
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
”Som om nogen lægger hånden på mig og 
jeg bliver rolig” 
 
Af Mette W. Brehm, projektleder, og Lone Nielsen, projektmedarbejder og frivillig 

 

På Bispebjerg Bakke i Københavns Nordvestkvarter ligger FAKTIS HAVE, som er et tilbud til udsatte kvinder 
med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Haven er skabt med henblik på at udforske, hvordan et uderum 
designet ud fra haveterapeutiske principper kan styrke livskvaliteten hos denne udsatte gruppe. Erfarin-
gerne viser, at adskillige af de kvinder, der kommer i FAKTI, oplever en større grad af glæde, menings-
fuldhed og indre ro som følge af ophold i haven, og at haven fungerer som en god facilitator i forhold til at 
genopdage egne ressourcer og evner. Det er vigtigt, da selvværdet hos mange har lidt et alvorligt knæk 
efter mange nederlag i kampen for at tilpasse sig og finde sig til rette i deres nye land. For mange af kvin-
derne er FAKTIS HAVE deres eneste kontakt med naturen i Danmark, og haven bidrager derfor til en vigtig 
forandring i deres liv, idet positive naturoplevelser hermed er gjort tilgængelige.  
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”Latifa og Samira har medbragt frø og planter. Latifa planter kasser til foran drivhuset. Hun har ledt efter 
okra-frø til haven, kan jeg forstå. Uden held. Hun kan måske få sendt nogle fra Afghanistan, siger hun og 
fortæller, at dér er okra en populær spise. Det bliver vendt med nogle af de andre afghanske kvinder på dari. 
Samira viser, hvordan hun i mandags selv har været henne i haven og så et par rækker med spinat. Det vir-
ker hun stolt ved. En kvinde har sat sig på en stol ved et af højbedene. Hun har svært ved at stå op, men det 
går fint med at sidde og luge lidt omkring rækkerne derfra. Omkring det store fællesbord sidder flere kvinder 
og skriver planteskilte - på dansk, bosnisk, arabisk og kurdisk. Med hjælp fra Mette (projektleder for FAKTIS 
HAVE) og Google Translate finder kvinderne navnene i fællesskab. Der er masser af læring i det. Både om 
planter og sprog og samarbejde. De bliver opmærksomme på, at tulipan hedder det samme på næsten alle 
de repræsenterede sprog. Noget med LALE som rod.  
 
På dækket under ahorntræet sidder fem kvinder sammen og nyder solen. Det er varmt i dag. Marjan tager 
sine sko af og sidder med bare tæer i græsset. Hun smider også tørklædet. Hun er træt og øm i hele krop-
pen, viser hun. Hun taler stort set ikke dansk. Hun døjer tydeligt med smerter, og Zascha, som er psykomo-
torisk terapeut i haven, hjælper Marjan med at komme til at sidde i en god aflastende stilling med puder. 
Det ser ud til, hun finder ro. Senere på dagen bliver der grillet fisk i haven over bål. En gruppe arabiske kvin-
der har på eget initiativ startet en mandagstradition i haven, hvor de mødes og griller. Nu regner det tem-
melig kraftigt, men drivhuset fungerer godt som læ. Hannan sidder og passer bålet. Der kan vi næsten altid 
finde hende. Hun fortæller, at det er hendes foretrukne sted: ”Det er ligesom at sidde og have en god sam-
tale med en ven, bare uden ord”. 
 
 

Hvad er FAKTI?  
 
FAKTI er en privat forening på Bispebjerg Bakke i Københavns Nordvestkvarter, der arbejder ud fra det 
overordnede formål at styrke livskvaliteten blandt udsatte kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. 
I foreningens lokaler tilbyder vi danskundervisning, motion, socialrådgivning og vejledning fra sygeplejer-
ske, psykoedukation, samfundscafé, fællesspisning og socialt samvær. Ved hjælp af midler fra bl.a. Frilufts-
rådet har vi henover 2014-2015 fået anlagt FAKTIS HAVE i tilknytning til huset med henblik på at udforske, 
hvordan et uderum designet ud fra haveterapeutiske principper kan understøtte og styrke FAKTIs trivsels-
fremmende arbejde med målgruppen. 
 
