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Vi er våbenbrødre Thomas Gravgaard Hent PDF En forårsdag I 2000 deltager Thomas Gravgaard i et
fodboldslagsmål i sin nye skotske hjemby, Edinburgh. Det bliver et endegyldigt farvel til barndommens
idealer, hvor konfrontation for enhver pris skulle undgås. Og det bliver et skridt videre fra ungdommens
fascination af fankulturens romerlys og slagsange til en glødende interesse for organiseret fodboldvold, fra

medlemskab af den spanske ultrasgruppe, Frente Atlético, til nære bekendtskaber i det britiske hooliganmiljø.

Hans oplevelser med den betændte rivalisering mellem Celtic og Rangers og siden hen Cardiff Citys mest
berygtede fans bliver på én gang frigørende og identitetsskabende. Han opdager hurtigt, at han føler sig
hjemme blandt hooligans, og undervejs går det langsomt op for ham, hvad det præcis er, den ekstreme

fodboldscene kan tilbyde en pacifistisk søn af to folkeskolelærere – en opdagelse, der bidrager kraftigt til
flere depressioner, men som også anviser en vej frem som mand i et kønsforvirret dansk samfund.
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