eller ‘gå ned med et ordentligt brag‘. Det opleves som 

situationer, hvor man lige pludselig ikke kan finde vej hjem fra arbejde, læse noget, man 

selv har skrevet, låse en dør op el. lign. (Vårdguiden 2011). Ikke overraskende er det en 

stærkt chokerende og angstprovokerende oplevelse. 

Den træthed, som typisk opleves, når man er udbrændt efter langvarig stress, beskrives 

som ekstrem. Ganske små hverdagslige gøremål som at tage et bad eller smøre en mad-

pakke til sine børn beskrives som fuldstændigt uoverkommelige. I et interview beskrev 

Dorthe, som er enlig mor til to børn, hvordan hendes liv så ud, efter at hun var gået ned 

med stress: ‖Jeg lå og sov de første tre måneder. Først inde i soveværelset, og siden rykke-

de jeg herind i stuen. Jeg stod op sammen med børnene. Det var en KAMP at komme op. 

Jeg kunne ikke engang smøre en mad, jeg kunne ikke engang tage maden ud af køleska-

bet... Jeg KUNNE simpelthen ikke. Jeg kunne simpelthen ikke få maden ud af køleskabet.‖ 

 

Konkret resulterer udbrændthed ofte i en langvarig sygemelding. Derfor har de mennesker, 

som kommer i haveterapi, som regel været sygemeldte i en lang periode, inden de påbe-

gynder haveterapiforløbet. I Alnarps Rehabiliteringsträdgård er det for eksempel alminde-

ligt, at deltagerne, når de kommer, har været sygemeldte imellem et og fem år (Grahn og 

Ottosson 2010:14). 

 

Behandlere, forskere og klienter 

Mine informanter har dels været mennesker, som arbejder professionelt med haveterapi, 

dvs. behandlere og forskere, og dels (tidligere) klienter. Fælles for dem alle er, at de, om-

end fra forskellige vinkler, har erfaring med denne særlige terapiform. 
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De professionelle 

Arbejdet med haveterapi er generelt karakteriseret ved tværfaglighed. En gennemgående 

skelnen, som både er kommet til udtryk i interview og i litteratur om terapihaver er den 

imellem ‘de grønne‘ og ‘de hvide‘. ‘De grønne‘ er en metafor for dem, der har en baggrund 

inden for landskabsarkitektur, havebrug og lignende, mens ‘de hvide‘ er dem, hvis faglige 

baggrund knytter sig til sundhedssektoren. Som jeg har været inde på, inddrages der imid-

lertid flere steder også terapiformer, som ikke tilhører det konventionelle sundhedssystem, 

som eksempelvis billedterapi og rosenterapi.  

De forskningsinstitutioner, som har taget initiativ til at forske i terapihaver, tilhører den 

‘grønne‘ sektor. Det har overvejende været landskabsarkitekter, som står bag. Som tidlige-

re beskrevet, var det da også formgivningsaspektet, som var i fokus, da man i sin tid etab-

lerede terapihaven i Alnarp. I udgangspunktet handlede det meget om den rumlige struktu-

rering af terapihaven, men som det er skredet frem, har terapidelen fået mere plads. Hvilke 

aktiviteter skulle udfylde det rum? Hvilke elementer skulle terapien udgøres af? osv. Og til 

det har andre kompetencer været nødvendige. I nordisk haveterapi er faggrupper som ergo-

terapeuter, fysioterapeuter, psykoterapeuter og psykologer ofte repræsenterede.  

Fælles for de af mine informanter, som arbejder professionelt med haveterapi, er, at de alle 

har reflekteret over, hvad det er, der sker med et menneske, når det opholder sig naturen. 

Nogle af dem har også uddannet sig inden for haveterapi (typisk på Sveriges Lantbruksu-

niversitet i Alnarp), og deres viden er ofte meget teoretisk, videnskabeligt funderet. Andre, 

som ikke har formel uddannelse inden for haveterapi, har ofte været på studiebesøg i en 

forskningsbaseret terapihave og er i den forbindelse blevet gjort bekendt med de teorier om 

naturens betydning for menneskers sundhed, som disse terapihaver er baseret på.     

 

Omsorgsbanditter og arbejdsafhængige 

Jeg har flere gange under mit feltarbejde hørt og læst (fx Grahn og Ottosson 2010:31), at 

det er en bestemt personlighedstype, som typisk bliver udbrændt. Det er ofte den flittige, 

pligtopfyldende type, siges det. Hende, som tænker på andre, før hun tænker på sig selv, 

som har svært ved at sige fra, som altid vil gøre det godt og vil gøre alle glade. I tråd med 

det omtalte en informant, som var gået ned med stress, sig selv som en ‘omsorgsbandit‘. 
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Det vil sige som en person, der simpelthen ikke kan lade være med at drage omsorg for 

andre mennesker, også selvom det i sidste ende kan få negative konsekvenser for hende 

selv. I den forbindelse er det heller ikke overraskende, at en væsentlig del af de mennesker, 

som kommer i haveterapi, tilhører professioner, hvor det direkte arbejde med andre menne-

sker er centralt. Mange haveterapi-deltagere er således for eksempel lærere, pædagoger, 

sosuassistenter og sygeplejersker. Nogle af mine informanter har dog understreget, at stress 

og udbrændthed også kan skyldes andre forhold. Det kan nemlig være en konsekvens af, at 

man ganske enkelt ‘elsker at arbejde‘ og, som en af dem sagde, simpelthen får et ‘kick‘ ud 

af det. Hun brugte selv ordet ‘arbejdsafhængighed‘ om denne tendens. 

Fælles for deltagerne i haveterapi er, at de som regel er meget sårbare. Dels oplever de de 

ovenfor beskrevne symptomer på stress og udbrændthed som ekstrem træthed og hukom-

melsesbesvær. Dels – og de to aspekter hænger naturligvis sammen – befinder mange af 

dem sig midt i en alvorlig livskrise. For den enorme omvæltning, som det at gå ned med 

stress har forårsaget, skaber en stor usikkerhed. Mange presserende spørgsmål af både 

praktisk og emotionel art dukker op: Hvad skal der ske med min arbejdssituation? Hvad 

med min økonomi? Og hvad med min identitet, når mange aspekter i tilværelsen pludselig 

ser helt anderledes ud: Man har måske mistet jobbet, selve evnen til at arbejde er meget 

drastisk nedsat, man har ikke har overskud til at være noget for sin familie og sine venner, 

men må bruge sin sparsomme energi på sig selv. Et uddrag fra de feltnoter, jeg skrev i for-

bindelse med et interview med to behandlere, giver et indblik i, hvordan denne sårbarhed 

kommer til udtryk og imødekommes: 

Jeg og de to behandlere, Jens og Peter, sidder på stole beklædt med lammeskind 

omkring bålet, der knitrer højlydt midt på pladsen. Selvom jeg sidder et par meter 

derfra, kan jeg mærke varmen fra ilden. På den ene side af pladsen rejser høje, 

slanke bøgetræer sig mod himlen. I de grågrønne kroner, som endnu er nøgne, syn-

ger fuglene så højt og insisterende, at de ikke er til at overhøre. Der er tilsynela-

dende ikke andre mennesker på stedet. Jeg spørger, om der er andre, der bruger ha-

ven og det stykke skov, som ligger i forlængelse af den. Jeg ved, at bygningerne, 

som tilhører kommunen, også har andre funktioner. De svarer, at det er der ikke. 

Det er deres råderum, og der er ikke andre, som kommer og forstyrrer. Peter siger, 

at det er lige før, de kommer og banker på derude, hvis de vil snakke med dem. 

Jens fortæller, at de heller ikke har besøg ‘udefra‘, mens deltagerne er der i formid-
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dagstimerne. De har før fået kritik fra deltagerne, hvis de for eksempel har haft in-

teresserede kollegaer med for at kigge på stedet. Det er hændt, at deltagere med slet 

skjult sarkasme har sagt til dem, at ‖de ikke vidste, det var en zoologisk have, de 

havde meldt sig til.‖ For som Jens siger: ‖De er meget sårbare over for, om der er 

nogen, der kender dem. For det er også en social deroute. Hvis du nu har klaret dig 

godt med job og alverdens ting, og så kommer her. De har ikke lyst til at blive set. 

Så det tager vi meget seriøst. Det er også derfor, at du først kan komme nu – om ef-

termiddagen, hvor de ikke er her.‖ 

Det gælder ikke kun Jens og Peter, men de professionelle generelt, at de tager deltagernes 

sårbarhed meget alvorligt. At det, som nævnt i introduktionen, ikke lykkedes for mig at 

opnå adgang til at udføre deltagerobservation under et haveterapeutisk forløb, skal selvføl-

gelig også ses i dette lys. 

 

Stederne 

 

 August, 2010 

Jeg har fornemmelsen af at have forladt byen helt, selvom sporvogne og biler ikke 

kører langt herfra. Byens lyde er forstummet. De er afløst af den susende lyd af 

vinden, som sætter bøgenes grene og løv i konstant bevægelse. En krydret duft af 

urter fylder mine næsebor. Jeg står på terrassen, der ligger på sydsiden af det gam-

le, hvide træhus. Herfra er der udsigt over terapihaven. Fra huset sænker landskabet 

sig, for så igen at hæve sig der, hvor skoven begynder. Høje skovklædte bakker rej-

ser sig som naturlige mure omkring lavningen. Der er ingen horisont. Når jeg 

strækker øjnene, mødes de til alle sider af vægge af tæt, grønt bøgeløv.  

Jeg får indtryk af, at haven og de ubebyggede kolonihavelodder, som udfylder re-

sten af lavningen, udgør én stor, sammenhængende have. De buske, som jeg senere 

opdager, afgrænser det meste af haven, ser jeg ikke. Da jeg bagefter går rundt i ha-

ven, overrasker det mig, hvor lille den egentlig er. 

Haven ser vild og frodig ud. I den vokser et væld af forskellige buske, urter, grønt-

sager og ikke mindst blomster, som i alverdens nuancer træder frem på en bag-

grund af grønt. Haven er i flere niveauer, og buske og bede er spredt ud over grun-
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den. Den er ikke anlagt efter symmetriske principper, men tilpasset landskabets na-

turlige ujævne forløb. Haven indbyder til at gå på opdagelse. For selv her på terras-

sen, som må være grundens højeste punkt, kan man ikke se enhver krog af den; der 

er mange mulige gemmesteder. Da jeg bevæger mig ud i den, ser jeg dog, at der er 

en grænse for vildskaben. Blomsterne vokser i afgrænsede bede, og græsplænen, 

der udfylder pladsen imellem dem, er klippet tæt og fremstår grøn og velplejet. Der 

er ikke noget, som er overladt til tilfældighederne. Her er uorden på en ordentlig 

måde. 

I bunden af haven står et fritstående drivhus med grønne profiler. En lille bæk skæ-

rer det nederste hjørne af haven, og en beskeden træbro fører over til en bålplads på 

den anden side. To steder i haven, gemt lidt væk bag buske, hænger der en hænge-

køje, spændt ud imellem to pæle. 

De terapihaver, jeg har besøgt i løbet af mit feltarbejde, er naturligvis forskellige. De er for 

eksempel i høj grad præget af det landskab, de indgår i. Der er således forskel på, om de 

ligger i fladt og åbent landbrugsland, eller om de som den have, jeg netop har beskrevet, 

ligger i et kuperet terræn og er omkranset af en bøgeskov. Udover at være tilpasset land-

skabet er den enkelte have for eksempel også indrettet efter, hvor stort et areal, der er til 

rådighed, allerede eksisterende bygninger på stedet, osv. 

Men forskellighederne til trods, er der ingen tvivl om, at der, hvad angår stedernes beskaf-

fenhed, også er mange ligheder. For det første, hvilket vel næsten giver sig selv, ligger de 

alle i ‘naturlige‘, ikke-urbane omgivelser. De fleste ligger således på landet, men haven, 

jeg har beskrevet ovenfor, er et eksempel på en terapihave, som ligger i nær tilknytning til 

en stor by, men samtidig grænser op til et meget stort grønt område. Da det næste kapitel 

handler om struktureringen af det haveterapeutiske rum, herunder også struktureringen af 

det fysiske rum, vil jeg ikke her gå i dybden med en beskrivelse af terapihavernes indret-

ning, men blot kort opridse, hvilke funktioner stederne gennemgående er indrettet til at 

imødekomme. Alle de terapihaver, jeg har besøgt, har samlingssteder, hvor der er plads til, 

at terapeut(er) og hele gruppen af deltagere kan sidde sammen. Som regel begynder og 

slutter dagen med, at alle samles der. Disse samlingssteder kan være udendørs – omkring et 

bål eller på en terasse – eller det kan være i for eksempel en vinterhave eller et stort driv-

hus, hvor der er stillet bord og stole op. Alle stederne er der aktivitetssteder, som typisk er 

visse steder i haven, som køkkenhave og højbede, der er indrettet til det, men det kan også 
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være et stort drivhus, som anvendes til for eksempel håndarbejde med naturmaterialer om 

vinteren. De fleste steder har man desuden samtalesteder, fordi samtaleterapi indgår som 

en del af behandlingen flere steder. Det består typisk af et lille bord og to stole, som er pla-

ceret udendørs eller i et drivhus. Der er hvilesteder i form af stole, bænke, liggestole eller 

hængekøjer, hvor deltagerne kan søge hen for at slappe af og hvile sig. 

Der er som regel en vis fleksibilitet i indretningen, således at nogle steder kan have flere 

funktioner. For eksempel vil et stort drivhus eller en vinterhave både tjene som opholdsrum 

og aktivitetsrum om vinteren. 
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3. TERAPIHAVEN SOM HYPERSTRUKTURERET RUM 

 

Det er dér, jeg ser måske én af de vigtigste opgaver omkring det at være terapeut 

og arbejde med den grønne rehabilitering, det er i virkeligheden at skabe det rum; 

skabe det rum, som har den terapeutiske effekt, og det er både det fysiske rum, men 

det er lige så meget et terapeutisk rum, man skaber. 

Sådan sagde behandleren Pia til mig i et interview. Hun pegede dermed på et definerende 

træk ved den haveterapeutiske praksis, nemlig det forhold at den særlige strukturering eller 

organisering af ‘rummet‘ betragtes som en meget væsentlig del af haveterapien. Faktisk 

antages det, at en stor del af den terapeutiske effekt kan tilskrives netop den. Det er denne 

strukturering af rummet, som jeg vil undersøge i dette kapitel. 

Jeg vil vise, at terapihaven er kendetegnet ved at være et rum, der er præget af en meget 

høj grad af orden og struktur. Det er et rum, som i høj grad er organiseret – både hvad an-

går den fysiske indretning, men også den tidslige og sociale indretning – med et særligt 

formål for øje, nemlig at deltagerne skal få det bedre. Det handler med andre ord om struk-

tureringen af et helbredende eller – med Pias ord, et ‘terapeutisk‘ – rum. 

Men først er det nødvendigt med en afklaring. For hvad menes der egentligt med ordet 

‘rum‘? Rum er i denne sammenhæng både et emisk og et etisk begreb (se Harris 1979). 

Det er et begreb, de mennesker, jeg har snakket med, ofte bruger, men det er også et analy-

tisk begreb, som jeg vil anvende i dette kapitel. Den gængse opfattelse af rum er, at det er 

noget fysisk og materielt, og sådan bliver det som regel også brugt i en haveterapeutisk 

sammenhæng: Der tales og skrives om ‘have-rum‘, ‘design af rum‘, osv. Rum er i denne 

kontekst noget, der konkret kan tilrettelægges og udformes ved hjælp af papir og blyant og 

i næste instans jord, frø, skovle, motorsave, eller hvad det nu kan være. Med andre ord som 

noget fysisk og, når det først er udformet, forholdsvist statisk (så statisk som et rum, der 

består af vækster, nu kan være). 

I denne analyse forstår jeg imidlertid rum bredt – som noget, der har en fysisk/materiel 

såvel som en temporal og en social dimension. Dette stemmer overens med nyere teoreti-

ske forståelser af ‘rum‘ som en dynamisk størrelse, der bestandigt skabes og genskabes af 

mennesker over tid (se fx Certeau 1984; Lefebvre 1991). Når jeg i den efterfølgende be-
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skrivelse opdeler rummet i tre dimensioner, vil det selvsagt kun kunne være en analytisk 

distinktion. I praksis er det tre konstituerende dimensioner af det samme fænomen. Mange 

nyere teoretiske tilgange til begrebet rum lægger desuden vægt på, at rum både er konstitu-

eret af og konstituerende for det sociale liv (Lefebvre 1991; Soja 1989; Tilley 1994:17). 

Rum er altså i denne optik både struktureret form og strukturerende form (Lefebvre 1991; 

Löw 2008). Jeg tilskriver mig denne rumforståelse, men vil her dog hovedsageligt fokusere 

på det første aspekt, nemlig hvordan rummet konstitueres – i denne sammenhæng af dem, 

der arbejder professionelt med haveterapien, designerne af terapihaverne og terapeuterne. 

Det vil sige, at der i min analyse vil være en klar overvægt på skabelsen, struktureringen 

eller organiseringen af rummet og på de intentioner, der ligger bag. Dermed glider spørgs-

målet om den konkrete, daglige brug af rummet og den eventuelle konformitet, udfordring 

eller forhandling af struktureringen uundgåeligt i baggrunden.
8
 

Det bør også indledningsvist bemærkes, at alle de terapihaver, jeg har oplevet og læst om 

under mit feltarbejde, ikke i samme grad er strukturerede, men generelt drejer det sig om 

rum, som er kendetegnede ved en forholdsvis høj grad af struktur. Graden af struktur i de 

forskellige dimensioner varierer fra sted til sted, således at ét sted for eksempel kan have 

en meget høj grad af struktur, hvad angår den fysiske dimension, men en mindre grad af 

struktur i den tidslige og den sociale dimension, mens det kan forholde sig anderledes an-

dre steder. Med andre ord er der, som det er tilfældet med enhver generalisering, forbehold, 

som dog ikke skygger over den kendsgerning, at samlet set og sammenlignet med det om-

givende rum, verden uden for terapihaven, er de terapihaver, jeg har stiftet bekendtskab 

med, karakteriseret ved en høj grad af orden.  

 

Den fysiske dimension 

Generelt tillægges den fysiske indretning af det haveterapeutiske rum meget stor betydning 

af dem, der arbejder professionelt med haveterapi. Stedet, hvor haveterapien praktiseres, er 

på ingen måde vilkårlig. Tværtimod betragtes det som forudsætningen for terapien (jf. 

                                                 
8
 Dette valg af fokus hænger blandt andet sammen med karakteren af mit empiriske materiale. Eftersom ad-

gangen til at udføre deltagerobservation i en terapihave over længere tid viste sig uopnåelig (jf. kap. 1), har 

det reelt ikke været muligt for mig at undersøge dette aspekt. Jeg har med andre ord i langt højere grad haft 

mulighed for at få et indblik i ‘designerens‘ end i ‘brugerens‘ perspektiv. 
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Skov og Landskab 2008:14). Som nævnt i forrige kapitel lægges der generelt stor vægt på, 

at terapihaven skal udformes bevidst med en bestemt målgruppe for øje. Der hersker såle-

des en gennemgående antagelse om, at ikke en hvilken som helst have kan have en tera-

peutisk effekt på en hvilken som helst gruppe af mennesker. Den udprægede orientering 

imod målgruppen udgør en rød tråd i struktureringen af den fysiske dimension af det have-

terapeutiske rum og har både betydning for indholdet og graden af den fysisk-rumlige 

strukturering. Designelementerne i terapihaven har hver især et formål, de skal tjene, som 

alle tilsammen tjener terapihaverummets overordnede formål: at gøre udbrændte og stres-

sede mennesker raske. Jeg vil først se på nogle af de generelle træk, der kendetegner orga-

niseringen af de haveterapeutiske rum, jeg har kendskab til. Derefter vil jeg fokusere min 

opmærksomhed på en case, der er repræsenteret ved Alnarps Rehabiliteringsträdgård i Sve-

rige. 

Overordnet er den fysiske dimension af det haveterapeutiske rum indrettet med to formål 

for øje. Dels skal der være plads til afslapning og rekreation, og dels skal der være plads til 

aktivitet. Derfor har man også flere steder delt haven op i det, man for eksempel kalder en 

‘hvilehave‘ og en ‘aktivitetshave‘. Desuden fremhæves det igen og igen, at terapihaven 

skal opleves som et trygt sted, og én af måderne, hvorpå designere og terapeuter forsøger 

at opnå det, er ved at sørge for, at terapihavens fyiske rum er tydeligt afgrænset. Det un-

derstreges for eksempel i Konceptmodel Terapihaven Nacadia, der, som tidligere nævnt, er 

tænkt som en slags manual til etableringen af terapihaver i Danmark: 

Terapihaven skal opleves som et hele, et område afgrænset fra sine omgivelser. 

Grænsen er terapihavens ydre hegn. Dette kan være en hæk, en mur, et plankeværk 

el.lign. Afgrænsningen må ikke give patienten en følelse af at være spærret inde, 

men skal give en følelse af at være tryg, og at personen på egne præmisser lukker 

resten af verden ude. Terapihaven består af vægge, men også af gulv og loft. Gul-

vet kan være af græs, grus, sten eller træ og loftet af trækroner eller pergolaer – el-

ler bare himlen. Inde i Terapihaven kan mindre rum skabes (Skov og Landskab 

2008:21). 

Her bliver det i arkitektens sprog forklaret, hvordan en terapihaves fysiske rum helt kon-

kret kan skabes og udformes ved hjælp af en række ‘råmaterialer‘ som træ, sten, hække 

osv. Arrangeres disse elementer korrekt, kan de fungere som konkrete, tryghedsskabende 
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grænsemarkører for den, der opholder sig i haven. Terapihaven skal ikke alene afgrænses i 

grundplanet, dvs. til siderne, men også opad mod himlen og nedad mod jorden. Således 

bliver terapihaven her opfattet som et rum i stil med dem, vi har i huse, der med vægge, 

gulve og lofter udgør en afgrænset og lukket tredimensional ‘rumbeholder‘, hvilket også 

afspejler en klassisk arkitektonisk rumopfattelse (Den Store Danske 2011b). Det er desu-

den værd at bemærke, at den tryghed, som den klare fysiske afgrænsing af haven skal bi-

bringe, forbindes med det at kunne ‘lukke resten af verden ude‘. Med denne ytring etable-

res det haveterapeutiske rum vis-a-vis det resterende rum, som omgiver den, og der antydes 

et modsætningsforhold, som jeg vil vende tilbage til senere i dette kapitel. 

Men det er ikke bare i forhold til afrænsningen, at tydelighed vægtes højt. Det fremhæves 

nemlig ofte, at indretningen af haven generelt skal være tydelig og kommunikere klart til 

dem, der opholder sig i den, hvordan de skal opholde sig i den. Som der står i den bog, 

folkene bag Alnarps Rehabiliteringsträdgård har udgivet om deres egen såkaldte ‘Al-

narpsmetode‘: ‖Tanken er, at miljøet inde såvel som ude skal signalere til deltageren, hvad 

der skal ske her.‖ (Welén-Andersson og Bengtsson 2010:16). Et eksempel på, hvordan det 

fysiske rum er struktureret med fokus på tydelighed, er de mange hængekøjer, liggestole, 

bænke o.lign., som de fleste steder er inkluderet i indretningen af haverne. Disse effekter 

kan opfattes som semantiske indekser eller markører, der formidler til deltagerne, hvordan 

rummet skal praktiseres, i.e. det skal bruges til afslapning og hvile. De får ud over deres 

konkrete funktion således også en funktion som en art meget konkrete, materielle kommu-

nikationsmidler, som hjælper brugeren på vej. Med det store fokus på tydelighed er målet 

at give den, der opholder sig i terapihaven, en oplevelse af forudsigelighed og overskuelig-

hed. Deltagerne skal let kunne ‘læse rummet‘ – hvor det stopper og begynder, og hvad der 

skal ske i det – og de vil derfor ikke behøve at bruge en masse energi på for eksempel at 

overveje, hvad de skal stille op med sig selv, når de opholder sig i det haveterapeutiske 

rum. Tanken er, at det tilsammen kan promovere en følelse af afslappethed, ro og tryghed 

hos den, der opholder sig rummet. 

