Jeg har måttet love ikke at tale om politik,
men det er svært, for videnskaben svæver jo ikke
frit i rummet, men står med begge ben i samfundet.
Det er en kendsgerning, at bøger er blevet brændt,
og at videnskabsmænd er blevet afskediget, det er
den store politik! Den lille politik, den render til
politiet.
	
Wilhelm Reich: Tale ved Kampen om psykoanalysen på
7

Borups Højskole citeret fra Lea Korsgaards Orgasmeland, 19330

8 De kalder os sløve, og slår os oven i hovedet
med kronikker, hvor de skriver at vi ingen kultur
har. Men det har vi altså …. “Nå” generationen”
kalder man dem. Den generation, der ikke nåede
at være med ved ungdomsoprøret - Dem omkring
hvem krise-fælden klappede med et smæld.
Men vi skal vise dem, at betegnelsen “Nå-generation” er helt urimelig. De bedømmer os ud fra
deres normer. Vi har vores egen kultur.
	Linda Wendel: Om manifestationen Nå. 80! i Atuelt, 1980

En Gennembrudstid er under Opsejling! Sammen med de materielle ere de aandelige Brydningers Tid inde! De gamles Philosofi tager Livtag med
nyere Tænkning! Og de Gamles Viden ligedan
med Nutids materielle Lærdomme.
Det gærer rundt om paa Continentet! Stærke
Rørelser foregaard i Dybet! Dels af politisk, dels af
materiel og dels af aandelig Art!
	
Ben Kadosh: Den Ny Morgens Gry – Lucifer-Hiram – Verdens9

bygmesterens Genkomst, 1906

10 Der eksisterer i europæisk kulturtradition en

uoverstigelig bom mellem yder og nyder. Denne
bom er grænsebom for den kulturelle evolution
og truer med at gøre os alle til bavlende fjolser i
kulturindustriens supermarked. Til ofre for en anonym undertrykkelse af uanede dimensioner.
	Co-ritus: Jens Jørgen Thorsen, Hardy Strid og Jørgen
Nash: Co-ritus manifest, 1962

11 Sølvstjernerne tror ikke på de fine teorier og

lovbøger, Sølvstjernerne tror ikke på Marx’erne,
Mao’erne og Trotsky’erne der laver systemerne for
andre og fortæller dem hvad de skal gøre.

	Dan Turell: Sølvstjernernes manifest, 1979

12 For første Gang i mit liv føler jeg Sorg over

at jeg ingen Mand er. Hvor fattigt og indholdsløst
er ikke vort Liv imod deres? Er det med rette at
de halve Mennesker ere udelukkede fra al aandelig
Beskjæftigelse?
Mathilde Fibiger: Clara Raphael Tolv Breve, 1851
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TAG ET TOG,
DU DANSKE SPROG

Et tog kører forbi i min udsigt.
Og ét til, den anden vej. Jeg
bor tæt på Dybbølsbro, lige
ud til banelegemerne. Når jeg
lukker øjnene, kan jeg høre
lyden af toge. Susende, brummende. Som om jeg var på
vej fra et sted til et andet i mit
hjem. Den følelse elsker jeg.
Det er meget menneskeligt!
Homo sapiens er iboende to
lige stærke drivkræfter: Trangen til at slå sig ned og trangen til at bevæge sig videre.
Det nationale versus det nomadiske, ku man sige. Man ku
sige: Hvis hjemmet er symbol på det nationale, er teltet
symbol på det nomadiske. På
en måde er der jo et telt, en

midlertidighed, i alle hjem.
Men lige så fortræffeligt teltet kan være, når man frivilligt
rejser fra sted til sted, lige så
forfærdeligt må det være som
påtvunget base. Der er forskel på at flytte sig og flygte.
Ordet migration bliver brugt om
begge dele. I menneskehedens
historie har evnen til at migrere
været en lige så stor styrke som
evnen til at etablere territorier.
Havde homo sapiens enøjet
fokuseret på hjemstavnshygge
& nationalromantik, var arten
næppe overlevet! Hallo. Tag
et tog, du danske sprog! Sut
ik dit Kongen af Danmark så
hvidt bag perlerækken. Du er
i transit, hver gang du tager et
skridt.
Mette Moestrup

Litterære kort er et projekt der vil
fremhæve stedspecifik litteratur
ud fra en overordnet tematik.
Eksempelvis København i børnehøjde, Kierkegaards København
eller litterære drukture. Klip kortet
ud og gå på opdagelse i litteraturen og i dit lokalområde.

1 Spyt på dem, sprøjt på dem med skumslukkere, vis dem jeres bare røve, men afskaf bro-stenen.
Gør det tydeligt, også for parceldanskerne ude bag
tv-skærmene, at der er tale om en symbolsk handling.
	Peter Adolpshen: Kulørte splat - tale til Ungdomshusets
aktivister, 2007

Efter at Aviserne med metodisk Knaphed har
berettet om disse Dages Rækker af gigantiske Begivenheder, tilkommer det os, der oplever denne Tid,
at tage dens Rædsels Skønhed ind til vort Hjerte, og
optage deres uforglemmelige Udtryk for Spænding
og Liv i os.-
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	Emil Bønnelycke: Rosa Luxemburg, 1919

Heraf følger, at Livet mere og mere føles som
noget indskrænket, ligefremt, hverdags - noget, hvormed man tør handle efter Lune og Lyst. Det glemmes, at Livet er et Under, en Gaade, en Helligdom,
hvori der maa leves med Ærefrygt. Det moderne
Menneskes Mangel paa Moral er en følge af den
moderne Mangel paa Metafysik.
3

Johannes Jørgensen: Symbolisme - Taarnet, 1893

Dette Tidsskrift har intet Program; det har et
Kriterium: Oprigtighed. Det ønsker at være sig selv.
I Følelsen af, at dette i Dag er det egentlige Kætteri,
har vi givet Tidsskriftet dets Navn.
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	Ole Wivel: Forordet til Heretica, 1948

Der er strid og uenighed mellem idealisterne. Men det er Damaskus’ overbevisning, at det
må kunne lykkes at samle dem alle i en altruistisk
koloni. Her skulle de gå rundt i idealistiske klædebon og spise enkle vegetariske måltider sammen
under gensidig agtelse og respekt for hinandens
meninger. Det er hans store ide, som han sysler
med og fantaserer over. Han har tegnet planerne for
kolonien, og han har indrettet de enkelte huse og
de mange små haver med urter og blomster. Ikke
uniformeret og ensartet. Men afvekslende og individuelt under hensyntagen til hver enkelts ønsker og
smag. Huse med stråtag og huse med fladt tag. Huse
i tempel-stil og huse med telte og pæle-boliger. Og
huse, byggede i kuglens fuldkomne form. Pladser
for nudister og bede for råkost-ædere.
5

	Hans Scherfig: Idealister, 1945

Og det er det, jeg vil have frem, en topografi og
en etnografi over byen København anno 1914, om
forstæderne, om den gamle by, at der på det hjørne
plejer at stå en avissælger, at der ligger et fint pissoir
ude på Frederiksbergallé.
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	Tom Kristensen: Manifest til Aage Veeg, 1914

11 Karma Music Studio
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Projektet er udført med tilskud fra Udviklingspuljen for
folkeskolebiblioteker og pædagogiske læringscentre
under Slots- og kulturstyrelsen.
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