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Den danske borgerkrig 2018-24 Kaspar Colling Nielsen Hent PDF Mellem 2018 og 2024 var Danmark i
undtagelsestilstand; der var kampe på Rådhuspladsen, politikere blev halshugget på åben gade, og bankfolk
var en truet art. Borgerkrigen blev oplevet af en 25-årig mand, som 450 efter ser tilbage på et langt liv. Den
475 år gamle rigmand bliver holdt i live af et avanceret stamcelleprogram, der muliggør hans overlevelse.
Han fortæller om den skelsættende periode i sit liv til Geoff, som er 350 år. Geoff er en meget reflekteret

bordercollie og rigmandens bedste ven.

Rigmanden angrer bestemte handlinger fra sin første krig og kan ikke glemme de stærke følelser, der for ham
var forbundet med den tid. Han oplevede sit livs største kærlighed og fortæller Geoff historier fra sit eget liv
og fra en intens periode i Danmarkshistorien. Med det som baggrund udfolder sig en fortælling om, hvordan
krisen i begyndelsen af nullerne fik det værste frem i danskerne, og hvordan samfundet ændrede sig. Hvordan
folk mistede tilliden til politikerne, og bankfolk blev jaget vildt, da de havde anbefalet folk at sætte sig i
gæld. Hvordan soldater blev ét med krigen, og hvordan afstanden mellem forskellige etniske og religiøse
grupperinger blev større, og sidst, men ikke mindst, hvordan det at være rig fik livsvigtig betydning.     

”Den danske borgerkrig 2018-24” balancerer mellem det normale og afvigende, det meningsfulde og absurde
i sin beskrivelse af, hvad der kan ske med et velfærdssamfund i krise.

 

Mellem 2018 og 2024 var Danmark i undtagelsestilstand; der var
kampe på Rådhuspladsen, politikere blev halshugget på åben gade,
og bankfolk var en truet art. Borgerkrigen blev oplevet af en 25-årig
mand, som 450 efter ser tilbage på et langt liv. Den 475 år gamle
rigmand bliver holdt i live af et avanceret stamcelleprogram, der
muliggør hans overlevelse. Han fortæller om den skelsættende

periode i sit liv til Geoff, som er 350 år. Geoff er en meget reflekteret
bordercollie og rigmandens bedste ven.

Rigmanden angrer bestemte handlinger fra sin første krig og kan
ikke glemme de stærke følelser, der for ham var forbundet med den

tid. Han oplevede sit livs største kærlighed og fortæller Geoff
historier fra sit eget liv og fra en intens periode i Danmarkshistorien.
Med det som baggrund udfolder sig en fortælling om, hvordan krisen
i begyndelsen af nullerne fik det værste frem i danskerne, og hvordan
samfundet ændrede sig. Hvordan folk mistede tilliden til politikerne,
og bankfolk blev jaget vildt, da de havde anbefalet folk at sætte sig i
gæld. Hvordan soldater blev ét med krigen, og hvordan afstanden
mellem forskellige etniske og religiøse grupperinger blev større, og

sidst, men ikke mindst, hvordan det at være rig fik livsvigtig
betydning.     

”Den danske borgerkrig 2018-24” balancerer mellem det normale og
afvigende, det meningsfulde og absurde i sin beskrivelse af, hvad der

kan ske med et velfærdssamfund i krise.
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