Medlemmerne af FAKTI lever typisk en isoleret tilværelse uden megen kontakt til det danske samfund og 
andre danskere. En stor del af kvinderne lider af PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), og mange er medi-
cineret for psykiske lidelser, der ud over PTSD også omfatter depression og angst. Stort set alle lever med 
fysiske helbredsudfordringer som fordøjelsesproblemer, overvægt, diabetes, migræne og ledsmerter, i 
mange tilfælde med psykosomatisk karakter. Mange af kvinderne taler kun begrænset dansk, og flere har 
ingen eller begrænset skolegang fra deres hjemlande. Kvinderne kommer fra Iran, Afghanistan, Syrien, Liba-
non, Irak, Bosnien, Tyrkiet og Somalia mm. De fleste er kontanthjælpsmodtagere og nogle enkelte er selv-
forsørgede eller førtidspensionister.  
 
Det allerførste frø til FAKTIS HAVE blev lagt år tilbage hos vores nabo, Bispebjerg skolehaver, hvor en 
gruppe kvinder fra FAKTI var på besøg for at moste æbler. En irakisk kvinde og torturoverlever, der netop 
var kommet til FAKTI efter endt traumebehandling, oplevede her en meget spontan glæde ved at være om-
givet af naturen i skolehavernes vildtprægede terræn: ”Det er første gang i dag, jeg er glad i Danmark”, for-
talte hun og ringede hjem til sin mor i Irak for at fortælle hende det. Det satte vigtige tanker i gang om den 
glæde og heling, naturen kan give.  
 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed


3 
 

 
Udgivet af Sundhedsnetværket, februar 2017 - et netværk af professionelle, der interesserer sig for 

natur, sundhed, trivsel og livskvalitet. 
www.natur-vejleder.dk/sundhed 

 

Overvejelser før de første spadestik  
 
I samarbejde med miljøpsykolog og konsulent Marie Leer Jørgensen blev de overordnede designguidelines 
for haven udarbejdet med afsæt i konceptmodellen fra den forskningsbaserede Terapihave Nacadia i Hørs-
holm, hvis design bygger på forskning omkring, hvordan grønne omgivelser kan få mennesket til at restitu-
ere. Der findes kun meget begrænset viden om, hvordan naturen kan bruges i rehabiliteringsarbejdet med 
flygtninge og indvandrere, men vi har lænet os op ad forskning om naturbaseret terapi for krigsveteraner 
med PTSD samt erfaringer fra det engelske projekt ’The Natural Growth Project’ under organisationen 
’Freedom from Torture’. Der har man mere end tyve års erfaring med natur- og havebaseret rehabilitering 
af krigstraumatiserede flygtninge og torturofre, en målgruppe, der har flere fællestræk med FAKTIs bru-
gere.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med støtte fra Marie Leer Jørgensen har vi gennem workshops arbejdet med at få belyst, hvilke oplevelser i 
naturen og hvilke landskaber kvinderne kobler til hjemskabsfølelse og erindring om spontan og glædesfuld 
leg og væren. Det har været vigtigt for os at skabe en have, som passer til kvindernes behov og som de kan 

GRØN ARBEJDSDAG 
  
SELVE ETABLERINGEN AF FAKTIS HAVE BLEV FRA STARTEN TÆNKT SOM ET PROJEKT TIL SKABELSE 
AF SOCIAL VÆRDI, HVOR DET CIVILE SAMFUND I FORM AF PRIVATE VIRKSOMHEDER OG FRIVIL-
LIGE FUNGEREDE SOM MEDPRODUCENT. I APRIL 2015 BLEV VORES NYBYGGEDE HØJBEDE FYLDT 
MED JORD. DEN SIDSTE STORE OPGAVE FØR HAVEN FOR ALVOR KUNNE TAGES I BRUG. MED 
SPANDE, TRILLEBØRE OG VED FÆLLES HJÆLP FIK KVINDER OG PERSONALE FRA FAKTI, LOKALE FRI-
VILLIGE OG ELEVER FRA NØRREBROS ØKOLOGISKE PRODUKTIONSSKOLE, DER HAVDE STÅET FOR 
AT BYGGE HØJBEDENE, FLYTTET GODT OG VEL 15 TONS JORD. 
 
