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Tema: Grønt er godt . . .

Sansehaver
- naturens terapirum
Enhver institution med respekt for sine brugere må
nødvendigvis have et stykke koncentreret natur med
udvalgte planter og duftende blomster. Sansehaver er
blevet en trend, som de sidste årtier har bredt sig over
hele Europa og især bruges til sansestimulering af
handicappede. Men hvad er en sansehave, og hvordan
iscenesættes den?

Tekst og fotos af Helle Nebelong, landskabsarkitekt

Grønt er godt for øjnene. Det ved enhver.
Farven går igen på operationslægens kittel
og på filtdugen på eksamensbordet. I begge
tilfælde er hensigten at berolige henholdsvis patienten og eksaminanden. I grønne
områder kan vi rekreere os dvs. genskabe
os selv og komme til kræfter ovenpå en
stresset hverdag eller efter en udmattende sygdom. Helt tilbage til de gamle
klostersamfund har mennesker troet på,
at naturoplevelser stimulerer os i en sådan
grad, at det virker helbredende.
Efter 2. verdenskrig blev der i England
anlagt dufthaver med krydderurter, roser
og kaprifolier for de, der havde mistet
synet under bombardementerne. Begreber
som blindehaver, terapihaver og sansehaver optræder i flere europæiske storbyer,
hvor der i parkerne er indrettet haveafsnit
med duftende planter - ofte i højbede
- som gør det nemt for kørestolsbrugere

at komme i nærkontakt med det grønne.
Der er gerne et lille springvand, der som
lydkilde er god for blinde at orientere sig
efter. Af og til ses taktile ledelinier i belægningen - som blinde kan mærke med fødderne eller den hvide stok - og infoskilte
med punkt- eller storskrift, som aflæses
gennem fingerspidserne.
De første sansehaver i Danmark er fra
slutningen af 1980’erne. De er anlagt i
tilknytning til institutioner for multihandicappede børn og unge eller ved plejehjem
for psykisk og fysisk handicappede og
demente. Haverne er en slags udendørs
pendant til de såkaldte snoezelhuse, der
indeholder oplevelsesrum. Her kan man
passivt modtage eller selv være aktivt
opsøgende overfor forskellige sansestimuli
i form af musik, dufte, lys, varme og vand.
Begrebet sansehave er på en måde
vokset ud af snoezelhusets vægge i natur-

lig forlængelse af de gode erfaringer fra
indendørs sanserum. Udenfor har man
hele naturens mangfoldige register af sansestimulerende effekter at spille på.

Tre eksempler
Rosenvængets Skole i Viborg tog initiativ
til etablering af den første sansehave i
Danmark. I 1985 kontaktede lærergruppen Arkitektskolen i Aarhus og fik hjælp
fra en studerende til at få tegnet forslag
til en sansehave. Oplægget var ”en dufteføle-høre og synshave til kørestolselever”.
Lærerne var stærkt engagerede og opsat
på at gøre noget, så skolens multihandicappede elever kunne få gode, stimulerende oplevelser. Der blev enighed
om havens form, plantevalg og øvrige
inventar, og efter nogle års indsats med
at skaffe offentlige midler og fondsmidler,
kunne den færdige have indvies i april
1989 Haven har både jævne og knoldede
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belægninger af henholdsvis betonsten og
pigsten, som er forskellige at færdes på
og derved giver forskellige oplevelser. Der
er højbede med duftende roser, mynte,
løvstikke og salvie og runde, fritstående
højbede, hvor der udelukkende vokser
græs. På disse græsøer kan pædagogerne
lægge skolens elever, så de mærker, hvordan det er at ligge på et blødt og duftende
græstæppe. Højden på bedene betyder, at
pædagogen ikke udsættes for tunge løft,
når et barn skal flyttes fra kørestolen over
på græsset.
Sansehaven ved Pindstrup Centret på
Djursland er fra 1992. Centrets mål er at
integrere handicappede og ikke-handicappede børn og unge gennem fælles friluftsaktiviteter. Sansehaven er indrettet specielt
for blinde og svagsynede og er en lille have
på kun 150 m2 med én gennemgående
sti, der fører ind i, rundt gennem og ud
af haven tilbage til udgangspunktet. Stien
er smal og kantet af højbede med sider af
skiftevis kampesten, betonmur og palisader. Den enkle udformning gør det trygt
for blinde at færdes på egen hånd.
I havens centrum er et lille springvand,
som giver lyd til haven og bænke, hvor
man kan sidde og hvile sig. Haven har
mange duftende planter, som fx floks,
hestemynte, lavendel, timian, pebermynte,
citronmelisse, røllike, sæbeurt og isop. De
er individuelt isolerede og adskilt af bjørnegræs, der ikke dufter, men til gengæld
er interessant rent taktilt, fordi den enten
føles blød eller stikkende, alt efter om man
stryger den med eller mod ”hårene”.
I 1996 åbnede den første offentligt
tilgængelige sansehave. Den ligger centralt i Fælledparken i København. Haven
er 4000m2 stor og labyrintisk i sin form
med stier, der snor sig rundt gennem

områderne. Her bydes der på skiftende
oplevelser: sydbøgens kanelduftende blade,
en lille lavendelø, mærkelige sten – både
store og små - spændende bladstrukturer
fx hos det kinesiske tempeltræ og lærken,
sprøde frøstande hos de kæmpe prydløg
og jødekirsebærrene, gamle forvitrede
mytologiske skulpturer og nye, taktile sanseskulpturer.
Havens enkelte områder er kantet af
brosten, marksten, palisader og sveller, så
synshandicappede kan orientere sig ved
hjælp af den hvide stok. Kanterne forhindrer samtidig at kørestolsbrugere kommer
på afveje og sidder fast i blød jordbund.

