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ÅNDEHULLER 

FORORD AF IDEHISTORIKER LARS-HENRIK SCHMIDT 

Overalt breder byerne sig, og deres fangarme og relæer beslaglægger 
større og større landområder og lægger områder øde, samtidigt med at 
hver kvadratmeter intensiveres til nye højder. Byernes overlevelse hæn-
ger sammen med deres evne til at reproducere sig selv ved, at indbygger-
ne kan forsynes med føde, vand, luft og energi. Der er både historiske og 
aktuelle eksempler på, at bydannelsers elementære eksistenskilder tørrer 
ud; men den optimistiske tiltro til, at teknologisk snilde og økonomisk 
smarthed kan overkomme den naturlige trussel, vokser i samme takt som 
byerne. Den største industri kan meget vel blive genbrug og den hersken-
de ideologi mission bæredygtighed. 

Det er ikke utænkeligt, at den gammeldags vilde natur bliver en knap 
ressource henvist til reservater. Men det er den planlagte natur, der vinder 
frem - og det er der i og for sig ikke noget unaturligt ved. Naturen kan per 
definition ikke domesticeres, men vores syn på ’det naturlige’ forandres kon-
stant. Med tiden bliver det vi opfatter som unaturlige steder nyttiggjorte for 
gevækster, der er os til stor gavn, hvis vi bruger vores hårdt tilkæmpede vi-
den om samlivet med planteverdenen. Vores æstetiske anskuelse af skønhed, 
glæde og entusiasme gavnes af samdrægtigheden og samlivet med den na-
tur, vi opfatter som såvel nødvendig som unyttig. Livet ånder. Den åndelige 
dimension viser sig i hvert møde med tilblivelsens metamorfose.

Den foreliggende bog præsenterer en såkaldt biofili, en affektion 
for det levende, og en instruktion til forgrønnelsen af vores habitat, hvilket 
er af vores tilværelse i byens miljø. Målet med fremstillingen er en initia-
tion af læseren i en praktisk lære om den grønneste vej ud af hverdagens 
stress; og forfatteren lover, at denne vej på en gang er trivselsfremmede 
og økonomisk rationel. Midlet er ganske enkelt at vækste natur på såkaldt 
unaturlige steder; den konkrete recept er forfatterens demonstration og 
anbefaling af enkle, jordnære veje til efterfølgelse. Hvor lidt der i praktisk 
forstand skal til for at befri sværmeriets inspiration og se mulighederne 
for skabende udfoldelse på tilsyneladende ydmyge pletter på bykortet, 
hvor den enkeltes glæde kan falde sammen med et fristende byrum, som 
lader tusinde blomster blomstre, og hvor der altid er plads til en plante til.  




