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Ni liv. Beretninger fra anarkiets lange sommer Inge Eriksen Hent PDF "Drømmen om en anden og bedre
verden er som en kat – den har ni liv. I krise-Danmark er drømmen blevet forstærket og 1970‘erne har

frembragt folkelige grupper og bevægelser, der har påtaget sig at fungere som samfundsmoralens vogtere –
det er fra græsrødderne kritikken af og korrektivet til vanviddet omkring os er kommet.

Græsrødderne defineres ikke ved, hvad de er, men ved hvad de gør. Med den opfattelse lægger jeg ikke
afstand til traditionel klasseteori, jeg udtrykker kun med ord, det vi oplever i praksis, at det ikke er
samfundets herskende lag og grupper, der kæmper for at give hverdagen en mening for mennesker."

– Forfatterens forord.

Den danske forfatter Inge Eriksen (1935-2015) debuterede i 1975 med "Kællinger i Danmark: agitationer fra
ingenmandsland", og siden da udgav hun en lang række romaner i forskellige genrer såsom science fiction,

realisme og kærlighedsromaner. Inge Eriksen var kendt som både værdikritiker, samfundsdebattør og
feminist.

 

"Drømmen om en anden og bedre verden er som en kat – den har ni
liv. I krise-Danmark er drømmen blevet forstærket og 1970‘erne har
frembragt folkelige grupper og bevægelser, der har påtaget sig at
fungere som samfundsmoralens vogtere – det er fra græsrødderne
kritikken af og korrektivet til vanviddet omkring os er kommet.

Græsrødderne defineres ikke ved, hvad de er, men ved hvad de gør.
Med den opfattelse lægger jeg ikke afstand til traditionel klasseteori,
jeg udtrykker kun med ord, det vi oplever i praksis, at det ikke er
samfundets herskende lag og grupper, der kæmper for at give

hverdagen en mening for mennesker."

– Forfatterens forord.

Den danske forfatter Inge Eriksen (1935-2015) debuterede i 1975
med "Kællinger i Danmark: agitationer fra ingenmandsland", og

siden da udgav hun en lang række romaner i forskellige genrer såsom
science fiction, realisme og kærlighedsromaner. Inge Eriksen var
kendt som både værdikritiker, samfundsdebattør og feminist.
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