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Inden for nyere stedsteori taler man om, at fysiske 
lokationer først bliver til et sted, når vi som individer 
knytter betydning til dem. Lidt nørklet kunne man 
sige, at steder bliver til steder, når nogen giver no-
get til stedet, som stedet kan give videre til andre. 
Den betydningsskabelse, som opstår derved, er 
det, der kan føles som stedets magi eller stedets 
kraft.

Steder kan altså rumme en masse 
historie og historier, som påvirker de 
mennesker, der ”bruger” stedet, og det 
er bl.a. derfor, at vi bliver formet af de 
steder, vi færdes på.

Stedets kraft er dog ikke altid bundet op på en 
menneskelig videregivelse af historie og historier. 
Nogle steder er født med den. Og sådan et sted 
møder du bl.a. i dag.

I dette nummer af Praksiz får du fem artikler skre-
vet af fem forfattere, der alle deler interessen for 
steder og især steders kraft.
Artiklerne favner bredt, og nogle af dem giver en 
teoretisk og historisk indføring i steders betydning 
for mennesker, og andre giver eksempler på kon-
krete steders kraft.

Alt i alt emmer dette Praksiz-nummer af den helt 
særlige stedskraft, som vi håber, du vil lade dig 
gribe og fascinere af.

Rigtig god fornøjelse.

Mikkel Flod Storgaard
CEO/Adm. dir. og partner

Steder har og har altid 
haft en særlig betydning 
for os mennesker. Både 
fysisk og mentalt. Og 
det forstår man egentlig 
godt, for der kan være 
noget næsten magisk 
over visse steder. 
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”Jeg  er din barndoms gade, jeg 
er dit væsens rod. Jeg er den 
bankende rytme – i alt, hvad du 
længes mod. Jeg er din mors 
grå hænder og din fars bekym-
rede sind, jeg er de tidligste 
drømmes lette, tågede spind.” 

De fleste af os kender nok Anne Linnets for-
tolkning af Tove Ditlevsens digt om barn-
dommens gade. Barndommens Gade er en 
af manges fortællinger om, hvordan et sted 
bliver en del af ens sjæl og karakter. Vi kender 
alle fornemmelsen af at føle os hjemme 
bestemte steder, fremmede andre steder, 
utilpasse/oplivede/overraskede/bange/no-
stalgiske/inspirerede/legesyge/deprimerede 
af forskellige steder. Så hvilken betydning har 
steder? Hvad er definitionen på et sted? Og 
hvilken relation har steder med det levede liv? 
Det har været et tilbagevendende spørgsmål 
i mange grene af både samfundsfaglige og 
humanistiske fag, såsom geografi, antropolo-
gi, etnologi, sociologi, arkitektur, litteratur- og 
kunsthistorie mv. Jeg vil forsøge at give et kort 
overblik over nogle af de stedsforståelser som 
disse forskellige fag og tilgange har bidraget 
med til at forstå, hvad der er stedets kraft og 
karakter.

Identitetens sted 
– stedet i kunsten
Som vi ser i fortællingen i Tove 
Ditlevsens “Barndommens 
Gade”, så er beskrivelsen af 
identitet i litteraturen ofte tæt 
knyttet til steder. 

Litteratursiden.dk noterer, at det ikke mindst er 
en markant tendens i samtidslitteratur, hvor 
Helle Helle, Lone Hørslev, Katrine Grünfeldt, 
Jacob Berner Moe og vel også Erling Jepsen, 
som Litteratursiden beskriver det, 
”tager os med til provinsens og udkantsdan-
marks øde steder, hvor den larmende stilhed 
går i sjælen, hvor ord ofte er overflødige og 
hvor kedsomheden i visse tilfælde kan få 
overtag”.

I Barndommens Gade er fødestedet både 
kendetegnet ved historien – skitseret ved pas-
sagen om mor og far – men også rammen 
for drømme om fremtiden: “jeg er de tidligste 
drømmes lette, tågede spind’. Og som de se-
nere litterære bud, så beskriver Ditlevsen også, 
hvordan dette sted altid vil være indprentet i 
den, der er opvokset her - uanset eventuelle 
’forsøg’ på at rive sig op med rode og skabe 
nye hjem nye steder: 
”Fløj du så vidt over lande – og voksede du 
fra din ven? Jeg er din barndoms gade, jeg 
kender dig altid igen.”

Tina Dickow er kommet med en lignende 
beskrivelse af identitetens tilknytning til ens 
barndomsland og sted i sangen “Pigen Ud Af 
Aarhus”: ”
Alle skal ende et sted. Alle kommer fra noget 
og har et landskab med – Indeni. Af minder 
og steder, stemninger og nostalgi. Jeg 
kommer med kærlighed. Tilbage til der, hvor 
jeg hev flaget ned. Et årti. Med minder om de 
gader, hvor min barndom fløj forbi. (…) La’ 
hende rejse fra land til land. Og slå sig ned 
på en vulkan. Langt væk fra regnbuen. Men 
du ka’ ikk’ ta’ Aarhus ud af hende. Du kan 
tage pigen ud af Århus med et ønske om at 
blive fri – men du kan ikke tage Århus ud, ud 
af den her pige”.
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I essaysamlingen ’Stedssans’ gennemgår Dan Ringgaard for-
skellige forfatteres stedbeskrivelser og forståelser og kommer i 
den forbindelse blandt andet forbi Thomas Bobergs rejsebøger, 
Inger Christensens og Morten Søndergaards digte samt Dag 
Solstads romaner. I det afsluttende essay opstiller Ringgaard 
ti teser om stedet. Den første af disse er: ”Stedet er som et 
kunstværk”. 

Han tager her fat i et fotografi  af et flydende østersudsalg i 
Brasilien. Det er et lille blikskur i kanten af en flod med et ellers 
nærmest uendeligt fladt landskab omkring. Og som han skriver: 

”Uden den flydende østersrestaurant ville der ikke være noget 
sted, knap nok et landskab; det eneste det ville være, var et ud-
snit af en flod og en flodbred, et stykke af verden som man ikke 
ville forbinde meget med. Uden iøjnefaldende kendetegn ville 
stedet være reduceret til en lokalitet som måtte sætte sin lid til 
fotografiets beskæring, rammen der som det eneste gør den en 
smule unik og tillader den om ikke andet så at aspirere til sted. 
Beskæringen, men først og fremmest det flydende østersudsalg 
er det der gør lokaliteten til et sted fordi begge dele er menne-
skelige indgreb på en lokalitet. Nogen har sat dette ved første 
blik lidt vakkelvorne, sammentømrede bygningsværk i vandet 
med en hensigt, det tjener en funktion og vækker fantasien 
hos den der har fået øje på det på vej ned ad floden og valgt 
at skære netop dette stykke af virkeligheden ud i et billede. 
Bygningen samler lokaliteten til et sted, som Martin Heidegger 
ville have sagt, landskabet udenom tvinges til at organisere sig 
omkring den. (…) Det behøver ikke være et konkret indgreb, en 
tanke kan måske gøre det, også den er et mærke som men-
nesket sætter på lokaliteten, en tilnærmelse og en tilføjelse af 
betydning som gør den til et sted; eller naturen kan selv have 
ordnet det med en bugtning på floden, mere skal der muligvis 
ikke til for at skabe en samling, form og dermed et tilstrækkeligt 
afsæt for tanker, fantasier, følelser og erindringer, en mulighed 
for det møde mellem lokaliteten og mennesket som skaber et 
sted.” 

Det centrale i Ringgaards udlægning af stedet, på baggrund af 
de kunstværker han har forholdt sig til, er altså, at der er noget, 
der samler blikket og forståelsen og gør lokaliteten til et sted. 
Det kan være en krumning i landskabet, et menneskeskabt 
værk, en tanke/følelse hos beskueren – et eller andet menne-
sketilført, der gør lokaliteten til noget mere; nemlig det mere, der 
gør en lokalitet til et sted.

Men ikke bare inspireres Ringgaard af kunsten til at forstå 
stedet. Han vender det også om og sammenligner ’stedet’ med 
’kunstværket’: ”Som en formning af et materiale, der i stedets 
tilfælde altså er en lokalitet, ligner stedet kunstværket.” 
Begreberne ’forundring’ og ’resonans’ er hentet fra æstetikken 
og handler med Greenblatts ord om kunstværkets evne til på 
den ene side at ”blotlægge en frapperende fornemmelse af 
særegenhed” og trække ”en cirkel omkring sig selv fra hvilken 
alt andet […] er udelukket”, og på den anden at række ud over 
sig selv og:

 ”vække de komplekse, dynamiske kulturelle kræfter som 
[værket] kommer fra, i betragteren. (…) Fordi stedet ikke har et 
fastlagt forløb som en tekst eller et stykke musik og ofte ikke 
er forsynet med en tydelig begyndelse og slutning eller en 
ramme som et maleri eller fotografi, og fordi stedet formes i 
mødet med nogen som står midt i det, er stedet et temmelig 
åbent kunstværk, anderledes udsat for den enkeltes skalten og 
valten”.

Ringgaard lærer os altså, at stedet har et fysisk eller metafy-
sisk samlingssted, der først og fremmest etablerer sig i relation 
til nogen – til beskueren eller aktøren, der tillægger stedet en 
særlig karakter, hvortil der knyttes handlen og/eller følelse og 
som gør stedet distinkt i forhold til andre steder, lokaliteter eller 
omgivelser.
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Etablering af sted
Forskellen mellem lokalitet og sted tiltrækker selv-
følgelig også stor opmærksomhed inden for arki-
tektur, landskabsdesign og byplanlægning, der 
beskæftiger sig med at være med til at skabe 
steder med mening og funktion.

Byplanlab.dk har af samme grund udgivet en 
metodepjece, med anbefaling til, hvordan man 
genkender og kan udbygge en lokalitet eller det, 
de kalder et rum til et sted. Forskellen mellem rum 
og sted definerer de på denne måde: ”Hvor rum 
er abstrakt, er sted konkret. Et sted er altid et sted 
grundet sin særlige og unikke konstellation af 
sociale og fysiske karakteristika”. 