”JEG HAR ALDRIG MØDT EN FLYGTNINGEKVINDE FØR, OG NU HAR JEG LÆSSET JORD SAMMEN 
MED NASHRIN I TRE TIMER OG HYGGET MIG MED HENDE”, UDBRØD EN FRIVILLIG PÅ DAGEN. GE-
NERELT ER HAVEN EN GOD PLATFORM FOR MØDET MELLEM FAKTIS MEDLEMMER OG DET CIVILE 
SAMFUND OMKRING, DA PRAKTISK FÆLLES ARBEJDE OG GLÆDEN VED NATUREN UDGØR EN GOD 
SOCIAL MEDIATOR. 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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nyde at være i. En have, som føles tryg og hjemlig, vækker positive minder fra naturoplevelser tidligere i 
kvindernes liv og giver ro og støtte for at arbejde med egen sundhed og rehabilitering. For at skabe tryghed 
er haven bl.a. afgrænset af både et levende grønt hegn og et plankeværk, der lukker helt af for nysgerrige 
blikke udefra. I valg af planter har vi bl.a. lagt vægt på smag og duft, der har forbindelse til kvindernes 
hjemlande. 

 
Samtidig kan haven fungere som en introduktion til naturen i Danmark, en arena hvor man kan vænne sig 
til årstidernes skiften og gøre sig erfaringer med, hvilke planter der kan trives her. FAKTIs målgruppe er 
mennesker, der har oplevet stor splittelse i livet og er blevet tvunget til at forlade deres hjemland, og vi har 
en forestilling om, at det at have fingrene i jorden også kan fungere som et meget konkret middel til grad-
vist at vænne sig til det nye land, den ’nye jord’. 
 
 

Metoder og erfaringer fra arbejdet i FAKTIS HAVE  
 
FAKTIS HAVE er indrettet med forskellige ’rum’, hvor den besøgende møder forskellige temaer og oplevel-
sesværdier, niveauer af krav og aktivitets- og socialiseringsmuligheder. Der er høje graner, skyggefuldt 
skovmiljø og solvarme krydderurter, og afskærmet af bevoksning indbyder mindre rum i haven til hvile og 
kontemplation, mens mere åbne områder omkring havens ler-ovn, nyttehave og drivhus inviterer til aktivi-
tet og socialt samvær.  
Haven er i dag et åbent og tidsubegrænset tilbud til målgruppen med programsatte og støttede aktiviteter 
tre gange om ugen. De øvrige dage er haven åben for, at kvinderne frit kan bruge den. Som et overordnet 
princip yder vi ikke direkte terapi I FAKTI, men søger at skabe et anerkendende, afstressende og støttende 
miljø. Det er således havens miljøterapeutiske egenskab, der står i centrum. 

DER ER STÆRKE TRADITIONER FOR WELLNESS OG KROPSPLEJE I MELLEMØSTEN, SÅ FODBAD ER EN AKTIVITET, DER TRÆKKER PÅ VEL-
KENDTE ELEMENTER OG UDEN ORD INVITERER KVINDERNE TIL AT MÆRKE OG DRAGE OMSORG FOR SIG SELV. NÅR URTER SOM MYNTE, 
ROSMARIN OG LAVENDEL KOMMER I VARMT VAND, BLIVER DUFT- OG SANSEOPLEVELSEN OGSÅ FORSTÆRKET. SOM DET SES, ER HEGNET 
UD MOD TRAFIKKEN PÅ BISPEBJERG BAKKE INDRETTET SOM ET MØBEL. LÆNET OP AD HEGNET ER DEN BESØGENDE BESKYTTET BAGFRA, 
MEN HAR UDSYN UD MOD HAVEN OG VIDERE UD OVER BISPEBJERG BAKKE OG GRØNNE TRÆTOPPE. FRA BÆNKENE, DER ER LAGT 
OVENPÅ PLANTERKASSERNE I HEGNET, ER DER OGSÅ MULIGHED FOR AT KOMME TÆT PÅ NATUREN OG ORDNE, BERØRE OG DUFTE TIL 
PLANTERNE.  