Et sidste generelt aspekt ved den fysiske organisering af terapihaven, jeg vil nævne, er, at 

der arbejdes bevidst med reguleringen af de sensoriske indtryk, som de, der opholder sig i 

haven, modtager. Det kommer for eksempel til udtryk i valget af planter, hvor meget stær-

ke farver og dufte flere steder fravælges, fordi de indtryk, de gør på et stresset menneske, 
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hvis tilstand bl.a. er karakteriseret ved en øget følsomhed over for netop sensoriske stimuli 

(jf. kap. 2), antages at være for belastende. 

Efter disse generelle betragtninger om det haveterapeutiske rums fysiske dimension og 

måden, hvorpå der i struktureringen af det lægges vægt på afgrænsning, tydelighed og re-

guleringen af sensoriske stimuli, vil jeg nu fokusere min opmærksomhed på en enkelt tera-

pihave, nemlig Alnarps Rehabiliteringsträdgård, for derigennem at give et mere dybtgåen-

de indblik i, hvordan strukturering af det haveterapeutiske rums fysiske dimension kan tage 

form. 

 

Alnarp – en case 

Når jeg her fremhæver Alnarps Rehabiliteringsträdgård som case, er det velvidende, at 

dette sted er noget særligt. Som jeg har været inde på i kapitel 2, er haven i Alnarp i mod-

sætning til de andre terapihaver, jeg har kendskab til, anlagt som en forskningsterapihave, 

et slags laboratorium i fuld skala, hvor teorier om, hvordan naturen påvirker (stress-syge) 

menneskers sundhed, kan testes. Den er derfor designet ud fra især miljøpsykologiske teo-

rier. Når det giver mening at bruge ekstra kræfter på beskrivelsen af terapihaven i Alnarp, 

er det, fordi den som institution – de forskere og terapeuter, som er knyttet til den – i meget 

vid udstrækning har fungeret som formidler af haveterapien i Norden. Som nævnt har stort 

set alle de professionelle, jeg har talt med, desuden henvist eksplicit til ‘Alnarp‘ som en 

inspirationskilde og et forbillede. Når man beskæftiger sig med haveterapi i hvert fald i en 

dansk-svensk kontekst, er man med andre ord nødt til at forholde sig til Alnarps Rehabili-

teringsträdgård. Med sit særlige, uhyre gennemtænkte design er denne terapihave på sin vis 

exceptionel sammenlignet med de andre terapihaver. Ikke desto mindre er det imidlertid en 

kendsgerning, at mange af de alnarpske designelementer også bliver forsøgt integreret i 

indretningen af de andre haver, hvad enten de drives i forskningsregi eller i privat regi. 

Terapihaven i Alnarp og de tanker, der har formet den, kan således siges at have forplantet 

sig ud i den bredere terapihavefelt, som siden er opstået, og måden at tænke naturen og 

haven på, som ligger til grund for udformingen af Alnarps Rehabiliteringsträdgård, går 

igen i mere eller mindre ren form langt de fleste steder. Denne tænkning går i sin essens ud 

på, at en terapihave er andet og mere end ‘bare‘ en have eller et naturområde. Terapihaven 

er et resultat af den bevidste, informerede og målrettede formgivning af materien med hen-
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blik på at skabe et rum, der har den optimale effekt på den gruppe af mennesker, der op-

holder sig i det. 

Én af de teorier, som har udgjort grundlaget for designet af Alnarps Rehabiliteringsträd-

gård er ‘teorien om betydningsspillerummet,
9
 som er udviklet af Patrik Grahn, der er pro-

fessor i landskabsarkitektur ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp og initiativtager til 

og meddesigner af Alnarps Rehabiliteringsträdgård. En grundantagelse i denne teori er, at 

en have ‘kommunikerer‘ med de mennesker, der opholder sig i den; de modtager informa-

tion fra den gennem sanserne, og disse indtryk tolkes både følelsesmæssigt og intellektuelt. 

Med udgangspunkt i den tese har man identificeret i alt otte ‘oplevelseskarakterer‘, som 

udgør byggestenene i parker og haver (Grahn 2010:65; Grahn og Stigsdotter 2003:43; 

Skov og Landskab 2008):
10

 

1. fredfyldt 

2. vildt 

3. artsrigt 

4. rumligt 

5. åbent 

6. trygt 

7. socialt 

8. kultur 

 

Disse oplevelseskarakterer kan kombineres på forskellige måder i designet af en have, alt 

efter hvem den er tiltænkt. Hver enkelt af dem antages nemlig at tilfredsstille specielle be-

hov. På baggrund af undersøgelser er man nået frem til, at stresspatienter foretrækker visse 

af disse oplevelseskarakterer frem for andre, nemlig ‘artsrigt‘, ‘trygt‘ og ‘vildt‘. I Alnarp 

har man imidlertid bevidst forsøgt at integrere alle de otte oplevelseskarakterer, for – som 

jeg vil vende tilbage til – opfattes denne alsidighed som vigtig, idet den gør det muligt for 

dem, der opholder sig i haven, at opsøge forskellige dele af haven alt efter deres præferen-

cer på et givet tidspunkt under rehabiliteringsforløbet.  

                                                 
9
 Min oversættelse fra svensk af ‘teorin om betydelsespelrummet‘. 

10
 Jeg har her anført de danske betegnelser, som de fremgår af Konceptmodel Terapihaven Nacadia (Skov og 

Landskab 2008). På svensk betegnes oplevelseskaraktererne som følger: 1. rofylld, 2. natur, 3. artrik, 4. 

rymd, 5. öppning, 6. skydd, 7. social, 8. kultur (Grahn 2010:65). 
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De forskellige oplevelseskarakterer er i Alnarps Rehabiliteringsträdgård distribueret ud på 

forskellige haverum, som samlet udgør et areal på 20.000 m² (se Bilag 1 for skitse over 

Alnarps Rehabiliteringsträdgård). I det følgende vil jeg ud for hvert af de primære haverum 

kort beskrive, hvilke karakterer de hver især er designet til at indeholde, og hvad der i øv-

rigt karakteriserer dem:
11

 

Velkomsthaven: Velkomsthaven er, som navnet angiver, den del af haven, man først træ-

der ind i, når man går gennem lågen ind i Alnarps Rehabiliteringsträdgård. Velkomsthaven 

er designet til at være domineret af karaktererne ‘socialt‘ og ‘kultur‘, men også karakteren 

‘trygt‘. I den fra indgangen fjernest placerede del af Velkomsthaven ligger en dam, og om-

rådet deromkring er domineret af karaktererne ‘fredfyldt‘, ‘artsrigt‘ og ‘trygt‘. Denne del af 

Velkomsthaven er tænkt som et sted, der skal have en restorativ og afslappende effekt på 

den besøgende. 

Den urbane have: I forlængelse af Velkomsthaven ligger Den urbane have, som er desig-

net med henblik på at lade karaktererne ‘socialt‘ og ‘kultur‘ dominere. Den urbane have 

skal være så ‖enkel, formstærk, streng, stram og så funktionel som muligt‖ (Tauchnitz 

2010:40), og med materialer som beton og metal skal den til en vis grad imitere et bymiljø. 

Den rummer et lille drivhus og seks højbede og er primært tiltænkt aktivitet. 

Skovhaven: Designerne har med udformningen af Skovhaven tilstræbt, at karaktererne 

‘vildt‘, ‘artsrigt‘ og ‘trygt‘ skulle dominere. Skovhaven fungerer som en blanding imellem 

en skov og et spisekammer og indeholder, som navnet også antyder, både det vilde 

(‘Skov‘-) og det kultiverede (-‘haven‘), og er samtidig tænkt som en overgangszone imel-

lem den kultiverede del og den mere vilde, natur-lige del af haven. Ideen er, at det, som 

vokser her, enten skal kunne spises eller anvendes på anden måde, for eksempel til hånd-

værk. Det er et forholdsvist åbent område, dog står der spredte frugttræer og bærbuske. Det 

er anlagt som et biologisk bæredygtigt miljø, der skal ligne en naturlig skov. 

Køkkenhaven: Ved siden af Skovhaven ligger Køkkenhaven, som er udformet med fokus 

på karaktererne ‘socialt‘, ‘kultur‘ og ‘artsrigt‘. Køkkenhaven har form som en stor rektan-

gel, der er gennemskåret af et symmetrisk system af lige gange, der både går på tværs og 

                                                 
11

 Den følgende beskrivelse er baseret på dels feltnoter fra mit eget besøg i Alnarps Rehabiliteringsträdgård, 

dels litteratur om Alnarp, forfattet af forskere og af det daglige personale på stedet (Grahn og Ottosson 2010; 

Grahn og Stigsdotter 2003; Ivarsson og Grahn 2010). Haverummenes navne har jeg oversat fra svensk. 
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på langs. Den ligner med sit velordnede og funktionsprægede design således en traditionel 

køkkenhave og bliver også brugt som en sådan. Den er udelukkende beregnet til aktivitet. 

Engen: Engen er et stort haverum, som fylder knap en tredjedel af terapihavens samlede 

areal. Den er tænkt som det sted, hvor karaktererne ‘åbent‘, ‘fredfyldt‘ og ‘vildt‘ skal do-

minere. Tanken er, at den skal give indtryk af at være en åben savanne, et område, som 

man let kan ‘scanne‘ og få et overblik over. Det bygger på en teori om, at ‖stenaldermen-

nesket i os‖ føler sig særligt tryg i sådanne miljøer, fordi det er ‖menneskets oprindelige 

miljø‖, og vi derfor instinktivt føler os hjemme der (Tauchnitz 2010:46). Denne henvisning 

til stenalderen og til et ‘oprindeligt‘ menneskeligt miljø går igen i mange interview og i 

megen litteratur om haveterapi og naturterapi. Jeg vil komme tilbage til disse forestillinger 

i den del af analysen, som jeg udfolder i kapitel 4. 

Blommelunden: Blommelunden er på størrelse med Engen og udgør ligeledes omtrent en 

tredjedel af terapihavens samlede areal. Det var oprindeligt meningen, at denne del hoved-

sageligt skulle være en skov, men den er endnu ikke anlagt. Indtil videre består den pri-

mært af nogle rækker af blommetræer, som allerede stod der, da arealet overgik til terapi-

haveprojektet. Dette område var af designerne tænkt som en kontrast til Engens åbenhed, 

et sted hvor man kunne søge væk og finde beskyttelse, ro og styrke blandt træerne. Her 

skulle karaktererne ‘vildt‘, ‘fredfyldt‘ og ‘rumligt‘ integreres, dog med det ‘vilde‘ som den 

mest dominerende.  

Patrik Grahns teori om, at mennesker kommunikerer ubevidst med deres fysiske omgivel-

ser, indbefatter også en antagelse om, at omgivelserne kan opleves som mere eller mindre 

‘krævende‘. Således menes nogle karakterer simpelthen at kræve mere af et menneske end 

andre. Man går for eksempel ud fra som et generelt gældende princip, at jo mere ‘natur-

ligt‘, miljøet er, jo mindre krævende opleves det (Skov og Landskab 2008:16,23). Derfor 

stiller et haverum, der er domineret af karakteren ‘vildt‘ forholdsvis få krav til den, der 

opholder sig det. Omvendt går man ud fra, at noget af det, der almindeligvis opleves som 

krævende for et stress-sygt menneske, for eksempel er at være med til at passe en del af 

terapihaven samt at omgås og arbejde sammen med andre (Ibid.:32). Derfor ligger karakte-

rer som ‘kultur‘ og ‘socialt‘ i den mest krævende ende af spektret. En af de teorier, som 

desuden har været en eksplicit inspiration i den forbindelse, er psykoanalytikeren Harold 

Searles‘ tanker om, at et menneske i krise har lettest ved at relatere sig til døde, ikke-
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menneskeskabte ting, som for eksempel sten, dernæst til planter, dernæst til dyr og til sidst 

til andre mennesker, som udgør de mest komplekse og dermed mest krævende relationer 

(Searles 1960).  

Disse ideer er inkorporeret i designet af Alnarps Rehabiliteringsträdgård, idet de mest 

‘krævende‘ haverum er placeret ved indgangen, og i takt med at man bevæger sig længere 

og længere ind i haven, bliver haverummene mindre krævende. I den nedre del af haven 

ligger Skovhaven, Engen og Blommelunden, som netop alle er karakteriserede ved ople-

velsesdimensionen ‘vildt‘, dvs. det, der mest ligner den ‘rigtige‘ – og altså i teorien mindst 

krævende – natur. Grunden til, at de forskellige karakterer er distribueret ud over de for-

skellige haverum, og at man for eksempel ikke kun har integreret de karakterer, som man 

går ud fra, stressede mennesker har præferencer for, er, at det giver deltageren mulighed 

for at søge derhen i haven, hvor hun har det bedst lige nu og her. I starten af forløbet, hvor 

hendes psykiske resurser er begrænsede, forventes hun således at ville opsøge de mindst 

krævende rum i den nedre del af haven, og i takt med at hun opnår en øget mental og psy-

kisk styrke, vil hun opsøge gradvist mere krævende rum. De forskellige ‘niveauer af krav‘, 

som det rumlige design stiler imod at etablere, gør det muligt at imødekomme den progres-

sion – i mental og psykisk styrke og formåen – som deltagerne gerne skulle opleve i løbet 

af behandlingsforløbet. Samtidig er haveterapien jo en rehabilitering, der skal gøre delta-

gerne duelige til efterfølgende at blive reintegreret på arbejdsmarkedet ude i den ‘normale‘, 

krævende verden. Og også af den grund betragtes det som vigtigt, at der findes dele af ha-

ven, som i større eller mindre grad imiterer den ‘normale verden‘ (som det for eksempel er 

tilfældet med Den urbane have), så deltagerne under beskyttede forhold kan vænne sig og 

blive rustet til det, der venter dem. 

Med dette afsnit har jeg forsøgt at give et indblik i den høje grad af orden og struktur, der 

præger den fysiske udformning af det haveterapeutiske rum. Der er ikke noget, som er 

overladt til tilfældighederne, alt er gennemtænkt, der ligger klare intentioner bag, og alt har 

en funktion. I Alnarp er dette tilfældet i exceptionel grad, men som jeg allerede har pointe-

ret, præger det tankegangen hos stort set alle de professionelle, jeg har snakket med, og 

opfattes af dem som en væsentlig del af det at skabe det ‘terapeutiske rum‘. 
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Den temporale dimension 

Lige så vel som der hersker en fysisk-rumlig orden, hersker der tidslig orden i det havete-

rapeutiske rum. Det er tilfældet på flere niveauer. For det første er et rehabiliteringsforløb 

afgrænset tidsligt: Der er et starttidspunkt, og der er et sluttidspunkt. Et forløb er typisk 

fastsat til at vare 10 eller 12 uger (dog flere steder med mulighed for forlængelse), og inden 

for denne periode er der ofte et fast tilrettelagt tidsligt forløb. Flere steder arbejder de for 

eksempel med en gradvis ind- og udfasning. Et sted, hvor det samlede behandlingsforløb 

varer 12 uger, har man eksempelvis tilrettelagt forløbet således, at deltagerne skal møde op 

én gang om ugen i uge 1 og 12, to gange om ugen i uge 2, 3 og 10 og 11, og fire gange om 

ugen i de resterende (mellemliggende) uger. En tidslig struktur, der ville kunne illustreres 

med en kurve, der stiger og falder blødt i hver ende. Et andet sted har man et program, 

hvor deltageren kommer én dag i den første uge, to dage i den anden uge og så videre. Det 

er således først i den fjerde uge, at deltageren kommer fire dage om ugen og dermed er i 

fuld aktivitet i programmet. 

Men det er ikke kun det samlede rehabiliteringsforløb, som følger en fast tidslig struktur. 

Ser man på de mindre tidsenheder, som udgør det samlede forløb – ugerne og især dagene 

– gør det samme sig gældende. De fleste steder følger alle dage det samme mønster med 

bestemte mødetider og tider for aktiviteter og for hvile (jf. Welén-Andersson og Bengtsson 

2010). 

Et enkelt sted, som adskiller sig fra de øvrige steder ved at være et døgntilbud, hvor delta-

gerne er indlogerede i de ni dage, forløbet varer, er denne strukturering af tiden en meget 

væsentlig del af behandlingen. Her arbejder man ud fra et fast døgnskema, hvor alt lige fra 

opvågningstidspunkt til kaffepauser og tidspunktet for, hvornår lyset slukkes om aftenen, 

har sin ufravigelige placering i tid (se Bilag 2 for et eksempel på et sådant skema):  

Behandlingen går ud på at finde en ny rytme i døgnet. Fordi det har man glemt, 

når... Altså, når man er stresset, så spiser man, når man er sulten. Man holder pau-

se, når man er færdig med arbejdet. Man hviler sig, når man er taget hjem fra ar-

bejdet. Hos os der laver vi en rytme, som passer til, at man har det, som man har 

det. Det vil sige, at der er indlagt hviletid, der er indlagt spisetid. Der er indlagt 

pauser, og der er egentid også. Det vil sige, at det er en ny rytme, som vi indlærer 

folk. Og det overholder vi efter uret. (Hanne, behandler). 
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I det samme interview fremhæver Hanne, at formålet med denne i bogstavelig forstand 

minutiøse tidslige strukturering, som foregår ‘efter uret‘, er at styre forholdet mellem hvile 

og aktivitet. Dette betragtes som en helt afgørende del af behandlingen, fordi de menne-

sker, som kommer i haveterapi, efter at have været ‘højstressede‘ i lang tid, efterhånden er 

blevet ‘udbrændte‘ – en tilstand, fortæller Hanne, som er kendetegnet ved, at hjernen er 

‘stået af‘: ‖det er, som om at den er forstuvet.‖ I denne tilstand er det altså først og frem-

mest vigtigt, at den overanstrengte hjerne får ro, så den kan restituere. Reguleringen imel-

lem arbejde og hvile er således dels til for at imødese denne fysiologiske problemstilling, 

men det handler samtidig om tillæring og indarbejdning af nye vaner, så deltagerne i stedet 

for at ‘overforbruge‘ sig selv i fremtiden vil veksle imellem hvile og aktivitet og for ek-

sempel også sørge for at spise regelmæssigt. Den tidslige ordning, som hersker i det have-

terapeutiske rum, er altså også begrundet med, at den direkte fungerer som et pædagogisk 

redskab, som tvinger deltagerne til at erstatte en usund tidspraksis med en, der er sundere 

og mere ‘naturlig‘. 

Udover at den høje grad af tidslig struktur opfattes som et redskab til reguleringen af for-

holdet imellem aktivitet og hvile, er der et andet formål, som ofte fremhæves. Den høje 

grad af tidslig orden, som hersker i det haveterapeutiske rum, har jeg fået at vide, giver 

nemlig også deltagerne en følelse af tryghed og ro, fordi det fritager dem fra at have sty-

ringen over deres egen tid.  Behandleren Peter udtrykker det med disse ord: 

Det giver meget tryghed, hvis man er sygemeldt med stress og udbrændthed, at 

komme og vide, at der er et program for dagen, at der er et formål med program-

met, at der er et ugeprogram, og at der er sammenhæng i det, og at der er en start 

og forskellige delelementer, delmål og en slutning. (...) At man hele tiden får at vi-

de, hvorfor gør vi det her i dag. Hvad skal vi med det. Og vi har sagt det nogle 

gange på de forrige hold, hvad vi skal med det her og det her, men vi er holdt med 

det. Nu gør vi det bare. Og der bliver ikke spurgt til, hvad skal vi egentlig med det 

her. Engang imellem så samler vi lidt op, og siger: ‖Dét lavede vi der, dét lavede vi 

der, og dét lavede vi her. Det har en sammenhæng ind i den periode, vi har været 

igennem nu. Og nu kan vi det her, fordi nu er vi her.‖ Og det giver som sagt den ro, 

at der er nogle, der har overblikket. 
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Helt i overensstemmelse med det, Peter her siger, fortalte Marianne, som har deltaget i et 

forløb det samme sted, hvordan hun oplevede denne temporale struktur. Hun beskrev, 

hvordan hun i begyndelsen følte en stor indre uro, et kognitivt kaos, hvor tankerne løb 

løbsk, og fortsatte:  

Ja, så er det virkelig godt at være i sådan et forløb her, hvor der bare er sådan en 

kontinuitet, ikke, altså, at det er det samme, vi gør hver eneste dag. Og vi skal bare 

slappe af, og vi behøver ikke at præstere noget som helst.     

Det element af kontinuitet, gentagelse og ‘fastlagthed‘, som grundlæggende præger den 

tidslige strukturering af det haveterapeutiske rum, giver deltagerne ro, fordi det fritager 

dem fra at tage stilling til, hvordan tiden skal bruges. Nøjagtigt ligesom vi så, at den fysisk-

rumlige strukturering, fritog dem fra at tage stilling til, hvordan de skulle gebærde sig i det 

fysiske rum. Når spørgsmålene ‘hvor‘ og ‘hvornår‘ i kraft af den høje grad af rumlig struk-

turering bliver besvaret for dem, oplever de det som en lettelse. 

 

Den sociale dimension 

I flere af de terapihaver, jeg har fået kendskab til under mit feltarbejde, er der en række 

eksplicitte regler, der regulerer det sociale liv på stedet. Derved er også den sociale dimen-

sion af det haveterapeutiske rum præget af en høj grad af orden og struktur.  

Et eksempel på en sådan regulering er, at man ét af de steder, jeg har besøgt, har den regel, 

at deltagerne, når de begynder i rehabiliteringen – sammen med en gruppe i udgangspunk-

tet fremmede meddeltagere – ikke må præsentere sig med andet end deres fornavne. De 

skal heller ikke fortælle om årsagen til, at de er der, om det sygdomsforløb, de har været 

igennem, hvilket job de er sygemeldt fra, osv. Det kan komme senere i forløbet, ‖men kun 

hvis den enkelte deltager har lyst,‖ som behandlerne på stedet siger. 

Den samme ‘regel‘ blev beskrevet fra deltagerens synsvinkel i et interview med den tidli-

gere deltager, Kirsten: 

I starten havde vi også en regel om, at man ikke måtte snakke om sin fortid. Altså, 

man skulle ikke fortælle om den krise, man havde været i, eller hvor vi havde ar-
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bejdet henne. Det var fuldstændigt ... man anede ikke, hvad folk de lavede! Om de 

var arkitekter, eller de var … hvad de var. Og det var altså rigtigt godt også at få 

fjernet dét. 

Det er værd at lægge mærke til Kirstens afsluttede bemærkning, hvor hun udtrykker en 

lettelse over ‖også at få fjernet dét‖. Det underliggende budskab synes at være, at der i 

samværet med andre mennesker er en masse implicitte forventninger og fordringer. I an-

tropologien er det ingen nyhed, at socialitet ikke bare ‘er‘ der, men kræver arbejde og skal 

skabes og genskabes kontinuerligt. Det ved vi fra Marcel Mauss (1969 [1923]), som pege-

de på gaveudveksling og reciprocitet som grundstenen i socialiteten. For nylig er vi blevet 

mindet om det af Inger Sjørslev (2007), som med udgangspunkt i candombléritualer i Bra-

silien, viser, at dyrkelsen og opretholdelsen af socialiteten indebærer en masse til tider bå-

de hårdt og besværligt arbejde, elaborering og udveksling. I det haveterapeutiske rum bli-

ver deltageren fritaget fra en del af dette socialitetsopretholdende arbejde. Hun behøver for 

eksempel ikke bekymre sig om at give og dermed, som det almene reciprocitetskrav byder 

hende, være nødt til at modtage andres sygehistorier i en situation, hvor alene vægten af 

hendes egen måske næsten er for tung til, at hun kan bære den. 