Genius Loci er et begreb brugt 
inden for arkitektur og byplan-
lægning til at prøve at forstå 
kvaliteterne ved et sted. 
Den mest markante genius loci-stedsteori 
blev, ifølge den norske professor i arkitektur 
og arkitekturhistorie, Mari Hvattum, udviklet af 
efterkrigstidens arkitekturteoretiker Christian 
Norberg-Schulz. Norberg-Schulz hentede ge-
nius loci-begrebet fra antikkens Rom, hvor det 
eftersigende skulle referere til steder eller tings 
særegne væsen.

Norberg-Schulz plæderede for, at alle steder har 
en iboende karakter eller væsen, som arkitek-
terne bør bruge som udgangspunkt for deres 
arkitektoniske værker: ”the buildings of Prague 
gather and condense the genius loci, and make 
the city appear as a place which is saturated 
with locally rooted meaning. [...] Its mystery 
is nothing artificial but a reflection of a given 
natural environment”.

Ved at give form til stedets iboende genius 
loci bidrager arkitekturen i Norberg-Schulz’ 
udlægning til at gøre verden forståelig, fortæller 
Hvattum. 

Byplanlab.dk’s metodepjece gengiver, hvordan 
forskellige geografiske tilgange har forskellige 
perspektiver til at beskrive og forstå et sted. Den 
positivistiske tilgang er en ren beskrivelse af 

det, øjet kan se; dvs. de objektive forhold samt 
fysiske strukturer, og den beskriver derfor i prin-
cippet stedet som ’en ting’. 

Den fænomenologiske tilgang betragter i højere 
grad stedet som ’en oplevelse’ og fokuserer 
dermed på beskrivelser af erfaringer og følelser 
tilknyttet stedet. 

Den konstruktivistiske tilgang beskrives til gen-
gæld som den problemorienterede beskrivelse 
af magtforhold og interessemodsætninger, der 
primært forstår stedet som ’en social konstruk-
tion’. 

Men som Byplanlab.dk  
konkluderer: 
”Ingen af disse tilgange til sted kan stå alene. 
Den positivistiske ser kun det, der kan måles og 
vejes, den fænomenologiske har tendens til at 
romantisere steder, og den konstruktivistiske 
ser på interessemodsætninger, uden at få øje 
på stedernes konkrete udformning og udtryk. 
Der er altså brug for at udvikle en systematik, 
der kombinerer tilgangene, således at steders 
lokaliseringsmæssige elementer (koordinater, 
dimensioner, skala), følelsesmæssige dimen-
sioner (stedsidentitet, stedstilknytning) og 
kontekstuelle elementer (økonomiske, sociale 
og politiske strukturer) sammentænkes. Gen-
nem en sådan systematik bliver stedet til andet 
end blot en ting, stedet bliver en måde at forstå 
verden på.”

Det der er vigtigt for byplanlæggere, er at forstå, hvad 
der gør et sted til et sted, som folk bliver begejstrede for 
og trives i. 

De beskriver det som noget, der handler om stedets atmosfære, stemning og 
udtryk, de fortællinger stedet rammesætter, aktiviteterne stedet rummer og de 
uudfoldede muligheder, stedet gemmer på. For at fange steders specifikke ka-
raktertræk og på den måde kunne beskrive, vurdere og sammenligne flere steder 
med hinanden, bruger de begrebet ’genius loci’ (stedets ånd). 
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Stedets liv – 
Livets sted
Netop forståelse af sted som relation mel-
lem en lokalitet og det sociale liv, der knytter 
sig dertil samt stedet som en måde at forstå 
verden på, er baggrunden for at ’sted’ også 
interesserer sociologer og antropologer/etno-
loger, der interesserer sig for hhv. det sociale og 
det kulturelle.

Antropologi som videnskab udspringer af 
kolonialismen og interessen for det fremmede. 
Idéen var altså at drage til nye dele af verden og 
lære at forstå de mennesker, der levede på disse 
eksotiske steder. I fagets begyndelse udførtes det 
med en evolutionistisk forestilling om, at den levevis, 
der fandtes i andre dele af verden var primitiv og 
tilbagestående i forhold til den europæiske levevis, 
som var det overlegne og eftertragtede niveau af ci-
vilisation. Senere er de antropologiske indsigter blevet 
vendt om som en modernisme-kritik mod de vestlige 
forståelser.

Etnologi, som betegnelse på en 
særlig videnskabelig retning i 
det nordeuropæiske, har sam-
me tidslige historik som antro-
pologien, men var mere inspire-
ret af datidens nationsbygning 
og dermed interesseret i det 
særegne inden for egen kultur-
kreds eller mere specifikt inden 
for egen nation.

Etnologiens oprindelige fokus var altså på det 
lokalt distinkte inden for egen nation, der til 
sammen også kunne være med til at beskrive 
nationens særkende og bevare det for efterti-
den. Etnologi er derfor ikke overraskende også 
tæt forbunden til den national- og lokalhistori-
ske museumsopbygning og -formidling.
Begge fags interesse har dog været at under-
søge det kulturelle, dvs. levevis, verdensforstå-
else, traditioner, artefakter mv. Og begge fag 
forstod i sit udgangspunkt det kulturelle som 
bundet til bestemte afgrænsede steder. I øn-
sket om at finde det mest kulturelt ’autentiske’ 
har både antropologer og etnologer i sine tid-
lige år søgt mod steder, der havde en naturlig 
afgrænsning og dermed – antog man – en 
naturlig kulturel grænse mod andres kulturelle 
påvirkninger. 
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Der er selvfølgelig mange år og man-
ge retninger i den kulturelle forståelse 
mellem romantikken og postmoder-
nismens inspirationer i 1990’erne, men 
jeg har udvalgt disse to nedslag, da 
de på nogen måder repræsenterer 
hinandens modsætninger i forstå-
elsen af relationen mellem kultur og 
sted.

I 1980’erne bliver i særdeleshed antropologerne mere 
og mere interesserede i at lave studier i egen verden – 
dvs. at de dominerende vestligt uddannede antro-
pologer får større og større problemer med at søge 
det autentiske ude i verden og sætter fokus på, at de 
måder, vi selv agerer i verden på, ikke bare er naturlige 
og ikke-eksotiske, men også er kulturelt betingede. 

Der er samtidig flere og flere samfundstendenser i en 
globaliseret verden, som kalder på kulturel forståelse, 
der transcenderer geografisk definerede grænser. Og 
antropologer fra den del af verden, som de vestli-
ge antropologer engang beskrev, begynder også at 
lave beskrivelser den modsatte vej – altså af os, som 
det blandt andet skete, da den indiske antropolog G. 
Prakash Reddy i 1991 udgav bogen ”Sådan er dansker-
ne – en indisk antropologs perspektiv på det danske 
samfund”. 

Etnologerne og sociologerne havde i nogen grad 
allerede taget dette skridt mod beskrivelser af den 
moderne, vestlige virkelighed, men i den antropologi-
ske sammenhæng var det et markant fagligt brud, da 
antropologens mest markante ’rites de passage’ var 
det lange, involverende feltarbejde til en anden del af 
verden. Man var ikke rigtig antropolog, før man havde 
gennemført et sådan længerevarende feltarbejde. Den 
faglige metode med at tage ud et sted og være i lang 
tid, for at lære en kultur at kende indefra, var med de 
nye indsigter ikke længere rigtig mulige. 
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Da faget og metoden 
var så tæt forbundne, så 
betød denne opløsning 
også et markant teore-
tisk opbrud, hvor kultur 
blev frigivet fra be-
stemte og define-
rede steder.

I stedet for at stedet var den definerede grænse for kulturen – hvilket vi også har set 
i de uendelige bidrag og diskussioner af hvad, der kendetegner det særligt ’danske’, 
’norske’, ’svenske’ etc. både fra kulturfagene, men i høj grad også fra alle mulige 
andre fagfolk og lægmænd – så blev fokus for antropologernes feltarbejde i en post-
moderne og globaliseret verden ikke steder, men kulturelle fænomener, hvilket bl.a. 
George E. Marcus var en af de toneangivende bidragsydere til at vise. 

Kulturelle fænomener kan for eksempel være rap-kultur, penge, diplomati, mode, 
flygtninge eller som jeg definerede mit feltarbejde i forbindelse med min Ph.d. ”inte-
gration af CSR-praksis i virksomheder” – alt sammen kulturelle fænomener, der kan 
studeres ved at sætte fænomenet i centrum og følge det til de steder, som fænome-
net udpeger frem for at det er stedet, der er det primære afgrænsende element for 
det kulturelle studie.

Da Kirsten Hastrup i 2004 i ”Vi-
den om Verden” skulle forsøge 
at beskrive antropologiens nye 
dominerende teoretiske retning 
på bagsiden af postmodernismen, 
gjorde hun det med begrebet ’Den 
topografiske vending’ – og der-
med bliver stedet genindsat i en ny 
forståelse. 

I bogen beskriver hun den topografiske vending 
som en videreførelse og kombination af to tenden-
ser fra perioden inden, nemlig 1970’ernes materia-
lisme-interesse og 1980’ernes historiske interesse 
udført i såkaldte historisk antropologiske studier. 

Selvom 70’ernes universalistiske materialisme 
tankegang var lagt på hylden, så inspirerede disse 
to retningers pointer til at forstå, at ”mennesker 
lever i og med konkrete materielle og historiske 
vilkår, ikke blot som fritstående talebobler. Konkret 
så giver denne dobbelte interesse for materialitet 
og historicitet sig udslag i en gennemtrængende 
topografisk interesse, hvor landskaber, kroppe, 
arkitektur, redskaber, tid, rejser og bevægelser 
indgår i en samlet forståelse af feltet”. 
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Hastrup trækker Tim Ingold frem 
som den, der har det mest om-
fattende bud på en topografisk 
model, når han, som hun beskriver 
det, viser:

”hvordan der er en markant forskel på at bygge 
og bo i en bestemt verden; at bygge den inde-
bærer et eksternt (over)blik, mens at bo vil sige 
at orientere sig indefra, i overensstemmelse med 
en konkret erfaring med landskabet. Menne-
sker lærer at navigere i deres landskab i praksis. 
Den kortlægning, som måtte være resultatet, 
inkorporerer de bevægelser, hvormed man først 
tilegnede sig landskabet. For det antropologiske 
blik er der en forskel på at ville studere enten 
kortet eller ruten, som Michel de Certeau foreslog 
det tidligere (1984). 