 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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Som typisk for mennesker med PTSD ser vi et højt og kronisk stressniveau hos kvinderne. Kroppen befinder 
sig i konstant alarmberedskab, og mange har derfor svært ved at mærke egen krop og dens signaler og be-
hov. Vi oplever her, at naturens blide sanseindtryk bidrager til, at nervesystemet falder til ro og normalise-
res, men dette understøttes også gennem valg af aktiviteter. Via let havearbejde i køkkenhaven, tilbered-
ning og spisning af havens planter og krydderurter, fodbad eller afspænding under kronen fra havens store 
ahorntræ sigter vi mod at støtte kvinderne i gradvist at komme mere i kontakt med deres krop og øve sig i 
at yde omsorg for sig selv. Det er sådanne stille aktiviteter, der harmonerer godt med kvindernes fysiske og 
psykiske formåen. Enkelte finder dog mere ro ved fysisk krævende opgaver som at grave i jorden eller 
flække brænde.  
 
I samværet i haven har vi også fokus på kvindernes sproglige kompetencer. I alle de aktiviteter og samtaler, 
vi bliver inspireret til i haven, kommer det danske sprog naturligt i spil, da det er vores eneste fælles sprog. I 
en praktisk kontekst som havearbejde er det nemmere at kommunikere på et tøvende begynderdansk, 
fordi den sproglige kommunikation hele tiden understøttes af handling, kontekst og sansning. Det er ele-
menter, der også støtter hukommelsen i sprogtilegnelsesprocessen. I de følgende afsnit uddyber vi nogle af 
de tematikker, som har været centrale i de første års arbejde i haven. 

 
Tab, sorg og vinding af nyt terræn 
 
De metaforer, naturen og havearbejdet stiller til rådighed, inddrages også som et terapeutisk redskab, der 
kan støtte vigtige samtaler og indsigter. Et nyt skud, der vokser fra et væltet træ eller en plante, der mistri-
ves i skyggen og derfor må flyttes til et mere solfyldt sted i haven, kan være stærke billeder på de følelser, 
der følger med oplevelser af krig og flugt og opgaven med at skulle tilpasse sig livet i et nyt land. Afsavn, 
tab, hjemskab og tilhørsforhold bliver således fint tematiseret igennem naturen, hvor planter også viser 
tegn på stress og skrøbelighed, når de flyttes, og kræver tid for at vænne sig til nye voksepladser. Særligt 
for mennesker, som ikke behersker det danske sprog, kan der være hjælp at hente i at pege på elementer i 
haven og bruge dem som et billede på egen sindstilstand. Denne form for symbolsk og allegorisk sprogbrug 
ligger også godt i tråd med den arabiske og persiske retorik, der typisk er meget poetisk og metaforisk. 
Nogle kvinder ønsker selv at bringe hjemmekendte frø og planter ind i haven, og det forsøger vi at støtte og 
skabe plads for. I nogle tilfælde lykkes det, i andre ikke. Det er også en stærk parallel til kvindernes eget liv. 
Ændrede livsvilkår såvel som ændrede vækstvilkår må accepteres, men at se sine planter hjemmefra trives 
her, kan måske også give én lyst til at prøve at sætte rødder her i Danmark. ”Det er ligesom mit barn. Nu jeg 
ser de har det godt, jeg har det godt”, forklarer en kvinde f.eks. en dag, hun kommer for at tilse det granat-
æbletræ, hun selv har fremdyrket.  
 
 

