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Naturen kalder på Vildmænd - Mandehørm, 
humor og frisk luft i massevis 
 
Af Anne Bøgegaard, projektleder i Svendborg Kommune 
 

Vildmænd er den kærlige betegnelse for mænd med kronisk sygdom, overvægt, fysiske smerter, stress, 
let angst og/eller depression, der mødes under åben himmel. De mødes for at få rørt sig, få mere energi 
og for at få styr på tankemylderet og angsthormonerne, der har det med at pumpe rundt, når man er syg. 
Fælles for vildmændene er, at de i kortere eller længere tid har befundet sig i en tilstand af kaos, stress o. 
lign. og har brug for at skabe kropslig og mental ro. 
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Sundhedssekretariatet i Svendborg Kommune har sammen med naturvejleder Simon Høegmark udviklet 
dette særlige sundhedsnaturtilbud, for at skabe andre rammer for arbejdet med mænds sundhed. Tidligere 
deltagere har været meget glade for tilbuddet og betoner det særlige ved mandefællesskabet. En deltager 
fortæller:  
 
”Jeg blev fyret fra mit arbejde gennem 25 år på samme skole. Jeg gav slip og faldt i et stort, sort hul. Det var 
forfærdeligt. Jeg kunne ingenting og spiste ingenting. Jeg levede af kaffe og mazarinkage. Gennem mit syg-
domsforløb blev jeg ved med at krænge min sjæl ud til kvinder og det hjalp ikke. Derfor var det helt nyt at 
prøve et kursus – kun for mænd. Det var herligt”.  
 
Sundheds-naturtilbuddet består af et kursusforløb, der strækker sig over otte uger. I løbet af kurset bliver 
”vildmanden”, med udgangspunkt i eget perspektiv på hverdagslivet, bevidstgjort om egne handlemulighe-
der og støttet til at udvikle redskaber, der kan øge hans trivsel og arbejdsevne, for på den måde at højne 
livskvaliteten og fastholde beskæftigelse og reducere sygefravær. 
 

 
 
4 fokusområder i Vildmænd 

 

 ”Vildmændene” besøger otte naturperler i Svendborg og omegn, hvor deltagercentreret motion og 

bevægelse i naturen er i fokus. På turene fortæller en naturvejleder om områdets geologi, biologi 

og kulturhistorie. 

 I naturen guider naturvejlederen mændene til opmærksomhed og mindfulness, eksempelvis i form 

af vejrtrækningsøvelser. Disse øvelser skal mændene ligeledes lave derhjemme.  

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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 Mændene får, med udgangspunkt i evolutionspsykologien, viden om hvad der sker i kroppen -  

både fysiologisk og psykologisk – i forbindelse med sygdom, og de bliver guidet til, hvordan de kan 

få det bedre og opnå afslapning og personlig erkendelse via kropslig oplevelse og indlevelse i natu-

ren.  

 Igennem hele forløbet er der fokus på nærværende og sanselige aktiviteter, såsom bål, hvor delta-

gerne har mulighed for fordybelse og stilhed, samt snak, hvor deltagerne kan bringe deres viden og 

erfaringer på banen.  

 

 

 

Hvad er det der virker? 
 
Mennesket er en biologisk skabning, der er udviklet og formet af den natur, vi i millioner af år har levet i og 
af. Mennesket har, i et evolutionært perspektiv, kun i kort tid levet i urbane og højteknologiske samfund og 
anses som evolutionært uegnet til byliv. Mennesket er fysisk, socialt og psykisk skabt til et liv som jægere 
og samlere i naturen, og genetisk er vores følelsesmæssige og intellektuelle kapaciteter tilpasset denne livs-
form, fortæller Simon Høegmark, naturvejleder på turene. Adgang til naturen og naturoplevelser har såle-
des en positiv effekt på vores sundhed.  
 
Overordnet set giver skoven, havet og himlen mange forskellige sanseindtryk såsom farver, lyde, dufte og 
lys. Når mændenes opmærksomhed er rettet mod naturens sanseindtryk, oplever de at tankerne fjernes fra 
bekymringer m.v.  Dette skaber klarhed og fokus og mændene oplever en indre ro, glæde og balance. 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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Aktiviteter og ophold i naturen kan skabe en afslappethed. Mændene oplever bl.a., at det at sidde foran et 
bål skaber en kropslig og mental afslappethed. Øvelser med mindfulness skaber også en kropslig og mental 
afslapning. Turene ud i naturen giver mændene et frirum i hverdagen. De får lov til at være sig selv og have 
tid til sig selv. Når mændene er optaget af naturen, bliver problemerne skubbet i baggrunden. En ”vild-
mand” fortæller: 

”Jeg blev kontaktet af kommunen efter et halvt år, hvor jeg ikke brugte min fysik. Behandling for lymfekræft 
og forskellige følgegener havde slået mig ud af kurs, men … herude tænker jeg på noget andet. Vi lærer at 
bruge mindfulness, og man bliver mere optimistisk. Jeg siger normalt ikke så meget, men her er det noget 
andet.” 

 
           

 
Mændene oplever også naturoplevelserne som meningsfulde i kraft af samværet med hinanden. De er 
rummelige, accepterende og omsorgsfulde overfor hinanden til trods for - eller i kraft af -  egen sårbarhed. 
Der er plads til og forståelse for, at alle skal have mulighed for at skabe deres eget frirum i naturen ved fx at 
gå lidt for sig selv. Mændene oplever, at de kan få lov til at være, som de har lyst til, hvilket giver tryghed og 
fællesskabsfølelse. 
 
Bålet danner en social uforpligtende ramme, da bålet naturligt er centrum for opmærksomheden. Det er 
socialt legitimt at sidde i stilhed og iagttage bålet. Mændene har mulighed for at være en del af gruppen 
uden nødvendigvis at skulle være snaksalige eller på anden vis yde en social indsats. Ligeledes er det posi-

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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tivt for dem, at de kan være i naturen uden at blive udspurgt om deres sygdom og livshistorie eller skal for-
holde sig til de andres problemer. Derudover arbejdes der med netværk, hvor mændene efterfølgende kan 
mødes. 
 

 
 
Menneskets historiske tilknytning til naturen anvendes i tilbuddet, og på den måde oplever mændene også 
denne tilknytning. De bliver bevidste om, hvem de er og hvor de kommer fra. Det skaber tryghed for mæn-
dene, at til trods for at deres problemer og bekymringer opleves som store, er naturen den samme og fort-
sætter sin gang. Oplevelsen af at livet går videre er relevant viden i forhold til at håndtere hverdagens ud-
fordringer, da problemerne således synes mindre.  
 
Det er faktisk én af grundene til at naturen kan fremme positive psykiske processer. Naturen kan tilbyde så 
mange forskellige muligheder og kan ’møde’ borgeren lige der, hvor vedkommende er, med præcis de res-
sourcer og behov vedkommende har til rådighed i det øjeblik.  
 
 

 

Vil du vide mere om ’Vildmænd’ kan du kontakte Vildmænds koordinator Peter 

Junge på tlf. 40 42 34 67 eller e-mail peter.norskov.junge@svendborg.dk 

 

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