Hvor kortet er et totaliseret billede af 
verden, angiver ruten den faktiske be-
vægelse gennem den. Så snart stedet 
’praktiseres’, dvs. benyttes af menne-
sker, bliver det til et socialt rum. Det er 
derfor, vi ikke kan lade os nøjes med en 
kartografi, men må have en topografi 
for den sociale praksis’ forankring i et 
konkret landskab, der ændrer sig med 
tiden og de sociale forhold. (…)

Et væsentligt element i topografien er 
andre menneskers tilstedeværelse og 
spor. Ingen er alene i verden, og for en 
antropologisk betragtning er andre 
mennesker en væsentligt del af den 
enkeltes omverden. (..)

Mennesker skaber ikke bare sig selv 
gennem fortællingen, men gennem et 
praktisk engagement i verden, som er 
betinget af såvel materielle som sociale 
faktorer, og som sætter sig nye konkrete 
spor i såvel landskabet som historien.”

Hastrup genindsætter stedet som 
centralt i antropologiens interesse, men 
det er i højere grad et socialiseret og 
kulturelt defineret sted, end det er en 
stedsbunden kulturforståelse.

En vigtig repræsentant i denne forståel-
se af sted, tid og magt som dele af det 
socialt konstruerede sted er kulturgeo-
grafen Doreen Massey. I bogen ”Space, 
Place and Gender” argumenterer hun 
for, at begreberne sted og tid ikke kan 
adskilles, men skal forstås samlet som 
’space-time’, og at steder er konkretise-
rede sociale relationer i tid: 
”what is at issue is not social pheno-
mena in space but both social pheno-
mena and space as constituted out of 
social relations, that the spatial is soci-
al relations ’stretched out’. The fact is, 
however, that social relations are never 
still; they are inherently dynamic” og 
fortsætter:

“Moreover, since social relations are 
inevitably and everywhere imbued 
with power and meaning and sym-
bolism, this view of the spatial is as 
an ever-shifting social geometry of 
power and signification. Such a way of 
conceptualizing the spatial, more-
over, inherently implies the existence 
in the lived world of a simultaneous 
multiplicity of spaces: cross-cutting, 
intersecting, aligning with one another, 
or existing in relations of paradox or 
antagonism. Most evidently this is so 

because the social relations of space 
are experienced differently, and va-
riously interpreted, by those holding 
different positions as part of it.” 

Konsekvensen af dette bliver, at der ikke 
findes et uindviet sted at forholde sig 
til stedet eller stederne på: ”this in turn 
means that it partly constitutes the ob-
server and the observer it, and the fact 
of the observer’s constitution of it means 
that there is necessarily a multiplicity of 
different spaces, or takes on space.”
Sociale relationer skaber steder og da 
socialitet består af mennesker med for-
skellige positioner, vil én fysisk lokalitet 
ikke kun repræsentere ét sted, men en 
mængde af steder afhængig af aktø-
rernes positioner. Og der findes ikke et 
neutralt sted at beskrive stedet/steder-
ne fra, da alle er indskrevet i en position, 
der påvirker ens blik og beskrivelse. 
Men igen skaber sociale relationer ikke 
bare steder. Det modsatte er også 
tilfældet: ” The spatial organization of 
society, in other words, is integral to the 
production of the social, and not merely 
its result. It is fully implicated in both 
history and politics.”
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Opsummering - 
Vores steder
Og hvad har vi så lært om 
stedets kraft eller måske ret-
tere om steders kraft? Kunsten 
fortæller os, at steder skaber 
og sætter sig i vores identitet – 
måske ikke mindst barndom-
mens land eller gade. Men 
hvad er et sted? Hvad består 
det af?

Dan Ringgaard konkluderer fra analyser af 
en række kunstneriske produktioner, at sted 
er ’noget’ mere end bare en lokalitet, og at 
dette noget er noget, der samler blikket/
følelsen. Han sammenligner også stedet 
med et kunstværk, der skaber forundring og 
resonans, men stedet adskiller sig fra traditi-
onel kunst ved manglen på en fast defineret 
afgrænsning og på beskuerens ændrede 
rolle til inkorporeret aktør.

Byplanlæggerne, i denne sammenhæng 
repræsenteret ved Byplanlab.dk, beskri-
ver stedet som konkret i modsætning til 
rummet, der er abstrakt og understreger, at 
stedets konkretisering eller særlige karakter, 
som de her kalder Genius Loci, er en særlig 
kombination af både sociale og fysiske 
karakteristika.

Måske har de taget munden for fuld med 
begrebet Genius Loci, da det i alle fald i 
Norberg-Schultz’ forståelse ikke i så høj grad 
er et socialt etableret element, men i højere 
grad en iboende karakter i et fysisk element 
eller sted.

Antropologi og etnologi har i deres arbejde 
med det kulturelle gået fra et stedsbundet 
kulturbegreb over en globaliseret kulturfor-
ståelse stort set frisat fra stedet/lokaliteten 
til at forstå sted som en topografi der, i 
modsætning til en kartografi, etableres af 
kulturelle og sociale forståelser og interak-
tioner.

Doreen Massey vil på mange måder nok 
kunne tilslutte sig denne sidste topografiske 
stedsforståelse, men hun viser os samtidig, 
at socialiteten består af forskellige positio-
ner, og at det betyder, at stedet opløses til 
steder, der repræsenterer de mangefacet-
terede interesser, der er i spil i på tværs af 
stederne.

Stedets kraft er for nogle altså en iboende 
karakter i det fysiske udtryk, mens det for 
andre i nyere tid er en konstant social ska-
belse, hvor en lokalitet bliver til mange ste-
der, og at disse socialt positionerede steder 
for sin del er med til at skabe det sociales 
mulighedsrum.

Så hvad består dine steders kraft af?
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DET ANTIKKE ROM 
– ET ERINDRINGSSTED 

A F  L A R S  E L S W I N G
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Steder har en iboende kraft, som giver 
os en oplevelse af enten erindrings-
mæssig, oplevelsesmæssig eller histo-
risk karakter, når vi enten befinder os på 
stedet eller blot tænker på det. 

Det kan være individuelle eller fælles oplevelser samt 
historiske begivenheder, der kan skabe det, man med et 
moderne historiebegreb kan kalde erindringssteder. Rom 
er det man kunne kalde eksemplarisk for dette.

Rom som by, begreb og manifestation skaber mange 
forestillinger for de fleste mennesker. Ud over at konkur-
rere med Paris om at være kærlighedens hovedstad, er 
Rom, som begreb, en manifestation af storhed og styrke. 
Historien om Rom og det romerske imperium er historien 
om storhed og fald, om hvordan et imperium underlag-
de sig enorme landområder, der strakte sig fra England i 
nord, til Egypten i syd, og om hvordan ellers uovervindelig 
styrke og sammenhængskraft, endte i det totale sam-
menbrud og opløsning.

Alexander den stores (356-323 f.v.t.) erobringer skabte 
enorme rigdomme, som dannede grobund for et sam-
fund, hvor en altid parat og effektiv hær og et stadigt øget 
bureaukrati, krævede en ligeledes øget skatteindkræv-
ning. Baseret på græsk antik kultur bredte det man kalder 
den Hellenistiske verden sig, manifesteret i udbredelsen af 
videnskab, matematik og Stoicisme.

Stoicismen, der lå som inspiration for Hellenismen, var en 
etisk filosofi, som sagde, at det var menneskets pligt at 
søge at være dydige. Det betød at man skulle leve efter 
de naturlove, som gjaldt alle mennesker og hele universet, 
uanset de konsekvenser det måtte skabe for en selv.

Denne altomsiggribende filosofi spredtes gennem hele 
den hellenistisk ekspanderende verden, fra det europæ-
iske kontinent i nord til Egypten i syd, og blev med tiden 
kernen i det romerske imperiums selvforståelse. 

Som borger i dette romersk hellenistiske samfund havde 
man pligter og rettigheder. Var man mand og ejede 
jord, havde man pligt til at deltage i den imponerende 
romerske militærmaskine, som verden aldrig havde set 
lige. Man havde 16 års tjeneste, men det lå spredt ud i 
kampagner, som strakte sig fra forår til efterår, det var 
derfor muligt at passe sit eget landbrug.

Den typiske romerske borger i den tidlige romerske 
republik var selvejende bonde. Man sagde, at det mindst 
dårlige, et menneske kunne foretage sig, var at være 
bonde. Han havde stemmeret og var sikret retfærdighed i 
kraft af de romerske domstole. Denne position var gunstig 
for både bonden og republikken, da det italienske område 
var velegnet til agrikultur pga. jordforhold og klima. Der-
med kunne begge parter nyde godt af det gode afkast af 
opdyrkning.

Tilsammen skabte disse forhold - den filosofiske grund-
forståelse via hellenismen og de gensidigt gunstige mu-
ligheder for agrikultur, og dermed indtjening - et samfund 
med stor gensidighed i loyalitet til Rom.

Det er dette ”Rom”, 
man refererer til, når man eksemplifice-
rer samfundsmæssigt sammenhold og 
storhed, og romerne selv blev ved med 
at opretholde traditioner og ceremonier, 
længe efter de havde tabt deres oprinde-
lige betydning.

Gennem historien 
har mange forsøgt at pynte sig i det 
romerske imperies emanciperende dragt. 
Karl den store og sågar Saxo brugte 
henvisninger til romersk storhed i deres 
forsøg på at samle folk omkring sig og 
skabe enhed. Nazityskland billedgjorde sig 
selv i Antikkens arkitektur, i deres parader 
og storladne optrin, og det er nok ikke 
helt uden grund, at fundamentet for EU, 
Romtraktaten (1957), har det navn den 
har, og at netop Rom var det sted, den 
blev underskrevet. 
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Hellenisme
Den kraft ideen om det romerske im-
perium oppebærer, handler om, ud 
over den kraftfulde og magtfulde ero-
bringsevne, imperiets evne til at skabe 
sammenhængskraft i det samfund, 
som Romerne lykkedes med at sprede 
ud over de erobrede områder.

Særligt i det det tidlige Romerrige lykkedes man med at skabe en 

enhed, som man til stadighed ser som forbilledligt ift. samfundets 

sammenhængskraft. Den skabtes for en stor del via hellenismen. 