Kvindernes oplevelse af haven 
 
Haven har nu været i brug i to sæsoner og er blevet en integreret del af FAKTIs hverdag, og adskillige af de 
kvinder, der bruger haven jævnligt, giver udtryk for en oplevelse af, at deres mentale tilstand påvirkes posi-
tivt som følge af ophold og aktiviteter i haven. Det er særligt en oplevelse af større grad af indre ro og 
større meningsfuldhed og glæde, der fremhæves. ”Du kender, når et barn sover uroligt, græder lidt og ven-
der frem og tilbage, frem og tilbage. Ligesom et mareridt, …..og man så lægger en hånd på barnets bryst, 
og det sukker dybt og trækker vejret helt roligt igen. Sådan har jeg det i haven. Som om nogen lægger hån-
den på mig, og jeg bliver rolig igen”. Således beskriver Ghadam sin oplevelse af haven. Flere, som hjemme 
har svært ved at sove på grund af mareridt og dårlige tanker, oplever også at finde god hvile her. 
 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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Kvindernes adfærd i haven tyder også på andre måder på, at det er lykkedes at skabe et trygt ude- og fri-
rum. Det sker nemlig ikke sjældent, at en kvinde smider sit tørklæde eller Niqab for at få luft og sol i håret, 
eller at der synges, danses eller grines højlydt. Af religiøse og kulturelle grunde er det handlinger, der for 
langt størstedelen af havens brugere er forbeholdt den absolutte privatsfære. Netop denne tryghed er den 
vigtigste forudsætning for, at et menneske med PTSD kan komme til at arbejde med egen rehabilitering og 
udvikling. 
 
 

Reminiscensarbejde i haven: Duften af mynte kan være en bro til erindringen   
 
I haven oplever mange at få genskabt en forbindelse til det normale liv, der lå inden de traumatiske hæn-
delser omkring krig og flugt. Især duften af de krydderurter, der er hjemmehørende i kvindernes lande, kan 
mange gange være en direkte bro til den kropsligt lagrede erindring. For mange af kvinderne synes store 
dele af deres fortid ellers fortrængt af traumer og alle de problematikker, der fylder i livet nu, og det kan 
opleves som et tab af identitet ikke at have adgang til en stor del af ens liv – tidligere viden, præferencer og 
interesser. Reminiscens handler netop om at få genskabt adgang til fortiden for derfra at kunne ’fiske’ res-
sourcer frem, som kan sættes i spil i livet igen, og det arbejde skaber haven en god ramme for. En kvinde 
stikker måske næsen ned og dufter til noget mynte, og så er hun tilbage. Det er med til at binde et splittet 
liv sammen igen, og der bliver delt mange spontane erindringer. Smag og berøring fremkalder også minder. 
Som Zeinab oplever en dag, hun står og tilsår et højbed: ”Her jeg tænker på min far, hans have, alle træ-
erne, appelsiner og citron og palmer, altid mange frugter, meget god jord. Jeg elskede at være der”. Hun 
står med bare hænder i jorden, mens hun fortæller.  
  

 
EN AFGHANSK KVINDE 
HUSKEDE EN DAG, 
HVORDAN HUN FØDTE 
SIT ANDET BARN, DA 
HUN I AFGHANISTAN 
STOD VED EN LEROVN 
SOM DEN, VI HAR I HA-
VEN. DUFTEN AF DEN 
OPVARMEDE OVN OG 
FORNEMMELSEN AF AT 
ARBEJDE MED BRØDET 
KNYTTER AN TIL TIDLI-
GERE ERFARINGER HOS 
NOGEN OG KAN HELT 
SPONTANT VÆKKE ER-
INDRINGSBILLEDER.  

 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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I mange tilfælde kommer kvindernes tidligere erfaring og viden også i spil igen, og der foregår en ret omfat-
tende videnudveksling i haven omkring brødbagning ved lerovnen, arbejdet med planter, og ikke mindst 
omkring den kulinariske og medicinske brug af urter og planter mm. Kvinderne skifter derved rolle fra at 
være modtagere af viden til at blive aktive videregivere af viden. Som nydanskere oplever mange ellers et 
omfattende tab af viden. Både sprog, samfundsstruktur og kulturelle koder står de uforstående overfor. 
Gentagne mislykkedes forsøg med at lære dansk og komme i arbejde har også skabt lavt selvværd hos 
mange, men haven har vist sig at være en god facilitator for, at den enkelte kan komme til at genopdage og 
anerkende egne ressourcer og evner. 
 