Et lignende regelsæt gør sig gældende i den terapihave, hvor deltagerne bor døgnet rundt i 

de ni dage, behandlingen strækker sig over. I de føromtalte ‘hviletider‘ og ‘egentider‘ må 

deltagerne nemlig ikke tale sammen eller sætte sig hen ved siden af en af de andre (jf. Bi-

lag 2). Det er en stor del af tiden – så vidt jeg kan regne ud hele seks timer om dagen – 

ikke mindst taget i betragtning, at de deler det samme fysiske rum.
12

 Ud over dette ‘tale-

forbud‘ bliver de desuden, når de kommer, bedt om ikke at fortælle ‘deres historie‘ til an-

dre. De får, ifølge behandleren Hanne, at vide, at de har lov til at ‘trække sig‘, hvis en an-

den kommer til at gøre det alligevel, og for eksempel sige: ‖Det skal jeg vist ikke høre på 

det her‖, eller ‖nu skal jeg lige sidde lidt for mig selv‖. Disse anderledes og uvante rammer 

for social interaktion kan godt gøre, fortæller Hanne, at deltagerne i begyndelsen oplever 

det som ‖mærkeligt‖, men efter kort tid synes de, det er ‖rigtigt behageligt‖. I den tid, hvor 

det så er tilladt at tale sammen, opfordrer behandlerne til, at det ikke bliver de ‖store, tunge 

emner‖, der bliver bragt op: ‖Vi vil helst have, at det er sådan lidt smalltalk, altså, bare 

sådan om ‘nu‘ faktisk – hvordan er der i naturen nu,‖ siger Hanne. 

                                                 
12

 De har en dagligstue på hele 250 m² til deres rådighed, hvor de kan opholde sig i stilletiderne, men de kan 

dog også vælge at opholde sig udenfor i haven. 
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I det hele taget får tavsheder lov til at fylde i det haveterapeutiske rum. Ingen skal føle sig 

forpligtet til at sige noget til deres meddeltagere. Det er helt i orden at tie stille. Derfor 

bruger de også flere steder de såkaldte ‘pausepinde‘. Hver deltager har sin egen personlige 

pausepind, som han eller hun som regel selv har lavet i starten af forløbet af træ, sten, uld, 

skaller, kogler eller andet, som kan findes i haven eller naturen. Et eksemplar, jeg har set, 

var for eksempel en snittet pind, hvor der på midten var fastgjort fåreskind, så den var blød 

at holde i, og for enden sad der en muslingeskal. I starten af forløbet bliver det gjort klart af 

behandlerne, at det, når en deltager holder en pausepind i hånden, er et signal til de andre 

tilstedeværende om, at han eller hun ikke ønsker at blive talt til: 

 

Og i den første periode, mens de var her – jeg var ikke med den første uge – men 

der lavede de noget, der hedder en pausepind. Så man havde sådan en pind på sig, 

som man selv havde lavet. Og hvis ikke man havde lyst til at blive snakket til, så 

havde man den fremme. Og så kunne man bare få lov at være fuldstændig i fred, 

uden at der var nogen, der spurgte en om noget som helst (Marianne, deltager). 

Pausepinden kan siges at udgøre en interessant form for materialisering af socialiteten. 

Inger Sjørslev har i artiklen Ting og Person – bidrag til en socialitetsteknologi (2007) in-

troduceret begrebet ‘socialitetsteknologi‘, som handler om måder, hvorpå materialitet og 

socialitet indgår i komplekse relationer. En central pointe er, at der i socialitetsteknologien 

arbejdes henover grænserne mellem ting og person. I artiklen tager Sjørslev selv udgangs-

punkt i ritualet og argumenterer for, at socialitetsteknologien kommer tydeligst til udtryk, 

når der sættes en rituel eller performativ ramme om den, men socialitetsteknologien kan 

sagtens opfattes bredere: 

Person og ting blander sig, grænserne elaboreres, der arbejdes med og omkring 

begge størrelser i socialitetsteknologier af forskellig art overalt i verden. Det fore-

går ikke på samme måde, og der ligger forskellige trosforestillinger og former for 

sekularitet bag… (Ibid.:201). 

Jeg mener, man kan argumentere for, at det, der sker, når pausepinden anvendes af en del-

tager, netop er en sådan form for sammensmeltning imellem tingen og personen: På den 

ene side bliver pausepinden nærmest en forlængelse af kroppen, som stokken bliver det for 
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den blinde mand (jf. Bateson 2005 [1972]; Merleau-Ponty 1965), og den er derved en del 

af personen. På den anden side vil der for de fleste mennesker ikke være nogen som helst 

tvivl om, at pausepinden ikke er personen, men blot en ting. Denne dobbeltstatus gør pau-

sepinden til et virkningsfuldt socialitetsredskab. I praksis erstatter den nemlig ordene: Lad 

mig være i fred. Ord, som er ufatteligt svære at ytre over for andre mennesker – hvad enten 

man er stress-syg eller rask – fordi de bryder med sociale og kulturelle konventioner om, 

hvad man må og bør. En sådan ytring ville være totalt i strid med de for det meste uudtalte 

almene forestillinger om høflighed og selskabelighed, som ligger på rygraden af langt de 

fleste af os, og den ville let kunne tolkes som et udtryk for asocial adfærd. At asocial ad-

færd er uønsket, tabuiseret og ofte også sanktioneres socialt, synes at være et universelt 

gældende forhold. Pausepinden kommer i den situation til at fungere som en ‘buffer‘ eller 

‘lynafleder‘, imellem jeg‘et og den sociale omverden, fordi den på én og samme tid er mig 

og ikke-mig. Jeg kan ytre mig og mit (asociale) ønske igennem denne genstand, men jeg 

behøver ikke at se et andet menneske i øjnene og afvise det direkte verbalt. Pinden trans-

mitterer det yderst delikate budskab for mig. Den beskytter mig, nærmest som om jeg, hvis 

nogen skulle føle sig stødt, kunne falde tilbage på at sige: ‖Det var ikke mig, men pinden, 

der gjorde det!‖ Derved bliver pausepinden et redskab, der gør det muligt momentært at 

manipulere med (grænserne for) socialiteten uden hverken at afvise den eller placere sig 

uden for den. Pausepinden er som socialitetsteknologi med til at strukturere den sociale 

dimension af det haveterapeutiske rum. 

 

Eksemplet ’Pausepladsen’ 

Som jeg allerede har været inde på, samarbejder de forskellige dimensioner af den havete-

rapeutiske rumorganisering, dvs. den fysiske, den temporale og den sociale dimension, og 

de er således i praksis sammenvævede aspekter af det samme rumlige fænomen, som kun 

kan adskilles ved hjælp af en analytisk abstraktion. Et meget tydeligt eksempel på, hvordan 

den fysiske, den temporale og den sociale dimension spiller sammen, er fænomenet ‘Pau-

sepladsen‘, som spiller en væsentlig rolle et af de steder, jeg har besøgt. Pausepladsen er en 

flisebelagt plads, der ligger under åben himmel med skoven på den ene side og haven på 

den anden. I midten er der en bålplads. Det er på Pausepladsen, at deltagerne og behand-

lerne mødes hver morgen. Inden deltagernes ankomst, har behandlerne tændt op i bålet, sat 

stole frem og hentet termokander med te og kaffe. I begyndelsen af et forløb får deltagerne 
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ifølge behandleren Jens at vide, at ‖når man træder ind på Pausepladsen, så snakker man 

ikke om de ting, der ikke har med det at gøre, som sker lige nu. Vi forholder os til det, vi 

sanser lige nu og her (…) Andre steder må man snakke om alle mulige andre ting.‖ Jens 

uddybede formålet: ‖Men det er også fordi, at de kursister, der er her, som ikke lige har 

lyst til at snakke om alt muligt andet, de ved, at de kan sætte sig ned her, og så er det bare 

dét.‖ Pausepladsen er altså også et sted, deltagerne kan søge hen på andre tidspunkter af 

dagen, hvis de trænger til fred og ro, en ‘pause‘ fra at interagere socialt med de andre. Ale-

ne betegnelsen ‘pauseplads‘ angiver, at der er tale om noget på én gang tidsligt (‘pause‘-) 

og stedligt (-‘plads‘). Den sociale dimension kommer ind, i og med at den ‘pause‘, som 

pausepladsen tilbyder, skal forstås som en pause fra den sociale interaktion. 

 

Beskyttet mod krav 

Som det er fremgået af ovenstående beskrivelse, har ordningen af de tre dimensioner, jeg 

har fremhævet ved det haveterapeutiske rum, den fysiske, den temporale og den sociale, ét 
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fælles og overordnet formål: at beskytte og skærme deltagerne; at give dem en følelse af ro 

eller tryghed, af at de ikke behøver at tage stilling til eller præstere noget som helst.  

Dette forhold afspejles af den hyppige brug af ordet ‘kravløshed‘, som meget ofte indgår i 

de professionelles beskrivelse af, hvordan en terapihave bør være.
13

 Det haveterapeutiske 

rum er intenderet som et miljø, der gennemgående stiller få ‘krav‘ til deltageren (se fx 

Grahn og Ottosson 2010; Larsson 2010; Skov og Landskab 2008). Det er mit indtryk, at 

denne kravløshed også bliver værdsat af deltagerne, og at den faktisk tilvejebringer den ro, 

som den tilsigter. Det fremgår for eksempel af et interview i et svensk tidsskrift med delta-

geren Siv: 

Der var en kravløshed i haven, som gav ro og harmoni. Vi havde frie aktiviteter, 

hvor vi gjorde det vi havde lyst til. Jeg kunne arbejde med planter eller bare sætte 

mig for mig selv i haven og reflektere. (Lundenmark 2008:17). 

 

I denne sammenhæng er det endvidere interessant, at jeg flere gange har hørt ordet ‘favn‘ 

blive brugt i beskrivelsen det haveterapeutiske rum. For eksempel skriver terapeuten Lena i 

en bog om Alnarpsmetoden, at ‖miljøet bliver en favn for deltageren at hvile i.‖ (Welén-

Andersson og Bengtsson 2010:17). I et interview med den tidligere deltager Dorthe be-

skrev hun flere gange behandleren Jens som den ‘store far‘ og svarede uden tøven til 

spørgsmålet om, hvordan hun oplevede det sted, hvor hun var i haveterapi: ‖Tryghed! Det 

er dét, der er så fedt ved det sted: Det er ligesom at komme hjem.‖ Den analogi, som anty-

des i disse udsagn, er interessant. For når det haveterapeutiske rum omtales som en ‘favn‘, 

og når Dorthe med kærlig oprigtighed omtaler behandleren som ‘den store far‘ og forbin-

der stedet med tryghed og hjemlighed, er der ikke langt til at tænke, at der er en forestillet 

og oplevet parallel imellem terapihaven og barndomshjemmet. Og det er vel også sådan, at 

struktur – det at andre holder overblikket og fastsætter rammerne for én – netop er det, der 

kendetegner det lille barns liv. Trygheden består i, at der er andre – voksne, især moderen 

og faderen – som bestemmer, hvad der skal ske og hvornår. Det ansvar har små børn, ide-

elt set, ikke. De behøver ikke – og evner vel heller ikke – at tage stilling til, hvornår de skal 

                                                 
13

 Ordet ‘kravløshed‘ er svensk og findes ikke på dansk (jf. sproget.dk). Når jeg alligevel anvender det her, er 

det, fordi det er et ord, der igen og igen benyttes af mine informanter, de danske såvel som de svenske. Det er 

et glimrende eksempel på den indflydelse, den svenske forskning og terapihaven i Alnarp har haft inden for 

denne felt. I en svensk haveterapeutisk kontekst er brugen af ordet meget udbredt, og det er tilsyneladende 

umærkeligt blevet indlånt fra svensk til dansk professionel terapihavejargon.  



45 

 

i bad, hvad de skal spise, og hvornår de skal i seng osv.
14

 Eftersom disse ting ikke bliver 

krævet af dem, kan de slappe af og give sig hen til legen, til at være i nuet. Det er det lille 

barns privilegium. Et privilegium, som deltagerne i haveterapi, får genforæret i det hy-

perstrukturerede haveterapeutiske rum. Så selvom man, som et ikke-stress-sygt voksent 

menneske, måske kunne forestille sig, at denne høje grad af strukturering – af styring af 

den rumlige, temporale og sociale praksis – kunne opleves som umyndiggørende, er det at 

dømme efter deltagernes udsagn bestemt ikke tilfældet. Tværtimod tager de generelt imod 

det med åbne arme og oplever det som en enorm befrielse. 

Opsummerende kan man sige, at det hyperstrukturerede rum er et kravløst rum. Grundlæg-

gende synes logikken at være, at deltagerne her skal beskyttes mod de krav, som det liv, de 

har levet uden for det haveterapeutiske rum, stillede til dem – et liv, som har været med til 

at gøre dem syge: Dvs. et fysisk miljø med for mange sensoriske stimuli, en tidspraksis, 

der overskred deres krops ‘naturlige rytme‘ og et socialt liv (ikke kun begrænset til ar-

bejdslivet), hvor mængden af fordringer og forventninger, de oplevede at blive mødt med, 

ganske enkelt var for belastende. Det haveterapeutiske rum kan således siges at være et 

‘kunstigt‘, beskyttet rum, der kunne minde om en slags kuvøse, hvor den beslastning, del-

tagerne udsættes for, reguleres kraftigt. Og det er netop dét formål, den høje grad af struk-

turering tjener.  

Jeg vil hævde, at det haveterapeutiske rum på grund af den høje grad af struktur og orden 

er et ‘anormalt‘ rum, som på mange måder kan siges at være skabt og defineret ud fra sin 

modsætning: det, man i mangel af bedre betegnelse, kunne kalde ‘den normale verden‘, 

verden uden for terapihaven. Det kommer blandt andet til udtryk i Konceptmodel Terapi-

haven Nacadia, hvor der står: ‖En terapihave skal være et sikkert sted for patienterne (…). 

Patienterne har behov for at vide, at den kravfyldte verden er lukket ude. Dette resulterer i, 

at terapihaven skal være et aflukket sted.‖ (Skov og Landskab 2008:22; min kursivering). 

Disse betragtninger leder mig til at foreslå, at terapihaven har heterotopiske træk. 

                                                 
14

 Det synes i dag at være alment accepteret blandt pædagoger og børnepsykologer, at struktur, grænser og 

‘faste rammer‘ er vigtige elementer i opdragelsen af børn, fordi de giver barnet tryghed. Ofte kritiseres den 

‘frie børneopdragelse‘, som fik fremgang i 70‘erne, for, at den høje grad af frihed og mangel på grænser 

faktisk modvirkede børnenes trivsel og gjorde dem utrygge. I dag er der i det væld af artikler, bøger, tv-

programmer og foredrag, der handler om og vejleder i børneopdragelse, fokus på begreber som ‘tydelighed‘ 

og ‘grænsesætning‘, og der slås for eksempel ofte på trommen for, at forældre, pædagoger og lærere her i 

kølvandet på 70‘er-pædagogikken skal turde ‘tage lederskabet på sig‘ i interaktionen med børn (se fx Hauen 

2004; Kuggas 2003). 
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Terapihavens heterotopiske og liminale træk 

Inden for enhver kultur eksisterer, ifølge Michel Foucault (1986), en type af steder, som 

har karakter af at være en art ‗mod-steder‘: ―‘counter sites‘, a kind of effectively enacted 

utopia in which the real sites, all the other real sites that can be found within the culture, 

are simultaneously represented, contested, and inverted‖ (Ibid.:24). Foucault benævner 

denne type steder ‗heterotopier‘, fordi de netop er karakteriserede ved deres ‘markerede 

andethed‘ (Petersen 2002:99).
15 

 Det kendetegner heterotopien, at den organiserer en del af 

den sociale verden på en måde, som adskiller sig fra det rum, som omgiver dem. Geogra-

fen Kevin Hetherington, som har arbejdet videre med Foucaults heterotopibegreb, beskri-

ver det således som rum, der struktureres eller ‘ordnes‘ på en alternativ måde: ‖Heterotopia 

are spaces in which an alternative social ordering is performed. These are spaces in which 

a new way of ordering emerges that stands in contrast to the taken-for-granted mundane 

idea of social order that exists within society.‖ (Hetherington 1997:40). 

Jeg mener, denne beskrivelse på mange måder passer på terapihaven. Terapihaven er, som 

jeg har beskrevet, et rum, som i høj grad er skabt og fungerer som en kontrast til den ver-

den, som omgiver den.
16

 Det netop i denne ‘normale‘ verden, at deltagerne er blevet syge, 

og faktisk – som jeg hidtil har antydet og desuden vil uddybe nærmere i næste kapitel – 

opfattes denne verden som medvirkende årsag til sygdommen; det er alle dens stimuli, 

dens uendelige strøm af krav, dens uoverskuelighed og dens manglende orden og struktur, 

som kan være med til at gøre mennesker stressede. Det haveterapeutiske rum er det mod-

satte: Det er et hyperstruktureret, et ordnet rum, som netop i kraft af sin orden og struktur 

fratager dem, der kommer i haveterapi, den belastning, som de udsættes for i den ‘normale 

verden‘. Terapihaven kan således på nogle måder, ligesom heterotopien, siges at være en 

                                                 
15

 fra græsk heteros 'anden, anderledes' og topos 'sted' (Den Danske Ordbog). 
16

 I en interessant analyse af en anden slags have i en dansk kontekst, nemlig kolonihaven, argumenterer 

antropologen Kirstine Cool for, at kolonihaven har heteroropiske træk. Hun viser, at kolonihaven på flere 

måder er kendetegnet ved at være antimoderne, og således fungerer som en heterotopisk spejling af og kom-

pensation for det moderne udenomsrum (Cool 2009). Dette peger i retning af, at haven i generisk forstand i 

en nutidig dansk kontekst opfattes som et sted, hvor man kan søge tilflugt fra den moderne verdens udfor-

dringer, et ‘helle‘ fra de reelle livsvilkår. Denne forestilling om haven som et fristed kan siges at trække tråde 

tilbage til fortællingen om Paradisets have, hvor der som bekendt ikke blev stillet nogen ‘krav‘ til dens to 

beboere, der ikke engang behøvede at arbejde for føden. En sådan kobling imellem den nutidige opfattelse af 

haver og Paradiset påpeger domprovst i Odense, Henrik Wigh-Poulsen i en artikel om haver i Danmark i 

Kristeligt Dagblad: ‖I dag ligger der billedet af paradiset som en del af et kulturelt reservoir. Fysisk og psy-

kisk mærker vi et velvære, når vi er i vores afgrænsede have, hvor vi kan slappe af, for vi ved, at der ikke er 

nogen grimme overraskelser, idet alt har sin lovmæssighed i haven. Og det velvære, vi oplever i haven, spej-

ler en religiøs og kulturel kode.‖ (Nygaard 2010). 
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art mikrokosmos, som negerer det omgivende samfunds makrokosmos (Jf. Petersen 

2002:99). I sin korte, men indflydelsesrige artikel, skriver Foucault, at heterotopier har en 

funktion i forhold til alt resterende rum. Dens rolle kan enten bestå i at skabe et illusions-

rum, som eksponerer ethvert virkeligt rum som stadig mere illusorisk, eller også er dens 

rolle at skabe et reelt alternativt rum: ‖…a space that is other, another real space, as per-

fect, as meticulous, as well arranged as ours is messy, ill constructed, and jumbled.‖ 

(Foucault 1986:27). Denne sidste type kalder Foucault for ‘kompensatoriske heterotopier‘ 

(‘heterotopia of compensation‘), og beskrivelsen af det perfekte, velarrangerede og lov-

mæssige rum (som kontrast til det rodede og uordentlige udenomsrum) passer særdeles 

godt på terapihaven. 

Det kendetegner desuden heterotopier, at de forudsætter et system, der åbner dem op og 

lukker dem af for deres omgivelser; et system som på én gang isolerer dem og gør dem 

tilgængelige. Generelt, anfører Foucault, er heterotopier ikke frit tilgængelige på samme 

måde som offentlige steder. For eksempel er det ofte nødvendigt med en særlig tilladelse 

for at opnå adgang til heterotopien (Foucault 1986:26). Også på dette punkt er der klare 

paralleller til terapihaven, som langt fra er frit tilgængelig for enhver. Det er blandt andet 

mine forgæves forsøg på at opnå adgang til at udføre deltagerobservation i en terapihave 

meget klare eksempler på (jf. kap. 1). Der skal en særlig tilladelse til for at kunne komme 

indenfor: Det adgangsregulerende system består typisk af for eksempel læger og socialråd-

givere, som kan give en henvisning til et rehabiliteringsforløb i en terapihave, eller af tera-

peut(erne) på stedet. 

Et sidste heterotopisk træk, jeg vil fremhæve her, fordi det netop i udpræget grad gælder 

for det haveterapeutiske rum, er, at heterotopier, ifølge Foucault, er forbundet til det, han 

kalder ‘heterokronier‘ (‘heterochronies‘), dvs. andre former for tid. Om denne forbindelse 

skriver han: ‖The heterotopia begins to function at full capacity, when men arrive at a sort 

of absolute break with their traditional time.‖ (Ibid.). Som jeg har beskrevet, er det havete-

rapeutiske rum netop kendetegnet ved en særlig tidslig orden, som bryder (om end dog 

ikke absolut) med den tidslige orden, som eksisterer i den ‘normale‘ verden, ved at være 

præget af en relativt højere grad af struktur. 

Foucaults heterotopibegreb bringer mindelser om et klassisk antropologisk begreb, nemlig 

begrebet ‘liminalitet‘. Dette begreb blev introduceret af Arnold Van Gennep i 1909 (1977 
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[1909]), og blev mere end et halvt århundrede senere taget op af Victor Turner (1967). For 

Van Gennep og Turner betegnede liminalitet en bestemt tilstand, som indgik i overgangsri-

ter i ‘småskala‘-samfund. Ordet liminalitet kommer af det latinske ‘limen‘, som betyder 

‘tærskel‘, og det udtrykker netop den transgression – fra barn til voksen, ugift til gift, osv. 

– som er kernen i overgangsriten. Specifikt karakteriserer liminalitet det mellemste stadie i 

overgangsritualet, som efterfølger et stadie af adskillelse fra samfundet og efterfølges af et 

stadie af social reintegration. I liminalfasen er man på én gang inden for og uden for sam-

fundet, med Turners berømte ord ‘betwixt and between‘ (Ibid.). Fysisk er de liminale indi-

vider ofte separeret fra samfundet, for eksempel er de flyttet ud i skoven, og det liminale 

rum er ligesom heterotopien kendetegnet ved en alternativ social ordning. Den liminale 

periode er nemlig, ifølge Turner, kendetegnet ved ‘communitas‘, hvor differentierede soci-

ale positioner, hierarkier og rangforhold forsvinder eller udlignes (Ibid.:95).  

Det er oplagt at drage paralleller mellem det haveterapeutiske rum og det liminale rum. 

Ikke alene er det nærmest fysisk en tærskel, man træder over, når man går ind i terapiha-

ven, hvor man ligesom de liminale individer i overgangsriten er fysisk afsondret fra det 

omgivende samfund. En adskillelse, hvis etablering og opretholdelse der, som vi har set, 

lægges meget stor vægt på blandt dem, der arbejder professionelt med haveterapi. Den 

overgang, den stressramte gennemlever, mens han eller hun er i haveterapi, er naturligvis 

overgangen fra syg til rask. Terapihaven er det liminale rum, hvor rammerne – socialt, tids-

ligt, rumligt – er struktureret for at muliggøre og optimere denne proces. Ligesom det limi-

nale individ i overgangsriten, efter liminalfasen er ovre, skal reintegreres i samfundet, skal 

den stress-syge, som har været i haveterapi, genindsluses i samfundet (arbejdsmarkedet). 

Noget der bliver meget tydeligt i den gradvise udfasning, som flere haveterapiforløb arbej-

der med.    

Men ligheden er ikke total, for hvor liminalitet i de overgangsriter, Turner studerede, er 

kendetegnet ved, at samfundets normative struktur midlertidigt suspenderes eller ‘vendes 

på hovedet‘, og at strukturen i det liminale rum konverteres til antistruktur, er det stik 

modsatte på spil i haveterapien. Nærmere er det samfundets (den ‘normale‘ verdens) kaos, 

uorden og uforudsigelighed, som negeres i terapihaven, der, som vi har set, netop er kende-

tegnet ved orden, struktur og forudsigelighed. En version af liminaliteten, kunne man hæv-

de, som modsvarer det (post)moderne menneskes vilkår i en verden, hvor ikke ret meget 
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ligger fast, hvor struktur på mange måder er afløst af individets valgfrihed og flydende og 

ustabile identiteter og fællesskaber (se fx Bauman 2006). En verden, man må antage, er 

markant anderledes end de formentlig forholdsvist højt strukturerede ‘småskala‘-smafund, 

ud fra hvilke Van Gennep og Turner udviklede deres tanker om liminalitet. Det gælder dog 

i begge tilfælde, at det ‘normale‘ samfund bliver sat i perspektiv i liminaliteten. 