Med baggrund i den antikke verden og især Stoicismen, udlagde 

man værdisæt og etik, som var baseret på Platon, Sokrates og 

Aristoteles ord og skrifter. 
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Senecas betydning

Filosoffer havde generelt stor indflydelse på Romerri-
get, og ved magtens side stod næsten altid en filosof. 
Det var filosoffer med kendskab til de antikke tanker og 
skrifter, og de agerede rådgivere for beslutningstager-
ne i Rom. Som eksempel herpå er filosoffen Seneca en 
af de mest kendte. 

Lucius Annaeus Seneca også kendt som Seneca den 
Yngre, blev født år 4 f.v.t. døde år 65 e.v.t. Han tog sin 
uddannelse i filosofi fra skolen Sextii i Rom, som under-
viste i en form for stoicisme.

Seneca vendte sig mod overforbrug og luksus, som 
mere og mere havde taget overhånd i Rom, og frem-
hævede den gamle krigers levevis og værdisæt som et 
symbol på tidlige tiders storhed og nutidens moralske 
forfald. 

Han italesatte tidligere tiders dyder og forståelse af na-
turens kraft og love, men talte kronologisk fremad ved 
at pege bagud. Han fremhævede tiden i den tidlige 
Romerske republik som bedre end hans samtid, under 
den Romerske kejser Nero (37-68 e.v.t.):

“How some persons nowadays condemn Scipio as a 
boor because he did not let daylight into his perspi-
ring-room through wide windows, or because he did 
not roast in the strong sunlight and dawdle about 
until he could stew in the hot water! “Poor fool,” they 
say, “he did not know how to live! He did not bathe 
in filtered water; it was often turbid, and after heavy 
rains almost muddy!” But it did not matter much to 
Scipio if he had to bathe in that way; he went there to 
wash off sweat, not ointment”

Det hårde arbejde med at forme naturen til fordel for 
det menneskelige liv var møjsommeligt og en langsom 
proces, men hvis man ikke holdt sig dydig ift. naturen, 
ville det hurtigt forsvinde mellem hænderne igen. Dette 
fænomen optog ligeledes Seneca, som en del af et 
naturligt kredsløb.
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Seneca-effekten 
– civilisationernes 
kollaps
“(…) increases are of sluggish growth, but the way to 
ruin is rapid. Nothing, whether public or private, is sta-
ble; the destinies of men, no less than those of cities, 
are in a whirl. Amid the greatest calm terror arises, 
and though no external agencies stir up commotion, 
yet evils burst forth from sources whence they were 
least expected. Thrones which have stood the shock 
of civil and foreign wars crash to the ground though 
no one sets them tottering. How few the states which 
have carried their good fortune through to the end!”

Den første sætning i dette citat har over tid skabt et 
begreb, ”Seneca-effekten”. 
Det henviser til, hvordan civilisationer ser ud til at være 
længe om at blive bygget op, for så relativt hurtigt at 
kollapse. Begrebet er udviklet af Ugo Bardi, underviser i 
fysik og kemi ved universitetet i Firenze i Italien. Han er 
desuden medlem af Rom-klubben, der er en uformel 
international sammenslutning af fremtrædende forret-
ningsfolk og videnskabsmænd.

Bardi er forsker i ressourceudtømning, systemdynamik-
modellering, klimavidenskab og vedvarende energi, og 
altså ikke filosof, men han interesserer sig for, hvordan 
imperier og civilisationer udvikler sig og dør ud, og 
koblingen til Seneca findes i første omgang alene det 
ovenstående citat, men i anden omgang stikker det 
måske dybere end som så. 

Forestillingen om at alt har sin tid og uafvendeligt vil gå 
under stammer fra Antikken. Den græske historiker Po-
lybios gjorde sig i 146 f.v.t tanker om, hvad der ville være 
Roms endeligt. Han så to hovedårsager.
Den ene årsag var, at Rom ville blive omstyrtet af fjen-
der, og den anden årsag var, at interne magtkampe, 
dekadence og moralsk forfald ville tvinge den stolte 
stad i knæ. 

Cicero (106-43f.v.t.) så den romerske stat som et maleri, 
der blev mere og mere udvisket, som tiden gik. Seneca, 
så staten som en levende organisme, der pga. alder 
uvægerligt ville dø.

I Senecas skrift, ”Moral letters to Lucilius”, hvor det oven-
stående citat stammer fra, skriver Seneca, i brevet ”On 
the lesson to be drawn from the burning of Lyons” om 
et jordskælv, der ramte Lyon og om en altødelæggende 
efterfølgende brand.
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Den omstyrtende 
skæbne
I brevet beskriver Seneca netop, hvor-
dan skæbnen ser ud til at ramme alle 
– enkeltpersoner såvel som byer eller 
imperier. 

Selv når alting ånder fred og idyl, kan ulykken ramme 
som lyn fra en klar himmel. Dette til trods for at imperiet 
kan have stået imod og overlevet stort set alle tænkeli-
ge former for angreb og modstand i tidens løb. 

Seneca fortsætter:
”We should therefore reflect upon all contingencies, 
and should fortify our minds against the evils which 
may possibly come”. 

Seneca opfordrer os til at være forberedt på alt, hvad 
skæbnen byder os. Vi bør reflektere over, at skæbnen 
kan byde os, ikke bare ondskab, men det ondeste over-
hovedet. Derfor skal vi stå stærke og møde skæbnen i 
vished om, at det aldrig går så galt, som vi forestiller os.

”Not only does that which has been made with hands 
totter to the ground, not only is that which has been set 
in place by man’s art and man’s efforts overthrown by 
the passing days; nay, the peaks of mountains dissol-
ve, whole tracts have settled, and places which once 
stood far from the sight of the sea are now covered by 
the waves.” 

Selv når alt er brudt ned, det som er skabt af menne-
skehænder, værende sig kunst eller kultur, når selv det 
klippestykke, det er bygget på, er brudt ned og havet 
skyller hen over det, vil der altid opstå muligheden for, at 
noget nyt og bedre kan opstå på samme sted: 

”Perhaps its destruction has been brought about only 
that it may be raised up again to a better destiny.” 
(Seneca, 2013:341)

Denne skæbnetro som Seneca italesætter, ligger ibo-
ende i Stoicismen. En dyb tro på at mennesket er en del 
af naturen, og at de love som gælder naturen, ligeledes 
gælder mennesket; menneskelivet.

Heri også det, at noget nyt og bedre har mulighed for at 
gro samme sted, som det der er brudt ned: 

”Timagenes, a who had a grudge against Rome and 
her prosperity, used to say that the only reason he was 
grieved when conflagrations occurred in Rome was his 
knowledge that better buildings would arise than those 
which had gone down in the flames.” 

Det her er formentlig et ironisk citat om, at Timagenes, 
der bærer nag til Rom og ”hendes” rigdom, sørger over 
ildebranden i Rom, netop fordi han ser det naturligt, at 
nye og bedre bygninger vil opstå af flammerne. Seneca 
fortsætter:

”And probably in this city of Lyons, too, all its citizens 
will earnestly strive that everything shall be rebuilt 
better in size and security than what they have lost. 
May it be built to endure and, under happier auspices, 
for a longer existence! This is indeed but the hundredth 
year since this colony was founded – not the limit even 
of a man’s lifetime.”

Seneca italesætter fællesskabet i borgernes iver efter 
at genopbygge Lyon, som rækker ud over et enkelt 
menneskes levetid og derved den enkeltes profiteren af 
det genopbyggede. Et fællesskab, der binder samfundet 
sammen, forpligter borgeren, og er en grundsten i en 
social bæredygtighed.
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Byer fødes ulige, men dør 
lige
Overfor skæbnen er vi alle lige, siger Seneca, 
hvad enten vi er borgere eller kejsere, byer 
eller imperier, skæbnen vil ikke se forskelligt 
på dig: 

“Therefore let the mind be disciplined to understand and to 
endure its own lot, and let it have the knowledge that there is 
nothing which fortune does not dare – that she has the same ju-
risdiction over empires as over emperors, the same power over 
cities as over the citizens who dwell therein” 

Med baggrund i denne grundindstilling er det nærmest en form 
for lovmæssighed, han beskriver. En etik som potentielt kan skabe 
oplevelse af mening og sammenhold i et fællesskab.

”We must not cry out at any of these calamities. Into such a 
world have we entered, and under such laws do we live.” 

Vi må acceptere verden, som den tager sig ud; det nytter ikke at 
klage. Hvis du er tilfreds, adlyd dette, hvis ikke, så må du drage 
bort, siger Seneca. Du kan som individ råbe op, hvis en uretfær-
dighed hænder dig, men hvis denne uretfærdighed rammer alle, 
høj som lav, så bliver dens betydning opløst at skæbnens lov. Vi 
fødes ulige, men dør som lige mænd overfor skæbnen. Dette gæl-
der for mennesker som for byer: 

”Depart, ambition! To all creatures that burden the earth let one 
and the same law apply!” For enduring all things, we are equal; 
no one is more frail than another, no one more certain of his own 
life on the morrow.”

Rom som bærer af 
stedets kraft
Man kan uddrage af Senecas moralske op-
sang, at vi som mennesker ikke er hævet over 
hverken naturen eller hinanden, høj som lav. 

Netop det forhold, at vi er underlagt de samme ”naturlove”, som 
naturen selv, giver mening i forhold til både det romerske riges 
fokus på bæredygtig agrikultur og social bæredygtighed i sam-
fundet. 

Seneca taler både tidsligt bagud og fremad om byer og imperier, 
der er faldet, blot for at nyt og bedre kan bygges op, samt at in-
gen kender dagen i morgen. Brevene er skrevet sidst i Senecas liv, 
omkring 63-65 e.v.t., og taler i sig selv derfor tidsligt bagud, men 
indholdet og den etik som fremkommer i vores eksempel peger i 
begge retninger, fremad såvel som bagud. 

Her er tale om en mand, som har haft enorm betydning for sin 
samtid, men også for den kulturarv og myten om Roms storhed, 
som rækker helt frem til i dag.

Hvis vi fødes ulige, men dør som ligemænd, er det f.eks. i direkte 
modsætning til kapitalismen og neoliberalismens rationale om, 
at frihed er vejen til lighed. Seneca ville sige, at vi må have et etisk 
regelsæt, der skærer igennem alle lag og motiverer til en gensi-
dighed, og derigennem skabe social bæredygtighed, lige meget 
hvad der indtræffer. Ingen er over naturen, ingen er mere værd 
end den anden. 

