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OM DENNE BOG
Benthe har været i mit liv, siden jeg var 19 
år. Som astrolog, terapeut, mentor og 
sidst som veninde. For nogle år siden 
blev jeg inviteret med ind i hendes 
fortryllende have. 



Morgenrunden

Benthes gode morgen starter i haven
Der er mange måder at starte dagen på en god måde på. Benthe begynder sin dag i haven. Hun har som fast morgenritual at gå 
en tur gennem sin fantastiske og meget forskelligartede have, der rummer alt lige fra fine blomsterbed, til buske til store træer, 
så det mere og mere bliver til en naturgrund, grænsende ud mod egentlig skov. Der er vandbassiner, lækroge og masser af 
steder, man kan sætte sig og sanse. Der er trådt og anlagt stier, der snirkler og snor sig på kryds og tværs gennem den store 
have, så det tager 20-30 minutter at gå morgenrunden. Hun går sin runde året rundt. Der findes ikke dårligt vejr eller forkerte 
dage. Haven er jo forskellig hver evig eneste dag året rundt. Er der høj sne, så spænder hun langrendsskiene på og tager turen 
rundt. Er der regn og slud, så står gummistøvlerne parat. Hun er i en registrerende og flow-agtig bevidsthedstilstand fra det 
sekund, hun står op og starter sit morgenritual.

Behøver jeg at afsløre – eller er det allerede gættet – at Benthe er et af de mest rummelige og sanseligt nærværende 
mennesker, jeg nogensinde har mødt.



Det hvide flor
Vu’et fra terrassen. I den tidlige sommer ses udelukkende hvidt og grønt



Skyggefulde træer
der giver læ for vinden og ly for regnen



Brede græsstier…
… der er blevet til ved at græsslåmaskinen skubbes foran sig
 engang imellem. 
Lys og skygge skifter - men altid lys forude…



Sanserne finjusteres…
…ved de mange nuancer af grønt. 

Underlagets struktur og temperatur skifter 
under de bare fødder.



Bred sti med svulstighed af 
grønt…

… og smal sti tæt omkranset af høje slanke træer. 



Til højre eller til venstre?…
En ny skillevej igen! 

Dem  er der mange af i livet.
Pludselig dukker en dam frem, hvori den 

finest tænkelige åkande titter op. 



Benthes mand har været i værkstedet…
… for at bygge fuglekasser, hegn og espalier til blomsterne. 



En naturlig paraply…
… til hvis man skal i ly for regnen.

Grus og trædesten afløser for en stund 
græs og skovbund som trædeunderlag.



 

 



Et kig gennem hullet ned til havet… 
… inden turen lakker mod enden. 
Og et skud intensiv lavendelduft, inden trædestenene sender én tilbage til 
dagens øvrige gøremål. En ny god dag er startet!



Benthes har mange stole og 
bænke rundt omkring i haven

Der nusses og arbejdes meget i haven – men der tages også mange pauser, 
hvor Benthe dvæler, nyder lyset og udsigten, alt afhængig af årstid, 
vindretning og tid på dagen. Nogle steder er udvalgt for det meditative, her 
sidder hun selv – og nyder at være selv. Andre steder er udvalgt til at sidde 
to eller flere. Det kan være, at husherren kan lide stedet – eller det er et 
sted, hun gerne bringer gæster med til for at drikke en kop te.
Materialerne er vidt forskellige. Hvor det passer med simplistisk beton, har 
hun valgt det; andre steder er det træ, metal, snirklede former eller enkle 
linjer. Der er gyngestativ, hvis man nu vil være i bevægelse og flow, når man 
sidder. Der er siddepæle til lige at slå numsen ned på og nyde et bestemt 
kig, inden man går videre. Og selvfølgelig en hængekøje, så man kan få sig 
en lille eftermiddagslur eller læse en god bog. 
Inden vi starter siddeplads-turen, så lige et blik på katten, der slukker 
tørsten, en fortættet blomst og én af de mange sten og krystaller, der også 
står rundt omkring i haven.



En association til Gnags:
“Når jeg bliver gammel, 

så vil jeg sidde på en bænk…♬♫”
Men hvorfor dog vente, 

til man bliver gammel?…





Bænke til
mange forskellige formål



Til at sidde selv og meditere…
Til fællesskab og te-drikning…

Til lys og til skygge…
Til ly og læ…

Til udsigt…



 
 



En skulpurel stol…
Fra forskellige steder i haven er der udsigt 
til de mange, mange rhododendroner, der 
blomstrer i hele maj måned i alskens 
farver fra paletten, lige fra hvid over 
lyserød til dybrød og lilla.
 
Benthe nipper alle de afblomstrede 
hoveder af, så der skabes optimale 
betingelser for næste års blomstring. 

Således leves der fuldt i nu’et - men der er 
øje for fremtiden. Som der behøves i såvel 
haven som i livet i øvrigt.





En bænk er  blevet…
… næsten ét med træet. 

Den står 
ved siden af en bænk, 

der er bygget til 
både fællesskab 

og til udsigt.



Selvom man er 
gammel og slidt…

… har man stadig en funktion. 

Til nytte og til pynt…



Der spises ude…
… selvfølgelig, når vejret 

tillader det. På den ene eller 
den anden side af huset.  

Afhængig af tidspunkt, 
vejr, vind og årstid. 

Sådan er det nu 
engang i Danmark.

♫♬ 
»Når jeg bliver gammel

Skal byen kende til 
kærlighed, 

der hvor solen går ned
der er et lys, 

der rækker helt ind til land
På den anden side af 

ensomheden.« 
♬♫

(Gnags)



Mange forskellige muligheder…

Tage sig en lur i hængekøjen 
- eller læse en god bog i den?

Gynge sig så højt op, 
så haven ses fra oven?

Eller sætte sig en kort stund på pælene, 
inden der nippes og pusles videre?



Hviletid
i den hvide have





Nyttehave til selvforsyning …
… skal der selvfølgelig også være 

plads til i så stor en have. 
Æstetikken dog altid i forgrund. 

Valmuerne blomstrer i overflod i foråret.



Benthe i sit 
rette element

 



Benthes mors rose
Selvom hun er længst afdød, er hun stadig symbolsk og konkret tilstede





Et kig ud over den hvide have
BENTHES HAVE

minder én om, at hver ny dag kan begyndes friskt og i fuldt nærvær.
Med fuld accept af det, der er. Den årstid, det lys, det vejr - den tilstand - der er.

Haven er til nytte, nydelse, handlen, dvælen, egentid og fællesskab.


