
En verden af glas 

VÆKST. Kloden er blevet til ét stort drivhus, skal vi smadre glasloftet?  

 

For nylig var jeg med min ven på besøg i de store væksthuse, som ligger i Aarhus’ Botaniske Have. 

De blev opført i 1968-71, tegnet efter victoriansk forbillede af den aarhusianske hofarkitekt C.F. 

Møller. Væksthusene er rigt forsynede med plancher (desforuden en smart app), der kan fortælle, 

at kuplerne indeholder omtrent 2000 plantearter fra hele verden. Planterne er opstillet i 

naturlignende positurer og ordnet efter geografisk oprindelse. Min økointeresserede ven og jeg 

starter turen blødt, i det svalende middelhavsklima, før vi trodser den tørre ørkenluft, vandrer op 

igennem fugtige bjergskove og slutter i den trykkende regnskov. Vi har rejst igennem fire 

klimazoner, praktisk talt Jorden rundt, drukket et glas lemonade fra caféen og købt en mulepose 

på under to timer. 

Vi har hørt så længe om drivhuseffekten, at vi helt har glemt dens oprindelige betydning: 

Jordens atmosfære opfører sig som et væksthus, velkommen til det planetære drivhus! Ordet 

drivhus, kalkeret over det tyske Treibhaus, er afledt af det gammeldanske ord for vækst, drivning. 

Bygningen er en konstruktion, der driver planter og grøntsager i vækst, så selv ferskenpalmer 

(tropisk Amerika), lakrids-ingefær (Malaysia) og bredbladet sydtaks (Kystnære egne i Sydafrika) 

kan gro i Danmark. På denne måde er drivhuset en spidsformulering af kapitalismen, der de sidste 

200 år har tvunget vækst frem inden for enhver tænkelig sektor, i enhver tænkelig del af verden. 

Der er klar sammenhæng mellem økonomisk vækst og drivhuseffekt: De menneskeskabte 

klimaforandringer er et entydigt resultat af det moderne, vestlige industrisamfund. Men hvad 

betyder det at leve under et fabrikeret klima? Hvordan kan vi leve meningsfuldt og 

sammenhængende i det planetære drivhus? 

 Det er presserende spørgsmål, men det er også spørgsmål, som vi deler med victorianerne. 

Drivhusets guldalder skal nemlig findes i Storbritannien i anden halvdel af det 19. århundrede. I 

bogen Victorian Glassworlds beskriver historikeren Isobel Armstrong hvordan de victorianske 

drivhuse iscenesatte et fiktivt rum, hvor eksotiske og fremmede planter tilpassede sig et kunstigt 

mikroklima. Drivhuset er dermed både et teknologisk vidunder, en metafor for globaliseringen og 

en slags kunstverden. Det er muligvis denne symbolske plasticitet, der har gjort det til en så poplær 

analogi. Sammenligningen af det mikrokosmiske drivhus og Jordens klima blev lanceret allerede i 

1824, hvor den franske fysiker Joseph Fourier lagde kimen til den moderne teori om 

drivhuseffekten. I slutningen af århundredet kunne de svenske klimatologer Svante Arrenhius og 



Nils Ekholm så mere præcist foreslå, at den stigende koncentration af CO2 i atmosfæren kunne 

føre til en forøgelse af Jordens overfladetemperatur. 

 Det er klart, at det er i dette århundrede, at teorien om drivhuseffekten raffineres, da det i høj 

grad er præget af det gigantiske drivhus, Crystal Palace. Det 92.000 kvm. store palads, der åbnede 

i 1851, var et internationalt udstillingssted for industrialiseringens nye teknologiske opfindelser. 

Havearkitekten og ingeniøren Joseph Paxton var hovedtænkeren bag den store glaskonstruktion. 

Paxton så monetære muligheder i det store drivhus: Det skulle være et nyt forbrugsrum for den 

nye offentlighed udgjort af den borgerlige middelklasse. Det er bl.a. derfor, at Crystal Palace ifølge 

den tyske filosof Peter Sloterdijk er det paradigmatiske billede på kapitalismens ‘verdensinteriør’. 

For Sloterdijk, opsummerer Crystal Palace kapitalismens indvendiggørelse af naturen, der bliver 

en del af den menneskelige dekoration. Fra 1851 og frem bliver natur en indendørsaffære. 

I skarp kontrast til Paxtons totaliserende, homogeniserende palads, står hans forgænger, 

havearkitekten John Claudius Loudon, det moderne drivhus’ opfinder og besynger. Snarere end et 

mediecirkus, skulle glashuset ifølge Loudon være et lyrisk sted, der kultiverede samhørighed og 

solidaritet. Det skulle være et respirationshus for kreative drømmerier og den moderne bys grønne 

lunger. For Loudon var glashuset en utopi. 

 Hvor Paxtons pendant findes i de store offentlige væksthuse præget af eksotisme, oplysning og 

forbrug, skal Loudons mere private glashuse findes i de moderne kolonihavers mere eller mindre 

ekstravagante orangerier. Det kan jeg ikke lade være med at tænke, når jeg trasker rundt i min mors 

kolonihaveforening i Viby, hvor drivhusene indeholder ornamenterede hvide jernbænke, 

grøntmalede træstole og elektriske lanterner. Det private væksthus er politisk i den forstand, at den 

byboende, overarbejdende middelklasse kan købe sig en lille plet uden for byen til en billig penge, 

forsyne sig med tomater, pebre og andre eksotiske grøntsager. Eller, spørger jeg, og kaster endnu 

et blik over hækkene, er drivhuset blot den nødvendige ventil, den sorte lunge, der holder liv i 

kapitalismens stadige drev? Kan vi overhovedet træde ud af drivhuset? 

 Når jeg kigger på én af tidens hotteste trends, bliver jeg i tvivl. Den har fået navnet solarpunk og 

opstod i starten af 2010’erne. I A Solarpunk Manifesto fra 2019 beskrives solarpunk som “en 

bevægelse inden for spekulativ fiktion, kunst, mode og aktivisme”, der søger at besvare 

spørgsmålet: “hvordan ser en bæredygtig civilisation ud?” Når jeg siden googler ‘Solarpunk’, lader 

svaret til at være: som et drivhus! Jeg klikker mig ind på billeder af Art Nouveau-verdener som på 

den ene side er snydt ud af næsen på victoriatidens håndværksbølge med svungne linjer, kupler og 

ornamentering, men som med sine glasfacader og digitale interfaces på den anden side ligner det 

hypermoderne barn af techmilliardæren Elon Musk og sangerinden Grimes. 



 Vi kan ikke slippe ud af drivhuset. Det er nemlig præget af transparent dobbelthed: kontrol og 

frihed, indre og ydre, teknologi og økologi. Spørgsmålet er om det i fremtiden skal være med til at 

afhjælpe drivhuseffekten i kraft af andelsejede økobyer præget social inklusivitet og selvforsyning, 

eller om det i højere grad bliver rum for artificialisering, vækst og klimakontrol. 