Alene er vi ingenting og når verden omkring os ramler, så er det 
blot en mulighed for at bygge noget nyt op sammen. Rom er på 
denne måde et sted som forbinder os med disse ideer og tanker, 
Rom bliver på denne måde en konkretisering af disse ideer. Som 
sted bærer Rom på en kraft som bringer ideerne helt frem til i dag, 
en kraft som er stedets kraft. 
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OM STEDETS KRAFT 
A F  J E N S  L A R S E N
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„Du kan tage Zlatan ud af Rosengaard, men ikke 
Rosengaard ud af Zlatan.“ 

Sådan står der på indgangen til boligområdet Rosengaarden i 
Malmö. Her er der selvfølgelig tale om den legendariske fodbold-
spiller Zlatan Ibrahimovic. Et andet statement om stedets kraft og 
betydning kommer fra oprindelige folk – fx Native Americans „The 
Place is everything!“ 

Måske beskriver de to eksempler bedre end noget andet den dyna-
mik, der er mellem steder og mennesker, som vi ofte overser i en travl 
hverdag – selvom stedet indeholder en ekstra kraft i vores liv, der 
både kan bidrage positivt til vores liv og ledelse.

I mit arbejde med den amerikanske professor 
David Boje, møder med oprindelige folk fra USA 
og New Zealand,
samarbejde med Anders Valentiner-Branth om vandreture til Dolo-
mitterne, Pyrenæerne og Vesterhavet samt mit arbejde med forskere 
fra Aalborg Universitet i projektet „Gaia Storytelling“ er jeg blevet 
mere og mere begejstret for og overbevist om, at stedet indeholder 
et stort potentiale til at få succes i liv og ledelse. Ikke mindst som 
modvægt til den hvirvelvindstid, som vi lever i med digitalisering, 
informationsstrømme, corona, netflix, sociale medier, projekter og 
bølger af forandringer, der skyller ind over os. Stedet og stedets kraft 

er også en modfortælling og modvægt til fortællingen om, at vi som 
mennesker er i centrum, som vi har lært det gennem individuel psy-
kologi og organisationspsykologi, som har fokus på relationer, men 
ikke på steder og natur.

Steder forbinder os til verden og giver ro? 
Steder giver os en oplevelse af ikke af være alene, men en del af en 
sammenhæng. At kunne lave den kobling mellem os og stedet giver 
en kropslighed og forankrer os i verden. Stedet giver os en fornem-
melse af at være en del af en historie, sætter vores liv ind i et større 
perspektiv og trækker tempoet ud af kampen og livet – for nu at 
referere til Zlatan igen. Forskning peger også på naturen og dermed 
steders helbredende kraft, fx i forbindelse med stress. I kvantefysikken 
taler man om, at alt består af det samme stof, og at mennesker og 
natur dermed er indlejret i hinanden. Oprindelige folk opfatter livet på 
samme måde. At alt har energi og er indlejret i hinanden. Se bl.a. bo-
gen „Native Science“ af Gregory Cajete. Sidstnævnte forståelse giver 
også et helt nyt perspektiv på begrebet bæredygtighed og respekt 
for naturen, som er aktuelt for dem, der arbejder med at implemen-
tere FN’s verdensmål i private og offentlige organisationer.
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Stedet er kilde til kreativitet og innovation 
og måder at tilgå verden på, fordi stedet rummer fortællinger om, 
hvordan stedet har udviklet sig; de mennesker der har været her 
før. Stedet er metafor for værdier og stemninger. Vesterhavet som 
omskifteligt og kraftfuldt. Menneskene, der har haft deres liv og 
arbejde ved og på havet. Vi taler tit om, at mennesker, der kommer 
fra bestemte steder, har en særlig karakter – fx beskrives personer 
fra Island som vedholdende, eller San Francisco som et særligt 
kreativt område fra Summer of Love i 1967 til Silicon Valley.

I mine tre bøger om dannelse og litteratur,  
den første fra 2014, hvor jeg sammen med min ven Peter Chri-
stensen interviewer forfatterne Kim Fupz Aakeson, Helle Helle, Naja 
Marie Aidt, Caspar Eric, Theis Ørntoft og Jesper Wung Sung, er 
vores første spørgsmål „Hvad betyder det sted, du er opvokset for 
din måde at skrive på?“ Svarene er markante. Stedet betyder alt. 
Naja Marie Aidt beskriver bl.a., hvordan hendes opvækst på Grøn-
land har været definerende for hendes måde at skrive på, hvor der 
ikke er tabuer, og hvor kroppen fylder meget. Spørgsmålet kunne 
oversættes til „Hvad betyder det sted, du er opvokset for din måde 
at lede og leve på?“

På vores ledelsesture til Pyrenæerne, Dolomit-
terne, Vesterhavet o.a.  
arbejder vi med, hvordan vi som ledere og mennesker kan gøre 
„stedet“ til en væsentlig del af vores ledelse og liv. Vi vil bruge ‘true 
storytelling’ og vandreture langs Vesterhavet, området ved Løn-
strup, til at komme i kontakt med steder og reflektere over, hvad de 
gør ved os.
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LOKATION SOM 
INTERVENTION 

A F  B E N S A I D  V I N C E N T  J L I L

22



Steders betydning 
for menneskelig 
læring og  
udvikling
Vi har alle særlige steder, vi holder af og op-
søger, fordi de tilfører os en form for livfuldhed. 
Et særligt sted, jeg opsøger og inviterer andre 
mennesker med hen til, er Sahara. Og hvorfor 
så det? Fordi ørkenen er en kraftfuld interven-
tion og læremester.

Lokationen er en intervention
Når facilitatorer, proceskonsulenter og under-
visere skal designe forløb, der har til formål at 
bidrage til menneskers lære- og udviklings-
proces, kan de med fordel tage hensyn til, at 
stedet understøtter formålet med den udvik-
lingsproces, der skal finde sted. Man kunne 

endda sige, at lokationen er en intervention. 
Det er min erfaring gennem snart 15 år som 
facilitator. 

Et af mine særligt foretrukne steder, når jeg 
faciliterer menneskelige transformations-
processer, er Sahara-ørkenen. Det er i særlig 
grad en gunstig lokation for menneskelig 
udvikling, har jeg erfaret. Det er den, jeg her 
vil dykke ned i for at nærme mig lokation som 
intervention.

Den visdomsfulde transformati-
onsproces
Igennem snart 10 år har jeg rejst ind i Saha-
ra-ørkenen i det sydlige Marokko med en 
gruppe mennesker. Her har jeg har fungeret 
som facilitator og retreat-leder for en 10-da-
ges eksistentiel fordybelsesproces med afsæt 
i Wilderness Nature Quest-filosofien og den 
klassiske retreat-disciplin,1  som er kendt fra 
visdomstraditioner. 

1. Mystikere fra alle de store visdomstradi-
tioner, praktiserende fra alle religiøse/ån-
delige/spirituelle retninger og filosoffer har i 
årtusinder benyttet tilbagetrækning i stilhed, 
til at udforske bevidstheden, trænet hjertets 
dybere noble kvaliteter og udforsket kilden til 
indre visdom- og indfangelsen nye visio-
ner. Disse tre koordinater udgør vejkortet for 
den menneskelige transformations proces. 
Tilbagetrækning i stilhed har ligeledes været 
benyttet til at bringe større eksistentiel klarhed. 
En praksis som vi moderne mennesker har 
forsømt. En forsømmelse som udtrykker sig i 
konsekvenser, at vi fra tid til anden oplever uro 
og rastløshed, udmattelse, mangel på retning, 
formål og mening, ensomhed og en oplevelse 
af adskilles og separation fra vores egentlige 
kerne essens og naturen - trods social kon-
takt, nære- og kærlige relationer, distance og 
mangel på dybere kontakt til vores medmen-
nesker samt livet som helhed. 

Fælles for alle Retreats er tilbagetrækning 
med fravær af vante distraktioner, som i 
vore tid indebærer mobiltelefon, compu-
ter, IPad/tablet, bøger, magasiner, aviser, 
sudoku, strikketøj, (og andre hobbyar-
tikler) sin vanemæssige snacks og ofte 
også samtalen og social kontakt – altså 
stærk reducering af distraktioner. Og 
fordybelse i discipliner som kontem-
plative og hjertemæssig fordybelse, 
væren og stilhed, hvile og restitution, 
eksistentiel refleksion og fordybel-
se. Vægtningen af de respektive 
discipliner kan altså variere, af-
hængig af arten af Retreat. Alle 
disse virkemidler har til formål 
at skabe gunstige betingelse 
for at understøtte transfor-
mationsprocessen.
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Det er en årtusind gammel praksis for menneskelig trans-
formation, som jeg har redesignet til vores moderne tid og 
mennesker, og sammenvævet processen med eksisten-
tialisme, evolutionspsykologi, viden om nervesystemet og 
nyere hjerneforskning.

Mystikere fra alle de store visdomstraditioner, praktiserende 
fra alle religiøse/åndelige/spirituelle retninger og filosof-
fer, har i årtusinder benyttet tilbagetrækning i stilhed til at 
udforske bevidstheden, trænet hjertets dybere, noble kva-
liteter og udforsket kilden til indre visdom og indfangelsen 
af nye visioner. Disse tre koordinater udgør vejkortet for den 
menneskelige transformationsproces. 

I nyere tid er denne transformationsproces fra visdom-
straditionerne blevet beskrevet og designet af bl.a. Otto 
Scharmer (MIT) med hans Teori U, som mit forløb også 
er inspireret af. Scharmer benævner de tre koordinater 
således 1) Det åbne sind, 2) Det åbne hjerte og 3) Den åbne 
vilje. Det er disse tre koordinater der udgør passagen for 
den Eksistentielle Wilderness Nature Quest, som jeg søger 
at guide deltagerne ”de pilgrimme” i fodsporet af.

“Ørkenen... er et meget godt sted at 
finde dig selv. Eller tabe dig selv”
~Maynard James Keenan

Passagesen og koordinaternes 
tre tærskler
Det åbne sind refererer til at opdage, erkende 
og suspendere sin downloading-arkitektur (dvs. 
vores mentale modeller opbygget omkring vores 
basale antagelser og overbevisninger – vores 
samlede perceptions kvalitet). Dermed kan vi 
frigøre sindet fra dets vanemæssige fængsel 
med dets blind spots – for at kunne se med 
friske øjne. 