 

Delkonklusion 

I dette kapitel har jeg argumenteret for, at terapihaven er et hyperstruktureret rum i både 

fysisk, tidslig og social forstand. Jeg har vist, at den høje grad af strukturering af det have-

terapeutiske rum sigter imod – og i øvrigt også opleves sådan af dem, der deltager i havete-

rapi – et terapeutisk rum, som er karakterieseret ved sin beskyttethed og sit fravær af krav i 

alle de tre rumlige dimensioner, jeg har beskrevet. Med andre ord er det hyperstrukturerede 

haveterapeutiske rum et ‘kravløst‘ rum. Det kan for nogle måske være kilde til undren, at 

det er i et hyperstruktureret rum, at deltagerne kan føle sig fri! Svaret på dette tilsyneladen-

de paradoks ligger i den tilstand, som den stress-syge befinder sig i. Der ligger for dem en 

frihed i ikke at skulle ‘tage stilling‘ til noget. Den høje grad af fysisk, temporal og social 

rumlig strukturering har en aflastende effekt, fordi den fritager deltagerne fra de krav, som 

de kender fra deres hverdag, og som, er det nærliggende at antage, har været med til at gøre 

dem syge. 

Jeg har med Foucaults heterotopi-begreb desuden argumenteret for, at det haveterapeutiske 

rum i kraft af dets høje grad af struktur og orden adskiller sig fra det resterende rum, det 

jeg provisorisk har kaldt ‘den normale verden‘. Med udgangspunkt i Victor Turners tanker 

om liminalitet som en tilstand, der er kendetegnet ved, at den normale sociale struktur ven-

des på hovedet og konverteres til antistruktur, pegede jeg på, at det haveterapeutiske rum 

også bærer liminale træk. Den liminale inversion af den ‘normale‘ fysiske, tidslige og soci-

ale rumlige ordning, gjorde sig nemlig også gældende i det haveterapeutiske rum, men det, 

foreslog jeg, at var den omvendte vej rundt: Det hyperstrukturede terapihaverum var en 

omvending af den antistruktur, der gjorde sig gældende i den ‘normale verden‘. Jeg har 

antydet, at denne ‘normale verden‘ – alt det resterende rum – som den heterotopiske tera-

pihave adskiller sig fra, kan kobles til forestillinger om moderniteten. Dette forhold vil jeg 
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blandt andet komme nærmere ind på i næste kapitel, hvor jeg viser, at relationerne mellem 

mennesker og natur i en haveterapeutisk kontekst beskrives ud fra et kompleks af sam-

menhængende forestillinger om splittelser og forbindelser. 
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4. SPLITTELSER OG FORBINDELSER 

 

På et eller andet dybt plan, så er der jo en sammenhæng imellem os og så naturen 

rundt om (Jens, behandler). 

Jeg sikker på, at vi har en forbindelse, altså, vi er knyttet på en eller anden måde til 

naturen (Pia, behandler). 

Udsagn som disse er jeg stødt på igen og igen under mit feltarbejde. Det er min antagelse, 

at de afspejler et særligt syn på relationen mellem mennesker og natur – en idé om, at 

mennesket grundlæggende er forbundet med naturen. Denne antagelse blev styrket af et 

interview med behandleren Hanne. Da jeg bad hende uddybe, hvorfor hun mente, det var 

så godt at lave terapi for stress-syge ‘ude i naturen‘, svarede hun:  

Ja, men det er jo fordi, at man slapper rigtig meget af i naturen. Det er jo dér, men-

nesket ligesom kommer fra. Og ... man er simpelthen en del af dét – en del af natu-

ren. Og det glemmer vi. Vi pakker os selv ind i byer, hvor vi har så travlt med vig-

tige ting, og pludselig opdager vi, at vi mangler det, som mange kalder jordforbin-

delse. Vi mangler, at kunne trække vejret og strække øjnene og ... og dét kan vi 

faktisk ikke tåle. Det bliver vi meget forbavsede over. Mig selv inklusive. 

Mennesket opfattes altså som værende grundlæggende ‘en del af‘ naturen, men, som Han-

ne tilføjer, fordi vi har ‘glemt‘ det og har levet et unaturligt liv i unaturlige omgivelser, har 

vi fjernet os fra den. Der eksisterer med andre ord en splittelse mellem mennesket og den 

natur, det ‘kommer fra‘. Hanne antyder, at denne splittelse er en del af forklaringen på, 

hvorfor mennesker bliver syge af stress: Vi kan ganske enkelt ikke ‘tåle‘ det liv, vi lever, 

og de fleste af os er ikke engang opmærksomme på dets ‘unaturlighed‘. I dette korte citat 

udtrykker Hanne meget præcist en af de centrale logikker, som kommer til udtryk, når mi-

ne informanter skal forklare, hvorfor haveterapi ‘virker‘. Det er denne logik, dette kapitel 

handler om. Jeg vil vise, at forestillinger om splittelser og forbindelser i en haveterapeutisk 

sammenhæng eksisterer på flere niveauer, og at der imellem disse niveauer er en indbyrdes 

relation. Analysen vil centrere sig om temaer som natur, krop, selv, modernitet – og sam-

menhængen imellem dem. 
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’Hoved’ vs. krop 

I mine interview og i litteratur om haveterapi er der et særligt tema, som dukker op igen og 

igen, og som derfor uundgåeligt har påkaldt sig min opmærksomhed. Mine informanter – 

såvel dem der arbejder professionelt med haveterapi som deltagerne – har ofte talt om ‘ho-

vedet‘ og ‘kroppen‘ og relationen imellem dem. Der er en klar tendens til, at hovedet bliver 

omtalt som en art modpol til kroppen, og, som jeg vil komme ind på senere, gav en be-

handler sågar udtryk for, at hovedet ligefrem var kroppens ‘modstander‘. Hovedet opfattes 

i denne kontekst således tilsyneladende ikke som en del af kroppen.  

Når mine informanter omtaler hovedet, gør de det stort set udelukkende som tankernes 

hjem. Det er ikke ‘hovedet‘ i fysiologisk forstand som en legemsdel bestående af hud, kra-

nium, blodårer, hjerneceller osv. Det er hovedet som locus for ‘det mentale‘, tankerne, for 

det, som i sit væsen i modsætning til legemet er immaterielt.
17

 I denne sammenhæng er 

‘hoved‘ altså et centralt emisk begreb. Jeg vil her anvende begrebet ‘hoved‘ på samme 

måde som mine informanter, men i citationstegn for at tydeliggøre, at det er i denne emiske 

betydning, jeg bruger det. 

 

Tåløs og med tankemylder 

Oplevelsen af at forbindelsen mellem krop og ‘hoved‘ mangler, er særlig udtalt hos stress-

syge. Jeg har mange gange fået at vide, at det er meget typisk for stressramte, at de føler, at 

hovedet og kroppen er skilt fra hinanden. Dette ‘split‘, som deltageren Marianne kaldte det, 

forårsager, at man ikke kan mærke sin krop og dens signaler: 

Så den der kobling fra hovedet til kroppen, altså, det ‘split‘ der… For jeg tror, det 

er sådan... Det er det split, jeg har oplevet meget, og det kan jeg også høre fra an-

dre. Altså, hvor man føler, at hovedet er revet fra kroppen. Altså, man har ikke 

kontakt. Man kan ikke mærke […], at det gør ondt nede i tæerne måske, eller … 

vel? 

                                                 
17

 At det danske ord ‘hoved‘ har flere betydninger, fremgår også af Den Danske Ordbog: Dels betyder det 

‖den del af et menneske eller et højerestående dyr som sidder på halsen, og som bl.a. rummer hjerne, øjne, 

ører og mund‖, dvs. det, jeg her kalder hovedet i fysiologisk forstand, men samtidig kan det også betyde: 

‖forstand; opfattelsesevne; hukommelse‖ (Den Danske Ordbog). 
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Men mens hun ikke kan mærke, hvad der sker i nede i tæerne, de fra hovedet fjernest situe-

rede ekstremiteter, sker der til gengæld en masse (isoleret) i ‘hovedet‘. Marianne beskrev 

denne tilstand, som hun betegnede ‖tankemylder‖
 18

, meget levende: 

Når man er et sted, hvor man bare har været totalt stresset, og tankerne de pisker af 

sted stadigvæk oppe i hovedet, så er der bare run på, og så tager det et godt stykke 

tid at komme ned i gear, eller sådan har jeg oplevet det i hvert fald. Fra at starte så-

dan med en syvsporet motorvej, når jeg satte mig ned for eksempel og lukkede øj-

nene, jamen, så hægtede jeg mig på den ene og så på den anden og så på den tredje 

og så på den fjerde og femte og sjette tanke. Og jeg producerede bare sindssygt 

mange forskellige baner og blev kastet fra det ene til det andet til det tredje og kun-

ne slet ikke falde til ro... 

‘Hovedet‘ – forstået som det sted, tankerne udgår fra – har altså taget magten. Tankevirk-

somheden er ude af kontrol, og det højstressede menneske oplever sig selv som en, der 

magtesløst bare må følge med, når det bliver kastet fra den ene tanke til den anden. ‘Hove-

det‘ lever så at sige sit eget liv på bekostning af (kontakten til) kroppen. Idet han trækker 

på bl.a. psykiateren R.D. Laing og filosoffen Søren Kierkegaard, betegner Giddens denne 

ubalance mellem ‘hoved‘ og krop som ‘ulegemliggørelse‘, og han kobler ligesom mine 

informanter denne tilstand til (forbigående) stress: ‖Ulegemliggørelse er i sine mildere 

former et karakteristisk træk ved det sammenbrud i den ontologiske sikkerhed, som alle 

oplever i hverdagens mest stressede situationer. Splittelsen er en midlertidig reaktion på en 

forbigående fare, ikke en kronisk adskillelse.‖ (Giddens 1996:76). Og senere skriver han: 

‖Individet indtræder i en midlertidig skizoid tilstand og løsrives fra det, kroppen gør, eller 

det, der gøres mod den.‖ (Ibid.). Til det vil jeg tilføje, at det netop kendetegner den stress-

syge, at den stressede tilstand ikke kun er forbigående og situationel: Den er blevet perma-

nent, og dermed bliver oplevelsen af ulegemliggørelse kronisk. Den ‘skizoide tilstand‘ går 

fra at være midlertidig til at blive varig.  

Måden, hvorpå Marianne i citatet ovenfor omtaler den ukontrollerbare tankevirksomhed, 

bringer mindelser om et klassisk antropologisk emne, nemlig besættelsen. I klassisk antro-

pologisk forstand er en besættelse ofte initieret af en udefrakommende kraft, typisk i form 
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 ‘Tankemylder‘, ‘tankekaos‘ eller ‘kaotisk tankevirksomhed‘ nævnes ofte som symptomer på stress 

(Netterstrøm 2007; Prætorius 2007; Stressforeningen 2011a). 
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af en guddom eller en ånd, som har taget bolig i kroppen. Den overtager legemet og for-

trænger personligheden på den besatte person, som har en oplevelse af at forlade sig selv. 

Denne tilstand af splittethed er blevet beskrevet som dissociativ, og den bærer ligheder 

med den tilstand af ulegemliggørelse, som Giddens ovenfor omtalte som ‘skizoid‘. I sam-

menligningen af stress og besættelse er det imidlertid interessant at bemærke, at hvor den 

dissociative tilstand i besættelsesritualet som regel opleves som forløsende og helbredende, 

beskrives den dissociative tilstand, der opleves stress-syge, som entydigt negativ. I besæt-

telsen afhænger det helbredende potentiale dog af, at den er ritualiseret; at den udspiller 

sig inden for et ritual, som sætter rammerne for, hvordan denne flytten-ud-og-ind af krop-

pen skal foregå. For hvis et menneske bliver besat af en ånd eller en gud spontant og ikke 

inden for den ramme, som markerer, at ‘dette er ritual‘, opleves besættelsen som regel som 

meget destruktiv og skadelig (Hurskainen 2004:21; Knutsson 1975; Sjørslev 1995). Her er 

der tydelige paralleller til hoved-krop-splittelsen blandt stress-syge, som netop kan beskri-

ves som en ikke-ritualiseret og dermed ‘ude-af-kontrol‘ tilstand, kendetegnet ved at tan-

kerne tager magten. En nævneværdig forskel på besættelsen, som den traditionelt er be-

skrevet i antropologien, og den stress-syges oplevelse af en destruktiv splittelse mellem 

hoved og krop er, at det element, der ‘besætter‘ og tager kontrollen med den dissociative 

tilstand som resultat, ikke kommer udefra. Det er ikke en ånd eller en gud, men ens egen 

tankevirksomhed! Det potentielt ødelæggende er altså i allerhøjeste grad en del af en selv. 

Man kan derfor sige, at hvor besættelsesritualer handler om at opnå større kontrol med den 

besættende instans, i.e. guden eller ånden, handler haveterapi om, at opnå større kontrol 

med den besættende instans, som man kan hævde, tankerne er for det højstressede menne-

ske. 

Netop derfor er elementer i haveterapien, som jeg nu vil vise, også bevidst målrettet imod 

netop at opnå kontrol med alt det, der foregår oppe i ‘hovedet‘. Det handler i høj grad om 

at få tankerne væk fra ‘hovedet‘ og ned i kroppen i stedet. En tidligere deltager, Kirsten, 

udtrykker det således:  

Det er jo faktisk også, at man koncentrerer sig om kroppen for at få tankerne væk 

fra hovedet. At man simpelthen prøver at lægge mærke til åndedrættet hele vejen. 

Eller prøver bare at gå og lytte til bølgerne. Og så hver gang man fornemmer, nå, 

nu begynder jeg at tænke igen, så, nå nej: bølgerne! Og så tilbage. Det er jo medita-
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tion, ikk‘. At prøve at slippe hovedet og så prøve at være opmærksom på noget in-

den i sig selv eller uden for sig selv – skiftevis, ikk'. 

Ifølge Kirsten skal man, når man er stresset, lære at ‘slippe hovedet‘. Det forsøges opnået 

ved bevidst at styre opmærksomheden imod noget, der sker i kroppen (for eksempel ånde-

drættet), eller også noget af det, som sker uden for kroppen, men som sanses af kroppen. I 

dette tilfælde er det nemlig tilsyneladende ikke bølgerne i sig selv, det drejer sig om, men 

selve den kropslige handling som det at lytte til bølgerne er.
19

 Dvs. at det i begge tilfælde 

handler om at få bugt med den enorme tankeaktivitet, overvægten på ‘hovedet‘, ved at 

tvinge sig selv til at fokusere på kroppen, de rent interne kropslige handlinger og de mere 

eksternt orienterede kropslige handlinger, nemlig sansningerne.    

I et interview i et svensk tidsskrift udtrykker den tidligere deltager Siv det på en lidt anden 

måde: 

Det var en skøn følelse at kunne koble hjernekontoret fra og arbejde med hænderne 

uden nogen som helst krav. (Lundenmark 2008:17) 

Med en ganske sigende metafor beskriver hun det, jeg (ligesom mine informanter) her har 

kaldt ‘hovedet‘ og den overdrevne aktivitet, der foregår i det, som ‘hjernekontoret‘. Konto-

ret er i vores kultur et sindbillede på det at arbejde. Der er konnotationer af pligt eller nød-

vendighed forbundet med ordet. Kontoret er ikke et sted, man selv frit vælger at opholde 

sig eller kan forlade efter forgodtbefindende. Det at ‘koble hjernekontoret fra‘ opleves af 

Siw som ‘skønt‘; det er for hende, fornemmer man, forbundet med frihed – der er ingen 

‘krav‘ forbundet med det, og det er, som vi så i kapitel 3, for en stress-syg generelt forbun-

det med velvære. Som kontrast til hjernekontoret er det at ‘arbejde med hænderne‘. Det vil 

sige et udtryk for den samme forestilling om, at vejen til at ‘slippe hovedet‘ går igennem 

en kropslig handling. De ulegemliggjorte har med andre ord brug for legemet for at få det 

bedre. 

 

                                                 
19

 At det ikke er havet i sig selv, der i dette eksempel er væsentligt, står i kontrast til den brug af havet som 

bevidstgørende redskab, jeg beskriver i næste kapitel, ‖Naturens bevidstgørende potentiale‖. Der argumente-

rer jeg netop for, at det er havets specifikke egenskaber, som er vigtige. Forskellen skyldes, at det er en anden 

type øvelse med et andet formål: Det handler ikke som her om at få tankerne væk fra hovedet, men om at 

opnå indsigt i sig selv. Denne forskel understreger blot, at naturen bruges på mangfoldige måder i havetera-

pien. 
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Kroppen er et bedre sted at leve 

At det ene led i denne hoved-krop-dualismen evalueres mere positivt end det andet er tyde-

ligt: Kroppen tillægges en positiv værdi, mens ‘hovedet‘ i højere grad opfattes som nega-

tivt. Dette kom meget tydeligt til udtryk, da Merethe fortalte om sit arbejde i en terapihave, 

hvor bl.a. kropsterapi og billedterapi indgår som en fast bestanddel af behandlingen. Hun 

sagde:  

Når man maler, fortæller hånden: Det kommer ud gennem penslen. Derfor er det en 

måde at åbne op på til spørgsmålene: Hvad har jeg brug for? Hvem er jeg? Så del-

tagerne kan blive mere groundede i sig selv.  

Ved samme lejlighed omtalte hun derimod ‘hovedet‘ som ‖computeren‖, der ‖tager kon-

trollen‖, der ‖tager short cuts‖ og ‖kun tænker på sig selv‖. Og hun tilføjede: 

Når man lever i hovedet, glemmer man, hvem man er. Man lever på overfladen. 

Man spiller en rolle. Mange af deltagerne her har forladt sig selv. Men forhåbent-

ligt er vi os selv inde under de forskellige kostumer. 

Kroppen (her repræsenteret ved ‘hånden‘) står altså for noget ægte og rent og kan være 

kilde til indsigter, der er sande og virkelige. ‘Hovedet‘ karakteriseres derimod nærmest 

som bagstræberisk og som det, der kan få mennesker til at leve et falsk og uautentisk liv.  

Når man lever i ‘hovedet‘, glemmer man, hvem man er, og man forlader sig selv. Den logi-

ske følge af disse udsagn må være, at det at kende sig selv forudsætter, at man har kontakt 

til kroppen, og at balancen mellem ‘hoved‘ og krop ikke er tippet over til ‘hovedets‘ fordel. 

Det åbner op for endnu en interessant forbindelse, nemlig koblingen imellem det at leve i 

kroppen, dvs. være i kontakt med sin krop, og det at kende sig selv. Dette aspekt vil jeg 

komme tilbage til senere i kapitlet. 

Som vi har set, udtrykker mine informanter en gennemgående opfattelse af relationen mel-

lem hovedet (som locus for tankerne) og kroppen som oppositionel. Hovedet opfattes ikke 

som en del af kroppen, snarere opfattes det i relation til kroppen som et negativt evalueret 

oppositionelt element. En grundlæggende forudsætning for at kunne tænke sådan er, mener 

jeg, den udbredte vestlige tankefigur, at krop og sind er radikalt adskilte. Denne sejlivede 

antagelse kan føres tilbage til filosoffen René Descartes (1596-1650), som skelner radikalt 

mellem legemet, der tilhører den ‘udstrakte substans‘ (‘res extensa‘), og sindet, der tilhører 
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den ‘tænkende substans‘ (‘res cogitans‘).
20

 Legemet følger i denne optik fysikkens love og 

er ikke væsensforskellig fra andre fysiske objekter; det er med andre ord materie på linje 

med al anden materie. Dermed adskiller det sig grundlæggende fra sindet, som netop er 

immateriel og eksisterer uafhængigt af materielle vilkår eller legemlig form. (Dalsgaard og 

Tjørnhøj-Thomsen 2007:210-11; Leder 1990; Siegel 2005:57). I en kartesiansk forståelse 

bliver sindet favoriseret på bekostning af kroppen. Det er sindet – evnen til at tænke og 

ræsonnere – som gør et menneske til et menneske. Alt andet – og herunder altså også 

kroppen – er ikke andet end bevidstløs materie. Inspireret af fænomenologien argumenterer 

filosoffen Drew Leder i The Absent Body (1990) for, at grunden til, at det kartesianske pa-

radigme har vundet sådan indpas i Vesten, er, at det faktisk i vid udstrækning stemmer 

overens med måden, vi erfarer verden på. Den kartesianske favorisering af sel-

vet/bevidstheden på bekostning af kroppen muliggøres nemlig af, at kroppen, ifølge Leder, 

har en iboende tilbøjelighed til at unddrage sig bevidst refleksion. De fleste kropslige funk-

tioner finder sted, uden at vi skænker dem en tanke. Faktisk er det som regel først, når vo-

res krop ikke fungerer, som den skal, at vi bliver opmærksomme på den: 

At any time, certain regions and functions of the body disappear from awareness. 

When the body does become the focus of thematic attention it is often as the result 

of another sort of absence: that of a desired or ordinary state and of the body’s un-

problematic unity with self. (Ibid.:103; min kursivering) 

Normaltilstanden for mennesker er, ifølge Leder, en erfaring af, at kroppen er ét med sel-

vet. Krop og selv opleves med andre ord som en integreret helhed. Når kroppen generelt 

ifølge det kartesianske paradigme opfattes som det negative eller oppositionelle moment 

inden for selvet, er det, fordi den særligt i tilfælde af kropslig dysfunktion tiltrækker sig 

opmærksomhed som et problem, ‖a force that stands opposed to the self‖ (Ibid.:4).  

Som jeg har vist, synes det modsatte imidlertid at være på spil i en haveterapeutisk sam-

menhæng: Kroppen opleves ikke som selvets ‘modstander‘, men derimod som en ‘hjæl-

per‘, som kan muliggøre et sundt og helt selv. Til gengæld er det i denne kontekst ‘hove-

det,‘ som tillægges en negativ værdi og opfattes som værende i opposition til selvet. Dette 

                                                 
20

 Om det immaterielle led i den kartesianske dualisme er der blevet brugt mange forskellige ord: sjæl, sind, 

bevidsthed, selv, ånd, forstand. Hver især synes de at betone noget forskelligt, og ét ord kan i én sammen-

hæng synes mere velegnet end i en anden. Væsentligt i denne sammenhæng er, at de alle netop betegner det 

immaterielle (over for det materielle). 
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hænger givetvis sammen med karakteren af den ‘dysfunktion‘, som lige præcis havetera-

pien behandler: at stress – på trods af alle de fysiske symptomer, den stressede som regel 

også oplever (jf. kap 2) – primært opleves som en mental ubalance. Det er tankerne, der 

har skylden. Eller som behandleren Jens siger: ‖Stress har at gøre med vores tankeaktivitet. 

Det er det kognitive. Det er dérinde miseren, den ligger.‖ Den overgearede mentale aktivi-

tet opfattes altså som problemets kerne, og de fysiske symptomer er blot en effekt af den. 

 

Et helt og autentisk selv vs. et mistet selv 

På samme måde som der i en haveterapeutisk kontekst tales om at miste kontakten til natu-

ren og til kroppen, tales der også om at ‘miste kontakten til sig selv‘ eller, som en infor-

mant også udtrykte det, ‘miste selvindsigten‘. Oplevelsen af at miste sig selv går igen 

blandt stress-syge og beskrives som regel som yderst ubehageligt, nærmest traumatisk. I et 

interview i et havemagasin, beretter svenske Kjell, der har været igennem et haveterapifor-

løb, om sin oplevelse af at være gået ned med stress. Efter et forløb, der har indbefattet 

flere års sygemelding, depression og selvmordstanker, konstaterer han: ‖At inte känna igen 

sig selv har varit det värsta‖ (Robild 2004). 

