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Dansk kunstner laver hyggehave til
norske forbrydere
Den danske kunstner Kenneth Balfelt har sammen med de ansatte og indsatte i
højsikkerhedsfængslet Halden i Norge lavet en terapihave.
22. Jun. 2014 kl. 10:00

Af Elisabeth Cecilie Munck og Claus Vittus (mailto:elmu@dr.dk)
Halden fængsel huser nogle af Norges værste forbrydere. Det er topsikret og omringet af en
kæmpemæssig betonmur.
Men inden for murene ligner det enhver anden institution. Times Magazine
(http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1986002,00.html) har tilmed døbt det "verdens
mest humane fængsel".
Nu har de fået en hyggelig terapihave skabt af den danske kunstner Kenneth Balfelt.

Fængselsdirektøren var skeptisk
Haldens direktør Are Høidal var oprindeligt meget skeptisk overfor ideen om en terapihave
i et fængsel:
- Det første jeg tænkte, da der blev talt om en sansehave, var "det har jeg hørt om i
forbindelse med plejehjem" - men at det skulle være i et fængsel, kunne jeg ikke rigtig
forestille mig, siger han til DR Kultur.
Nu hvor projektet er færdiggjort synes han, at en terapihave faktisk passer perfekt ind.
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- En del af tanken bag Halden fængsel er, at det ikke nødvendigvis skal se ud som et fængsel.
I Norge er normalitetsprincippet meget vigtigt - at komme så tæt på det normale liv udenfor
som muligt, siger Are Høidal.

Fængsling er en straf
Halden er ikke desto mindre et fængsel - terapihave eller ej. Det er begrænset, hvor tæt man
kan komme på en normal hverdag.
- Det kan ikke være helt normalt, for det er jo en fradragelse af friheden. Det skal jo være en
straf, som man afsoner, fordi man har gjort noget, som samfundet ikke accepterer, siger Are
Høidal.
Ikke desto mindre skal man forsøge at mindske skadevirkningerne af at være i fængsel samt
skabe gode muligheder for, at de indsatte kan vende tilbage til samfundet, mener han.

Halden fængsel er omrindet af en høj betonmur. (Foto: © Erik Møller
Arkitekter)
De indsatte i Halden fængsel er også begejstrede for projektet:
- Det er den største begivenhed i mit liv her i fængslet, siger Izmet, som har været indsat i
Halden fængsel i fire år.
Inddragelsen af de indsatte har været en vigtig del af processen for Kenneth Balfelt. Ifølge
ham handler kreativitet om at tage forskellige størrelser og kombinere dem på en ny måde:
- Her har jeg taget den her fængselssituation og de indsattes behov og ønsker for udvikling,
som de selv har defineret. Og så har jeg taget det her antistress-terapihave-koncept, skilt det
lidt ad, taget nogle af tingene derfra og sat det sammen med Halden fængslet, siger Kenneth
Balfelt.

Brugerinvolvering var et fremmed koncept
Kenneth Balfelt har arbejdet på projektet i tre år. Han udviklede konceptet, som han kalder
en Livsudviklingshave, ved hjælp af samtaler med de ansatte og indsatte i fængslet.
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Men det har ikke været helt let for de fængselsansatte at skulle samarbejde med de indsatte.
- Begrebet brugerinvolvering, som er et gængs begreb i Danmark, kender de slet ikke til i
fængselsvæsenet her, fortæller han.
Kenneth Balfelt fortæller, at han ofte måtte gentage sig selv, når han bad de ansatte om at
spørge de indsatte til råds.

Kunstneren Kenneth Balfelt var tilfreds ved åbningen af haven onsdag. (Foto:
Claus Vittus ©)
Det har været en svær og grænseoverskridende proces for dem:
- Det har været en dekonstruktion af måden, de normalt driver fængsel på. Et sådan
terapihavekoncept findes ikke i noget andet fængsel i verden. Det et helt nyt greb og et nyt
værktøj, siger Kenneth Balfelt til DR Kultur.
Terapihaven er det sidste ud af 11 kunstprojekter, som er blevet doneret til Halden fængsel
af statsorganisationen 'Kunst i offentlige rum'.
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Smagsdommerne anbefaler (http://www.dr.dk/tv/se/smagsdommerne/smagsdommerne-92) 18. Maj
2014 kl. 23:30
Se program (http://www.dr.dk/tv/se/smagsdommerne/smagsdommerne-92)

Kultur i radio
Kulturnyt: Odense lukker den berygtede Thomas B. Thriges Gade (http://www.dr.dk/radio/player
/?psdb/kulturnyt-943) 27. Jun. 2014 kl. 18:10
Hør program (http://www.dr.dk/radio/player/?psdb/kulturnyt-943)
Skønlitteratur på P1: Soldaterliv (http://www.dr.dk/radio/player/?psdb/skoenlitteratur-pa-p1-126) 25.
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Filmland: Sommerfilm (http://www.dr.dk/radio/player/?psdb/filmland-116) 25. Jun. 2014 kl. 13:03
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