På vejen må vi overskride tærsklen med vores 
tendens til vores indre selvretfærdige og døm-
mende stemme, som fastholder os.

Det åbne hjerte refererer til hjertets dybere med-
følelse, overfor en selv såvel som helheden og 
den fælles fremtid - en art grænseløs forbun-
dethed. Her må vi overvinde tærsklen med vores 

kyniske stemme, der holder vores hjerte lukket. 
Endelig er der den åbne vilje, der refererer til 
vores mod til at give slip - i betydningen ’det vi 
er nødsaget til at give slip på’ - for at åbne for 
porten til katedralen for det transformative. Her 
må vi overvinde tærsklen med frygtens stemme, 
der lammer vores mod til dels at give slip og 
tage imod det nye og ukendte – og ikke mindst 
handle på det, man har erkendt, man ved, der 
skal gøres. Derved muliggøres transformations-
processen. 

Transformationsprocessen beskrives i visdom-
straditionerne som en Død–og-Genfødselspro-
ces, en metamorfose i den bevidsthedsmæssige 
perception. 
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Processen i Ørkenen

Omdirigerer opmærksomheden
En væsentlig del af at suspendere sin downloa-
ding-struktur er at omdirigere opmærksomheden – 
både væk fra den vanemæssige tænkning, samt indad 
og ud i en art panoramisk opmærksomhed. Og det er 
her ørkenen spiller en nøglerolle som intervention. 

Med ørkenens storhed og tomhed, uden tydelige 
referencepunkter og pejlemærker i horisonten, har 
opmærksomheden lettere ved at hvile begge steder. 
Det hjælpes naturligvis også på vej ved, at de vante 
distraktioner er reduceret til et minimum (ingen mobil, 
bøger, og hobbyartikler). 

Denne del af processen med at omdirigere op-
mærksomheden, begynder allerede på køreturen fra 
lufthavnen til ørkenen, ca. 10 timers bilkørsel Sahara (vi 
har typisk en overnatning undervejs). Det er også her 
mobiltelefonerne slukkes eller afleveres. 

Ruten bevæger sig henover Atlas-bjergene, gennem 
små landsbyer, et lang stræk gennem en stor daddel-
plantage, gennem byen med Hollywoods filmskole, der 
markerer den første port til ørkenen. Herfra bliver land-
skabet mere og mere goldt, og man møder måneagti-
ge bjergformationer ved bjergkæden Antiatlas. 

Efter at have krydset det sidste bjergpas, markeres et 
skift på flere niveauer. Her kommer der nemlig efter ca. 
1 km. tre store skilte med ca. 50 meter imellem, hvor 
der med store bogstaver står ’ATTENTION DESERT’, som 
gentages tre gange på hvert skilt. Altså, i alt 9 gange. 
På det sted på ruten sænker der sig en helt bestemt 
stilhed i bilen, og deltagernes blik ændres mærkbart. 
Det er som om, det først er her, det reelt går op for dem, 
hvad det er, de har begivet sig ud i. 

Herfra er der ca. 10 km. indtil vi rammer den sidste lille 
landsby med porten ind til den store sandørken. 

På den sidste dag med integrationsar-
bejde 
fortæller mange af deltagerne, at den 10 timer lange køre-
tur var en væsentlig del af processen med at reorientere 
sig, og at den bidrog til en gunstig forberedelse til det, der 
senere ventede dem.

Vi ankommer ved frokosttid på dag 2 
til vores base camp, som er en traditionel beduin camp 
eksklusivt sat op til os. Vi befinder os ca. 15 km inde i 
ørkenen, i et særligt militært område, hvor ingen andre 
turister har adgang (der er dog ikke noget fysisk militær).

Der er stille. Meget stille. 
Der er ingen reception, ingen bar, ingen pool, intet eget 
værelse, ingen iskiosk. På forbløffende vis, bliver der hurtigt 
meget roligt, meget langsomt og en stilhed sænker sig i 
lejren. Her opholder vi os i 3 ½ dage. 

Campen består typisk af tre-fire store 
telte 
(ét til procesarbejde, ét til at spise og socialt samvær, og 
de to andre til at sove i – nogle vælger dog at sove under 
åben himmel). Campen er omkranset af ørkenens beta-
gende sand dunes (sandklitter).
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Livet i lejren
Dagen foregår langsomt og dagligdagens rytmer og cyklus-
ser med solopgang, vindens stilhed og susen, skumringstid, 
solnedgang og den betagende stjernehimmel træder tyde-
ligt frem og danser yndefuldt med vores egen rytmer med 
socialt samvær, procesarbejde, hvile, spise og søvn. 

Det hele manifesterer sig simpelthen tydeligere og bliver 
mere nærværende, og sætter sig i den enkelte og i gruppen, 
som en slags organisk livsdans. Intimiteten i gruppen bliver 
også nærværende intens, idet vi jo er lige dér og intet andet 
skal – ingen udflugter. Vi udtrykker os i en meget omsorgs-
fuld atmosfære og med en stærk samhørighed.  

”Hvordan skal jeg dog undvære min mobiltelefon?”, sådan 
udtrykker flere af deltageren inden afrejse. Efter én eller få 
dage oplever de det som en befrielse. 

Det samme gælder mange af de ledere, som har en meget 
travl hverdag, der inden afrejse udtrykker bekymring i forhold 
til, hvordan de mon skal håndtere deres rastløshed. Ørkenen 
absorberer den, og de falder til ro og skænker dem en befri-
ende aha-oplevelse. 

 „Ørkenen er en naturlig forlængelse af kroppens indre 
stilhed.”
~ Jean Baudrillard.

Rejsen indad
Selve processen inde i ørkenen varer otte dage, fordelt på 
3 ½ dage i vores base camp (åbningsprocessen), 3 dage i 
solotilbagetrækning/retreat (fordybelse) og 1 ½ dag med 
integration. De 3½ i base campen rammesættes af et fast 
program ved solopgang og solnedgang med meditation, 
kultivering af forbundethed og kropsarbejde midt i ørkenens 
storhed, stilhed og skønhed. Ja, i vores eget ørken-gym. 

Derudover er der sessioner dagen igennem med kontempla-
tive praksisdiscipliner som meditation, kultivering af medfø-
lelse, stilhed og værens fordybelse, afspænding af nervesy-
stemet, refleksion og fordybelse i arketypiske og eksistentielle 
spørgsmål. 

Endelig er der en proces med at understøtte dødsbevidsthed, 
som led i forberedelse til processens centrale del – de tre 
dage i solotilbagetrækning/retreat.
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Solotilbagetrækning i alenehed

Denne del foregår i egen camp med eget beduintelt, og alt 
mellem fra 300 meter til 1 km. fra vores base camp. Her er 
man isoleret alene. Fokus er fordybelse i de eksistentielle 
temaer og spørgsmål, der er mere vigtige end alle andre ift. 
der, hvor man eksistentielt befinder sig som menneske og 
leder. Deltagerne fortsætter på egen hånd de kontempla-
tive discipliner, kultivering af medfølelse og afspænding af 
nervesystemet.

Nu bliver stilheden endnu dybere ved fraværet af det sociale 
liv i gruppen. Naturens og ens egne rytmer og cyklus træder 
tydelige frem og bliver mere nærværende. Sårbarheden på 
mange niveauer tager bo i en og befolker ens sind. 

Genforenet
Efter ikke at have set deltagerne i tre dage er gensynet med 
dem, efter deres tilbagevenden fra deres solotilbagetræk-
ning, et stort øjeblik. Noget der hver gang sætter sig sig som 
et uudsletteligt indtryk på mig, er deres øjne. En flammende 
ild af gnist lyser ud af deres blik – et vidnesbyrd om, at de har 
undfanget noget betydningsfuldt. 

Efter procesarbejde med fokus på kry-
stallisering af deres retreat-oplevelse og 
erfaringer, drager vi den efterfølgende 
morgen videre til en fastliggende be-
duinlejr, som vil danne rammen for inte-
gration og det fremadrettede perspektiv 
samt en ceremoniel afslutning. Denne 
tur foregår til fods og på dromedarer og 
varer ca. 2 timer. Det foregår i stilhed og 
tavshed. 

”Naturens storhed og ørkenens tomhed 
blev afgørende for, at især de 3 dage i 
solo-retreat står tilbage som en af de 
oplevelser i mit liv, jeg aldrig vil glem-
me. Mange har spurgt mig, om jeg ikke 
var bange for at være helt alene de 3 
dage inde midt i ørkenen. Nej, det var 
jeg ikke. Jeg nød at have tid til at følge 
en tanke til ende. At kigge på vindens 
bevægelser i sandet, at skrive i min 
dagbog - og at leve enkelt og primitivt 
med vand som den største luksus. For 
det gav tid til at mærke og genopda-
ge, hvad livet handler om – og hvad 
opgaven som leder kræver af mig som 
menneske.”
~ Lene Bredahl (tidligere deltager)

 „Men i ørkenen, i den rene rene atmo-
sfære, i stilheden - der kan du finde dig 
selv.“
~Fader Dioscuros.
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Ørkenen som læremester
Som klargjort ovenfor består processen af følgende 
interventioner: 

1) Kontemplative (meditation, kultivering af medfølelse, 
bøn, væren, stilhed),

2) Restorative (hvile, afspænding, yoga og andet lettere 
kropsarbejde 

3) Refleksive (refleksion, fordybelse, dialog, procesar-
bejde. 

Derudover er der 

4) min rolle som facilitator og retreat-leder, forstået som 
kvaliteten af mit nærvær og relationsevne, ”holde rum-
met”, lede processen ect., 

5) Det sociale miljø i gruppen, som støtte for processen 
og den enkelte. Og, endelig er der lokationen som inter-
vention, i dette tilfælde 

6) ørkenen som intervention og læremester.

Men hvorfor lige ørkenen?
Der findes mange naturskønne omgivelser, der kan tjene som 
gunstig ramme og lokation for eksistentiel fordybelse. Men jeg har 
alligevel erfaret, at ørkenen har noget at bibringe, som intet andet 
har. Det omfatter følgende tre kvaliteter.