Haveterapiforløbet sætter ofte tanker i gang om, hvorfor man er nået dertil, hvor man ikke 

længere kan ‘kende‘ sig selv eller har ‘mistet‘ sig selv. Marianne fortalte mig for eksempel 

om en episode under sit rehabiliteringsforløb, som havde gjort stort indtryk på hende: 

 Men der er nemlig også noget, jeg også har lyst til at fortælle, fordi jeg havde så-

dan en rigtig rigtig kæmpe øjenåbner. Vi skulle flette noget pil, og jeg fik at vide 

dagen før, at i morgen skal vi flette pil. Og jeg har altid haft det sådan, at ej, jeg 

kunne godt tænke mig at lære at flette pil. Altså, det er sådan et eller andet idyllisk 

billede, jeg har, om, at det der med at flette pil, det må være fantastisk at kunne. 

Men den første tanke, der kom, det var: Jeg gider ikke. Og da jeg så skulle køre 

hjemmefra om morgenen, jeg cyklede den dag… Nu fortæller jeg bare hele histori-

en, ikk‘, fordi jeg synes den… 

 Ja, det må du meget gerne. 

Ja. Men så brugte jeg faktisk hele turen herned på at overbevise mig selv om, hvor 

godt det var for mig at flette det pil der. Og der var jo en mening med, at vi skal 

flette det pil, og det er jo, fordi det er så godt, og især når man er stresset at komme 
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ned i kroppen og... Altså, jeg argumenterede virkelig hele tiden imod den der aller-

første lille indskydelse, jeg havde: Jamen, jeg har egentlig slet ikke lyst til at flette 

pil. Jeg vil hellere bare noget andet. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde bare 

ikke lyst til det. Og så kommer jeg herned, og så skulle vi gå en tur nede ved van-

det, og så siger Jens (behandleren), bare sådan ud i luften: ‖Jamen, nu skal vi hjem 

og flette pil‖, og så siger én af de andre kvinder: ‖Ej, jeg skal altså ikke flette pil i 

dag, for det har jeg bare ikke lyst til.‖ Og så stod jeg bare... og så brød jeg bare 

fuldstændigt sammen. Fordi hold kæft mand, jeg havde brugt SÅ meget energi!  

Og så pludselig gik det op for mig, at jeg jo bare kunne have sagt, da den første 

indskydelse kom: ‖Nej, jeg har ikke lyst til at flette pil i dag. Jeg skal noget andet‖. 

Og de der små bitte, bitte indre stemmer, som er kommet inden i mig, som jeg har 

overhørt og tromlet henover. Altså, jeg kunne bare mærke, at det er dem, jeg skal 

til at lytte til. For at komme tilbage til mig selv igen. Fordi at når du er kørt helt ud 

over din egen grænse, sådan som jeg oplevede, at jeg var, så er det, fordi jeg bare 

overhovedet ikke har lyttet til mig selv. Jeg har tonset ind over mig selv. Med min 

moral og min alt muligt andet – hvordan man skal være som menneske og bla, bla, 

bla, bla… Så jeg blev simpelthen så ked af det, fordi jeg kunne bare mærke, hvor 

svært det var for mig at passe på mig selv. Og hvor langt der egentlig var tilbage, 

kan man sige, til at skulle lære at lytte til den der lille bitte stemme inden i mig, der 

siger: ‖Neej, jeg vil ikke.‖ […] Så det var virkelig en øjenåbner: Gud, man kan 

godt bare sige nej! Og det er sådan noget, jeg stadigvæk har rigtigt svært ved – at 

sige nej. Og det er jo også, når man har den der manglende selvværdsfølelse... og 

har svært ved at passe på sig selv, så… så er det skidesvært. At give sig selv lov til 

bare at sige nej. 

 

At Marianne er gået ned med stress hænger sammen med, at hun ikke har lyttet til sig selv, 

at hun har ‘tonset ind over sig selv‘ og dermed har overskredet sine egne ‘grænser‘. Det, 

hun opdager den dag på stranden, er, at hun derfor har mistet kontakten til sig selv, og at 

hun for at ‘komme tilbage til sig selv igen‘ må lære at passe på sig selv. Det mistede selv 

kan altså genfindes, men det er ikke let. Det kræver en stor og bevidst indsats. 

Den samme logik kommer til udtryk i et interview med terapeuten Pia:  

Det handler både om at ændre de her tanke- og handlemønstre, men det handler og-

så overhovedet om det at kunne mærke sig selv. Fordi det er der rigtig mange af de 

her folk, der ikke kan, fordi så havde de jo lyttet til deres behov, kan man sige. Så 



60 

 

at lære folk at lytte til sig selv, hvad foregår der egentlig inden i min krop? Er jeg 

sulten? Er jeg tørstig? Skal jeg på toilettet? Har jeg brug for at hvile? Jamen, sådan 

nogle helt basale ting skal man faktisk lære folk igen. Ikke fordi de ikke kan, men 

det er jo fordi, de ikke mærker det, og derfor ikke reagerer på det. Eller ikke reage-

rer på det, fordi de er vant til, at der er noget andet, der kommer først, kan man si-

ge. Eller om der er noget, der føles rart eller ikke rart. Hvor deres grænser går. Alt-

så, alle de her ting skal folk simpelthen have igennem og simpelthen få lært sig 

igen. 

Men hvad er det for et ‘selv‘, Kjell, Marianne og Pia her taler om? Hvordan kan man ‘mi-

ste‘, ‘finde‘, ‘kende‘ og ‘lytte til‘ sig selv? Er man ikke altid sig selv? Eller findes der mere 

eller mindre hele, sunde og ægte selv? 

Den forestilling om selvet, som kommer til udtryk i disse uddrag, afspejler i vid udstræk-

ning den idé om selvet, som af flere nutidige tænkere er blevet beskrevet som moderne og 

vestlig. Her vil jeg fremhæve den britiske sociolog Anthony Giddens og den canadiske 

filosof Charles Taylor og deres respektive betragtninger vedrørende konstruktionen af selv-

identitet i en moderne vestlig kontekst. Centrale begreber for dem begge er selvrefleksion, 

selvrealisering og autenticitet. 

Taylor viser gennem en grundig idehistorisk gennemgang, hvordan den nutidige forestil-

ling om selvet er et moderne fænomen, der kan spores tilbage til slutningen af det 18. år-

hundrede. Den moderne idé om selvet forstår selvet som en indre, unik, afgrænset og au-

tentisk størrelse. Alle mennesker har i denne forståelse et særegent indre potentiale, og helt 

afgørende, så har de hver især ansvaret for at realisere og udleve dette potentiale gennem 

deres handlinger og igennem deres sande tale om sig selv. Selvrealiseringen er for det mo-

derne menneske en opgave, som er styret af et autenticitetsideal. Det gælder med andre ord 

om at være ‘tro mod sig selv‘ – at leve i overensstemmelse med selvets ægte essens 

(Taylor 1989; 2002 [1991]). Hvor Taylor går idéhistorisk til værks, når han tager livtag 

med den moderne vestlige forståelse af selvet, formulerer Giddens‘ overvejende sine be-

tragtninger om selvet som et led i en bredere nutidig samfundsdiagnose. Det senmoderne 

samfund generelt er kendetegnet ved refleksivitet, argumenterer han, og det gælder altså 

også selvidentiteten. Han definerer refleksivitet som den regelmæssige brug af viden, insti-

tutioner og individer til stadighed indsamler og anvender til organisation og forandring af 
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samfundet. Denne refleksivitet gennemsyrer samfundet og strækker sig således også til at 

indbefatte selvet, hvormed selvidentiteten bliver et refleksivt projekt. I tråd med Taylor 

anfører Giddens, at det er et projekt, som det enkelte menneske selv er ansvarligt for og må 

arbejde på.
21

 Denne vedvarende konstruktion af selvet skal, ifølge Giddens, være loyal 

over for dets unikke indre – det skal være så autentisk som muligt. Giddens mener altså 

præcis som Taylor, at autenticitet er selvrealiseringens moralske tråd. 

For de fleste af os, tror jeg, er denne opfattelse af selvet fuldstændig indgroet i måden, vi 

oplever os selv og hinanden på. Taylor viser imidlertid ved at spore dens historiske rødder 

og ved at kontrastere den med det, der var før, at det er en moderne kulturel konstruktion. 

Han relativiserer med andre ord den nutidige idé og diskurs om selvet ved at dykke ned i 

den vestlige filosofiske historie og viser, at man ikke skal langt tilbage i tiden for at finde 

en opfattelse af identitet, som ser ganske anderledes ud. Den vestlige idé om selvet er imid-

lertid også blevet relativiseret gennem antropologers talrige beretninger fra andre steder i 

verden, hvor man tilsyneladende har en anden opfattelse af, hvad en person og et ‘selv‘ var 

for en størrelse. Det gjorde Clifford Geertz opmærksom på i en ofte citeret passage: 

The Western conception of the person as a bounded, unique, more or less inte-

grated motivational and cognitive universe, a dynamic center of awareness, emo-

tion, judgment, and action organized into a distinctive whole and set constrastively 

both against other such wholes and against its social and natural background, is, 

however, incorrigible it may seem to us, a rather peculiar idea within the context of 

the world's cultures (Geertz 1984 [1974]:126). 

Et illustrativt eksempel på, at den vestlige personopfattelses er, hvis ikke særegen (‘pecu-

liar‘), så i hvert fald ikke universelt gyldig, kommer til udtryk i Marilyn Stratherns analyse 

af personopfattelsen i Melanesien. Her bliver personer, påpeger hun, ikke kun opfattet som 

in-divider, dvs. som udelelige
22

. De er også divider, altså delelige. I sig rummer den mela-

nesiske person en generaliseret socialitet; de konstrueres som plurale og sammensatte af de 

relationer, som de er et produkt af (Strathern 1988). Melanesere opfatter altså hverken sig 

                                                 
21

 I modsætning til tidligere tider, hvor selvidentiteten i højere grad var forudbestemt og afhængig af den 

sociale placering og den tilhørende rolle i samfundet, man fik i det øjeblik, man kom til verden, som søn af 

en bonde eller en smed, datter af tjenestefolk eller adelige eller noget helt andet (se også Bauman 2001:142). 
22

 fra latin individuum, intetkøn af individuus 'udelelig' (Den Danske Ordbog). 
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selv eller hinanden som værende i besiddelse af et specielt unikt eller afgrænset selv, der 

står i kontrast til andre menneskers selv. 

En anden forestilling, som knytter sig til den måde, man almindeligvis opfatter selvet på i 

Vesten, er den, der vedrører det indre som locus for det autentiske. Ideen om, at det oprig-

tige, virkelige, autentiske selv, skal findes i det indre (modsat i det ydre, i.e. på overfladen), 

er en rodfæstet vestlig kulturel model, som antropologen Daniel Miller har kaldt en ‘dyb-

deontologi‘ (Miller 2005:32). Når man i Vesten siger om nogen, at de er overfladiske, er 

det langt hen ad vejen det samme som at sige, at de er falske. Overfladen betragtes som 

regel blot som skin, dvs. illusion eller blændværk. Det er derimod i substansen, at det vir-

kelige, sande og autentiske kan findes. Umiddelbart forekommer det måske at modsige den 

positive evaluering af kroppen, som, jeg har vist, gør sig gældende i haveterapien. Kroppen 

kan jo netop opfattes som overflade. Jeg mener, at dette kan forklares ved, at det for mine 

informanter ikke er kroppen, som den fremtræder for andre (dens ‘appearance‘), men sna-

rere de sansninger og fornemmelser, som kroppen medierer. Som jeg vil komme ind på 

senere i dette kapitel, anses kroppen nemlig i kraft af sin egenskab som sansende organis-

me som en potentiel vej til at (gen)finde selvet.  

Det fremgår efter min mening tydeligt af Mariannes historie, at det hun netop gør, mens 

hun taler (som også er det, terapeuten Pia nævner som et nødvendigt skridt på vejen mod 

bedring), er at praktisere denne selvrefleksivitet, som Giddens skriver om. Marianne reflek-

terer aktivt over sin selvidentitet – sandsynligvis endda ekstraordinært aktivt, fordi hun, 

netop som jeg snakkede med hende, befandt sig i en personlig selvidentitetskrise. Gennem 

disse refleksioner får man et indblik i, hvad der evalueres positivt og negativt i denne re-

fleksive proces, og her ser man tydeligt, hvordan autenticitetsidealet spiller en stor rolle. 

For dels kommer det til udtryk, hvad der er en uholdbar og usund tilstand for dem: Det er 

en tilstand, hvor de fjerner sig fra deres autentiske selv, eller i værste fald ‘mister det‘. 

Dermed kommer også til udtryk, hvad der er en ønskværdig selvidentitet – hvad det er, de 

stræber efter: Det handler om at blive sit autentiske selv (igen); at handle i overensstem-

melse med det ved at ‘lytte‘ til, hvad det fortæller én (da det antages som per definition 

sandt) og derigennem ‘lære sig selv at kende igen‘ eller ‘komme tilbage til sig selv igen‘.   

Når Marianne og Pia som mange andre af mine informanter, taler om det at ‘overskride‘ 

eller at ‘få overskredet‘ sine egne grænser, giver det kun mening, fordi det netop knytter an 
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til opfattelsen af selvet som en afgrænset enhed. Udtrykket at få overskredet sine grænser 

er meget almindeligt i daglig tale. Det er i en almen forståelse forbundet med ubehag, at 

selvets grænser bliver overskredet. Når noget, for eksempel et andet menneske, er ‘græn-

seoverskridende‘, opleves det som stærkt ødelæggende og undergravende for et menneske 

og dets søgen efter eller opretholdelse af et autentisk selv. Det kommer meget tydeligt til 

udtryk blandt mine informanter. Selvet opfattes af dem som en enhed. Det skal ikke ‘åbnes 

op‘, dets grænser beskytter det, og angribes disse grænser, kan det få store konsekvenser. 

Når grænserne er forceret (og det kan både være ved egen eller andres bevidste eller ube-

vidste handlinger), er selvet yderst sårbart. Det er i dén situation, at der er fare for at miste 

det unikke, oprindelige og autentiske selv, så at man faktisk ikke længere kan kende sig 

selv. Grænserne, der opretholder og værner om det hele selv, synes at være altafgørende 

for et sundt selv. 

Som jeg netop har vist, er det, der er på spil for deltagerne i en haveterapeutisk forståelse, 

altså i høj grad selvet. Ikke et hvilket som helst selv, men et helt og autentisk selv. Et au-

tentisk selv, som er blevet kompromitteret, i og med at dets definerende og nødvendige 

grænser er blevet overskredet. 

 

Jordforbindelse og grounding 

Jeg har beskrevet, hvordan forestillinger om en splittelse imellem på den ene side menne-

sket og naturen og på den anden side imellem ‘hovedet‘ og kroppen gør sig gældende i en 

haveterapeutisk kontekst. Jeg har ligeledes vist, hvordan forestillinger om selvet – som 

noget, det enkelte menneske kan miste og genfinde – står centralt i haveterapien. Nu vil jeg 

med introduktionen af ideen om ‘jordforbindelse‘ vise, hvordan, jeg mener, disse forestil-

linger er relaterede til hinanden.  

Begrebet ‘jordforbindelse‘ eller dets engelske pendant, ‘grounding‘, går ofte igen i mit 

materiale.
23

 Således fremgik det af citatet i starten af dette kapitel, hvordan behandleren 

Hanne laver en kobling imellem det forhold, at ‖vi har glemt, at vi er en del af naturen‖ og 

                                                 
23

 Jeg forstår og anvender dem her synonymt. 
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det, at vi ‖pludselig opdager […] at vi mangler det, som mange kalder jordforbindelse.‖ 

Jordforbindelsen bliver altså synonymt med det at være en del af naturen. 

Forskeren Katrine gav i et interview også udtryk for en sådan relation imellem naturen og 

jordforbindelsen, som hun her omtaler som grounding, men hun går mere i detaljer i sin 

beskrivelse af, hvad grounding er, og hvad den mere konkret kan betyde for et stress-sygt 

menneske, som kommer i haveterapi: 

Altså, hvis man ser i forhold til stress, så folk som har stress, har for det første mi-

stet meget kontakt til deres sanser og til deres egen krop, hvilket som regel er et 

meget stort problem for dem, også fordi de kan ikke føle deres egne behov – de har 

svært ved at sove, de har svært ved at koncentrere sig. Og dét, naturen kan give 

dem, det er simpelthen at give dem en grounding. Altså, den direkte kontakt med 

noget sanseligt og noget, der bevæger sig, noget levende materiale. Og i stedet for 

at ligge og lave øvelser i en gymnastiksal med de her folk, jamen, så får de den 

stort set gratis serveret, samtidig med at du så også får en hel masse ting oveni. Og 

de føler sig også tit fragmenterede i deres liv, de føler sig isolerede, som om der er 

en barriere imellem mig og verden, som man ikke kan trænge igennem. Og det at 

man indgår i naturens processer, gør at man bliver en del af en større sammenhæng, 

og det har jo vist sig, at det er ret væsentligt for at restituere fra stress. 

Katrine fremhæver her indledningsvist den stress-syges oplevelse af manglende kontakt til 

kroppen, der, som vi allerede har set, er så udbredt. Men hun går skridtet videre og tilføjer, 

hvordan denne så fremherskende ‘hoved‘-krop-splittelse kan afhjælpes. Rationalet er, at 

kontakten mellem ‘hovedet‘ og kroppen kan genetableres ved hjælp af naturen, idet natu-

ren netop kan give dem den ‘grounding‘, der er nødvendig. Selve groundingen er, hvis man 

går mere ned i detaljen, defineret som kontakten til noget, der er ‘sanseligt‘, ‘bevægeligt‘ 

og ‘levende‘ og opfattes altså som egenskaber, som naturen kan tilbyde. Der er med andre 

ord noget ved naturen, som gør grounding mulig, og grounding er, hvis ikke en forudsæt-

ning, så i hvert fald en medvirkende faktor til, at hoved-krop-splittelsen, denne patologiske 

ulegemliggørelse, kan kommes til livs. 

Men det er ikke kun dem, der arbejder professionelt med haveterapi, som taler om jordfor-

bindelse. Marianne, der er tidligere klient i en terapihave, talte i et interview om en ‘for-

bindelse ned til jorden‘: 
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Når man er i naturen, er der den der rytme. Der er dag og nat, der er forår, sommer, 

efterår og vinter. Og den rytme, som vi også har – eller vi er jo en del af det, ikke. 

Og ja… vi sover, er vågne, og kroppen restituerer om natten og er vågen om dagen 

og ... så den der forbundethed med jorden og det, der er skabt af naturen. I forhold 

til hvis nu for eksempel man er et sted, hvor der er… altså, hvis man sidder og ser 

fjernsyn eller sidder og skriver computer eller ting, som er meget mentale, altså, 

hvor man bliver revet væk fra kroppen og bliver revet væk fra den der forbindelse 

ned til jorden (min kursivering). 

Mentale aktiviteter gør, at ‘hovedet‘ bliver ‘revet væk fra kroppen‘ og dermed fra jorden. 

Man mister med andre ord jordforbindelsen. Der synes altså at være en parallelitet mellem 

på den ene side forestillingen om en splittelse imellem ‘hovedet‘ og kroppen og på den 

anden side forestillingen om en splittelse mellem mennesket og naturen. Det var netop det, 

forskeren Katrine også gav udtryk for. Kroppen betragtes altså som værende tættere på 

jorden/naturen end ‘hovedet‘. Og det er derfor gennem kroppen, at jordforbindelsen kan 

opnås. Her er det værd at huske på den forestilling, jeg tidligere fremhævede, om, at man, 

når tankerne har taget kontrollen, skal lære at ‘slippe hovedet‘ gennem en opmærksomhed 

på kropslige handlinger – enten de indre som for eksempel åndedrættet eller de eksternt 

orienterede som sansninger. 

Samler man op på de antagelser, som vedrører jordforbindelse, kan de kort formuleres så-

ledes: Det at have jordforbindelse er synonymt med det at have kontakt til naturen. Ergo 

mister man kontakten til naturen, mister man også jordforbindelsen. Jordforbindelsen kan 

afhjælpe hoved-krop splittelsen, som antages at være et grundlæggende patologisk træk 

ved udbrændthed og stress. Kroppen er tættere på naturen. Ergo kan jordforbindelsen op-

nås gennem kroppen.  

Sagt med andre ord: Jordforbindelse er det gode og helende, der indtræffer, når ‘hoved‘, 

krop og natur forenes – via kroppen. Og netop i en terapihave er der de rette betingelser for 

at opnå denne jordforbindelse, fordi den indeholder den natur, som der skal (gen-)etableres 

en forbindelse til. Det forhold at kroppen opfattes som værende i forbindelse med naturen 

på en måde, som ‘hovedet‘ ikke er det, giver kroppen en særlig egenskab af potentielt bin-

deled mellem ‘hovedet‘ på den ene side og naturen på den anden. Ordet ‘jordforbindelse‘ 

er i sin grundbetydning en betegnelse for en ledende forbindelse, en ledning, der går imel-
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lem et elektrisk apparat og jorden; og på en måde har kroppen netop funktion som den led-

ning, der forbinder ‘hovedet‘ i den ene ende med jorden/ naturen i den anden (se figur 1).  

Det går igen, at mine informanter associerer kroppen med naturen. Det er imidlertid et godt 

spørgsmål, hvorfor de gør det. Hvorfor opfattes kroppen på et symbolsk plan som værende 

tættere på naturen end ‘hovedet‘? En forklaring kan måske findes i den kartesianske tanke-

gang. Ifølge den er kroppen, som jeg har været inde på, akkurat som naturen materie. Men 

da kroppen samtidig står i forbindelse til ‘hovedet‘, har den en mellemposition, som netop 

giver den en status af potentielt forbindelsesled. Kroppen er således både materie OG i 

kontakt med ‘hovedet‘. Helt konkret, kan man hævde, at denne forbindelse består i, at 

kroppen i kraft af sine sanser perciperer sin omverden. De sanseindtryk af omgivelserne, 

som kroppen modtager, bliver transmitteret til hjernen, hvor de bliver modtaget og fortol-

ket (Den Store Danske 2011c). Derved bliver indtrykkene af omgivelserne ‘mentale‘. Den 

ydre verden bliver internaliseret. ‘Res extensa‘ informerer ‘res cogitans‘, for nu at bruge 

Descartes‘ begreber. 

 

 

 

Figur 1 

  

Drew Leder påpeger i The Absent Body (1990), at moderne vestlige samfund er kendeteg-

net ved en livsstil, som er særligt ‘ulegemliggjort‘. Solide huse beskytter vores kroppe mod 

vejr og vind, og moderne transportmidler og kommunikationsteknologier tillader os at gøre 

ting, som overskrider kroppens naturlige grænser og i vid udstrækning gør os uafhængige 
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af den. Men som med de fleste generelle tendenser gælder det også for denne, at den har en 

modreaktion: 

A rising interest in finding ways to ‖return to the body‖ whether via exercise, hatha 

yoga, body therapies, craft-work, or intimacy with nature, is but a reaction to this 

general trend toward a ―decorporealized‖ existence (Ibid.:3; min kursivering).  

Ifølge Leder forsøges ønsket om at ‘vende tilbage til kroppen‘ bl.a. opnået gennem nærhed 

med naturen. Dette underbygger det mønster, jeg har fundet i mit materiale, som viser, at 

kroppen associeres med naturen. Det at vende tilbage til naturen er også at vende tilbage til 

kroppen og omvendt. 
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’Back to basics’ 

Det har løbet som en rød tråd gennem dette kapitel, at der blandt mine informanter er en 

gennemgående antagelse om, at der eksisterer en usund splittelse mellem mennesket og 

naturen. Mennesket opfattes som værende grundlæggende forbundet med naturen, men det 

har vi glemt i dag; vi har fjernet os fra den, og det er en medvirkende årsag til, at så mange 

mennesker bliver syge af stress. Denne antagelse vil jeg undersøge nærmere i dette afsnit, 

hvor jeg vil vise, at den blandt andet knytter an til nogle forestillinger om moderniteten – 

som også rækker ud over den haveterapeutiske felt.  

