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NYØLIVET J\u00f8rgen Henningsen Hent PDF Nyølivet er en samfundskritisk fremtidsroman: Hvad vil der
ske, hvis vi – i stedet for det, vi oftest forestiller os: monstermennesker eller dræbermaskiner – ved genetisk
manipulation skaber venlige, følsomme og arbejdsomme individer? I fremtidens Danmark opstår Nyø i
Kattegat. Her bor de nøjsomme kimærer, der lever for deres dyr, landbrug, afgrøder – og hinanden. Deres
arbejde har værdi i sig selv – og de udfører det uden tanke på, hvad det kan føre med sig af velfærd. Hos

kimærerne er behovet for en gudetro iboende, og de finder frem til deres egen tro, koblet fri af menneskenes.
Den støtter dem i deres tankemylder og moralske overvejelser om deres eksistens: det menneskelige i
teknologiens støbeske. Hovedpersonen, 33, en mandlig kimære, og 22, en kvindelig, indleder et

kærlighedsforhold. Men 22 er så menneskelig, at hun skaber splid i det lille ø-samfund. 33 står splittet
mellem hende og sin – og visse andre – kimærers frygt for at blive menneskeliggjort. Uddrag af bogen – Jeg
vil bede dig om noget. Og da hun ikke fortsatte, kom jeg med et opmuntrende: - Ja. – Vil du ikke godt kalde
mig Christiane? – Hvad? kom det højt fra mig. – Du hørte mig godt. – Sig det igen. – Du skal kalde mig
Christiane. – Kun vores dyr har navne, svarede jeg hårdt. – Det ved du også godt. – Det betyder meget for

mig. Jeg fik navnet, da jeg var udstationeret blandt menneskene. Og jeg klarede mig jo rigtig fint. Hun havde
taget blikket væk fra sin sten derude, gik et skridt frem og vendte sig imod mig. Jeg kunne se på hendes
ansigtsudtryk, at hun mente det. – Godt så, Christiane, sagde jeg og trak hende ind til mig. Om forfatteren

Jørgen Henningsen (f. 1935 i Sdr. Bjert) arbejdede efter folkeskolen et par år som landbrugsmedhjælper, blev
derpå uddannet elektriker og senere civilingeniør. Han har boet i København og siden 1994 på landet på

Falster. Nyølivet er hans anden udgivelse.

 

Nyølivet er en samfundskritisk fremtidsroman: Hvad vil der ske, hvis
vi – i stedet for det, vi oftest forestiller os: monstermennesker eller

dræbermaskiner – ved genetisk manipulation skaber venlige,
følsomme og arbejdsomme individer? I fremtidens Danmark opstår
Nyø i Kattegat. Her bor de nøjsomme kimærer, der lever for deres
dyr, landbrug, afgrøder – og hinanden. Deres arbejde har værdi i sig
selv – og de udfører det uden tanke på, hvad det kan føre med sig af
velfærd. Hos kimærerne er behovet for en gudetro iboende, og de



finder frem til deres egen tro, koblet fri af menneskenes. Den støtter
dem i deres tankemylder og moralske overvejelser om deres

eksistens: det menneskelige i teknologiens støbeske. Hovedpersonen,
33, en mandlig kimære, og 22, en kvindelig, indleder et

kærlighedsforhold. Men 22 er så menneskelig, at hun skaber splid i
det lille ø-samfund. 33 står splittet mellem hende og sin – og visse
andre – kimærers frygt for at blive menneskeliggjort. Uddrag af

bogen – Jeg vil bede dig om noget. Og da hun ikke fortsatte, kom jeg
med et opmuntrende: - Ja. – Vil du ikke godt kalde mig Christiane? –
Hvad? kom det højt fra mig. – Du hørte mig godt. – Sig det igen. –
Du skal kalde mig Christiane. – Kun vores dyr har navne, svarede
jeg hårdt. – Det ved du også godt. – Det betyder meget for mig. Jeg
fik navnet, da jeg var udstationeret blandt menneskene. Og jeg

klarede mig jo rigtig fint. Hun havde taget blikket væk fra sin sten
derude, gik et skridt frem og vendte sig imod mig. Jeg kunne se på
hendes ansigtsudtryk, at hun mente det. – Godt så, Christiane, sagde
jeg og trak hende ind til mig. Om forfatteren Jørgen Henningsen (f.

1935 i Sdr. Bjert) arbejdede efter folkeskolen et par år som
landbrugsmedhjælper, blev derpå uddannet elektriker og senere

civilingeniør. Han har boet i København og siden 1994 på landet på
Falster. Nyølivet er hans anden udgivelse.
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