1) Myten om ørkenen.
Vi kender historien om Jesus’ 40 dage i ørkenen. Praktiserende fra 
de tre store M-religioner  har flittigt benytter ørkenen til at bringe 
sig i forbindelse med det guddommelige. Man taler ligefrem om 
”de tre ørken-religioner”. Om man er religiøs eller ej, er disse myter 
og dermed denne praksisvej internaliseret i vores nervesystem 
og et ekko i bevidstheden. Vi genkender dermed vejen. Den indre 
praksisvej, som har fundet sted i ørkenen. En praksisvej til at gen-
finde noget ædelt, vi har glemt.

“Hvis ørkenen er hellig, er det fordi den er et glemt sted, der gi-
ver os mulighed for at huske det hellige. Måske er det derfor, at 
enhver pilgrimsrejse til ørkenen er en pilgrimsrejse til selvet. Der 
er intet sted at gemme sig, og så er vi fundet.”
~ Terry Tempest Williams.

Ørkenen er også en myte om vores indre ørken. Det er med re-
ference til eksistentiel og åndelige tomhed, og det ’ikke at kunne 

finde vej’. Den indre ørken refererer også til vores skygger og vores 
potentialer, lys og mørke, afmagt og mod, frygt og sindsro, mild-
hed og barskhed, medfølelse og kynisme, ensomhed og vores 
samhørighed osv. 

Vi siger ”det er en ørkenvandring”, om noget der er tungt og 
føles som en evighed, er udmarvende, surt slid, knoklearbejde 
og slavearbejde, hvilket mange desværre aktuelt oplever deres 
eksistens som. 

Og med tanke på den accelererende udbrændtheds-epidemi 
verden over, synes myten om ørkenen aktuel og nærværende. 
Ørkenen rummer alt, hvad der findes i det indre. Ørkenen afdæk-
ker det med ubarmhjertig klarhed. 

„Der findes mange smukke landskaber rundt omkring i verden, 
men jeg tror ikke, der findes ét, som i samme grad vil kunne 
forme et menneskes sind som dette... Ørkenen er gold og fin og 
kender ikke til nåde. Den fejer alle de smukke fantasier ud af 
menneskets hjerte, som ellers kunne have dækket over hjertets 
ønsketænkning og sætter ham dermed fri, så han overgiver sig 
til det absolutte, som ikke har nogen form, det fjerneste fjerne 
og dog det nærmeste“.
~ Mohammad Asad

"Det, der gør ørkenen 
smuk, er, at den et 
sted gemmer en 

brønd."
~Antoine de Saint-

Exupéry
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2) Ingen referencepunkter
Det er også min erfaring, at det fænomen, at der ikke rigtig er nogle 
referencepunkter og pejlemærker i horisonten, også gør noget ved de 
fleste mennesker. Ørkenen er et totalt ukendt terræn uden indre referen-
cepunkter. Der er intet kendt. Der er ikke noget det ligner og minder om. 
Der er intet genkendeligt. Dette understøtter på et meget gunstigt niveau 
den visdomsfulde transformationsproces med at stoppe downloading 
og omdirigere opmærksomheden og se med friske øjne. 

Som en af deltagerne udtrykker det:

”Der er intet kendt, som jeg kan læne mig op ad. Jeg kan til gengæld 
se uendelig langt”
~ Anette Pedersen (tidligere deltager)

3) Ørkenens storhed, tomhed og skønhed
Ørkenens storhed, tomhed og skønhed rummer smukke og organisk for-
mede sand dunes (sandklitter), designet af vindens dans. Der er sand, så 
langt øjet rækker. Der er intet andet. Derved tomheden. Og stilheden. Lige 
så blid og mild som ørkenen kan være, kan den dog også være barsk 
med dens voldsomme, susende vind, der får hård vind herhjemme til at 
virke som en brise. 

Den omfavnes om aftenen af en stjernehimmel, der fylder en med en 
nærværende følelse af grænseløs forbundethed og med en ærefrygt 
over det ufattelige mysterium af skønhed, vi er kastet ind i. Ørkenen føder 
en sand ydmyghed i én. Disse fænomener bidrager på unik vis til mange 
af de processer, deltagerne konfronteres med, og som de må overvinde 
for at komme igennem porten til katedralen for transformation. 

Det er klart, at vi når vi taler om at stoppe downloading og give slip, 
konfronteres man med mange svære tilstande og følelser, herunder 
ensomhed, vrede, frygt og angsten for døden. Ørkenen hjælper med en 
ordløs medfølelse den enkelte med at favne og kompostere disse følel-
ser. Sådan fortæller mange af deltagerne det.

”Sahara viser mange sider af sig. Voldsom blæst, stærk varme, regn 
og torden. Jeg indser, at der er ting, jeg ikke kan kæmpe imod. Jeg må 
underlægge mig ørkenens kraft og agere i den. Den er langt stærkere 
end mig, men jeg kan leve med dens omskiftelighed og kraft. Faktisk 
føler jeg mig forbundet med Sahara, da dens voldsomme natur danser 
meget fint med mit følelsesliv. Det er også meget omskifteligt” 
~ Anette Pedersen (tidligere deltager)

Noget, der især skiller sig ud hos deltagerne, er en art grænseløs og 
altgennemtrængende forbundethed med mennesker, livet og universet. 
Det er bemærkelsesværdigt, fordi det dels går på tværs hos de menne-
sker, der har være med, og fordi det også rammer mennesker, der ikke 
som sådan er orienteret om dette fænomen i forvejen. Det fylder dem 
tilmed med en intens følelse af taknemmelighed, der er hensiddes alt 
det, de ejer og besidder. 

Baggrunden skal nok findes i en kombination af de praksisser, vi arbejder 
med, for kultivering af forbundethed får særlig medvind i denne lærings-
arena, som ørkenen er. 

Min samarbejdspartner udtrykker det på denne måde:

”I Ørkenen er du både alting og ingenting på samme tid”.
~ Halim Sbai
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En tidligere deltager udtrykte det 
således:

”At mærke freden og det store fæl-
lesskab med universet”.

Derudover ser det ud til, at ørkenen 
er særlig hjælpsom til at understøtte 
selve essensen af den visdomsful-
de transformationsproces omkring 
død-genfødsel. Det kommer til udtryk 
hos deltagerne ved dels at se deres 
liv, og livet som sådan, i et nyt per-
spektiv med en fornyet perception.

Krystallisering af et tydeligt formål 
med deres liv, som rækker ud over og 
omfavner andre mennesker, og noget 
der er større en blot lige deres eget liv. 
Noget der hos mange levendegør sig, 
når de vender tilbage til hverdagen. 
Med andre ord, noget de finder mod 
og kraft til at realisere.

”Jeg har stadig frygt i mit liv, men 
intet menneske har udrettet noget 
stort uden at føle frygt. Dog kender 
jeg nu retningen i mit liv.” (tidligere 
deltager)

Endelig giver mange udtryk for, at 
ørkenen hjælper dem med at finde ro, 
balance og en følelse af at blive revi-
taliseret – og noget jeg ofte lægger 
mærker til efter 3-4 dage, er at delta-
gernes ansigter, er mere afspændte.

En ejerleder med tre virksomheder 
udtrykte det således:

”Gennem processen og med inspi-
ration fra ørkenen har jeg fået en 
meget dyb og grundlæggende ro, 
som jeg efterfølgende altid kan finde 
tilbage til, når jeg har brug for det. 
Derudover har opholdet i ørkenen 
lært mig at håndtere stressende 
situationer på en meget mere rolig 
og velovervejet måde end førhen – 
både privat og forretningsmæssigt.
~ Søren Dalov (tidligere deltager)

Og som en leder og konsulent gen-
nem 20 år sagde:

”Stilhed, tid og langsomhed er for 
mig nødvendige praksisser i en travl 
og hektisk hverdag som leder, og 
gennem de 10 dage oplevede jeg en 
transformerende proces, hvor hoved 
og hjerte blev forenet på et nyt og 
endnu dybere niveau.”
~ Lene Bredahl (tidligere)
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Ørkenen som læremester kan næsten ikke 
udtrykkes mere klart end den Libyske forfatter 
Ibrahim Al-Koni har gjort. Her via interview af 
Anders Hastrup, da han besøgte Louisiana. 

„In the Desert We Visit Death

The Desert means freedom. It is the only place 
where we can stare death in the face, and 
return home safely afterwards. Meet Libyan 
writer Ibrahim Al-Koni for a rare talk about the 
desert as a literary place.

Ibrahim Al-Koni, born 1948, is considered one 
of the greatest living Arab writers. To Al-Koni, 
the novel is first and foremost about relations-
hips and about humanity, he explains in this 
interview. The desert is rich with emotion and 
spirituality, while the letter, or being literal, is 
deadly, he explains.

The desert is not really a place, Al-Koni says, 
it’s a transcendental, shadow of a place. Time 
in the desert is a mythical, secretive time, 
where past, present and future merge into an 
eternal moment. The desert holds everything, 
but in disguise, it is a place with absolute 
freedom, a lost dimension between life and 
death, existence, and freedom.

Al-Koni then tells the tale of the two tribes that 
all people come from. One tribe is nomadic, 
and it’s only capital is freedom. The nomadic 
tribe has turned to contemplation and the 
search of truth. The other tribe is the settled 
people, whose capital is ownership, and all 
that ownership entails - crafts, industry, civili-
zation. To the nomadic desert people, a house 
and a grave is the same thing.“
~ Ibrahim Al-Koni

Er det ikke lidt egoistisk
Der er mange, som anfægter denne praksis med 
tilbagetrækning for at mærke efter, og kalder det 
at være selvoptaget. Det er nok fordi, vi moder-
ne mennesker har glemt denne ædle praksis og 
dermed ikke kender det reelle formål med tilba-
getrækning. Det er nemlig det stik modsatte af en 
egoistisk proces. Den moderne ørkens far Thomas 
Merton udtrykker det således:

“Vi går ikke ud i ørkenen for at undslippe men-
neskene; men for at lære, hvordan vi skal finde 
dem: vi forlader dem ikke, fordi vi ikke vil have 
noget med dem at gøre, men for at finde ud af 
hvordan vi kan hjælpe dem bedst...”
~ Thomas Merton

Det samme gælder den del af retræten, der 
handler om at afstresse, finde ro, genskabe balan-
ce og genopbygge energi. Vi kender alle sammen 
det, at ved en nødsituation ombord på et fly skal 
man tage sin egen iltmaske på, før man hjælper 
andre - også ens egne børn. Selvomsorg er en 
vital del af at kunne være noget for andre. 