Da jeg i et interview spurgte behandleren Helena, hvorfor hun havde valgt at arbejde med 

haveterapi, gav hun mig dette svar:  

For at komme tilbage til det naturlige og samle kræfter op derfra – og energi fra 

jorden. Altså, hvor det går op i en højere enhed, hvor man ligesom kommer tilbage 

og henter sig selv tilbage fra alt det der computerhalløj og alt det stress, den hastig-

hed som vi har på. 

Dette citat indfanger nogle meget centrale forestillinger. Haveterapi handler nemlig ifølge 

Helena om at ‘komme tilbage til det naturlige‘, til det oprindelige. I tråd med det har jeg 

flere gange hørt informanter bruge udtrykket ‘back to basics‘, når de skulle forklare, hvad 

det var, haveterapien handlede om. ‘Back to basics‘ betyder netop at gå tilbage til det basa-

le, til det grundlæggende, til udgangspunktet. Samtidig fremgår det af Helenas svar, hvad 

det er, vi skal komme tilbage fra: Det er noget med ‘computerhalløj‘, ‘stress‘ og ‘hastig-

hed‘. 

 

Storbyliv og teknologi – en civilisationskritisk undertone 

Marianne, som er tidligere deltager, fortæller om sin oplevelse af det at være stresset. Hun 

fremhæver følelsen af ikke at have kontakt til sig selv og knytter den til det ‘tempo‘, som 

karakteriserer vores samtid: 

Fordi det kører så hurtigt. Og det gør det jo! Hvis du bare går ind i byen. Der er et 

tempo, som det kan være svært at følge med. Og så alle vores kommunikationsmid-

ler… mobiler og … jamen, jeg ser bare min egen søn, der sidder under aftensma-

den og kommunikerer med vennerne, og når de skal lave lektier, kan de både se 
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fjernsyn og sidde og kommunikere og så have computeren kørende samtidigt. Ja-

men, der er sgu da ikke meget kontakt til kroppen! Og gad vide, hvor længe det kan 

gå, tænker jeg. Altså, hvornår siger det bare BANG, og så ryger hele befolkningen 

ned med stress? 

 

Marianne peger her på to forhold, som gennemgående bliver fremhævet som negative ele-

menter i vores samtid: På den ene side storbylivet og på den anden (visse former for) mo-

derne teknologier, såsom fjernsyn og computere. At disse vilkår ikke bare har været med til 

at gøre hende stresset, men også udgør en risiko for andre mennesker, gør hun klart med 

sin forudanelse om, at hvis ikke der indtræffer en markant forandring, så ‘ryger hele be-

folkningen ned med stress‘. Hermed antyder hun, at det ikke er dem, der som hende selv 

går hen og bliver stressede, der er noget galt med. Det er den måde, vi lever på, ‘tempoet‘ i 

den moderne verden med dens hektiske storbyer og allestedsnærværende kommunikati-

onsmidler, som der er noget fundamentalt galt med. Kontakten til kroppen ryger, når man 

lever sådan, siger hun, og dermed giver hun udtryk for den udbredte forestilling om, at der 

opstår en splittelse imellem ‘hoved‘ og krop, en ulegemliggørelse, når ‘det mentale‘, tager 

overhånd. 

 

Anne, der arbejder professionelt med haveterapi, udtrykker en lignende forestilling:  

Kan du prøve at beskrive, hvad det er, du tror, der sker, når et menneske opholder 

sig i naturen? 

Jamen, det er et rigtigt godt spørgsmål, for det er nemlig humlen i det hele. Det der 

sker, det er jo, at når vi befinder os i et naturligt miljø, så bruger vi en del af hjer-

nen, amygdala. Og der går de her informationer via amygdala. Det er sådan, at vi 

får 11 millioner informationsstykker per sekund, som vi skal tage os af. Men når vi 

er i naturen, så er det en anden måde at opfatte på. Vi bruger simpelthen den her 

gamle reptildel af hjernen fra den tid, hvor vi … vi er jo nemlig skabt til et liv i na-

turen, for da scanner vi bare. Vi bruger ikke noget energi, vi mærker bare, sikrer os 

bare lige, at der ikke kommer et farligt dyr hen og tager os, og at vi er i sikkerhed. 

Det er vi ret gode til, ude i naturen, at scanne, og især hvis miljøet er sådan, at der 

er overblik, og der også er noget tryghed ved, at der måske er et træ, vi kan kravle 

op i. 

Ja. 
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Så derfor er det rigtigt godt at være i naturen, fordi vores hjerne faktisk ikke bliver 

belastet… Til gengæld, når vi så er i unaturlige miljøer, som er by, trafik, foran en 

computer, så er det, at de her 11 millioner informationsstykker skal ind og filtreres 

ned til kun 15-20 stykker, og så går det via hippocampus i vores hjerne, og dén 

kræver rigtig meget energi.  Så det handler rigtigt meget om vores hjerne. 

Ja, at den bliver mindre belastet af at være i et naturligt miljø… 

Ja, det er vi sådan set skabt til, stadigvæk, og den hjerne, vi har i dag, ligner altså 

meget den, vi havde i stenalderen. 

 

Her er det igen bl.a. byen og computeren, som fremhæves som negative elementer i vores 

samtid. De ‘belaster‘ vores hjerner i en grad, der er usund og potentielt kan gøre os syge af 

stress. De bliver kategoriseret som ‘unaturlige‘ og per definition usunde. Derimod er ‘na-

turlige‘ miljøer ikke belastende, og det skyldes, fremgår det, at vi – og vores hjerner – er 

‘skabt‘ til at leve i naturen.    

 

Der er slående paralleller mellem måden, hvorpå byen bliver omtalt af mine informanter, 

og den tyske sociolog Georg Simmels betragtninger over det moderne menneskes vilkår, 

ikke mindst i de storbyer, som han og mange andre har opfattet som indbegrebet af moder-

niteten: ‖det moderne livs sted par excellence‖ (Petersen 2002:293).
24

 Simmel skrev i sit 

berømte essay Storbyerne og det åndelige liv (1903) følgende: 

Det psykologiske grundlag, hvorpå storbyens individualitetstyper opstår, er den in-

tensivering af nervelivet, som udgår fra den raske og uafbrudte skiften af ydre og 

indre indtryk. Mennesket er et forskelsvæsen, dvs. dets bevidsthed stimuleres gen-

nem forskellen på den øjeblikkelige stimulus i forhold til den forudgående; vedva-

rende stimuli, ringe forskel imellem dem, tilvænnet regelmæssighed i deres forløb 

og deres indbyrdes kontraster forbruger så at sige mindre bevidsthed end den raske 

ophobning af skiftende billeder, den bratte afstand inden for det, som man omfatter 

med ét blik, uventetheden i de indtryk, der trænger sig på. Idet storbyen netop ska-

ber disse psykologiske betingelser – med hver passage af gade, med tempoet og 

mangfoldigheden i det økonomiske, professionelle, sociale liv – grundlægger den 

helt ned i sjælelivets sansemæssige fundamenter, i det bevidsthedskvantum, som 

                                                 
24

 Storbyen som motiv har stået centralt i de filosofiske og sociologiske betragtninger om moderniteten. Som 

fremtrædende eksempler på tænkere, der har beskæftiget sig med koblingen mellem urbanitet og modernitet, 

kan nævnes Charles Baudelaire (1821-1867), Georg Simmel (1858-1918) og Walter Benjamin (1892-1940).  
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den afkræver os i kraft af vores opbygning som forskelsvæsen, en dyb modsætning 

i forhold til lillebyen og landlivet, med den langsommere, mere tilvant, regelmæs-

sigt flydende rytme i dens sansemæssigt-åndelige livsform (Simmel 1998:192). 

 

Storbylivet er ifølge Simmel kendetegnet ved en ‘intensivering af nervelivet‘, en sensorisk 

overstimulering. Det synes at være den forestilling, som går igen hos både Marianne og 

Anne. Den sensoriske stimulation er krævende eller, som Anne udtrykker det, ‘belastende‘ 

for individet og efterlader det udmattet, fordi det ganske enkelt ikke er naturligt for menne-

sket at skulle indoptage alle disse samtidige og hurtigt skiftende sansestimuli. Mere end 

100 år senere bruger Anne ord, som Simmel ikke brugte: hjerne, hippocampus og amygda-

la, mens Simmel bruger ord, der i dag klinger noget altmodisch, som ‘nervelivet‘ osv. Ikke 

desto mindre er det stort set den samme logik, de udtrykker: Storbylivet er uhyre krævende 

for mennesker. 

Vi er ikke ‘skabt‘ til at leve i et moderne storbymiljø, fordi vores hjerner er fra stenalderen, 

er Annes rationale. At stenalderen fremhæves som indbegrebet af det naturlige, er interes-

sant. Det er ikke bare i interviewet med Anne, at det kom til udtryk, men det er en forestil-

ling, jeg ofte er stødt på både i interview, men også i litteraturen om haveterapi. Stenalde-

ren og det liv, mennesket antages at have levet i stenalderen, bliver italesat som det oprin-

delige og derfor per definition det naturlige. Som kontrast hertil er den moderne verden, 

med sine storbyer, sin teknologi og den deraf følgende sensoriske overstimulation, som 

mennesker udsættes for og bliver syge af. Den moderne verden bliver på den måde ‘synde-

ren‘. Det er den måde, vi har indrettet os på i det moderne, der begår overgreb mod menne-

sker, fordi den ikke passer til det egentligt menneskelige. Som deltageren Dorthe eftertryk-

keligt sagde til mig: ‖Jeg er ikke den eneste, der går ned med stress, og jeg er heller ikke 

den sidste. Og jeg tænker nogle gange på: Hvad katten er der gang i? Hvad er der gang i i 

vores verden? Hvad er det, vi gør ved os selv?!‖ 

Jeg ser en klar modernitets- eller civilisationskritisk undertone her. Forestillingen om civi-

lisationen som det unaturlige og umenneskelige og naturen som kilde til sandhed og har-

moni, er en velkendt tankefigur i Vesten, som ofte spores tilbage til den schweizisk-franske 

filosof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Dennne tankegang er repræsenteret bredt i 

Vesten i dag og er altså ikke særegen for dem, som har erfaring med haveterapi. Holder vi 
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os til en nordisk kontekst, kan man for eksempel finde den udfoldet i den norske forfatter 

Erlend Loes roman Doppler. Den handler om en mand ved navn Doppler, der på alle må-

der lever op til samfundets normer om at være ‘kompetent‘ både i forhold til sit arbejde og 

sin familie. Men en dag, da han ligger i skovbunden efter et styrt på sin mountainbike, be-

slutter han sig for at vende civilisationen ryggen og som en anden Henry David Thoreau 

flytte ud i skoven for at leve som eneboer. Doppler ønsker nu at leve et simpelt liv – i en 

tipi, med en trofast moderløs elgkalv som sit primære og foretrukne selskab. Naturen op-

træder som modbillede til kulturens normer og idealer, til civilisationens snærende bånd. 

Hos Erlend Loe er det dog med en ironisk distance til denne i vores kultur naturaliserede 

forståelse af naturen som kilde til det rene og ægte vis-a-vis den fordærvende civilisation. 

For Doppler fremstilles som en på mange måder naiv antihelt, hvis oprigtige og målrettede 

projekt til tider kommer til at fremstå utopisk og virkelighedsfjernt, fordi civilisationen 

ikke sådan uden videre lader sig slippe. Den indhenter ham gang på gang i form af blandt 

andet forældremøder, sukker- og komælkafhængighed og ubudne gæster, der til Dopplers 

store irritation forstyrrer den eremitiske idyl. Et andet aktuelt nordisk eksempel på denne 

‘back-to-basics‘-tankegang er det danskproducerede reality tv-program Bonderøven, der 

handler om den unge, energiske Frank, som i ønsket om at leve et enklere liv køber en fal-

defærdig gård på Djursland og forsøger at drive den som et selvforsynende landbrug med 

gammeldags redskaber og heste for ploven. Programmet har oplevet en enorm popularitet i 

Danmark, og er nu også blevet eksporteret til Norge, Sverige og Finland (Dohrmann 2010; 

Sørensen 2011). 

På tværs af mit materiale har der tegnet sig et billede af forestillingen om en splittelse mel-

lem det unaturlig, moderne liv, vi lever i dag, og det naturlige, oprindelige liv, vi er ‘skabt‘ 

til at leve. Det er selvfølgelig her, haveterapien kan spille en central og positiv rolle. Tera-

pihaven antages netop at udgøre et ‘naturligt‘ miljø, som per definition er mindre belasten-

de, mindre krævende for mennesker. Det ligner det miljø, vi er ‘skabt‘ til at leve i, vores 

oprindelige stenaldermiljø, hvor de sensoriske stimuli end ikke nærmer sig den sensoriske 

overstimulation, vi oplever i moderniteten med dens storbyer, trafik, computere, telefoner 

osv. Her kan de, der har fået overload af den moderne verden og er blevet stressede, søge 

hen, og i dette refugium kan de få en tiltrængt pause og langsomt komme til hægterne. 
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Individuel og social patologi 

Før jeg afrunder kapitlet, vil jeg blot knytte nogle yderligere bemærkninger til den i have-

terapien udbredte forestilling om sammenhængen mellem stress og det moderne samfund. 

Den stress-syges patologiske tilstand hænger, i denne optik, sammen med en patologisk 

tilstand i samfundet. Denne relation mellem individuelle og sociale patologier har traditio-

nelt været et centralt tema i filosofien og sociologien. Denne tradition kan føres tilbage til 

den moderne socialfilosofis klassikere (Rousseau, Hegel, Marx) og til den moderne socio-

logis grundlæggere (Durkheim, Simmel, Weber). Fælles for dem er, at de undersøger, 

hvorledes tendenser i samfundet kommer til udtryk som sociale patologier. En social pato-

logi betegner det forhold, at strukturer i samfundet manifesterer sig som individuelle lidel-

ser. Inden for de senere år har bl.a. spiseforstyrrelser (Hammershøj 2005) og depression 

(Ehrenberg 2010 [1998]; se også Johnsen 2007) været tolket som sociale patologier.
25

 

Denne måde at ræsonnere på eksisterer ikke kun inden for den sociologiske fagtradition; 

derimod opfattes den, tror jeg, som gyldig af mange mennesker i dag og altså også af mine 

informanter. Overordnet handler det om det grundlæggende spændingsfelt mellem struktur 

og individ, som jo er et kerneemne i samfundsvidenskaberne. Ideen om sociale patologier 

betoner strukturens (i.e. samfundets) betydning for individet. Individet udsættes ved sin 

blotte væren i samfundet for en historisk specifik strukturel determinans, som ikke kun 

præger dets ydre livsomstændigheder, men sågar også sniger sig ind og påvirker noget så 

indre og individuelt som dets psykiske og mentale forfatning. 

 

Delkonklusion 

Der er i en haveterapeutisk sammenhæng en gennemgående antagelse om, at mennesket i 

moderniteten har fjernet sig fra naturen, hvilket er usundt og uholdbart, fordi mennesket 

grundlæggende er en del af naturen. De livsvilkår, som moderniteten byder mennesker 

belaster mennesker i en sådan grad, at nogen af dem bukker under af det: De går ned med 

                                                 
25

 Hvor sociologien fortrinsvist har beskæftiget sig med sociale patologier i den vestlige del af verden, har 

antropologien interesseret sig for sammenhængen mellem sociale og kulturelle strukturer og individuelle 

lidelser i samfund af mindre skala og også for det meste i den ikke-vestlige del af verden – dog med få und-

tagelser (se fx Littlewood 2002; Scheper-Hughes 2001 [1979]). Den antropologiske pendant til de sociale 

patologier er det, man har betegnet som ‘kulturbundne syndromer‘, såsom ‘amok‘ (Malaysia), ‘susto‘ (Latin-

amerika), ‘koro‘ (Indien) og ‘kajaksvimmelhed‘ (Grønland) (Johansen 2006:133). 
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stress og brænder ud. Jeg argumenterer for, at der bag denne forestilling kan skimtes en 

civilisationskritisk undertone og en nostalgisk længsel efter en oprindelighed, som ofte 

relateres til stenalderen. Jeg viser endvidere i analysen, at den stress-syges tilstand beskri-

ves som en tilstand af splittelse, hvor man ‘lever i hovedet‘ på bekostning af kontakten til 

kroppen og samtidig har en oplevelse af at have mistet sig selv. Tankegangen synes at væ-

re, at vejen tilbage for disse mennesker derfor er at komme i kontakt med naturen igen, at 

opnå ‘jordforbindelse‘, og det er netop det, haveterapien kan tilbyde dem. I terapihaven 

kan kontakten til naturen og dermed også forbindelsen mellem kroppen og hovedet gen-

etableres. Det er forudsætningen for at det hele og ægte‘selv‘, som den stress-syge oplever 

at have mistet, kan genfindes. Med haveterapi kan den patologiske splittelse imellem men-

nesket og dets ‘oprindelige miljø‘, naturen, bliver ophævet.  

Jeg har i dette kapitel vist, hvordan forestillinger om natur, krop, selv, modernitet vinkler 

sig ind i hinanden og tilsammen udgør det underliggende kompleks af forestillinger, som er 

med til at begrunde og gøre den haveterapeutiske praksis meningsfuld for såvel terapeuter 

som deltagere. Dette kompleks består af en række underliggende dualismer, som for over-

blikkets skyld kan anskueliggøres på følgende måde: 

 

Positiv  Negativ 

Natur  vs. Unaturlige miljøer, fx ‘by‘, ‘trafik‘, ‘foran en computer‘  

↕  ↕ 

Krop vs. ‗Hoved‘ 

↕  ↕ 

Et helt og autentisk selv, 

fx ‘finde sig selv‘  

vs. Et ‗mistet‘ selv 

↕  ↕ 

Fortiden (fx stenalderen)  vs. Nutiden  (det moderne samfund) 

 

Figur 2 

 

Fælles for disse dualismer er, som vi har set, at det ene led af mine informanter opfattes 

som positivt, mens det andet omvendt evalueres negativt. Desuden er de indbyrdes relate-

rede, hvilket pilene skal symbolisere. Således angiver de horisontale linjer i oversigten 

dualismerne, og de vertikale linjer angiver forbindelserne imellem dem. 
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5. NATURENS BEVIDSTGØRENDE POTENTIALE   

- eller ‘at tænke igennem naturens ting‘ 

 

Omgivelserne er i haveterapien ikke ligegyldige. Som jeg allerede har været inde på, opfat-

tes de af terapeuter og forskere som en afgørende forudsætning for den behandling, som 

finder sted der. Men hvilke fordele er det, omgivelserne i form af naturen og dens bestand-

dele giver haveterapien sammenlignet med andre lignende behandlingsformer? Hvorfor 

menes de at gøre en positiv forskel? 

Et af svarene kan findes i en af de måder, hvorpå omgivelserne – naturen og dens elemen-

ter – aktivt inddrages i den terapeutiske praksis. På et overordnet plan kan man skelne mel-

lem to typer af aktiviteter i haveterapien. På den ene side er der de meget håndgribelige 

aktiviteter, det man kunne kalde regulært havearbejde, såsom såning, lugning, udplantning 

osv. På den anden side er der de aktiviteter, hvor naturen og dens elementer bliver brugt 

som terapeutisk redskab, der skal få klienterne til at opnå særlige indsigter i sig selv. Den-

ne skelnen kan imidlertid kun findes på et analytisk niveau, for i praksis er de to typer af 

aktiviteter meget ofte sammenvævede, idet de konkrete og praktiske aktiviteter meget ofte 

også har et terapeutisk sigte – nemlig at få klienterne til at reflektere og blive bevidste om 

deres egne ‘tanke- og handlemønstre‘. Det er sidstnævnte aspekt af aktiviteterne i havete-

rapien – brugen af omgivelserne, naturen, som et bevidstgørende terapeutisk redskab – jeg 

vil koncentrere mig om i dette kapitel. Jeg vil argumentere for, at naturen opleves som et 

særligt velegnet terapeutisk redskab, fordi man ved hjælp af den kan skabe en forbindelse 

imellem det abstrakte og det konkrete, og at den derfor er ‘god at tænke med‘. Ved hjælp 

af naturen bliver det muligt at blive bevidst om noget, som ellers ville være forblevet ube-

vidst. 

Men hvad vil det helt konkret sige, at omgivelserne (naturen og dens elementer) bliver 

brugt målrettet som et bevidstgørende terapeutisk redskab? Hvordan foregår det i praksis? 

I mødet med informanter og i litteraturen om haveterapi er jeg stødt på beskrivelser af en 

række forskellige terapeutiske ‘øvelser‘, hvoraf nogle går igen fra sted til sted. Nogle ste-

der kalder man dem ‘symbolske øvelser‘ (se fx Grahn og Ottosson 2010), andre steder er 

det Mindfulness-øvelser, der kan tage denne form. Disse øvelser bliver stillet af terapeuten 
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og involverer én eller flere af deltagerne i gruppen. Det er mit indtryk, at de som regel ikke 

bliver præsenteret som ‘øvelser‘ over for deltagerne, men at de snarere forsøges integreret 

umærkeligt i andre aktiviteter, for eksempel gåture og havearbejde. Generelt er de et resul-

tat af terapeutens kreativitet; de er ikke sat på formel, og der eksisterer ikke (indtil videre) 

noget ‘katalog‘ over dem, som terapeuterne kan konsultere. Gengangerne, og dem er der 

flere af, er sandsynligvis i høj grad et resultat af, at man de forskellige steder har ladet sig 

inspirere af hinanden.  

Et uddrag af mine feltnoter giver et indblik i, hvordan omgivelserne (naturen og dens ele-

menter) inden for rammen af sådanne ‘øvelser‘ kan blive brugt målrettet som et bevidstgø-

rende terapeutisk redskab. Under et besøg i en terapihave noterede jeg følgende: 

Terapeuten Tine går forrest og viser vej. Hun fortæller, at de ud over at bruge ha-

ven ‖konkret‖ også bruger den ‖symbolsk‖. Hun stopper op et sted, hvor der på den 

ene side af havegangen vokser flerårige planter, og der på den anden side vokser 

enårige planter. ‖Den enårige plantes og den flerårige plantes livscyklusser er me-

get forskellige,‖ fortæller hun. ‖Den enårige plante er meget ekstrem; den lever i 

kort tid, kun i ca. tre måneder. Den flerårige plante lever længere tid, og i stedet for 

at gå til grunde ligesom den enårige plante, samler den styrke om vinteren, hvor 

energi lagres i dens rødder.‖ Hun fortæller, at disse planter og forskellene imellem 

dem kan bruges som udgangspunkt for samtaler med deltagerne. Samtaler om, 

‘hvordan man kan leve sit liv‘. Og ‘hvis tiden er inde‘, som hun siger, kan de der-

igennem ‘opnå en indsigt i sig selv‘. 

Som det også fremgår tydeligt af dette eksempel, er det typisk for dette aspekt ved den 

naturterapeutiske praksis, at terapeuten fremhæver særlige egenskaber ved elementer i om-

givelserne med henblik på at tilvejebringe en indsigt hos deltageren. I dette tilfælde en ind-

sigt ‘i sig selv‘ og i, ‘hvordan man lever sit liv‘. Har du tendens til at leve som en enårig 

plante, der bruger en masse energi og derfor også hurtigt brænder ud? Eller lever du som 

en flerårig plante, som veksler imellem aktive perioder med et stort energiforbrug og hvi-

leperioder, hvor du samler kræfter? Det er de underliggende spørgsmål, som skal anspore 

deltageren til at reflektere og forhåbentligt i sidste ende erkende nogle hidtil uerkendte 

aspekter ved sig selv og ved sin måde at leve på. Men disse spørgsmål er netop underlig-

gende, forstået på den måde, at i situationen forbliver den analogi mellem menneske og 
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plante, som de giver udtryk for, implicit. Hvis ‘tiden er inde‘, vil deltageren dog selv kunne 

opfange de underliggende spørgsmål og gennem sit svar på dem opnå en indsigt i sig selv.  

