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bog om gamle vaskemaskiner, selv om man måske kunne få den tanke ved at betragte den flyvende Miele på
omslaget. Nej, det er en bog om holdninger, både dem der er i vejen, og dem der skal til for at komme videre.
Og dermed få skabt ny plads på bogreolerne rundt om i det danske. En farbar vej til de danske bogreoler er at

råbe resterne af 68-generation op, 68'erne og deres medløbere ... 68'erne. John Holten-Andersen har
forudsætningerne for at forstå 68'erne. Han er selv en af dem. Hjernevask og hjerteblod - Tanker om det
myndige menneske er et forsøg på at skrive et hårdt tiltrængt manifest, måske et nyt Oprør fra midten. For
det, som det drejer sig om, er at få skabt en sammenhængende bæredygtigheds-forestilling til afløsning af de
tankeløse forestillinger der præger Danmmark, og forhindrer Danmark her & nu at komme videre. Hjernevask

og hjerteblod er et opgør, et selvopgør og et opgør med forstandens overherredømme. Det er en bog, der
diskuterer og fører læseren gennem debatter og holdninger og søger at finde en platform, hvorfra der på ny
kan handles, således at det engang igen bliver muligt at diskutere meningsfuldt, hvordan samfundet skal og
kan indrettes. Ny-indrettes. Holten-Andersen vender sig til den danske tradition: Fra Brorson over Grundtvig
til Jeppe Aakjær og Kim Larsen. For som udviklingen er, skønner Holten-Andersen, er al fornuftig udvikling

midlertidigt gået i stå.

 

Tanker om det myndige menneske Det er ikke en bog om gamle
vaskemaskiner, selv om man måske kunne få den tanke ved at
betragte den flyvende Miele på omslaget. Nej, det er en bog om
holdninger, både dem der er i vejen, og dem der skal til for at

komme videre. Og dermed få skabt ny plads på bogreolerne rundt
om i det danske. En farbar vej til de danske bogreoler er at råbe

resterne af 68-generation op, 68'erne og deres medløbere ... 68'erne.
John Holten-Andersen har forudsætningerne for at forstå 68'erne.
Han er selv en af dem. Hjernevask og hjerteblod - Tanker om det



myndige menneske er et forsøg på at skrive et hårdt tiltrængt
manifest, måske et nyt Oprør fra midten. For det, som det drejer sig
om, er at få skabt en sammenhængende bæredygtigheds-forestilling
til afløsning af de tankeløse forestillinger der præger Danmmark, og
forhindrer Danmark her & nu at komme videre. Hjernevask og
hjerteblod er et opgør, et selvopgør og et opgør med forstandens
overherredømme. Det er en bog, der diskuterer og fører læseren

gennem debatter og holdninger og søger at finde en platform, hvorfra
der på ny kan handles, således at det engang igen bliver muligt at
diskutere meningsfuldt, hvordan samfundet skal og kan indrettes.
Ny-indrettes. Holten-Andersen vender sig til den danske tradition:
Fra Brorson over Grundtvig til Jeppe Aakjær og Kim Larsen. For
som udviklingen er, skønner Holten-Andersen, er al fornuftig

udvikling midlertidigt gået i stå.
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