Hvad er en rigtig sansehave?
I løbet af de sidste 15 år er der vokset
sansehaver op overalt i Danmark. Som det
ofte går med nye, velklingende begreber,
går der inflation i dem, og med ét ved
ingen længere, hvad det dækker over. Man
kan også spørge: Er da ikke alle haver
sansehaver? I alle haver er der noget at
se på og noget at røre ved. Og blot der er

den mindste smule vind, en enkelt fugl
eller en lille summende flue, er der noget,
som pirrer høresansen. De fleste haver
byder på dufte – en nyslået græsplæne, en
blomstrende rosenbusk - og noget, der kan
spises. Så hvad er det, der gør en have til
en rigtig sansehave?
Her er det nødvendigt at foretage
nogle meget bevidste valg. En sansehave
er et koncentrat af naturens temaer som
fx bjerget, skoven, stranden, engen og
vandfaldet, og dens vigtigste funktion er
at kompensere for den ægte natur, som
måske er langt væk og svært tilgængelig.
Landskabsarkitekten iscenesætter oplevelserne ved at gennemtænke hver lille
detalje: Hvilke planter med hvilke dufte
skal man kunne opleve? Hvilke særlige
bladformer og grenstrukturer, og hvilke
blomsterfarver skal pryde haven? Planterne er havens vigtigste byggemateriale,
og der skal tænkes både i robuste og giftfrie planter. Pil og bambus er gode til at
skabe rumadskillelse. Sommerfuglebusken
er sammen med hvid fredløs og katteurt

Sansehaven i Fælledparken er et yndet udflugtssted. Den bruges af familier, børneinstitutioner og enkeltpersoner. Der må røres ved og duftes til alle elementerne
i sansehaven, uanset om det er planter, sten eller skulpturer. For nogle kørestolsbrugere er de mange forskellige belægningsoverflader en oplevelse i sig selv.
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Haven ved Geelsgårdskolen i Virum består af en blomsterhave, en sansehave og en legeplads. Legepladsen er indrettet, så den også kan bruges af de mange elever, der er kørestolsbrugere. Herudover er
den indrettet så meget lig andre legepladser som muligt, for at børnene ikke skal føle sig anderledes.
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Den Handicapvenlige Have er en af de 17 temahaver i Valbyparken. Haven skal demonstrere,
at selv om man er ældre og/eller handicappet, kan man stadig dyrke sin have. Højbede hæver
planterne op i en god højde, hvor man undgår at skulle bukke sig eller ligge på knæ.

vil kræve. Ellers gror haven hurtigt til i
ukrudt, og så forsvinder de oprindeligt
gode intentioner om dejlige sanseoplevelser til fordel for et sørgeligt og deprimerende skue.
Links & litteratur:
www.sansehaver.dk
Den røde tråd i den grønne have – portrætter af
syv sansehaver for mennesker med demens. Formidlingscenter Nord, januar 2002.
Brochuren om Sansehaven i Fælledparken kan
downloades på:
http://www.vejpark.kk.dk/naturvejledning/
foldere/sansehav.pdf
Eijgendaal, Mauritz (1990): Snoezelen – en
anden måde at være sammen på. Specialpædagogik 2/90.

gode til at tiltrække sommerfugle. Det
er både tidsler og brændenælder i øvrigt
også, idet de er naturlige udklækningssteder for sommerfugle. Så hvis der er
plads nok er det ikke nogen dårlig ide
at dyrke disse normalt stærkt udskældte
planter. Trækonstruktioner i form af fx en
pergola eller et espalier med slyngplanter
kan bruges til at fremhæve kontraster
mellem lys og skygge. Smukke, spændende
sten skaber hårde og faste kontraster til
de bløde og bøjelige planter. Skiftende
belægningsmaterialer og et let kuperet
terræn varierer oplevelsen af at bevæge sig
gennem haven. Der kan suppleres med et
klukkende springvand og med skulpturer,
som er gode at røre ved.

Den røde tråd i den grønne have
Når man vil indrette en sansehave, må
man gå strategisk til værks: Hvem skal
bruge haven? Hvilke særlige behov har
brugerne? Hvordan kan haven tænkes at
influere på brugernes helbreds- og sindstil-

stand? Hvilke formål og hvilke funktioner
skal den kunne leve op til? Skal brugerne
indgå aktivt i det praktiske havearbejde
med at så, se planterne spire, luge og
høste, eller skal haven være en ren og skær
nydelses- og afslapningshave? At gøre sig
disse overvejelser klart fra starten svarer til
at sikre den røde tråd i processen.
En sansehaves størrelse og antallet af
oplevelser er ikke det vigtigste. Æstetikken og det kvalitative indhold er det, der
tæller. Ligesom den gamle sandhed om,
at grønt er godt for øjnene, er kvalitet
vederkvægende for sjælen. En gennemarbejdet og omhyggeligt formet haveplan
gør forskellen mellem den kaotiske og den
harmoniske oplevelse.
Og så er det for resten med sansehaver
som med husdyr: de skal plejes og nusses
og have masser af omsorg. Det betyder,
at man må gøre sig klart, før man går i
gang, hvor stor haven skal være, og om
der er ressourcer blandt personalet eller
brugerne til den ekstra plejeindsats, det
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Blomster og urter giver både farver, dufte og mange oplevelser ved berøring. Til venstre pileurten, der står rødglødende i oktober måned i Fælledparken. I
midten spansk kørvel, blot én af de mange krydderurter, der stimulerer lugtesansen. Til højre Geelsgårdskolens blomsterhave med tusindvis af tulipaner,
der blomstrer samtidig med æbletræerne. løgplænen afløses af en vild blomstereng, som varierer sommeren igennem med nye, dejlige blomster.

