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omtænkning af vores kulturs centrale begreber i denne, John Holten-Andersens, samfundsfilosofiske

debatbog. Det er nødvendigt at filosofere, fordi de herskende ord og begreber ikke længere lader sig bruge til
andet end spin og manipulation, siger forfatteren.

Holten-Andersen er en erfaren miljøtænker og organisator. Han måtte vige sin plads i Miljøstyrelsen, da
regeringen installerede statistikeren Bjørn Lomborg ved Holten-Andersens skrivebord. I Vanvid og

virkelighed leverer Holten-Andersen det mest ambitiøse forsøg på en omtænkning, som er set her i landet,
siden Oprør fra midten udkom i slutningen af 1970´erne.

Holten-Andersen tager udgangspunkt i sproget og i den kendsgerning, at sproget synes at styre vores tanker.
Og så alligevel ikke. Der synes at være noget, som går forud for sproget, noget spontant, noget naturligt. At

finde dette NOGET er bogens ærinde.
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