At indsigten eller erkendelsen, der stiles imod, ikke er umiddelbart tilgængelig og opnåe-

lig, fremgår netop af betingelsessætningen: ‘hvis (og ikke ‘når‘) tiden er inde‘.    

En anden beslægtet terapeutisk øvelse beskrev behandleren Jens i et interview: 

Derudover så er jeg i hvert fald helt overbevist om, at naturen også indeholder en 

ekstra dimension. At der er noget, som virker genkendende i os selv. På et eller an-

det dybt plan, så er der jo en sammenhæng imellem os og så naturen rundt om. Alt-

så træerne, bølgerne på vandet osv. Der er en indbygget ro i naturen, selvom det er 

stormvejr, eller hvad pokker det er. Så selvom vi står nede ved vandet en dag, hvor 

der er pålandsvind, hvor der virkelig er knald på, så står vi alligevel og laver en lil-

le øvelse i, at lige nedenunder, et par meter nedenunder, er der ro. Så når der er 

stormvejr i mit liv, hvor kan jeg finde min ro? 

Igen er der tale om, at omgivelserne bliver anvendt målrettet af terapeuten til at tilvejebrin-

ge nogle erkendelser hos deltagerne. Det er igen en særlig egenskab ved naturen og dens 

elementer, som fremhæves af terapeuten; i dette tilfælde at havet, selv når det stormer, og 

dets overflade er i vild bevægelse, er roligt i dybden. Jens formulerer selv her det underlig-

gende spørgsmål, der igen er baseret på en analogi imellem mennesket og naturen og dens 

elementer: ‘Så når der er stormvejr i mit liv, hvor kan jeg finde min ro?‘  

Men der er tydeligvis meget andet i Jens‘ udsagn, noget som rækker ud over en konkret 

beskrivelse af selve den terapeutiske øvelse. For med formuleringer som: ‘der er noget [i 

naturen], som virker genkendende i os selv‘ og ‘på et eller andet dybt plan er der jo en 

sammenhæng imellem os og så naturen rundt om‘ (mine kursiveringer), peger han netop på 

en bagvedliggende logik, som den terapeutiske øvelse henter sin gyldighed og sin me-

ningsfuldhed i. Dette aspekt vil jeg vende tilbage til senere i dette kapitel. 

I et interview omtaler den tidligere deltager Kirsten den selvsamme øvelse med havet på en 

måde, som tyder på, at den for hende har haft den tiltænkte effekt: 

Jens lavede rigtigt mange øvelser med, at vi skulle lægge mærke til bølgerne. Og 

for eksempel også sådan noget med at forestille sig, at der var meget mere vand 

nedenunder end det, vi kunne se. Altså, dybden. Ligesom komme i kontakt med 
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den dybde ude i vandet, når man står og kigger på vandet. Dét har jeg brugt. Det 

har jeg faktisk brugt siden, hvor jeg sådan har tænkt: Wow, ja! Den stilhed er der 

også inden i os. 

Kirsten har gennem den terapeutiske øvelse fået en indsigt, som på én gang overraskede 

hende (‘wow‘) og grundlæggende gav mening for hende (‘ja!‘): at man kan opnå en følelse 

af ro, selvom ens sindsstemning nu og her, som det jo typisk er tilfældet for stress-syge, er 

præget af uro, forvirring og kaos, og at man kan finde den ro ‘inden i‘ sig selv.  

 

Kognitive teknologier 

I sit bidrag til antologien Thinking Through Things (Henare, et al. 2007) udfolder antropo-

logen Morten Axel Pedersen en analyse, som ganske vist i sit empiriske udgangspunkt lig-

ger langt fra den felt, jeg har undersøgt, men som jeg ikke desto mindre mener, kan bidrage 

til en forståelse af den målrettede brug af naturen og dens elementer i haveterapien, som 

jeg har beskrevet ovenfor.  

Omdrejningspunktet for Pedersens analyse er nogle bestemte ‘ting‘, som har en helt særlig 

betydning for darhadfolket i det nordlige Mongoliet. Disse ting er en art religiøse remedier, 

som anvendes i shamanistiske ritualer, heriblandt shamanernes særprægede dragter.
26

 Den 

centrale pointe i Pedersens artikel er, at darhadfolket gennem shamandragten kan tænke 

noget, de ellers ikke ville have været i stand til at tænke; den gør dem i stand til at begribe 

visse komplekse og rodede sociokulturelle fænomener, som ellers er svære at erkende, 

nemlig den åndeverden, som shamanerne har eksklusiv adgang til. Shamandragten bliver 

således (i konteksten af det ritual, hvor den anvendes og dermed fremvises) et medium for 

erkendelsen eller det, Pedersen benævner en ‘kognitiv teknologi‘ (Pedersen 2007). 

Jeg vil argumentere for, at der er væsentlige paralleller mellem den rolle, shamandragten 

spiller i darhadfolkets ritualer, og den rolle, omgivelserne spiller i haveterapien. I den ha-

veterapeutiske praksis bliver den omgivende natur og dens elementer brugt som kognitive 

teknologier, ligesom shamandragten bliver det i darhadshamanens rituelle praksis. 

                                                 
26

 Ud over shamandragten inddrager analysen også andre af shamanernes parafernalier. Det er dog shaman-

dragten, Pedersen tildeler størst opmærksomhed, og det er derfor også den, jeg vil koncentrere mig om, når 

jeg her redegør for hans analyse. 
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Pedersen trækker i sin analyse bl.a. på den gren inden for kognitionsteori, som han benæv-

ner ‘den aktive eksternalistiske tilgang‘
27

. Grundlæggende anfører fortalere for denne til-

gang, at en stor del af menneskers mentale processer er aktivt forankrede i deres omgivel-

ser. Tænkning er således ikke begrænset til hjernen, men rækker så at sige ud over krani-

et.
28

 Det betyder, at eksterne objekter kan bidrage aktivt til de kognitive processer og såle-

des øge vores kapacitet til at tænke. Med en sådan tilgang er der altså i meget bogstavelig 

forstand tale om, at mennesker kan tænke gennem ting. Med sin analyse udforsker Peder-

sens relationen mellem materialitet og kognition, materie og tanke og bidrager dermed til 

en vidensfelt, som stadig er forholdsvist ubetrådt land (se Küchler 2005). Ifølge Susanne 

Küchler har der været en tendens til, at man i antropologien har overset de ting, som funge-

rer som ‘bærere‘ af tanken. Det skyldes bl.a., hævder hun, at man har haft en antagelse om, 

at ting er ‘repræsentationer‘, som indeholder det, der allerede eksisterer i bevidstheden 

(Ibid.:207). Her adskiller Pedersens analyse af shamandragten sig, idet den netop viser, at 

en ting ikke bare repræsenterer noget, der allerede eksisterer i bevidstheden, men den kan 

udvide bevidstheden. Det samme argumenterer jeg for er tilfældet, når ‘ting‘ (eller bredere, 

materien) bliver indraget i den haveterapeutiske praksis. Om forholdet mellem materialitet 

og kognition siger den kognitive arkæolog Lambros Malafouris desuden, at ikke alene 

tænker mennesker gennem ting, de tænker særligt effektivt igennem ting: 

Although we may well be able to construct a mental representation of anything in 

the world, the efficacy of material culture in the cognitive system lies primarily in 

the fact that it makes it possible for the mind to operate without having to do so: 

i.e. to think through things, in action, without the need of mental representation.‖ 

(Malafouris 2004:58). 

Logikken synes at være, at jo mere konkret, det, man tænker igennem, er, jo lettere er det 

at tænke igennem det. Dermed er en ‘ting‘ lettere at tænke igennem end en mental repræ-

sentation af en ting. Den er så at sige lettere at tage at føle på – også for bevidstheden. 

Ligesom shamandragten ifølge Pedersen bliver en forlængelse af bevidstheden, mener jeg 

også, at de elementer i omgivelserne, der aktivt og målrettet bruges i terapeutiske øvelser, 

bliver det. Den flerårige plante og den enårige plante i Tines øvelse og havet i Jens‘ bliver 

                                                 
27

 Min oversættelse fra engelsk af ‘active externalist approach‘. 
28

 Heri ligger et opgør med det fremherskende paradigme inden for kognitionsteori, som ifølge kritikerne 

lægger for stor vægt på de udelukkende mentale aspekter af kognition (Pedersen 2007:142). 
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medier for erkendelsen, som gør det muligt for deltagerne i haveterapien at tænke noget, de 

ellers ikke ville kunne tænke. Umiddelbart er der imidlertid forskel på typen af de erken-

delser, som frembringes af disse to kognitive teknologier. Shamandragten giver ifølge Pe-

dersen en indsigt i aspekter af den sociale verden (beboet ifølge darhadfolkets kosmologi 

af både ånder og mennesker), som er svære at erkende, fordi de er flygtige og usynlige. 

Hos en deltager i haveterapi vedrører indsigterne foranlediget af naturen og dens elementer 

ikke umiddelbart den sociale verden, men snarere hendes egen indre psykologiske verden. I 

tråd med det skriver en terapeut i en bog om Alnarp-metoden: ‖De symbolske øvelser ska-

ber kontakt mellem den ydre og den indre virkelighed.‖ (Welén-Andersson og Bengtsson 

2010:17; min kursivering). Dette ‘indre‘ blev yderligere nuanceret i et interview med tera-

peuten Pia, som satte ord på, hvad der i hendes optik var målet for denne brug af naturen i 

haveterapien:  

Naturen er jo det terapeutiske middel. Hvor du bruger det som spejl til, at folk kan 

reflektere over sig selv og deres situation. Så de bliver mere bevidste, og det er så-

dan set dét, der er alfa og omega i grøn rehabilitering; det er jo, at folk de bliver 

bevidste om, hvordan deres tanke- og handlemønstre er. Fordi først dér bliver de i 

stand til at lave om på det og indarbejde nogle andre måder. 

Det er altså deres egne ‘tanke- og handlemønstre‘, deltagerne skal blive bevidste om. I 

begge tilfælde er der tale om viden, som, fordi den angår noget usynligt og abstrakt, er 

svært tilgængelig for det enkelte menneske, og som derfor uden hjælpen fra de kognitive 

teknologier forbliver ubevidst. Det er fristende at udbygge sammenligningen imellem ka-

rakteren af den usynlige og abstrakte viden, som henholdsvis deltagerne i haveterapi og 

deltagerne i darhadshamanens ritual kan opnå indsigt i. Det er kendetegnende for det mo-

derne vestlige menneske at vende blikket indad i søgen efter svar og løsninger, når livet 

ikke går den vej, man havde håbet. Utvivlsomt noget helt andet end at søge dem uden for 

sig selv i åndeverdenen med shamanens mellemkomst som i darhadfolkets tilfælde. Den 

dunkle og svært tilgængelige viden er i haveterapeutisk kontekst aspekter ved den psykolo-

giske indre verden, og mellemmanden, ‘forløseren‘, af den viden er ikke en shaman, men 

en terapeut. Med psykoanalysen fremkomst blev det i den vestlige verden almindeligt at 

betragte psyken som et svært tilgængeligt landskab, som skulle udforskes og kortlægges 

(psykonalysens fader Sigmund Freud udviklede ganske sigende en ‘topografisk model‘ 

over sindet (Freud 1988 [1900])). En udvikling, der måske ikke tilfældigt faldt sammen 
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med, at de hvide pletter på verdenskortet efterhånden tilhørte fortiden. Psykoanalysen kan 

siges at være en opdagelsesrejse ind i den indre verden, i sindet, som per definition var 

dunkelt, gådefuldt og svært tilgængeligt og stadig fyldt af de hvide pletter (i form af det 

‘ubevidste‘), som verdenskortene ikke længere kunne lokke med. 

En afgørende pointe i Pedersens argument er, at ‘tingen‘, som der tænkes igennem, ikke er 

en hvilken som helst ting. Det er netop i kraft af shamandragtens særlige udformning, at 

den får sit potentiale som en kognitiv teknologi, der kan tilvejebringe erkendelser om de 

komplekse relationer mennesker og ånder imellem. Shamandragtens design er kompliceret 

og indviklet; den er sammensat af mange forskellige teksturer og stofligheder, der ifølge 

Pedersen fremmaner mange rumlige og tidslige dimensioner (Pedersen 2007:151). Et ek-

sempel er de mange knuder, som er bundet på bomuldssnore, der hænger på dragtens bag-

side. De er knyttet under tidligere rituelle seancer af den eller de personer, der har konsul-

teret shamanen, og på den måde kommer shamanen i sin dragt til at fremstå som en visua-

lisering af alle de ritualer, han har forestået i sit liv – og dermed også en visualisering af de 

shamanrejser, han har foretaget til åndeverdenen. Derigennem bliver det muligt for de til-

stedeværende, mens ritualet står på, midlertidigt at begribe de sociale relationer, der ifølge 

darhadfolkets animistiske kosmologi eksisterer imellem mennesker og ånder, og som ellers 

ville forblive usete (Ibid.). Pedersens argument er således, at det er shamandragtens særlige 

materielle egenskaber, som bidrager til indsigterne i de komplekse relationer mellem men-

nesker og ånder. Det samme, mener jeg, er tilfældet, når elementer i naturen bliver brugt 

som kognitive teknologier, der skal tilvejebringe erkendelser hos deltagerne i haveterapi. 

Det er netop fysiske og materielle egenskaber ved selve den ‘ting‘, der fremhæves i de te-

rapeutiske øvelser: Hvis vi tager eksemplet med den flerårige plante, er det for eksempel 

iboende egenskaber hos planten, såsom at den gror, at den går i dvale, at den overlever 

igennem vinteren osv. I havets tilfælde er det den egenskab, at det, selvom dets overflade 

er urolig, altid vil være, i hvert fald forholdsmæssigt, roligt i dybden. Det er i kraft af for 

eksempel plantens eller havets særegenhed, deres unikke materielle kvaliteter, at de bliver 

velegnede som kognitive hjælpemidler, der skal gøre det muligt at tænke de komplekse 

indre forhold. 
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Fra det konkrete til det abstrakte – en metaforisk bevægelse 

Som vi har set, er det muligt at forstå den målrettede brug af naturen og dens elementer i 

haveterapien som en kognitiv teknologi, der tillader dem, som deltager i den, at begribe 

aspekter ved sig selv, de ellers ikke ville have været i stand til at begribe. Når naturen og 

dens elementer var særligt velegnede som kognitive hjælpemidler, var det på grund af de-

res unikke materielle egenskaber. Dette er en frugtbar, men i mine øjne ikke en udtøm-

mende vej til en forståelse af den i haveterapien udbredte forestilling om og oplevelse af, at 

naturen har et bevidstgørende – og derigennem helbredende – potentiale. Brugen af natu-

ren og dens elementer som kognitive redskaber med et terapeutisk sigte knytter nemlig an 

til en bredere tankefigur, hvis udbredelse rækker langt ud over den haveterapeutiske idé-

verden, hvor den til gengæld i allerhøjeste grad gør sig gældende: det metaforiske begreb 

MENNESKET ER NATUR.
29

 Jeg mener, der er god grund til at antage, at det er herfra den 

målrettede brug af naturen og dens elementer som bevidstgørende hjælpemidler henter en 

stor del af sin gyldighed og ‘potens‘. Det er med andre ord det, der er med til at gøre, at 

naturens elementer i en haveterapeutisk kontekst bliver opfattet som særligt velegnede 

kognitive hjælpemidler. Men når det er tilfældet, er det imidlertid ikke alene, fordi den 

metafor, der er med til at legitimere denne praksis og gøre den meningsfuld, er en velkendt 

kulturel model i Vesten; det er, som jeg vil vende tilbage til, (også) tilfældet, fordi denne 

metafor ikke er grebet ud af den blå luft, men har rod i en direkte erfaring af verden. 

Når en ‘ting‘ (eller materien i det hele taget) bliver anvendt til at forstå noget abstrakt og 

flygtigt – som det er tilfældet i de terapeutiske ‘øvelser‘ i haveterapien – sker det via det, 

man kunne kalde en ‘metaforisk bevægelse‘. For dét, metaforen gør, er netop at gøre ét 

erfaringsdomæne begribeligt ved hjælp af et andet. Den kognitive bevægelse, som ligger i 

metaforen, spiller, ifølge sprog- og kognitionsteoretikerne George Lakoff og Mark Johnson 

(2002 [1980]) en helt grundlæggende og nødvendig rolle i måden, hvorpå mennesker er-

kender verden. Metaforer præger vores almindelige begrebssystem ‘på en gennemgribende 

måde‘, og dét, hævder de, er der en god grund til: 

Fordi så mange af de begreber, der er vigtige for os, enten er abstrakte eller ikke 

klart afgrænsede i vores erfaring (følelser, ideer, tid osv.), må vi forsøge at begribe 

                                                 
29

 For at holde de metaforiske begreber og de metaforiske udtryk ude fra hinanden, skriver jeg ligesom La-

koff og Johnson førstnævnte med store bogstaver. 
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dem ved hjælp af andre begreber, som vi forstår bedre (rumlige orienteringer, gen-

stande osv.). Dette fører til metaforiske definitioner i vores begrebssystem 

(Ibid.:133). 

Det abstrakte og uafgrænsede skal med andre ord konkretiseres for at blive begribeligt. 

Lakoff og Johnson tager udgangspunkt i sproget i deres metaforteori, men at ‘ting‘, som 

jeg også har argumenteret for, lige så vel kan bruges metaforisk (som det er tilfældet med 

den kognitive teknologi) er der ifølge antropologen og arkærologen Christopher Tilley 

ingen tvivl om: ‖Our speech is laden with metaphors because we think metaphorically. The 

material counterpoint to verbal metaphor is the solid metaphors objectified in the forms of 

artefacts.‖ (Tilley 2002:24). 

Lakoff og Johnson påpeger endvidere, at vores begrebsverden er struktureret omkring nog-

le prototyper, en art grundmetaforer, ud fra hvilke metaforiske udtryk dannes. Som eksem-

pel nævner de bl.a. prototypen TID ER PENGE, som afspejles i sproget med velkendte me-

taforiske udtryk som ‘du spilder min tid‘, ‘arbejdet stjæler al min tid‘, ‘min tid er kostbar‘ 

osv. Den metaforiske kobling, der laves i de terapeutiske øvelser i haveterapien, når natu-

ren og dens elementer (for eksempel planten) bliver det (konkrete) erfaringsdomæne, der 

bruges til at begribe det abstrakte menneske(-sind) med, korrelerer med en prototype, som 

man kunne kalde MENNESKET ER NATUR. Det er denne prototype, som, vil jeg mene, er 

med til at gøre naturen og dens elementer meningsfulde som kognitive teknologier i de 

terapeutiske øvelser.  

At grundmetaforen MENNESKET ER NATUR trives inden for haveterapien, kommer imid-

lertid ikke kun til udtryk i de terapeutiske ‘øvelser‘, men også i terapeuternes generelle 

sprogbrug. En af de meget udbredte måder, hvorpå denne prototype artikuleres i havetera-

pien, er, når mennesket omtales som en plante. For eksempel sagde terapeuten Helena i et 

interview: 

[I haveterapi] starter man med at plante et frø og dermed også sig selv ned til jor-

den og få en god jordforbindelse og så stille og roligt vokse op igen […] Men du 

skal i hvert fald pleje planten, for at den vokser, og det kan så i symbolikken også 

betyde noget for dig selv. Du er nødt til at pleje dig selv og passe på dig selv, for at 

du vokser. Og du er nødt til at finde et rum i den her verden, hvor det er, at du kan 

gro, altså, det er jo ikke alle, der kan gro i en surbund, vel? Altså, sådan er vi også 
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selv, men hvor vi måske har plantet os et sted sådan rent arbejdsmæssigt eller fami-

liemæssigt… Hvor bunden ikke er god nok, kan du ikke vokse på den. 

Her bruges planten som metafor for mennesket til at beskrive hele den udvikling, en delta-

ger går igennem i løbet af et haveterapiforløb. Når hun kommer til terapihaven, er hun som 

en plante, der har ‘mistet jordforbindelsen‘. Derfor må hun starte forfra (‘plante et frø‘), og 

i de rette omgivelser og med den rette pleje (som terapihaven kan tilbyde) kan hun så lang-

somt blive stærkere og mere robust. 

En tilsvarende metafor kom til udtryk, da terapeuten Merethe under et foredrag fortalte, at 

man i den terapihave, hvor hun arbejdede, havde identificeret fire faser i den ‘helingspro-

ces‘, som klienterne gennemgik, mens de var i haveterapi. Foredraget blev holdt på en-

gelsk, og derfor har jeg noteret de engelske udtryk. Den første fase havde betegnelsen 

‘contact‘, den anden fase ‘breaking the shell‘, den tredje fase ‘opening‘ og den fjerde 

‘growing‘. Terminologien er hentet direkte fra botanikken, og tolkningen ligger lige for; 

klienten bliver på den måde indirekte omtalt som et frø, som først skal have kontakt til 

jorden (terapihaven/naturen), efter noget tid vil dens frøskal sprænges, og kimbladene på 

den lille spire vil folde sig ud, så planten derefter kan vokse sig stor og stærk. 

Den metaforbrug, som fylder så meget i haveterapien, hvadenten metaforen er en ‘ting‘ i 

naturen eller et sprogligt udtryk, bringer mindelser om Claude Lévi-Strauss‘ teori om den 

‘vilde tanke‘.  Den vilde tanke er netop karakteriseret ved at være konkret: Den tager for-

håndenværende ting i verden og bruger dem som byggesten for tænkningen, ligesom alt-

muligmanden – bricoleuren – stykker noget sammen af det, han har for hånden (Lévi-

Strauss 1994 [1962]). Det abstrakte erkendes gennem det konkrete. Som vi har set, er de 

forhåndenværende ‘ting‘, som der tænkes med i haveterapien, planter, frø, vand osv. 

 

En meningsfuld metafor 

Som jeg har vist, er den metaforiske kobling mellem mennesket og naturen og dens ele-

menter noget, der gennemsyrer haveterapien. Den kommer både til udtryk i de terapeutiske 

øvelser, som jeg beskrev indledningsvis i dette kapitel, og den kommer til udtryk i terapeu-

ternes sprogbrug. Brugen af og arbejdet med denne metafor i alle dens forskellige variatio-
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ner er en central bestanddel af den haveterapeutiske praksis, og terapeuterne opfatter det 

som én af haveterapiens særlige forcer sammenlignet med andre terapiformer. Samtidig er 

det helt tydeligt, at metaforiske koblinger mellem mennesket og naturens bestanddele også 

for deltagerne giver umiddelbar mening (den vækker ikke hverken undren eller modstand, 

men godtages selvfølgeligt). Det er i mine øjne tankevækkende. For hvordan kan det 

egentlig være? Hvorfor opleves den metaforiske kobling mellem mennesket og naturen og 

dens elementer – fra det store hav til det lille frø – som værende så kraftfuldt og menings-

fuldt et terapeutisk redskab? 

Jeg mener, at der er flere svar på dette spørgsmål. Faktisk vil jeg pege på tre grunde: Dels 

at prototypen MENNESKET ER NATUR er dybt rodfæstet i vores kultur, dels at den er me-

tonymi-baseret og dels, at den har rod i erfaringen. Hver af disse påstande kræver en ud-

dybning:  

For det første er det ufravigeligt, at prototypen MENNESKET ER NATUR, hvor naturen og 

elementer i den bliver brugt som en metafor for mennesket, er velforankret i vestlig kultur. 

Det afspejles for eksempel i litteraturen, hvor submetaforer som MENNESKER ER PLAN-

TER (Lakoff og Turner 1989) og MENNESKESINDET ER NATUR (Hansen 2006) er ud-

bredte. Med litteraturkritikeren Kasper Lezuik Hansens ord er det således ‖en meget al-

mindelig prototype, eller sproglig fordom om man vil […], at menneskets psyke kan er-

kendes gennem naturen.‖ (Ibid.:26). Det er et velkendt metaforisk begreb og en del af det 

kulturelt modellerede kognitive grundstof, vi tænker verden med. 