Vi ser aktuelt en udmattelsesepidemi blandt lede-
re verden over. Udbrændthed og omsorgstræthed 
er også udbredt bland omsorgspersonale. Der er 
ingen modsætning mellem at tage vare på sin 
egen mentale sundhed og være noget for andre. 
Det er snarere en forudsætning for bæredygtigt 
lederskab og hjælpekunst
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Den danske forfatter Peter Høeg udtrykker det med klarhed 
sådan:

Vi trækker os tilbage, for at vende tilbage med større intensi-
tet og engagement.”
~ Peter Høeg

Det er meget på linje med, hvad der i nyere tid indenfor det 
regenerative paradigme beskrives om den enkelte leders rejse 
i det indre regenerative landskab. Det handler bl.a. om et for-
målsdrevet lederskab, der drejer sig om en art tjenende omsorg 
for det større fællesskab, suspenderer sit ego og lytter dybere 
ind i det kollektive (Storm, Hutchings, Hardman, Scharmer).

”Denne rejse er en af dem, der sætter sig i krop og sjæl med 
genklang både for krop, hjerte og sjæl, og jeg har det med 
mig hver dag, fordi, de visioner der viste sig for mig undervejs 
nu ca. 5 måneder efter, faktisk alle er manifesteret eller er på 
vej til det. Af hjertet tak!”
~Tine (tidligere deltager)

”En blomst, der blomstrer i ørkenen, beviser for verden, at 
modgang, uanset hvor stor, kan overvindes.“
~ Matshona Dhliwayo

Ørkenens frugter
Opsummerende kan man sige, at de frugter, de pilgrimme har 
potentiale til at høste i ørkenen med ørkenens egen hjælp, er at 
genoplade energi, revitalisering og balance, større forbundet-
hed af medfølelse og en dybere taknemmelighed, større eksi-
stentiel klarhed omkring formål, intention og retning, tjenende 
respekt og omsorg for al liv.

Undervurder aldrig stedets betydning, som potentiel interven-
tion for menneskelig vækst. Og husk, at der findes andre steder 
end ørkenen, der kan tjene til lokation som intervention. 
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STEDETS ERINDRING
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- om et par 
steders kraft og 
hvordan de kan 
forbinde os
I den græske mytologi løber der fem floder i 
underverden. En af dem er Lethe, glemslens 
flod - og alle, der drikker af den, mister deres 
hukommelse for altid. I det tyvende århundre-
de vendte filosoffen Martin Heidegger tilbage 
til Lethe gennem begrebet Aletheia (ἀλήθεια), 
som egentlig skal læses a-letheia for at give 
mening. Et lynhurtigt kig på etymologien for-
tæller os, at ‘letheia’ egentlig betyder at være 
gemt eller skjult. Og a-letheia er så en aktiv 
begivenhed, hvorved det gemte (og glemte) 
bliver u-gemt (u-glemt). 

En af Heideggers mange pointer er, at ting - og 
dermed også steder, som er som meget kom-
plekse ting - har evnen til at vise sig for os i 
sig selv, som sig selv. Det foregår gennem den 
begivenhed, hvor de bliver u-gemte, a-letheia.

I 2022 var jeg rundt i Danmark og holde så-
kaldte stedsbaserede samtaler med kunstpro-
jektet Talking Landscapes. Den samtaleform 

som jeg stod for, tog afsæt i jesuiitmunkenes 
samtaleform, når de skulle tale om sær-
ligt svære emner. De skrev ned ud fra deres 
erindring, læste op for hinanden, lyttede til 
hinanden, skrev ned igen, læste op igen, og 
så fremdeles, til de kunne finde frem til en 
samtale om begreber eller problemer, hvor 
den enkeltes erindringer både var til stede og 
var gået op i en højere enhed, så at sige, i den 
fælles samtale. 

Det særlige ved samtalerne, sådan som vi 
gennemførte dem, var skabt af Københavns 
Internationale Teater (Metropolis), som var 
kommet på den idé at inkorporere samtalefor-
men i landskaber. De havde i 2021 gennemført 
den første del, Walking Landscapes, hvor 100 
kunstnere udførte og optog vandringer i land-
skaber over hele Danmark. Og i 2022 blev det 
til Talking Landscapes, med afsæt i tre samta-
leformer udviklet af kunstnerkollektivet Building 
Conversations. Det bragte os 10 forskellige 
steder hen, hvor jeg vil give et lille billede af to 
og sætte dem ind i undersøgelsen af a-letheia 
og af-gemtheden. Og relatere det til stedets 
kraft, og hvad vi kan med alt det. 

BILLEDE 1

BILLEDE 2

Steder med en særlig  
historie
Samtalerne førte os blandt andet to 
steder hen: Til en klit bag den ‘tilsande-
de kirke’ (billede 1) nær Skagen. Og en 
lille lund i nærheden af Sankt Hans nær 
Roskilde (billede 2).

I Skagen sad vi en lille gruppe men-
nesker og skrev erindringer ned, læste 
dem op for hinanden, lyttede, skrev ned 
igen og talte videre, ud fra spørgsmålet 
om, hvordan vi kan give slip. 
I Roskilde talte vi om spørgsmålet om 
forbundethed med natur. Begge steder 
var alle deltagerne enige om, at noget 
havde fundet sted, at der var sket noget 
under samtalen, som ikke kun handlede 
om os, om hvad vi havde sagt til hinan-
den, eller direkte om metoden, selv om 
alle de fænomener var på færde. 

Med til beskrivelsen hører, at vi gik 
sammen hen til stedet, at vi nærme-
de os det – og i begge tilfælde var 
bevidste om, hvor vi befandt os henne, 
i den betydning at begge steder har en 
særlig historie. 

Klitten i Skagen befinder sig lige bag 
en kirke, som findes i et område, hvor 
sandfygning med tiden har ledt de 
menneskelige beboere til at flytte deres 
aktivitet til et andet sted, og således 
efterladt det, der er tilbage af kirken i 
sandet. I Roskilde sad vi på det sted, 
hvor der indtil 2002 havde stået en 
dansepavillon, der var knyttet til sinds-
sygehospitalet Sankt Hans. Pavillonen 
flyttede siden til København – også her 
var stedet blevet ‘overladt til sig selv’. 
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En oplevelse af ’ånd’
Jeg kan bedst beskrive det, der skete, som at vi meget hur-
tigt blev ramt af en kollektiv følelse af andægtighed, som 
vi ikke kunne definere nøjere. Efterhånden som samtalen 
skred frem, oplevede vi i begge tilfælde, at vi var vidner til 
noget, der viste sig, noget der af-gemte eller af-glemte 
sig. Det var ikke en klassisk religiøs oplevelse, der var ikke 
gemte stemmer, der pludselig talte igennem os, ikke noget 
poltergeist, ikke nogen specific stemme i det hele taget. 

Det var snarere som om, vi oplevede den betydning af 
begrebet ‘ånd’, som filosoffen Thomas Burø og jeg skrev om 
i ‘Organising Spirit’ (2022, LINK), baseret på hans feltarbej-
de i Nordvestsjælland: ånd som en kraft, der eksisterer i et 
område, og som enhver, der befinder sig i området længe 
nok, kan opleve, og som de beboende kan identificere og 
knytte til bestemte steder: et træ, en bakke, et hus, osv. Men 

også noget, som tjener til at organisere landsbyens måde 
at sameksistere i en fælles-økonomi. 

Så vi oplevede formentlig noget, man kunne kalde ånd, i 
betydningen at ånd udtrykker muligheden for at stemnin-
ger, sandheder og måder kan eksistere sammen på, kan 
bevæge sig gennem både mennesker og ting, måske gen-
nem jord, luft, træer, andre levende væsener. Ikke ulig det 
begreb, som forskellige tænkere henviser til som resonans. 

Går vi tilbage til den græske mytologi og Heideggers (og 
Nietzsches før ham) diskussion af den, så har vi muligvis at 
gøre med, at vi kan nærme os en åbning over for stedet, 
hvor det gemte kan blive af-gemt - og af-glemt. Og jo 
længere vi åbner os for det, des dybere og mere vidtforgre-
net bliver vores forståelse og vores evne til at omsætte den 
stemthed til konkrete handlemønstre. 
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Vi åbner dermed for muligheden 
for at skabe en tillid, der allerede 
var der, længe før vi åbnede os 
for den. 
Den bor hverken i vores fælles fortid eller i en 
usikker fremtid. Den vokser frem af en erindring, 
der giver sig til os, fordi vi giver os til den, længe 
nok til, at det ikke kan forklares ud fra et nytte-
begreb. Faktisk netop fordi vi ikke ved, hvad vi 
kan med det på forhånd. Det kan selvfølgelig 
tilskrives metoden, eller menneskene, eller 
vejret, eller spørgsmålet, eller faciliteringen, eller 
at stedet og vi tog imod hinanden. Eller alle dele 
samtidig. 

Jeg kan ikke svare helt sikkert på det. Men jeg 
ved, at det er u-forglemmeligt. Og det er i sig 
selv ikke så lidt.

Mønstrene i og mellem os
Det, der for alvor er pirrende og næsten provokerende her, 
er, at de konkrete handlemønstre ikke følger af en rationelt 
foruddefineret orden eller en vision om, hvordan vi ønsker 
at ordne verden. Der er snarere tale om mønstre, der viser 
sig i os og mellem os i vores samtaler - eller i og gennem 
de handlinger, som kan forme sig og fortætte sig som kul-
turelle bånd, som tillid. Men vel at mærke en tillid, der ikke 
er kastet ud i en tom fremtid af usikkerhed, som Luhmann 
beskrev det i sin lille bog om tillid. En tillid, der vokser af 
at vi har delt en fælles åbning mod stedets sandhed, dér 
hvor det gør sig ugemt, dér, hvor vi styrer uden om Lethes 
glemselsvand og ind i u-glemtheden.
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Tak for din tid...
Du er nået til vejs ende i vores 

nyhedsbrev - men bare rolig, du 
kan finde meget mere viden på 

promentum.dk/viden
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