JUNI 2011

AF INGE LANGKILDE LARSEN

DER BLEV BYGGET,
PLANTET OG HYGGET
Heidi er blandt de omkring 250 børn og
voksne, der over weekenden d. 7. og 8.
maj dukkede op til åbningen af Prags Have.
Gruppen bag Prags Have havde sørget for
alle de nødvendige materialer og remedier.
Der var en kæmpe bunke jord placeret midt
på grunden, mere end 50 paller og rammer
til at bygge plantekasser af samt vandkander, haveredskaber og en skov af planter
QDWXUOLJYLVqPDQNXQQHoQGHDOWIUDUDGLVHU
gulerødder, rødbeder og tomater til ærter,
chilier og en masse krydderurter. Tanken var
enkel og ligetil. Folk skulle selv tage fat og gå
i gang med at bygge, hente jord i trillebøre,
plante og vande. Det gjorde folk i så stor stil,
at Prags Have måtte et smut i plantecenter
igen søndag morgen for at købe mere. Alt
var blevet plantet på første åbningsdag. Folk
havde kun ladet sig afbryde af en frokost med
håndmadder og to inspirerende ’talks’ om social og miljømæssig bæredygtighed i byen.

ET FREMTIDIGT
LOKALT MØDESTED?
Prags Have tror især på, at det enkle koncept, hvor det er brugerne, der i fællesskab
VHOY GHoQHUHU E\JJHU RJ XGYLNOHU KDYHQ
er afgørende for, at fremmødet var ganske
overvældende. Det blev også fremhævet
af de besøgende, der generelt var begejstrede for initiativet og kunne se et potentiale fremover. Heidi påpegede eksempelvis, hvordan ”en have er så dejlig neutral”,
og hun håber, at Prags Have bliver et velbesøgt grønt mødested for områdets vidt
forskellige beboere.
Om lokalbeboerne vil tage Prags Have
til sig som et uformelt mødested og
komme igen er naturligvis uvist, men
som en anden besøgende udtrykte det,
så er ”der ét eller andet med det at plante et frø. Så får man lyst til at se, hvad der
sker med det”. Det kunne Dennis på 9 år
i hvert fald nikke genkendende til. Efter
han havde plantet en hel række gulerødder, kiggede han på sit ur og spurgte
forventningsfuldt: ”Hvornår kommer det
op?”. Her kunne svaret om, at han nok
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