 

Naturpræferencer og den kulturelle dimension 
 
Blandt de udfordringer, vi står med, må fremhæves, at vi i samværet med kvinderne i haven løbende støder 
på kulturelle forskelligheder hvad angår natursyn og -præferencer. Erfaringer fra bl.a. Nacadia peger på, at 
mennesker med stress ofte foretrækker vild natur, da denne ikke stiller krav og skal plejes i samme grad 
som f.eks. et velanlagt blomsterbed. Vi har dog blandt kvinderne oplevet en decideret modstand mod de 
dele af haven, som fremstår ”vild”. Flere kvinder i FAKTI synes at have en næsten kropsligt forankret vagt-
somhed overfor vild natur, der også mange steder i verden er forbundet med reelle farer, og de udtrykker 
ofte et behov for at domesticere det vildtprægede i haven. Naturen må ”glattes ud” og sættes i orden for at 
den er god at være i, forklarer en irakisk kvinde f.eks. Det vilde element bliver på den måde alt andet end 
kravløst og trygt i nogles øjne. Dæmpede farver og dufte, der også anbefales i terapihaver og er vægtet i 
FAKTIS HAVE, har vist sig heller ikke at harmonere med mange af kvindernes æstetiske præferencer for det 
storblomstrende og farvemættede, der i de flestes konceptualisering og erfaring er lig begrebet ’have’. 
Sammen med medlemmerne arbejder vi derfor løbende på at videreudvikle haven, så den i endnu højere 
grad kan komme til at stemme overens med vores medlemmers præferencer.  
 

 

BREGNER I FAKTIS HAVE, DER LEDER TANKERNE HEN PÅ 
FREDFYLDT SKOVMILJØ. DENNE REFERENCE EKSISTERER 
DOG IKKE HOS DE KVINDER, DER BRUGER HAVEN, DA DE 
HAR ERFARING MED EN ANDEN ART VILD NATUR FRA DE-
RES HJEMLANDE END DEN DANSKE OG EN ANDEN OPLE-
VELSE AF, HVAD DER VIRKER BEROLIGENDE.    
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FAKTIS HAVE er for flere af kvinderne deres eneste kontakt med naturen i Danmark. Mange opholder sig 
ellers kun udendørs, når de er på vej fra ét sted til et andet, og flere føler angst ved at færdes offentligt. Ha-
ven bidrager derfor til en vigtig forandring i deres liv i og med, at positive naturoplevelser med den er ble-
vet tilgængeliggjort. Det danske klima er dog en udfordring i forhold til brug af haven. At trække i termotøj 
og gå ud i den danske efterårsvind eller vinterkulde synes svært forligeligt med noget rart, når man f.eks. er 
vokset op i Damaskus. Her er havens drivhus trods stearinlys og tæpper ikke tilstrækkelig. I stedet prøver vi 
i vintermånederne at ”trække haven ind i huset” ved at lave indendørs aktiviteter som forspiring, syltning 
og fremstilling af planteskilte og fuglemad mm., der relaterer sig til haven. At sætte fokus på naturens cy-
klus og forberede sig på forårets komme er også en god metafor for, at selvom man går igennem en hård 
periode af sit liv, så kan det blive ’forår’ igen.  
 
 

Fremtidsvisioner for FAKTIS HAVE  
 
Efter de første par år med FAKTIS HAVE ser vi lovende perspektiver i at inddrage naturen som medspiller i 
arbejdet med sårbare flygtninge- og indvandrerkvinder. Det er stadig et relativt uudforsket område, og vi 
håber at kunne bidrage med viden og inspiration. I den kommende tid vil vi arbejde henimod at udvikle det 
terapeutiske arbejde i haven, f.eks. ved at afprøve forløb i haven med en mindre gruppe i samarbejde med 
en psykolog eller en psykoterapeut. 
 
FAKTI arbejder desuden på at skaffe midler til at kunne afholde en seminarrække om naturbaseret rehabili-
tering af flygtninge. Det er vores håb at få mulighed for at invitere engelske Mary Raphaely som gæstefore-
læser. Hun er en stor kapacitet med mange års erfaring med haveterapi og flygtningegrupper og en af pio-
nererne bag ’the Natural Growth Project’. 
 
 

 
FAKTI har for nylig udarbejdet en intern evaluering af haveprojektet. Evalueringsrapporten kan re-
kvireres ved henvendelse til mette@fakti.dk 
 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
mailto:mette@fakti.dk