Men jeg vil også mene, at den umiddelbare mening, som metaforen MENNESKET ER NA-

TUR, skyldes, at metaforen er baseret på metonymien MENNESKET ER EN DEL AF NA-

TUREN. Opfattelsen af en sådan metonymisk relation mellem mennesket og naturen er 

fremherskende i mit materiale. Det kom til udtryk allerede i kapitel 4, men det fremgik 

også af terapeuten Jens‘ udsagn i begyndelsen af dette kapitel, hvor han sagde: ‖Der er 

noget [i naturen], som virker genkendende i os selv. På et eller andet dybt plan, så er der jo 

en sammenhæng imellem os og så naturen rundt om. Altså, træerne, bølgerne på vandet 

osv.‖ Jens‘ ræsonnement er, at vi instinktivt genkender os selv i naturen, simpelthen fordi 

vi er en del af den. Sammenhængen mellem os og naturen er metonymisk. Når der er et 

sådant sammenfald imellem en metafor og en metonymi, har man i den kognitive lingvistik 
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kaldt det en metonymi-baseret metafor.
30

 I en metonymi-baseret metafor er en metonymi 

den begrebsmæssige forudsætning for metaforen, og den er ifølge lingvisten Günther Rad-

den (2003) kendetegnet ved at være en sammenkobling af to forskellige begrebsmæssige 

domæner (i dette tilfælde A. mennesket og B. naturen), som har rod i eller kan føres tilbage 

til ét begrebsmæssigt domæne (i dette tilfælde A. naturen). Det betyder, ifølge Radden, at 

metonymi-baserede metaforer opleves som mere indlysende end metaforer, der ikke er 

baseret på metonymier:  

Metaphors which are grounded in metonymy are more basic and natural than those 

which do not have metonymic basis: with these, metonymy provides an associative 

and motivated link between the two conceptual domains involved in metaphor 

(Ibid.:93).  

I dette tilfælde er den metaforiske relation MENNESKET ER NATUR grundet i den meto-

nymiske relation MENNESKET ER EN DEL AF NATUREN. Den nærhed eller tilknytning, 

som metonymien – i modsætningen til metaforen – forudsætter (i dette tilfælde et ‘pars pro 

toto‘-princip), er med til at gøre, at metaforen MENNESKET ER NATUR og alle dens un-

derordnede variationer opleves som særligt naturlige og ‘motiverede‘. Simpelthen fordi der 

allerede eksisterer en bro over det gab imellem de to begrebsmæssige domæner, som tan-

ken skal skabe forbindelse imellem. Det er med til at gøre de terapeutiske øvelser, hvor 

naturen inddrages målrettet, meningsfulde og potente som bevidstgørende redskaber. 

En sidste og væsentlig grund til, at metaforen MENNESKET ER NATUR af mine informan-

ter opleves som grundlæggende dybt meningsfuld, er, vil jeg hævde, at den ikke er grebet 

ud af det blå, men har rod i en almenmenneskelig direkte erfaring af verden. Vores erfa-

ring fortæller os simpelthen, at der er substantielle ligheder mellem mennesker og naturens 

elementer. Det er en meget væsentlig pointe hos Lakoff og Johnson, at kognitive metaforer 

ikke opstår ud af det blå. De er tankekonstrukter, ja, men de fungerer kun som erkendelses-

redskaber i kraft af deres erfaringsmæssige grundlag. Denne fænomenologisk inspirerede 

betragtning slår de utvetydigt fast i Hverdagens metaforer: ‖Faktisk føler vi, at ingen meta-

                                                 
30

 Louis Goosens (1990), som var en af de første til at beskæftige sig med sådanne tilfælde af overlap og 

interaktion imellem metaforer og metonymier (der traditionelt er blevet betragtet som to grundlæggende 

forskellige kognitive processer) introducerede den ikke alt for udtalevenlige betegnelse ‖metaphtonymy‖. 

Siden hen er samspillet mellem metaforer og metonymier blevet tildelt en langt større opmærksomhed særligt 

inden for den kognitive lingvistik (se fx Barcelona 2000; Dirven og Pörings 2002). 
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for nogensinde kan forstås eller blot blive passende repræsenteret uafhængigt af dens erfa-

ringsmæssige grundlag.‖ (Lakoff og Johnson 2002 [1980]:30). Tager man dette for påly-

dende, vil det sige, at den metaforiske relation mellem mennesket og naturen har et erfa-

ringsmæssigt udgangspunkt, foruden hvilket den ikke ville kunne fungere som et redskab 

til at forstå det abstrakte med det konkrete. Det, mener jeg også, man kan hævde, gør sig 

gældende i den haveterapeutiske MENNESKET ER NATUR-metafor. Nogle af de iboende 

egenskaber, der kendetegner naturen og dens elementer, korrelerer med visse iboende 

egenskaber hos mennesker: Planter og dyr fødes, er afhængige af næring, vokser, formerer 

sig, ældes og dør – ligesom mennesker. Mennesket og ikke-humane entiteter i naturen 

(planter og dyr) deler ganske enkelt grundvilkår. Disse ligheder erfarer vi kropsligt med 

vores sanser.
 31

 Ligheden er naturligvis ikke total, for, som Lakoff og Johson pointerer, er 

metaforer altid et produkt af et delvis overlap mellem to domæner i menneskets erfaring 

(Ibid.). Den metaforiske kobling af menneske og natur giver intuitivt mening for menne-

sker, fordi den er baseret på en homologi mellem disse to domæner. Som Lévi-Strauss har 

skrevet: ‖Metaphors are based on an intuitive sense of the logical relations between one 

realm and other realms.‖ (Lévi-Strauss 1969 [1962]:339; min kursivering). 

  

Delkonklusion 

Jeg har i dette kapitel inspireret af Morten Axel Pedersens analyse af darhadshamanens 

dragt argumenteret for, at naturen og dens bestanddele kan forstås som kognitive teknolo-

gier. Ved hjælp af disse teknologier kan deltagerne gøres bevidste om noget, der ellers ville 

være forblevet ubevidst for dem, nemlig svært erkendbare aspekter ved deres indre i form 

af deres ‘tanke- og handlemønstre‘. Jeg argumenterede for, at den bevidstgørende kogniti-

ve bevægelse i disse øvelser, hvor det konkrete bruges til at forstå det abstrakte, er metafo-

risk, og at øvelserne er variationer over og udtryk for den i haveterapien udbredte kognitive 

metaforiske prototype MENNESKET ER NATUR. Til sidst argumenterede jeg for, at når 

                                                 
31

 For en kort bemærkning kan det tilføjes, at der, som jeg ser det, er en fænomænologisk mellemregning i 

Morten Axel Pedersens argument, som han undlader at eksplicitere. For argumentet om, at shamandragten i 

sig selv – i kraft af sine materielle kvaliteter – kan få folk til at begribe noget, de ellers ikke ville kunne for-

stå, afhænger af, at disse særlige materielle egenskaber erfares kropsligt af de mennesker, der befinder sig i 

dens nærhed (i shamandragtens tilfælde, visuelt). Hvis ikke mennesker, var i stand til at percipere shaman-

dragtens særlige kvaliteter, ville den ikke kunne lære dem noget om noget som helst. Shamandragtens poten-

tiale som en kognitiv teknologi er med andre ord erfaringsbåret. 
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brugen af naturen og dens elementer som kognitive teknologier i haveterapien opleves som 

meningsfuld og ikke mindst effektfuld, er det både, fordi idéen om naturen som en metafor 

for mennesket er fast forankret i vores kultur – en kulturel model, vi forstår verden med – 

men også fordi der er konkrete og erfaringstilgængelige materielle egenskaber ved naturen 

og dens elementer, som gør den særligt egnet som kognitiv teknologi: Metaforen MENNE-

SKET ER NATUR er netop ikke grebet ud af den blå luft, men har rod i menneskers direkte 

erfaring af deres omverden. Heri ligger en interessant diskussion, som jeg vil tage op i næ-

ste kapitel. 

 

 

 

 

. 
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6. DISKUSSION OG KONKLUSION 

 

Dette speciale har handlet om relationerne mellem mennesker og natur. Undervejs har jeg 

kastet lys over forskellige måder, hvorpå denne relation forestilles og praktiseres i en have-

terapeutisk sammenhæng. Overordnet kan man sige, at min analyse har handlet om menne-

ske-natur-relationerne i haveterapi på to forskellige måder: På den ene side har specialet 

bidraget til en forståelse af de kulturelle forestillinger om relationerne mellem mennesker 

og natur, som kommer til udtryk i en haveterapeutisk kontekst. På den anden side kan det 

bidrage til en mere overordnet teoretisk diskussion om, hvordan man kan forstå relationer-

ne mellem mennesker og deres fysiske og materielle omgivelser. Hermed knytter jeg an til 

problemformuleringens to underspørgsmål, henholdsvis: 1. Hvilke opfattelser af naturen 

kommer til udtryk i haveterapien? og 2. Hvordan kan studiet af haveterapi bidrage til en 

forståelse af forholdet mellem socialitet og materialitet? Denne diskussion og konklusion 

vil centrere sig om disse to akser. 

 

En dobbelttydig position 

Ser man samlet på analysen, bliver det klart, at der i en haveterapeutisk sammenhæng 

kommer flere forskellige naturopfattelser til udtryk; det er ikke noget enkelt billede, der 

tegner sig. Jeg vil imidlertid mene, at der på baggrund af denne mangfoldighed træder to 

overordnede tendenser frem: På denne ene side opfattes naturen som en slags redskab – 

noget som haveterapeuterne kan anvende til et bestemt menneskeligt defineret formål – 

nemlig det at gøre nogle syge mennesker raske. På den anden side opfattes den som et sy-

stem, som er større end mennesket, og som mennesket ‘på et eller andet dybt plan‘ er en 

del af. 

Førstnævnte naturopfattelse kom især til udtryk i kapitel 3, hvor vi fik et indblik i de inten-

tioner, der lå bag udformningen af det haveterapeutiske rum. ‘Naturen‘ optrådte her i form 

af et hyperstruktureret specialdesignet haverum, hvor ikke meget var overladt til tilfældig-

hederne. I denne kontekst var ‘naturen‘ noget, som kunne formes efter bestemte principper 

og teorier med henblik på at opnå et bestemt formål. Jeg mener, at denne tilgang afspejler 

en instrumentalistisk naturopfattelse. Det er et natursyn, som ofte spores tilbage til oplys-

ningstiden og naturvidenskabernes gennembrud i 1700-tallet, og det forstår naturen som et 
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mekanisk legemligt-kausalt system, som ikke har noget iboende formål, men er tilgænge-

ligt for menneskelig manipulation (Raffnsøe-Møller 2002; Taylor 1989). Mennesket opfat-

tes som et fornuftsvæsen, som med sin fornuft tæmmer, transformerer og transcenderer 

naturen (Ingold 2000). Denne naturopfattelse forudsætter et skarpt ontologisk skel: Der er 

på den ene side mennesket, som tilhører det humane domæne, og på den anden er der natu-

ren, som tilhører det ikke-humane domæne (Descola og Pálsson 1996). Her anes arven 

tilbage til Descartes og hans radikale skelnen mellem ‘res cogitans‘ og ‘res extensa‘, ånd 

og materie. Ifølge denne dualistiske tænkemåde, bliver mennesket tildelt en særeksistens, 

som adskiller det fra og hæver det over naturen, og i en sådan optik kan man sige, at natu-

ren i en haveterapeutisk sammenhæng ‘helbreder‘, i høj grad fordi mennesker arrangerer 

den på en bestemt måde. 

Sameksisterende med denne naturopfattelse er imidlertid en anden, som især kom til ud-

tryk i 4 og til dels også i kapitel 5. Det var forestillingen om, at mennesket grundlæggende 

og på et dybt plan var en del af naturen; at der, som jeg fastslog i kapitel 5, var en meto-

nymisk relation mellem mennesket og naturen. Denne opfattelse afspejler i min optik det, 

man kan kalde en vitalistisk naturopfattelse. Denne naturforståelse voksede bl.a. frem i 

Romantikken og den tyske idealisme i slutningen af 1700-tallet og opstod som en art mod-

bevægelse imod den rationalistiske og instrumentalistiske naturopfattelse (Raffnsøe-Møller 

2002; Taylor 1989). I en sådan naturforståelse er naturen et levende og følende synergisk 

system, som også mennesket indgår i, og organisk liv kan ikke forklares alene med henvis-

ning til fysisk-kemiske lovmæssigheder; det er nødvendigt at inddrage en materiel, åndelig 

livskraft i forståelsen. Naturens skønhed og vitalitet er noget, der taler til og rekreerer de 

gode og vitale dele af mennesket. Det vitalistiske natursyn bygger i modsætning til det 

rationalitiske og instrumentalistiske på en monistisk verdensopfattelse: Subjekt og objekt 

er ikke skarpt adskilte. 

Uden at det tilsyneladende opleves som et paradoks, indtager naturen altså i den havetera-

peutiske forestillingsverden en flertydig position: Nogle gange som objekt, andre gange 

som noget større – noget, der er gådefuldt og hinsides ord, og som rækker ud over det 

menneskelige handlerum. 
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Socialitet og materialitet 

I analysens sidste del argumenterede jeg på den ene side for, at forestillingen om en meta-

forisk relation mellem mennesker og naturen (og dens elementer) er en kulturel konstrukti-

on. Mine informanter har ikke kunnet undgå at stifte bekendtskab med denne tankekonstel-

lation; de genkender og forstår den instinktivt, fordi den er blevet en naturaliseret del af 

deres måde at forstå verden på. Derfor giver de terapeutiske øvelser og sprogbrugen, der 

bruger naturen og dens elementer som redskaber til at gøre deltagerne klogere på sig selv, 

mening for dem. På den anden side argumenterede jeg for, at forestillingen om en metafo-

risk relation mellem mennesker og natur bunder i en direkte erfaring af, at visse materielle 

egenskaber hos mennesket går igen i naturen og vice versa. 

Den sidste pointe peger i retning af, at materien i sig selv, i hvert fald delvist, kan være 

katalysator for sådanne erkendelser. Dette aspekt indgik i Morten Axel Pedersens analyse 

af shamandragten, idet han netop understregede, at det var i kraft af shamandragtens særli-

ge materielle egenskaber, at den kunne give mennesker oplevelsen af at blive klogere på 

kognitivt svært tilgængelige aspekter af deres verden. Et forhold, jeg også argumenterede 

for, gjorde sig gældende i de haveterapeutiske øvelser, hvor naturen og dens elementer 

blev brugt som kognitive hjælpemidler.  

Disse betragtninger knytter an til en teoretisk diskussion i antropologien, som ligger impli-

cit i det, der er blevet har kaldt den ‘materielle vending‘
32

 (Pels, et al. 2002:6; Sjørslev 

2007). Overordnet er den antropologi, som den materielle vending har båret med sig, dre-

vet af en interesse for materialitet i bred forstand, herunder ting, fysiske rum og landska-

ber. Interessant er det i denne forbindelse, at den materielle vending, som Kirsten Hastrup 

har pointeret, kan anskues som et opgør med mange af de tankeformer, der har domineret 

antropologien i de seneste tre årtier, nemlig det ‘postmoderne‘, konstruktivistiske paradig-

me (Hastrup 2004a; 2005). Det epistemologiske udgangspunkt for dette paradigme var, at 

man ikke har adgang til at beskrive verden, som den ‘er‘. Kulturen blev opfattet som en 

tekst og var således – ligesom en tekst – konstrueret narrativt og diskursivt, hvorfor den 

også kunne – og burde – dekonstrueres. En grundlæggende præmis for at kunne tænke så-

dan er, at der ikke er en nødvendig sammenhæng mellem verden og måderne, hvorpå den 

                                                 
32

 Kirsten Hastrup har anvendt betegnelsen ‘den topografiske vending‘ (Hastrup 2004a; 2005), som i vid 

udstrækning dækker over det samme som den ‘materielle vending‘.   
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repræsenteres.
33

 Over for dette konstruktivistiske paradigme synes den ny materielle ven-

ding at spørge: Hvad nu hvis der ikke (altid) er en arbitrær relation mellem den materielle 

verden og de måder, den bliver repræsenteret på? Kan det tænkes, at alting ikke kan tillæg-

ges en hvilken som helst betydning? 

Flere af de nyere bidrag til materialitetsteorien har argumenteret for en total ophævelse af 

adskillelsen mellem materie og tegn: ‖…meanings are not ‘carried‘ by things but just are 

identical to them.‖ (Henare, et al. 2007:3-4). En mindre radikal og efter min mening mere 

overbevisende tilgang har Daniel Miller, som ikke argumenterer for en fuldstændig ophæ-

velse af adskillelsen imellem mennesker og materie, men for at forholdet skal forstås som 

resultater af en dialektisk proces. Mennesker tillægger materien betydning, men materien 

er selv medskaber af denne betydning, med Millers ord: ‖…they emerge out of each other 

dialectically‖ (Miller 2005:20). 

Jeg mener netop, at de aspekter af haveterapien, jeg fremhævede i den sidste del af min 

analyse, er gode eksempler på, at relationen mellem materien og den betydning, den bliver 

tillagt kulturelt, ikke er fuldstændigt arbitrær. Forestillingen om, at naturen kan fortælle 

mennesker noget om mennesker, er en kulturelt formet antagelse, men den er ikke grebet 

ud af den blå luft – den er ikke en fuldstændigt fri konstruktion – for den har faktisk rod i 

en direkte erfaring. Materien er på den måde medskaber af de betydninger, mennesker til-

lægger den. Jeg åbner således op for, at menneskers relation til naturen i haveterapien ræk-

ker ud over blotte repræsentationer. Naturen helbreder med andre ord ikke kun fordi den 

repræsenteres socialt og kulturelt som helbredende, den opleves og erfares som helbreden-

de, fordi den er noget ‘særligt‘. Det er efter min mening meget væsentligt at få med. Denne 

antropologiske tilgang er i mine øjne mere ‘jordbunden‘, for nu at bruge et ord, der kunne 

være taget ud af min egen felt. Dermed ikke sagt, at menneskers direkte erfaring ikke kan 

give anledning til mange forskellige repræsentationer af det erfarede. Der er stadig plads til 

kulturel kreativitet, men der er ikke fuldstændigt ‘fri leg‘. Således må min konklusion væ-

re, at haveterapien bygger på et ‘samspil‘ mellem socialitet og materialitet. Et kraftfuldt 

                                                 
33

 Her anes arven fra lingvisten Ferdinand de Saussures semiotiske dualisme. Saussure beskrev tegnet som en 

dobbelt enhed, som bestod af et begreb, ‘signifié‘, og dette begrebs lydbillede eller repræsentation, ‘signi-

fiant‘. Forbindelsen imellem ‘signifié‘ og ‘signifiant‘ var, ifølge Saussure, arbitrær. Sproglige tegn afspejlede 

ikke med nødvendighed de objekter, de betegnede (Saussure 1991 [1916]).  
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‘samarbejde‘ mellem en allerede eksisterende kulturel model og materiens særlige erfa-

ringsbårne kvaliteter. 
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8. ABSTRACT 

 

This thesis explores the cultural conceptions of the relationships between human beings 

and nature as they are expressed in the context of Scandinavian garden therapy. 

Garden therapy and the healing gardens in which it takes place are relatively novel phe-

nomena in Scandinavia. Originally inspired by the Anglo-american tradition of horticultur-

al therapy which aims at a broad range of patient groups, the garden therapy of Scandina-

via has developed into a specialized method of treatment targeted at people who suffer 

from stress-related illnesses such as burnout syndrome and depression. Garden therapy is a 

subfield within the broader field of nature-based therapies. 

The thesis is based on fieldwork conducted primarily in Denmark but also in Sweden. 

The empirical basis of the study consists of interviews with people who have first-hand 

experience with garden therapy, either as professionals in the field, i.e. therapists or re-

searchers, or as patients who have undergone treatment from long-term stress in a healing 

garden. The thesis also draws on field notes written during visits at a number of different 

healing gardens as well as a large selection of relevant documents on the subject, including 

articles in newspapers and scientific journals, and promotional material from different 

healing gardens in Denmark and Sweden. 

The analysis is divided into three parts, each looking into a certain aspect of garden 

therapy. In the first part, I look into the spatial structure of the healing garden – along the 

lines of three spatial dimensions; the physical, the temporal, and the social. In terms of the 

physical dimension of the healing garden space, I touch upon its highly specialized design, 

and the intentions and scientific theories on which it is based. As for the temporal and the 

social dimensions, I examine the ways different rules govern how clients use time and inte-

ract socially. I conclude that the healing garden along all three dimensions is a ‗hyperstruc-

tured‘ space. The high degree of physical, temporal, and social order is experienced by the 

clients as unburdening, relieving them of the demands and pressure they face outside the 

context of the healing garden. I further argue that by virtue of its distinctive spacial and 

social ordering, the space of the healing garden can be characterized as both heterotopian 

and liminal. 
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In the second part of the analysis I show that a discourse based on a number of dualisms 

find expression in the context of garden therapy. Together these dualisms form a nexus of 

interrelated conceptions about such topics as nature, body, self, and modernity. There is a 

general understanding among my informants that human beings are fundamentally ‗part of 

nature‘, but that this has been ‗forgotten‘ with the result that most of us have ‗lost contact‘ 

with nature. They point to the ‗unnaturalness‘ of modern life, often epitomized by big ci-

ties and modern technologies, and they express the idea that this way of life has damaging 

consequences, among them the rising occurrence of serious stress-related illnesses. ‗Re-

turning to nature‘ is thus believed to have a healing effect. This is one of the main reasons 

why garden therapy is considered to be a very effective method of treatment of long-term 

stress.  

The third part of the analysis focusses on the ways in which nature and its elements are 

used in garden therapy to make clients conscious of their own patterns of thought and re-

sponse. In the context of this specific therapeutic practice, I conclude that nature and its 

elements--plants, water, seeds, etc.--function as cognitive technologies, enhancing the con-

sciousness of the clients, thereby making it possible for them to comprehend aspects of 

their own inner reality that otherwise they would not be able to grasp. My analysis draws 

on cognitive semantics to support the argument that the perceived and experienced effec-

tiveness of nature as a cognitive technology is due to its correspondence with the wide-

spread conceptual metaphor MAN IS NATURE. The use of nature and its elements as cog-

nitive technologies is essentially metaphorical, that is, a means of making sense of one 

usually abstract conceptual domain (i.e. the human mind) in terms of another more con-

crete conceptual domain (i.e. a plant). The conceptual metaphor MAN IS NATURE is firmly 

anchored in Western culture, making the metaphorical uses of nature and its elements in-

tuitively meaningful to my informants. Nevertheless, I argue, this is not an exhaustive ex-

planation as to why they make sense; to a certain extent this conceptual metaphor and its 

expressions are based on a direct experience of reality, according to which there are actual, 

perceivable similarities between the domain of humans and the domain of non-human na-

ture. Take the example of the plant, one of the often used cognitive technologies in garden 

therapy: Plants grow, they depend on food, water, sunlight, and nourishment, they degene-

rate, and they die, just like humans. The experience-based conception of a homological 
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relationship between humans and nature is what makes the metaphorical uses of nature in 

garden therapy so meaningful and thus such potent a therapeutic instrument. 

In the light of the these analytical insights, I sum up the different perspectives on nature 

that have emerged from the analysis as a whole, arguing that they can be seen as belonging 

to two in many ways opposing views on the relationship between man and nature; the one 

reflecting an instrumentalistic paradigm and the other a vitalistic paradigm. Finally, I dis-

cuss the theoretical implications of my findings, linking them to the ongoing debate in 

anthropology concerning the nature of the relationship between sociality and materiality. 
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9. BILAG 

 

Bilag 1 

Skitse over de primære haverum i Alnarps Rehabiliteringsträdgård. 
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Bilag 2 

 

Eksempel på dagsskema: 

 

 

07.30 morgenmad 

09.00 haveophold 

10.00 - 11.00 formiddagskaffe/te 

11.00 - 12.30 hvil/pause 

12.45 - 13.45 frokost 

14.30 haveophold 

16.00 eftermiddagskaffe/te  

16.30 - 19.00 hvil/pause/‖egen tid‖ 

19.00 - 20.00 aftensmad (koldt måltid) 

20.00 afspænding  

20.30 gåtur/have/‖egen tid‖ 

22.30 godnat/sove - lyset slukkes i fællesrummet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




